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10. เร่ือง  พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
 10.1  วา่ดว้ย  กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั พ.ศ.2556 
  น.ท.สมนึก  เหมง็ชงั ผจก.สอ.บน.1 เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบ ฯ ดงัน้ี 
   

ร่าง 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 

วา่ดว้ยกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั 
พ.ศ.2556 

   
 เพื่อใหก้ารใชก้องทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั  ของสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 
จ ากดั เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และความมุ่งหมายแห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
ขอ้  2(14) 
 อาศยัอ านาจตามความขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั ขอ้ 65(8) 
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุม คร้ังท่ี                 เม่ือวนัท่ี                           ให้ก าหนด
ระเบียบไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1.ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยกองทุน
ช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั  พ.ศ.2556” 
 ขอ้ 2.ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่                              เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.ในระเบียบน้ี 
  "สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
  "สมาชิก"   หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั  ท่ีกูเ้งินสามญัของ
สหกรณ์โดยใชบุ้คคลค ้าประกนั 
  "คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์กองบิน 1 จ ากดั
รวมถึงผูจ้ดัการสหกรณ์ 
  "กองทุน" หมายถึง กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั 

  "ผูค้  ้าประกนั" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั  ผูรั้บผกูพนัต่อ
สหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั  เพื่อช าระเงินกูส้ามญัในกรณีผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ี 
           ขอ้ 5. วตัถุประสงค ์
  กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั  เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนใหแ้ก่สมาชิกผูค้  ้าประกนั  ท่ีตอ้งรับภาระหน้ีสินแทนสมาชิกผูกู้เ้งินประเภทสามญัอนั 
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เน่ืองมาจากหน้ีเงินกูถึ้งก าหนดช าระ  แต่สมาชิกผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ีไดค้รบถว้นตามสัญญาเงินกู ้ 
ซ่ึงสหกรณ์ไดเ้ร่งรัดติดตามหน้ีถึงท่ีสุดแลว้          
 ขอ้ 6. ท่ีมาของกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัเป็นเงินกองทุนไดม้าจาก                                                                   

  6.1 ท่ีประชุมใหญ่จดัสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 

  6.2 เงินบริจาคหรือเงินอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 ขอ้ 7. การจ่ายเงินกองทุนใหใ้ชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
               7.1 กองทุนจะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกผูค้  ้าประกนั  ตามสัญญาเงินกูท่ี้ถึง
ก าหนดช าระแต่สมาชิกผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ีไดค้รบถว้นตามสัญญาเงินกู ้ ซ่ึงสหกรณ์ไดเ้ร่งรัด
ติดตามหน้ีถึงท่ีสุดแลว้  ในอตัราร้อยละ  15  ของยอดเงินกูค้งเหลือสุทธิ หลงัจากน าเงินค่าหุน้  เงิน
ฝากและเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกผูกู้พ้ึงจะไดรั้บจากสหกรณ์  และทางราชการมาหกัช าระหน้ีเงินกูส้ามญั
แลว้  ส่วนหน้ีเงินกูท่ี้เหลืออยูใ่หผู้ค้  ้าประกนัรับผดิชอบแทน  ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
                       ในกรณีผูกู้เ้ป็นสมาชิก  ใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัไดรั้บการช่วยเหลือตามขอ้ 7 (1) 
วรรคแรกแต่ไม่เกิน  100,000  บาท  (หน่ึงแสนบาทถว้น) 
              7.2 การรับภาระหน้ีโดยกองทุน  ใหก้องทุนช าระหน้ีแก่สหกรณ์โดยการผอ่นช าระ
หน้ีใหเ้สร็จส้ินภายใน  60  งวด  หรือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 8. ระเบียบน้ีจะไม่มีผลบงัคบัใชก้บัสัญญาเงินกูเ้ดิม  ซ่ึงสมาชิกผูกู้เ้งินไดพ้น้จากการเป็น
สมาชิกตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์แลว้  และใหร้วมถึงสัญญากูเ้ดิม  ซ่ึงผูค้  ้ายนิยอมรับภาระหน้ี
แทนท่ีมีอยูก่่อนการถือใชร้ะเบียบน้ี 

 ขอ้ 9. การติดตามหน้ีเงินกูแ้ละการแบ่งสัดส่วนคืนเงินใหก้องทุนและผูค้  ้าประกนั  การ
จ่ายเงินช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัจากเงินกองทุนมิไดท้  าใหส้มาชิกผูกู้ ้ และผูค้  ้าประกนัพน้ภาระหน้ีสิน
และความรับผดิชอบทางกฎหมายตามสัญญาเงินกู ้ และหากหลงัจากสหกรณ์ไดเ้ร่งรัดตามหน้ีถึง
ท่ีสุดแลว้  แต่ไดมี้การฟ้องร้องคดีซ่ึงผลของคดีฟ้องร้องสามารถเรียกเงิน  หรือทรัพยสิ์นคืนจากผูกู้ ้
ได ้ ใหส้หกรณ์ด าเนินการดงัน้ี 

