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ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

ว�าด�วยกองทุนช�วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ พ.ศ 2562 
----------------------------------- 

 

อาศัยอำนาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ข�อ 2 (14) ข�อ 79 (8) และ     
ข�อ 107 (3) , (13)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ในคราวประชุมคร้ังที่ 14 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน              
พ.ศ. 2562 ได�มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว:าด�วยกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ 
พ.ศ.2562 ดังต:อไปนี้           
  ข�อ 1. ระเบียบนี้เรียกว:า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี  จำกัด  ว:าด�วยกองทุนช:วยเหลือ               
ผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ พ.ศ.2562” 
  ข�อ 2. ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับตั้งแต:วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป?นต�นไป 
  ข�อ 3. ให�ยกเลิก ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว:าด�วยกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�
สามัญ ดังนี้  
 (1) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว:าด�วยกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ 
พ.ศ. 2555 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 (2) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว:าด�วยกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2560 
 (3) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว:าด�วยกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข�อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ และ             

ให�ถือใช�ระเบียบนี้แทน 
 

  ข�อ 4. ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ�”   หมายถึง สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี  จำกัด 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี  จำกัด 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี  จำกัด 
“ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี  จำกัด 
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี  จำกัด 
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี  จำกัด 
“ผู�จัดการ” หมายถึง ผู�จัดการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี  จำกัด 
“ผู�กู�” หมายถึง สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  

ซ่ึงเป?นผู�กู�เงินจากสหกรณ� โดยใช�บุคคลค้ำประกัน 
   

 

 

 

 

- 25 - 5 



- 26 - 
 

“ผู�ค้ำประกัน” หมายถึง สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ซ่ึงเป?นผู�ค้ำประกัน
เงินกู�สามัญให�กับสมาชิกซ่ึงกู�เงินจากสหกรณ�ออมทรัพย�ครู
ลพบุรี จำกัด  

“กองทุน” หมายถึง กองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ  
“สมาชิกกองทุน”     หมายถึง สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ที่เป?นผู�กู�และ 

ชำระเงินกู�เข�ากองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ  
เต็มจำนวนเรียบร�อยแล�ว 

“มูลหนี้สุทธิ” หมายถึง หนี้คงเหลือลบค:าหุ�นและสวัสดิการต:างๆ รวมถึงเงินท่ีสมาชิก
ได�รับ 

“ดอกเบี้ยกองทุน”    หมายถึง ดอกเบี้ยเงินกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ 
   

ข� อ  5. ด อก เบ้ี ยกองทุ น ให� ค ำน วณ จากบัญ ชี กองทุ น ช: ว ย เห ลื อผู� ค้ ำป ระ กัน เงิน กู� ส า มัญ                
จากสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยและวิธีการคำนวณเหมือนกับเงินรับฝากออมทรัพย�ของสหกรณ� แล�วสมทบเข�าเป?น
กองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ จากสมาชิก  

  ข�อ 6.  การเป?นสมาชิกของกองทุน 
6.1 สมาชิกท่ียื่นขอกู�เงินตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ยกเว�น เงินกู� 

เพื่อเหตุฉุกเฉินทุกประเภท หลังจากระเบียบนี้ใช�บังคับให�ส:งเงิน ตามอัตราท่ีกำหนด 
ในข�อ 8.2 เข�ากองทุนทันที เม่ือได�รับอนุมัติเงินกู�สามัญทุกประเภท โดยวิธีหักชำระ    
เต็มจำนวนเงินกู� ยกเว�น เงินกู�สามัญกรณีพิเศษ (วิทยฐานะ) เงินกู�สามัญเพื่อยานพาหนะ 
เงินกู�สามัญเพ่ือสวัสดิการ และเงินกู�สามัญเพ่ือการศึกษา  

6.2 สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู�สามัญอยู:ตามสัญญาเดิม ถ�าประสงค�จะสมัครเข�ากองทุนให�แสดง 
ความจำนง โดยส:งเงินเข�ากองทุนเต็มจำนวนตามอัตราที่กำหนด 

  ข�อ 7.  สมาชิกกองทุนไม:มีสิทธิ์เรียกร�องดอกเบ้ียอันเกิดจากเงินท่ีจ:ายเข�ากองทุน ดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนจาก
กองทุนให�สมทบเข�าในบัญชี กองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ จากสมาชิก 
  ข�อ 8.  ที่มาของเงินกองทุน 

