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เร่ือง ก าหนดวงเงินค า้ประกนัและความรับผิดชอบของสมาชิกผู้ค า้ประกนั 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากัด 
  

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ได้ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยวงเงินค า้ประกนัและความรับผิดชอบของสมาชิกผู้ค า้ประกนั ตาม (ร่าง) โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือให้สมาชิกผู้ค า้ประกนั มีวงเงินท่ีจะค า้ประกนั “ผู้กู้ ” แตล่ะคน ไมเ่กินท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ หรือท่ี
สมาชิกผู้ค า้ประกนัต้องการก าหนดเอง แตต้่องไมเ่กินท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ เชน่  
 สมาชิกผู้ค า้ประกนั มีเงินเดือน 10,000.00 บาท ค า้ประกนัได้ 5 เทา่ คือ 50,000.00 บาท 
ถ้า ผู้กู้  ต้องการกู้ เงิน 100,000.00 บาท ผู้กู้  ต้องมีผู้ค า้ประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน 
แตส่มาชิกผู้ค า้ประกนั มีสิทธ์ิแจ้งความประสงค์จะขอค า้ประกนัต ่ากวา่ได้ เชน่ 30,000.00 บาท 
ถ้าเป็นกรณีนี ้ผู้กู้  ต้องมีผู้ค า้ประกนัเงินกู้ ไมน้่อยกว่า 3 คน หรือไมก็่ต้องลดจ านวนเงินกู้ลง 
จงึขอให้สมาชิกพิจารณา(ร่าง) ระเบียบ นี ้และตอบสหกรณ์ ภายในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
 
            ลงช่ือ................................................ 
              (นายสมชาย   ไกรสงัข์) 
               ประธานกรรมการด าเนินการ  

- - - - - - - - 
 

ข้าพเจ้า ........................................................สมาชิกเลขที่................... หน่วย..................................  
 

           เหน็ด้วย            ไม่เหน็ด้วย      
 

เสนอความเหน็เพิ่มเตมิ 
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(ร่าง) 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
วา่ด้วยวงเงินค า้ประกนัและความรับผิดของสมาชิกผู้ค า้ประกนั  

พ.ศ. 2563 
-------------- 

 

 เพ่ือความมัน่คงของสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกผู้ค า้ประกนัเงินกู้  และสหกรณ์   สหกรณ์จงึก าหนด
วงเงินค า้ประกนั เพ่ือจ ากดัความรับผิดชอบของสมาชิกผู้ค า้ประกนัเงินกู้  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนใน
กรณีท่ีต้องรับช าระหนีแ้ทนผู้กู้  ให้มีความเหมาะสมตอ่คณุภาพชีวิตและการด ารงชีพ 
       อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ข้อ 17       
ข้อ 55 (9) และข้อ 81 (19) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการครัง้ท่ี ..../256.... วนัท่ี .... ............ 256.... 
จงึก าหนดระเบียบวา่ด้วยวงเงินค า้ประกนัของสมาชิกผู้ค า้ประกนั ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1   ระเบียบนีเ้รียกวา่ "ระเบียบวา่ด้วยวงเงินค า้ประกนัและความรับผิดของสมาชิกผู้ค า้ประกนั   
พ.ศ. ..........  

ข้อ 2   ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี .... ..................... ......... เป็นต้นไป 
ข้อ 3   ในระเบียบนี ้

             "สหกรณ์"   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
  "คณะกรรมการ"  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 
  ศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
             "สมาชิก"   หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 

