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10. เรื่ อง พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
10.1 ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ พ.ศ.2556
น.ท.สมนึก เหม็งชัง ผจก.สอ.บน.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ ฯ ดังนี้
ร่ าง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ
พ.ศ.2556
เพื่อให้การใช้กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1
จากัด เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และความมุ่งหมายแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ข้อ 2(14)
อาศัยอานาจตามความข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ข้อ 65(8)
คณะกรรมการดาเนินการในการประชุม ครั้งที่
เมื่อวันที่
ให้กาหนด
ระเบียบไว้ดงั นี้
ข้อ 1.ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยกองทุน
ช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ พ.ศ.2556”
ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่
เป็ นต้นไป
ข้อ 3.ในระเบียบนี้
"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
"สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ที่กเู้ งินสามัญของ
สหกรณ์โดยใช้บุคคลค้ าประกัน
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์กองบิน 1 จากัด
รวมถึงผูจ้ ดั การสหกรณ์
"กองทุน" หมายถึง กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ
"ผูค้ ้ าประกัน" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ผูร้ ับผูกพันต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด เพื่อชาระเงินกูส้ ามัญในกรณี ผกู ้ ไู้ ม่ชาระหนี้
ข้อ 5. วัตถุประสงค์
กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ เป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่สมาชิกผูค้ ้ าประกัน ที่ตอ้ งรับภาระหนี้สินแทนสมาชิกผูก้ เู้ งินประเภทสามัญอัน
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เนื่องมาจากหนี้เงินกูถ้ ึงกาหนดชาระ แต่สมาชิกผูก้ ไู้ ม่สามารถชาระหนี้ได้ครบถ้วนตามสัญญาเงินกู้
ซึ่ งสหกรณ์ได้เร่ งรัดติดตามหนี้ถึงที่สุดแล้ว
ข้อ 6. ที่มาของกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญเป็ นเงินกองทุนได้มาจาก
6.1 ที่ประชุมใหญ่จดั สรรจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี
6.2 เงินบริ จาคหรื อเงินอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 7. การจ่ายเงินกองทุนให้ใช้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
7.1 กองทุนจะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกผูค้ ้ าประกัน ตามสัญญาเงินกูท้ ี่ถึง
กาหนดชาระแต่สมาชิกผูก้ ไู้ ม่สามารถชาระหนี้ได้ครบถ้วนตามสัญญาเงินกู้ ซึ่ งสหกรณ์ได้เร่ งรัด
ติดตามหนี้ถึงที่สุดแล้ว ในอัตราร้อยละ 15 ของยอดเงินกูค้ งเหลือสุ ทธิ หลังจากนาเงินค่าหุ น้ เงิน
ฝากและเงินอื่นใดที่สมาชิกผูก้ พู้ ึงจะได้รับจากสหกรณ์ และทางราชการมาหักชาระหนี้เงินกูส้ ามัญ
แล้ว ส่ วนหนี้เงินกูท้ ี่เหลืออยูใ่ ห้ผคู ้ ้ าประกันรับผิดชอบแทน ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
ในกรณี ผกู ้ เู้ ป็ นสมาชิ ก ให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันได้รับการช่วยเหลือตามข้อ 7 (1)