8.1   เงินที่สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด  ได�มาจากงบประมาณรายจ:ายประจำปM  
โดยท่ีประชุมใหญ:อนุมัติในวงเงินไม:ต่ำกว:าปMละ 500,000.00 บาท  (ห�าแสนบาทถ�วน)  

8.2   ค:าธรรมเนียมที่สหกรณ�ได�รับจากเงินค:าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู� ตามระเบียบ 
ว:าด�วยการให�เงินกู�แก:สมาชิกของสหกรณ� หลังจากวันประกาศใช�ระเบียบนี้  
สมาชิกผู�กู�เงินต�องจ:ายเงินเข�ากองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ    

8.3 เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช:วยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดท่ีได�รับจากสมาชิกหรือบุคคลอ่ืน 
หรือสถาบันอ่ืน 

 เงินกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ ท่ีได�รับตามข�อ 8.1 และ ข�อ 8.3  
ให�บันทึกบัญชีกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ จากสหกรณ�และเงินรับบริจาค (โดยไม:มีดอกเบ้ีย) 
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 เงินกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ ที่ได�รับตามข�อ 8.2 ให�บันทึกบัญชี กองทุน
ช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญจากสมาชิก (โดยมีดอกเบ้ีย) และจัดทำทะเบียนคุมรายตัวสมาชิกที่จ:ายเงินเข�ากองทุน 
 เงินกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ ตามวรรคก:อน สหกรณ�อาจนำไปใช�จ:ายเป?น               
ทุนหมุนเวียนในการดำเนินการของสหกรณ�ก็ได� โดยไม:คิดดอกเบี้ย หรือนำไปลงทุนหรือฝากสถาบันการเงินอ่ืนก็ได� 
 ดอกผลที่ได�ให�สมทบเข�าเป?นเงินกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ แล�วแต:กรณี 
 ข�อ 9.  การช:วยเหลือสมาชิกผู�ค้ำประกัน ให�ช:วยเหลือเม่ือสหกรณ�ได�ดำเนินการจำหน:ายสมาชิกภาพ
สมาชิกผู�กู�เงินออกจากสมาชิกภาพแล�ว และ 

9.1   สหกรณ�ดำเนินคดีแก:ผู�กู�จนถึงข้ันบังคับคดีแล�ว ผู�กู�ไม:มีทรัพย�สินให�ยึดขายทอดตลาด หรือ
มีทรัพย�สินให�ยึดขายทอดตลาดแล�วแต:ไม:เพียงพอชำระหนี้ และคณะกรรมการ มีมติ    
3 ใน 5 ให�ช:วยเหลือได� หรือ 

9.2 สหกรณ�ได�ดำเนินคดีจนสิ้นสุดระยะเวลาแห:งการบังคับคดีแล�ว และคณะกรรมการ
ดำเนินการมีมติเป?นเอกฉันท�ให�ช:วยเหลือสมาชิกสหกรณ�ผู�ค้ำประกัน หรือ 

9.3 เม่ือปรากฏว:าผู� กู�ตกเป?นผู�อยู:ในฐานะไม:สามารถชำระหน้ีได�ด�วยเหตุใดๆ เช:น ตาย 
ล�มละลาย ไร�ความสามารถ หรือเสมือนไร�ความสามารถ หรือถูกพิทักษ�ทรัพย� และ
คณะกรรมการดำเนินการมีมติ 3 ใน 5 ให�ช:วยเหลือได� 

9.4 จำนวนเงินกู�ท่ีจะได�รับการช:วยเหลือต�องเป?นมูลหนี้สุทธิท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี 
จำกัด ดำเนินการหักด�วยค:าหุ�น เงินสวัสดิการต:างๆ รวมถึงเงินที่ระบุไว�ในสัญญาท่ีสมาชิก
พึงได�รับ 

 ข�อ 10. ผู�ค้ำประกันประสงค�จะขอยืมเงินกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ ตามระเบียบน้ี         
ผู�ค้ำประกันทุกคน/หรือคนหน่ึงคนใดของผู�กู� จะต�องยื่นคำขอยืมเงินตามแบบที่สหกรณ�กำหนด 
 ข�อ 11. การให�ยืมเงินกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ คณะกรรมการ อาจมอบให�ประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เป?นผู�มีอำนาจอนุมัติ และให�ผู�จัดการรายงานการให�ยืมเงินกองทุน
ช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ และการส:งคืนให�คณะกรรมการทราบ 
 ข�อ 12. วิธีการจ:ายเงินกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ 