                  9.1 ในกรณีของคดีฟ้องร้องสามารถเรียกเงินหรือทรัพยสิ์นคืนจากผูกู้ไ้ดต้ามจ านวนท่ี
สหกรณ์ฟ้องร้องใหส้หกรณ์ด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 

            9.1.1 ใหช้ าระหน้ีแก่สหกรณ์ในส่วนท่ีกองทุนรับผิดชอบแต่กองทุนยงัผอ่นช าระไม่
เสร็จส้ิน 

                         9.1.2 ใหช้ าระหน้ีแก่สหกรณ์ในส่วนท่ีผูค้  ้าประกนัรับผิดชอบแต่ผูค้  ้าประกนัยงัผอ่น
ช าระไม่เสร็จส้ิน 

                         9.1.3 ใหคื้น ใหแ้ก่ผูค้  ้าประกนัในส่วนท่ีผูค้  ้าประกนัไดช้ าระหน้ีแทนผูกู้ไ้ปแลว้ 
                  9.1.4  ส่วนท่ีเหลือ  ใหช้ าระคืนกองทุน 



37 
                   9.2  ในกรณีการฟ้องร้องคดีซ่ึงผลของคดีฟ้องร้องสามารถเรียกเงินหรือทรัพยสิ์นคืน 

จากผูกู้ไ้ดต้  ่ากวา่จ านวนท่ีสหกรณ์ฟ้องร้อง  ใหส้หกรณ์ด าเนินการแบ่งเงินท่ีไดรั้บเป็นสองส่วนและ
ใหส้หกรณ์ด าเนินการดงัน้ี 

                            9.2.1ใหน้ าเงินแบ่งเป็นส่วนเท่า ๆ กนั  ตามจ านวนผูค้  ้าประกนัแต่ไม่เกินจ านวน
เงินท่ีผูค้  ้ารับผดิชอบช าระหน้ีแทนผูกู้ ้ และช าระหน้ีแก่สหกรณ์ในส่วนท่ีผูค้  ้าประกนัรับผดิชอบแต่ผู ้
ค  ้าประกนัยงัผอ่นช าระไม่เสร็จส้ิน  ส่วนท่ีเหลือใหคื้นให้แก่ผูค้  ้าประกนัในส่วนท่ีผูค้  ้าประกนัได้
ช าระหน้ีแทนผูกู้ไ้ปแลว้  แต่กรณีผูค้  ้าประกนับางรายไดช้ าระหน้ีแทนผูกู้เ้สร็จส้ินแลว้  ใหส้หกรณ์
คืนเงินใหผู้ค้  ้าประกนัท่ีไดช้ าระหน้ีแทนผูกู้เ้สร็จส้ินแลว้ตามส่วนท่ีตนจะไดรั้บ 

                            9.2.2 ใหน้ าส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี)  ช าระหน้ีแก่สหกรณ์ในส่วนท่ีกองทุนรับผดิชอบ
แต่กองทุนยงัผอ่นช าระไม่เสร็จส้ิน  ส่วนท่ีเหลือใหช้ าระคืนกองทุน          

ขอ้ 10. ในกรณีท่ีมีปัญหาไม่อาจปฏิบติัตามระเบียบน้ี  ให้ผูจ้ดัการน าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉยั 

 ขอ้ 11. ใหป้ระธานรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
  
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี          กนัยายน 2556        

      
          นาวาอากาศเอก 

             (ณรงค ์  อินทชาติ) 
                                        ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 

  
ประธาน  แจง้วา่ จากปัญหาผูกู้เ้งินประเภทสามญัไม่สามารถช าระหน้ีไดค้รบถว้นตาม

สัญญาเงินกู ้ดว้ยสาเหตุต่าง ๆ ท าใหผู้ค้  ้าประกนัไดรั้บความเดือดร้อนตอ้งช าระหน้ีแทนผูกู้เ้งิน ซ่ึง
ปัญหาดงักล่าวไดส้ั่งการให ้สอ.ฯ ด าเนินการร่างระเบียบข้ึน เพื่อหาหนทางแกไ้ขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนใหก้บัผูค้  ้าประกนั หากสามารถสะสมเงินกองทุนไดม้าก ยอดการจ่ายเงินช่วยเหลือก็
จะเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้ระเบียบฯ น้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไป ขอให ้คณก.ฯไดพ้ิจารณาระเบียบดงักล่าว
ต่อไป 