วรรคแรกแต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
7.2 การรับภาระหนี้ โดยกองทุน ให้กองทุนชาระหนี้แก่สหกรณ์โดยการผ่อนชาระ
หนี้ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 60 งวด หรื อตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 8. ระเบียบนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กบั สัญญาเงินกูเ้ ดิม ซึ่ งสมาชิกผูก้ เู้ งินได้พน้ จากการเป็ น
สมาชิกตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว และให้รวมถึงสัญญากูเ้ ดิม ซึ่ งผูค้ ้ ายินยอมรับภาระหนี้
แทนที่มีอยูก่ ่อนการถือใช้ระเบียบนี้
ข้อ 9. การติดตามหนี้เงินกูแ้ ละการแบ่งสัดส่ วนคืนเงินให้กองทุนและผูค้ ้ าประกัน การ
จ่ายเงินช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันจากเงินกองทุนมิได้ทาให้สมาชิกผูก้ ู้ และผูค้ ้ าประกันพ้นภาระหนี้สิน
และความรับผิดชอบทางกฎหมายตามสัญญาเงินกู้ และหากหลังจากสหกรณ์ได้เร่ งรัดตามหนี้ถึง
ที่สุดแล้ว แต่ได้มีการฟ้ องร้องคดีซ่ ึ งผลของคดีฟ้องร้องสามารถเรี ยกเงิน หรื อทรัพย์สินคืนจากผูก้ ู้
ได้ ให้สหกรณ์ดาเนินการดังนี้
9.1 ในกรณี ของคดีฟ้องร้องสามารถเรี ยกเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากผูก้ ไู้ ด้ตามจานวนที่
สหกรณ์ฟ้องร้องให้สหกรณ์ดาเนินการตามลาดับดังนี้
9.1.1 ให้ชาระหนี้แก่สหกรณ์ในส่ วนที่กองทุนรับผิดชอบแต่กองทุนยังผ่อนชาระไม่
เสร็ จสิ้ น
9.1.2 ให้ชาระหนี้แก่สหกรณ์ในส่ วนที่ผคู ้ ้ าประกันรับผิดชอบแต่ผคู ้ ้ าประกันยังผ่อน
ชาระไม่เสร็ จสิ้ น
9.1.3 ให้คืน ให้แก่ผคู ้ ้ าประกันในส่ วนที่ผคู ้ ้ าประกันได้ชาระหนี้แทนผูก้ ไู้ ปแล้ว
9.1.4 ส่ วนที่เหลือ ให้ชาระคืนกองทุน
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9.2 ในกรณี การฟ้ องร้องคดีซ่ ึงผลของคดีฟ้องร้องสามารถเรี ยกเงินหรื อทรัพย์สินคืน
จากผูก้ ไู้ ด้ต่ากว่าจานวนที่สหกรณ์ฟ้องร้อง ให้สหกรณ์ดาเนินการแบ่งเงินที่ได้รับเป็ นสองส่ วนและ
ให้สหกรณ์ดาเนินการดังนี้
9.2.1ให้นาเงินแบ่งเป็ นส่ วนเท่า ๆ กัน ตามจานวนผูค้ ้ าประกันแต่ไม่เกินจานวน
เงินที่ผคู ้ ้ ารับผิดชอบชาระหนี้ แทนผูก้ ู้ และชาระหนี้แก่สหกรณ์ในส่ วนที่ผคู ้ ้ าประกันรับผิดชอบแต่ผู ้
ค้ าประกันยังผ่อนชาระไม่เสร็ จสิ้ น ส่ วนที่เหลือให้คืนให้แก่ผคู ้ ้ าประกันในส่ วนที่ผคู ้ ้ าประกันได้
ชาระหนี้แทนผูก้ ไู้ ปแล้ว แต่กรณี ผคู ้ ้ าประกันบางรายได้ชาระหนี้แทนผูก้ เู้ สร็ จสิ้ นแล้ว ให้สหกรณ์
คืนเงินให้ผคู ้ ้ าประกันที่ได้ชาระหนี้แทนผูก้ เู้ สร็ จสิ้ นแล้วตามส่ วนที่ตนจะได้รับ
9.2.2 ให้นาส่ วนที่เหลือ (ถ้ามี) ชาระหนี้ แก่สหกรณ์ในส่ วนที่กองทุนรับผิดชอบ
แต่กองทุนยังผ่อนชาระไม่เสร็ จสิ้ น ส่ วนที่เหลือให้ชาระคืนกองทุน
ข้อ 10. ในกรณี ที่มีปัญหาไม่อาจปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้ผจู ้ ดั การนาเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัย
ข้อ 11. ให้ประธานรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน 2556

นาวาอากาศเอก
(ณรงค์ อินทชาติ)
ประธานกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ประธาน แจ้งว่า จากปั ญหาผูก้ เู้ งินประเภทสามัญไม่สามารถชาระหนี้ได้ครบถ้วนตาม