ข้อ 4   สมาชิกผู้กู้  ท่ีประสงค์จะกู้ เงินจากสหกรณ์ หากมีจ านวนเงินเกินกวา่ร้อยละ 90 ของทนุเรือน
หุ้นและหรือเงินฝากท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ และไมมี่อสงัหาริมทรัพย์ของตนเองเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั ก็
จะต้องมีสมาชิกสหกรณ์ เป็นผู้ค า้ประกนัเงินกู้  อยา่งน้อย 2 คน และจ านวนเงินกู้นัน้ต้องไมเ่กินกวา่ท่ี
ก าหนดในระเบียบว่าด้วยเงินกู้ประเภทนัน้ ๆ หรือตามประกาศของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 5   สมาชิกผู้ค า้ประกนัเงินกู้  1 คน จะค า้ประกนัสมาชิกผู้กู้  ได้ไมเ่กิน 4 คน   
 ข้อ 6   สมาชิกผู้ค า้ประกนัเงินกู้  มีวงเงินค า้ประกนัเงินกู้ตอ่สมาชิกผู้กู้  1 คน สงูสดุไมเ่กิน 500,000 
บาท แตต้่องอยูใ่นก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นสมาชิก   12 เดือนขึน้ไป ค า้ประกนัได้ไมเ่กิน   5 เทา่ของเงินเดอืน  
(2) เป็นสมาชิก   24 เดือนขึน้ไป ค า้ประกนัได้ไมเ่กิน 10 เทา่ของเงินเดือน  
(3) เป็นสมาชิก   36 เดือนขึน้ไป ค า้ประกนัได้ไมเ่กิน 20 เทา่ของเงินเดือน  
(4) เป็นสมาชิก   60 เดือนขึน้ไป ค า้ประกนัได้ไมเ่กิน 30 เทา่ของเงินเดือน  
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ทัง้นี ้สมาชิกผู้ค า้ประกนั อาจก าหนดเป็นจ านวนเงิน ท่ีประสงค์จะค า้ประกนัเงินให้แก่สมาชิกผู้กู้แตล่ะคน 
แตไ่มเ่กินท่ีก าหนดตามวรรคต้น และจ านวนเงินค า้ประกนั ให้ลงท้ายด้วยหลกัพนั (1,000) 
 ข้อ 7 สมาชิกผู้ค า้ประกนัคนหนึง่ ๆ จะค า้ประกนัเงินกู้ ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ จะก่ีสญัญาก็ตาม 
วงเงินค า้ประกนัเงินกู้นัน้ ให้ถือตามท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ 6  
 ข้อ 8   สมาชิกผู้ค า้ประกนัเงินกู้  จะก่ีคนก็ตาม เม่ือรวมจ านวนเงินท่ีค า้ประกนัแล้ว หากต ่ากวา่
วงเงินท่ีสมาชิกผู้กู้ ต้องการกู้  ก็จะกู้ เงินได้ตามจ านวนเงินของจ านวนผู้ค า้ประกนัรวมกนั 
 ข้อ 9   เม่ือปรากฎวา่สหกรณ์ไมส่ามารถหกัเงินหรือเรียกเก็บเงินของสมาชิกผู้กู้  เพ่ือสง่ช าระหนี ้
เงินกู้ ให้แก่สหกรณ์ ไมว่า่กรณีใด ๆ สมาชิกผู้ค า้ประกนัยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จา่ยเงิน หกัเงินเดือน คา่จ้าง
หรือเงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ เงินชดเชยหรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกนัพงึได้รับจากทางราชการหรือ
หนว่ยงานท่ีสงักดัอยู ่ทัง้ปัจจบุนั อนาคต ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ ได้แจ้งให้ในแตล่ะเดือน และสง่ช าระหนี ้
หรือเงินอ่ืนแล้วแตก่รณี ให้สหกรณ์ 

 ข้อ 10   กรณีสมาชิกผู้ค า้ประกนัพ้นจากการเป็นข้าราชการ ลกูจ้าง พนกังาน และได้รับบ านาญ  
บ าเหน็จ  เงินชดเชย  หรือเงินอ่ืนใด ก็ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จา่ยเงินของสว่นราชการหรือหน่วยงานท่ีสงักดั
อยู ่  หกัเงินจากเงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ เงินชดเชย  หรือเงินอ่ืนใด ท่ีพงึได้รับจากทางราชการ ตามจ านวน
ท่ีสหกรณ์ ได้แจ้ง และสง่เงินจ านวนดงักลา่วนัน้ให้สหกรณ์ทกุครัง้ 

     ข้อ 11   คณะกรรมการทรงไว้ซึง่อ านาจและสิทธิท่ีจะด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์แหง่ระเบียบนี ้
 

ก าหนดไว้ ณ วนัท่ี  
 

                                          ลงช่ือ   
                                                                    (                                          ) 
                                                                       ประธานกรรมการด าเนินการ 

 - - - - - - - - - - 
 