คณก.ร่วมกนัพิจารณาและมีมติเห็นชอบใหใ้ชร้ะเบียบ ฯ ต่อไป 
 
 
 
 
 



ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จ ำกัด 

ว่ำด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค  ำประกันเงินกู้สำมัญ 

พ.ศ.2556 

   

 เพื่อให้กำรใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค  ำประกันเงินกู้สำมัญ  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จ ำกัด 

เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และควำมมุ่งหมำยแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จ ำกัด ข้อ  2(14) 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จ ำกัด ข้อ 65(8) 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุม ครั งที่  11/2556  เม่ือวันท่ี  25 กันยำยน 2556  ให้

ก ำหนดระเบียบไว้ดังนี  

 ข้อ 1.ระเบียบนี เรียกว่ำ "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จ ำกัด ว่ำด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้

ค  ำประกันเงินกู้สำมัญ  พ.ศ.2556 

 ข้อ 2.ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่  1 ตุลำคม 2556   เป็นต้นไป 

 ข้อ 3.ในระเบียบนี  

  "สหกรณ์" หมำยถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จ ำกัด 

  "สมำชิก"   หมำยถึง สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จ ำกัด  ท่ีกู้เงินสำมัญของ

สหกรณ์โดยใช้บุคคลค  ำประกัน 

  "คณะกรรมกำร" หมำยถึง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์กองบิน 1 จ ำกัดรวมถึง

ผู้จัดกำรสหกรณ์ 

  "กองทุน" หมำยถึง กองทุนช่วยเหลือผู้ค  ำประกันเงินกู้สำมัญ 

  "ผู้ค  ำประกัน" หมำยถึง สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จ ำกัด  ผู้รับผูกพันต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จ ำกัด  เพื่อช ำระเงินกู้สำมัญในกรณีผู้กู้ไม่ช ำระหนี  

           ข้อ 5. วัตถุประสงค ์

  กองทุนช่วยเหลือผู้ค  ำประกันเงินกู้สำมัญ  เป็นกองทุนที่จัดตั งขึ นเพื่อบรรเทำควำม

เดือดร้อนให้แก่สมำชิกผู้ค  ำประกัน  ที่ต้องรับภำระหนี สินแทนสมำชิกผู้กู้เงินประเภทสำมัญอัน

เนื่องมำจำกหนี เงินกู้ถึงก ำหนดช ำระ  แต่สมำชิกผู้กู้ไม่สำมำรถช ำระหนี ได้ครบถ้วนตำมสัญญำเงินกู้  

ซึ่งสหกรณ์ได้เร่งรัดติดตำมหนี ถึงท่ีสุดแล้ว          

 ข้อ 6. ท่ีมำของกองทุนช่วยเหลือผู้ค  ำประกันเงินกู้สำมัญเป็นเงินกองทุนได้มำจำก                                                                   

  6.1 ท่ีประชุมใหญ่จัดสรรจำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 

  6.2 เงินบริจำคหรือเงินอื่นใดท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร 

 ข้อ 7. กำรจ่ำยเงินกองทุนให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี  

           7.1 กองทุนจะจ่ำยเงินช่วยเหลือแก่สมำชิกผู้ค  ำประกัน  ตำมสัญญำเงินกู้ท่ีถึง

ก ำหนดช ำระแต่สมำชิกผู้กู้ไม่สำมำรถช ำระหนี ได้ครบถ้วนตำมสัญญำเงินกู้  ซึ่งสหกรณ์ได้เร่งรัดติดตำม

หนี ถึงที่สุดแล้ว  ในอัตรำร้อยละ  15  ของยอดเงินกู้คงเหลือสุทธิ หลังจำกน ำเงินค่ำหุ้น  เงินฝำกและ

เงินอื่นใดท่ีสมำชิกผู้กู้พึงจะได้รับจำกสหกรณ์  และทำงรำชกำรมำหักช ำระหนี เงินกู้สำมัญแล้ว  ส่วนหนี 

เงินกู้ท่ีเหลืออยู่ให้ผู้ค  ำประกันรับผิดชอบแทน  ภำยใต้หลักเกณฑ์ดังนี  

                       ในกรณีผู้กู้เป็นสมำชิก  ให้สมำชิกผู้ค  ำประกันได้รับกำรช่วยเหลือ

ตำมข้อ 7 (1) วรรคแรกแต่ไม่เกิน  100,000  บำท  (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 



              7.2 กำรรับภำระหนี โดยกองทุน  ให้กองทุนช ำระหนี แก่สหกรณ์โดยกำร

ผ่อนช ำระหนี ให้เสร็จสิ นภำยใน  60  งวด  หรือตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร 