สัญญาเงินกู้ ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ทาให้ผคู ้ ้ าประกันได้รับความเดือดร้อนต้องชาระหนี้แทนผูก้ เู้ งิน ซึ่ ง
ปั ญหาดังกล่าวได้สั่งการให้ สอ.ฯ ดาเนินการร่ างระเบียบขึ้น เพื่อหาหนทางแก้ไขปั ญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กบั ผูค้ ้ าประกัน หากสามารถสะสมเงินกองทุนได้มาก ยอดการจ่ายเงินช่วยเหลือก็
จะเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ระเบียบฯ นี้มีผลบังคับใช้ต่อไป ขอให้ คณก.ฯได้พิจารณาระเบียบดังกล่าว
ต่อไป
คณก.ร่ วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ใช้ระเบียบ ฯ ต่อไป

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด
ว่ำด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้คำประกันเงินกู้สำมัญ
พ.ศ.2556
เพื่อให้กำรใช้กองทุนช่วยเหลือผู้คำประกันเงินกู้สำมัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และควำมมุ่งหมำยแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด ข้อ 2(14)
อำศัยอำนำจตำมควำมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด ข้อ 65(8)
คณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรประชุม ครังที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2556 ให้
กำหนดระเบียบไว้ดังนี
ข้อ 1.ระเบียบนีเรียกว่ำ "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด ว่ำด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้
คำประกันเงินกู้สำมัญ พ.ศ.2556
ข้อ 2.ระเบียบนีให้ใช้บังคับตังแต่ 1 ตุลำคม 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3.ในระเบียบนี
"สหกรณ์" หมำยถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด
"สมำชิก" หมำยถึง สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด ที่กู้เงินสำมัญของ
สหกรณ์โดยใช้บุคคลคำประกัน
"คณะกรรมกำร" หมำยถึง คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์กองบิน 1 จำกัดรวมถึง
ผู้จัดกำรสหกรณ์
"กองทุน" หมำยถึง กองทุนช่วยเหลือผู้คำประกันเงินกู้สำมัญ
"ผู้คำประกัน" หมำยถึง สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด ผู้รับผูกพันต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด เพื่อชำระเงินกู้สำมัญในกรณีผู้กู้ไม่ชำระหนี
ข้อ 5. วัตถุประสงค์
กองทุนช่วยเหลือผู้คำประกันเงินกู้สำมัญ เป็นกองทุนที่จัดตังขึนเพื่อบรรเทำควำม
เดือดร้อนให้แก่สมำชิกผู้คำประกัน ที่ต้องรับภำระหนีสินแทนสมำชิกผู้กู้เงินประเภทสำมัญอัน
เนื่องมำจำกหนีเงินกู้ถึงกำหนดชำระ แต่สมำชิกผู้กู้ไม่สำมำรถชำระหนีได้ครบถ้วนตำมสัญญำเงินกู้
ซึ่งสหกรณ์ได้เร่งรัดติดตำมหนีถึงที่สุดแล้ว
ข้อ 6. ที่มำของกองทุนช่วยเหลือผู้คำประกันเงินกู้สำมัญเป็นเงินกองทุนได้มำจำก
6.1 ที่ประชุมใหญ่จัดสรรจำกกำไรสุทธิประจำปี
6.2 เงินบริจำคหรือเงินอื่นใดที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร
ข้อ 7. กำรจ่ำยเงินกองทุนให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
7.1 กองทุนจะจ่ำยเงินช่วยเหลือแก่สมำชิกผู้คำประกัน ตำมสัญญำเงินกู้ที่ถึง
กำหนดชำระแต่สมำชิกผู้กู้ไม่สำมำรถชำระหนีได้ครบถ้วนตำมสัญญำเงินกู้ ซึ่งสหกรณ์ได้เร่งรัดติดตำม