 12.1 สหกรณ�จ:ายเงินกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ เพ่ือจ:ายเป?นค:าธรรมเนียมศาล 
ค:าทนายความ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการฟQองร�องดำเนินคดีให�ในอัตราไม:เกินร�อยละ 
25 ของจำนวนมูลหนี้สุทธิ ทั้งหมดเม่ือรวมกันแล�วต�องไม:เกินรายละ 300,000.00 บาท 
(สามแสนบาทถ�วน) โดยสหกรณ�จะเป?นผู�จ:ายโดยตรง ส:วนหนี้ 
ที่เหลือให�ผู�ค้ำประกันชำระหน้ีแทน และหรือ  

12.2 สหกรณ�จะจ:ายเงินกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญเพ่ือให�สมาชิกผู�ค้ำประกัน    

ทุกคน/หรือคนหนึ่ งคนใดของผู�กู� ขอ ยืมเพื่ อชำระหนี้ แทนผู�กู� ได� ทุก สัญญาไม: เกิน    

300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ�วน) โดยการให�ความช:วยเหลือต�องดำเนินการตาม ข�อ 9    

และ ข�อ 9.1 ข�อ 9.2 ข�อ 9.3 ข�อ 9.4 
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 12.3 กองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ ให�ยืมโดยไม:คิดดอกเบี้ย 
 12.4 สหกรณ�จะจ:ายคืนเงินค:าธรรมเนียม ตามข�อ 8.2 จะจ:ายคืนเต็มจำนวน 

เม่ือสมาชิกไม:มีภาระหนี้สินกับสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
  

 ข�อ 13. หลักประกันสำหรับการให�ยืมเงินกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ ให� ถือปฏิบัติ              
ตามระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว:าด�วยการให�เงินกู�แก:สมาชิก พ.ศ.2554 โดยอนุโลมให�มีผู�ค้ำประกัน 1 คน 
 ข�อ 14.  การส:งใช�คืนเงินยืมตามระเบียบน้ีของผู�ค้ำประกัน ให�ส:งโดยวิธี 
 14.1 หักจากเงินปRนผลและเงินเฉลี่ยคืน ตั้งแต:ปMแรกท่ียืม หรือ 
 14.2 หักจากเงินกู�ของผู�ค้ำประกัน เม่ือใช�สิทธิกู�เงินจากสหกรณ� หรือ 
 14.3 ให�ผู�ค้ำประกันนำเงินท่ีได�รับชำระหน้ีจากผู�กู�ตามคำสั่งศาลมาชำระหน้ีต:อสหกรณ�ทันที หรือ 
 14.4 ให�ผู�ค้ำประกันส:งใช�เป?นรายเดือนตามกำหนดหรือชำระทั้งหมดในคราวเดียว  
                      การส:งใช�ตามข�อ 14.1 และหรือข�อ 14.2 ข�อ 14.3 ข�อ 14.4 ให�มีระยะเวลาไม:เกิน 150 เดือน 
นับถัดจากเดือนแรกที่ได�ยืมไป โดยไม:มีการผ:อนเวลาแต:อย:างใดอีก หรือให�เป?นไปตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการกำหนด 

ข�อ 15. การจ:ายเงินกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ ตามข�อ 12.1 หรือข�อ 12.2 ให�สหกรณ�
จ:ายเงินกองทุนเม่ือได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ และในกรณีเงินกองทุนช:วยเหลือผู�ค้ำประกันเงินกู�สามัญ
ไม:พอจ:าย ให�เป?นอำนาจสิทธิขาดของคณะกรรมการที่จะจ:ายได�  
  ข�อ 16. ในกรณีที่มีปRญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให�คณะกรรมการเป?นผู�มีอำนาจวินิจฉัย                
ชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให�ถือเป?นที่สิ้นสุด 
  ให�ประธานกรรมการ เป?นผู�รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

 
 

(ผู�ช�วยศาสตราจารย�พิพัฒน� วงศ�เกษม) 
ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี  จำกัด 

 
 
 

   

 