 ข้อ 8. ระเบียบนี จะไม่มีผลบังคบัใช้กับสัญญำเงินกู้เดิม  ซึ่งสมำชิกผู้กู้เงินได้พ้นจำกกำรเป็น

สมำชิกตำมข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว  และให้รวมถึงสัญญำกู้เดิม  ซึ่งผู้ค  ำยินยอมรับภำระหนี แทนที่มี

อยู่ก่อนกำรถือใช้ระเบียบนี  

 ข้อ 9. กำรติดตำมหนี เงินกู้และกำรแบ่งสัดส่วนคืนเงินให้กองทุนและผู้ค  ำประกัน  กำรจ่ำยเงิน

ช่วยเหลือผู้ค  ำประกันจำกเงินกองทุนมิได้ท ำให้สมำชิกผู้กู้  และผู้ค  ำประกันพ้นภำระหนี สินและควำม

รับผิดชอบทำงกฎหมำยตำมสัญญำเงินกู้  และหำกหลังจำกสหกรณ์ได้เร่งรัดตำมหนี ถึงที่สุดแล้ว  แต่ได้

มีกำรฟ้องร้องคดีซึ่งผลของคดีฟ้องร้องสำมำรถเรียกเงิน  หรือทรัพย์สินคืนจำกผู้กู้ได้  ให้สหกรณ์

ด ำเนินกำรดังนี  

                        9.1 ในกรณีของคดีฟ้องร้องสำมำรถเรียกเงินหรือทรัพย์สินคืนจำกผู้กู้

ได้ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ฟ้องร้องให้สหกรณ์ด ำเนินกำรตำมล ำดับดังนี  

                    9.1.1 ให้ช ำระหนี แก่สหกรณ์ในส่วนที่กองทุนรับผิดชอบแต่กองทุน

ยังผ่อนช ำระไม่เสร็จสิ น 

                             9.1.2 ให้ช ำระหนี แก่สหกรณ์ในส่วนที่ผู้ค  ำประกันรับผิดชอบแต่ผู้

ค  ำประกันยังผ่อนช ำระไม่เสร็จสิ น 

                             9.1.3 ให้คืน ให้แก่ผู้ค  ำประกันในส่วนท่ีผู้ค  ำประกันได้ช ำระหนี 

แทนผู้กู้ไปแล้ว 

                             9.1.4  ส่วนท่ีเหลือ  ให้ช ำระคืนกองทุน 

                        9.2  ในกรณีกำรฟ้องร้องคดีซึ่งผลของคดีฟ้องร้องสำมำรถเรียกเงิน

หรือทรัพย์สินคืนจำกผู้กู้ได้ต่ ำกว่ำจ ำนวนที่สหกรณ์ฟ้องร้อง  ให้สหกรณ์ด ำเนินกำรแบ่งเงินที่ได้รับเป็น

สองส่วนและให้สหกรณ์ด ำเนินกำรดังนี  

                             9.2.1 ให้น ำเงินแบ่งเป็นส่วนเท่ำ ๆ กัน  ตำมจ ำนวนผู้ค  ำ

ประกันแต่ไม่เกินจ ำนวนเงินท่ีผู้ค  ำรับผิดชอบช ำระหนี แทนผู้กู้  และช ำระหนี แก่สหกรณ์ในส่วนที่ผู้ค  ำ

ประกันรับผิดชอบแต่ผู้ค  ำประกันยังผ่อนช ำระไม่เสร็จสิ น  ส่วนที่เหลือให้คืนให้แก่ผู้ค  ำประกันในส่วนท่ีผู้

ค  ำประกันได้ช ำระหนี แทนผู้กู้ไปแล้ว  แต่กรณีผู้ค  ำประกันบำงรำยได้ช ำระหนี แทนผู้กู้เสร็จสิ นแล้ว  ให้

สหกรณ์คืนเงินให้ผู้ค  ำประกันท่ีได้ช ำระหนี แทนผู้กู้เสร็จสิ นแล้วตำมส่วนท่ีตนจะได้รับ 

                             9.2.2 ให้น ำส่วนท่ีเหลือ (ถ้ำมี)  ช ำระหนี แก่สหกรณ์ในส่วนที่

กองทุนรับผิดชอบแต่กองทุนยังผ่อนช ำระไม่เสร็จสิ น  ส่วนท่ีเหลือให้ช ำระคืนกองทุน          

ข้อ 10. ในกรณีที่มีปัญหำไม่อำจปฏิบัติตำมระเบียบนี   ให้ผู้จัดกำรน ำเสนอคณะกรรมกำร

พิจำรณำวินิจฉัย 

 ข้อ 11. ใหป้ระธำนกรรมกำรด ำเนินกำร ฯ รักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี  
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                                              นำวำอำกำศเอก 

     (ณรงค์   อินทชำติ)                                                                                              

ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จ ำกัด 



 