หนีถึงที่สุดแล้ว ในอัตรำร้อยละ 15 ของยอดเงินกู้คงเหลือสุทธิ หลังจำกนำเงินค่ำหุ้น เงินฝำกและ
เงินอื่นใดที่สมำชิกผู้กู้พึงจะได้รับจำกสหกรณ์ และทำงรำชกำรมำหักชำระหนีเงินกู้สำมัญแล้ว ส่วนหนี
เงินกู้ที่เหลืออยู่ให้ผู้คำประกันรับผิดชอบแทน ภำยใต้หลักเกณฑ์ดังนี
ในกรณีผู้กู้เป็นสมำชิก ให้สมำชิกผู้คำประกันได้รับกำรช่วยเหลือ
ตำมข้อ 7 (1) วรรคแรกแต่ไม่เกิน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)

7.2 กำรรับภำระหนีโดยกองทุน ให้กองทุนชำระหนีแก่สหกรณ์โดยกำร
ผ่อนชำระหนีให้เสร็จสินภำยใน 60 งวด หรือตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร
ข้อ 8. ระเบียบนีจะไม่มีผลบังคับใช้กับสัญญำเงินกู้เดิม ซึ่งสมำชิกผู้กู้เงินได้พ้นจำกกำรเป็น
สมำชิกตำมข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว และให้รวมถึงสัญญำกู้เดิม ซึ่งผู้คำยินยอมรับภำระหนีแทนที่มี
อยู่ก่อนกำรถือใช้ระเบียบนี
ข้อ 9. กำรติดตำมหนีเงินกู้และกำรแบ่งสัดส่วนคืนเงินให้กองทุนและผู้คำประกัน กำรจ่ำยเงิน
ช่วยเหลือผู้คำประกันจำกเงินกองทุนมิได้ทำให้สมำชิกผู้กู้ และผู้คำประกันพ้นภำระหนีสินและควำม
รับผิดชอบทำงกฎหมำยตำมสัญญำเงินกู้ และหำกหลังจำกสหกรณ์ได้เร่งรัดตำมหนีถึงที่สุดแล้ว แต่ได้
มีกำรฟ้องร้องคดีซึ่งผลของคดีฟ้องร้องสำมำรถเรียกเงิน หรือทรัพย์สินคืนจำกผู้กู้ได้ ให้สหกรณ์
ดำเนินกำรดังนี
9.1 ในกรณีของคดีฟ้องร้องสำมำรถเรียกเงินหรือทรัพย์สินคืนจำกผู้กู้
ได้ตำมจำนวนที่สหกรณ์ฟ้องร้องให้สหกรณ์ดำเนินกำรตำมลำดับดังนี
9.1.1 ให้ชำระหนีแก่สหกรณ์ในส่วนที่กองทุนรับผิดชอบแต่กองทุน
ยังผ่อนชำระไม่เสร็จสิน
9.1.2 ให้ชำระหนีแก่สหกรณ์ในส่วนที่ผู้คำประกันรับผิดชอบแต่ผู้
คำประกันยังผ่อนชำระไม่เสร็จสิน
9.1.3 ให้คืน ให้แก่ผู้คำประกันในส่วนที่ผู้คำประกันได้ชำระหนี
แทนผู้กู้ไปแล้ว
9.1.4 ส่วนที่เหลือ ให้ชำระคืนกองทุน
9.2 ในกรณีกำรฟ้องร้องคดีซึ่งผลของคดีฟ้องร้องสำมำรถเรียกเงิน
หรือทรัพย์สินคืนจำกผู้กู้ได้ต่ำกว่ำจำนวนที่สหกรณ์ฟ้องร้อง ให้สหกรณ์ดำเนินกำรแบ่งเงินที่ได้รับเป็น
สองส่วนและให้สหกรณ์ดำเนินกำรดังนี
9.2.1 ให้นำเงินแบ่งเป็นส่วนเท่ำ ๆ กัน ตำมจำนวนผู้คำ
ประกันแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้คำรับผิดชอบชำระหนีแทนผู้กู้ และชำระหนีแก่สหกรณ์ในส่วนที่ผู้คำ
ประกันรับผิดชอบแต่ผู้คำประกันยังผ่อนชำระไม่เสร็จสิน ส่วนที่เหลือให้คืนให้แก่ผู้คำประกันในส่วนที่ผู้
คำประกันได้ชำระหนีแทนผู้กู้ไปแล้ว แต่กรณีผู้คำประกันบำงรำยได้ชำระหนีแทนผู้กู้เสร็จสินแล้ว ให้
สหกรณ์คืนเงินให้ผู้คำประกันที่ได้ชำระหนีแทนผู้กู้เสร็จสินแล้วตำมส่วนที่ตนจะได้รับ
9.2.2 ให้นำส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) ชำระหนีแก่สหกรณ์ในส่วนที่
กองทุนรับผิดชอบแต่กองทุนยังผ่อนชำระไม่เสร็จสิน ส่วนที่เหลือให้ชำระคืนกองทุน
ข้อ 10. ในกรณีที่มีปัญหำไม่อำจปฏิบัติตำมระเบียบนี ให้ผู้จัดกำรนำเสนอคณะกรรมกำร
พิจำรณำวินิจฉัย
ข้อ 11. ให้ประธำนกรรมกำรดำเนินกำร ฯ รักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี
ประกำศ ณ วันที่
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นำวำอำกำศเอก
(ณรงค์ อินทชำติ)
ประธำนกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จำกัด

