สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ระเบียบว่าด้ วยเงินกองทุนประกันหนี ้เงินกู้ที่ใช้ บคุ คลค ้าประกัน
พ.ศ. 2562
-------------เพื่อความมัน่ คงของสหกรณ์ และเพื่อเป็ นการให้ ความช่วยเหลือแก่สมาชิกผู้ค ้าประกันเงินกู้ ให้ มีภาระ
น้ อยลง โดยต้ องอาศัยความร่วมมือ เสียสละ และสามัคคี ในระหว่างสมาชิกผู้ก้ แู ละสมาชิกผู้ค ้าประกัน
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ข้ อ 17
ข้ อ 55 (9) และข้ อ 81 (19) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการครัง้ ที่ 2/2562 วันที่ 26 มกราคม 2562
จึงกาหนดระเบียบว่าด้ วยเงินกองทุนประกันหนี ้เงินกู้ที่ใช้ บคุ คลค ้าประกัน ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า "ระเบียบว่าด้ วยเงินกองทุนประกันหนี ้เงินกู้ที่ใช้ บคุ คลค ้าประกัน พ.ศ.2562"
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2562 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิก “ระเบียบว่าด้ วยเงินกองทุนประกันหนี ้เงินกู้ที่ใช้ บคุ คลค ้าประกัน พ.ศ.2556”
ข้ อ 4 ในระเบียบนี ้
"สหกรณ์"
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
"สมาชิก"
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
"เงินกองทุน" หมายถึง เงินกองทุนประกันหนี ้เงินกู้ของสมาชิกที่ใช้ บคุ คลค ้าประกัน
"เงินกู้"
หมายถึง เงินที่สหกรณ์ให้ สมาชิกกู้ทกุ ประเภทที่ใช้ บคุ คลค ้าประกัน
"เงินกู้สทุ ธิ"
หมายถึง จานวนเงินกู้ที่ผ้ กู ้ ไู ด้ รับจริงในการกู้คราวหนึง่ ๆ
"สมาชิกผู้ก้ "ู
หมายถึง สมาชิกผู้ก้ เู งินกู้ที่ใช้ บคุ คลค ้าประกัน
"สมาชิกผู้ค ้าประกัน" หมายถึง สมาชิกผู้ค ้าประกันผู้ก้ เู งิน
“ทรัพย์สินของสมาชิก” หมายถึง เงินสะสมค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกในสหกรณ์
ข้ อ 5 เงินกองทุนเป็ นเงินสะสมที่หกั จากเงินกู้ของสมาชิกผู้ก้ ใู นแต่ละสัญญาที่ใช้ บคุ คลค ้าประกัน
และอาจได้ รับจากเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่คณะกรรมการพิจารณาให้
ข้ อ 6 สมาชิกผู้ก้ จู ะต้ องให้ สหกรณ์หกั เงินตามข้ อ 5 จากเงินกู้ในแต่ละราย เพื่อสะสมไว้ เป็ น
เงินกองทุน โดยคานวณจากเงินกู้สทุ ธิที่สมาชิกผู้ก้ ไู ด้ รับในอัตราร้ อยละ 1.00 เศษของสตางค์ให้ ปัดเป็ นหนึง่
บาท แต่อย่างน้ อยไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
ข้ อ 7 สมาชิกผู้ก้ ู เมื่อตัดจ่ายเงินตามข้ อ 6 เข้ าเงินกองทุนแล้ ว จะแสดงสิทธิเป็ นเจ้ าของเงินนี ้ใน
ภายหลังมิได้
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ข้ อ 8 เงินกองทุนนี ้ ให้ นาฝากไว้ ในสหกรณ์ และให้ นาเงินกองทุนไปใช้ ได้ เมื่อเงินกองทุนนี ้มีเงิน
สะสมถึงจานวน 1,000,000.00 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน)
ข้ อ 9 ให้ สหกรณ์นาเงินกองทุนตามข้ อ 8 ไปจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ให้ แก่สหกรณ์แทนสมาชิกผู้ค ้า
ประกันเงินกู้ ตามข้ อ 10
ข้ อ 10 เงินกองทุน จะนาไปใช้ จา่ ยชาระหนี ้ได้ ในกรณีที่สมาชิกผู้ค ้าประกันจะต้ องชาระหนี ้แทน
สมาชิกผู้ก้ หู ลังจากที่สหกรณ์ได้ นาทรัพย์สินของสมาชิกผู้ก้ ทู ี่มีอยูใ่ นสหกรณ์หรื อเงินอื่นใดที่พงึ ได้ ทงจาก
ั้
สหกรณ์และหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ไปชาระหนี ้แล้ ว ตามระยะเวลาการเป็ นสมาชิกของสมาชิกผู้ก้ ู ดังนี ้
(1) ไม่เกิน 5 ปี
ได้ รับไม่เกินร้ อยละ 10 ของหนี ้คงเหลือสุทธิ
(2) ตังแต่
้
5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ได้ รับไม่เกินร้ อยละ 15 ของหนี ้คงเหลือสุทธิ
(3) ตังแต่
้ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ได้ รับไม่เกินร้ อยละ 20 ของหนี ้คงเหลือสุทธิ
(4) ตังแต่
้ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้ รับไม่เกินร้ อยละ 25 ของหนี ้คงเหลือสุทธิ
(5) ตังแต่
้ 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ได้ รับไม่เกินร้ อยละ 30 ของหนี ้คงเหลือสุทธิ
(6) ตังแต่
้ 25 ปี ขึ ้นไป
ได้ รับไม่เกินร้ อยละ 40 ของหนี ้คงเหลือสุทธิ
ข้ อ 11 การจ่ายเงินนันจะต้
้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงสองในสามของ
คณะกรรมการที่เข้ าประชุม
ข้ อ 12 การจ่ายเงินตามข้ อ 10 หากสมาชิกผู้ก้ มู ีสิทธิได้ รับเงินบาเหน็จ ให้ รอรับเงินบาเหน็จนันเพื
้ ่อ
ชาระหนี ้ก่อน หากไม่พอชาระหนี ้แล้ ว จึงให้ จา่ ยเงินตามข้ อ 10 ได้
ข้ อ 13 ในปี ใดที่มีการจ่ายเงินกองทุน เพื่อชาระหนี ้แทนสมาชิกผู้ค ้าประกัน เกินกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จานวนเงินที่มีอยู่ ก็ให้ ชะลอส่วนที่เกินนันเพื
้ ่อไปจ่ายจากเงินกองทุนในปี ตอ่ ไป ทังนี
้ ้สมาชิกผู้ค ้าประกันจะต้ อง
ชาระหนี ้นันต่
้ อไปหรื ออาจร้ องขอเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการเพื่อขอชาระแต่ดอกเบี ้ยก่อนก็ได้
ข้ อ 14 เมื่อมีการยกเลิกระเบียบนี ้ ให้ โอนเงินกองทุนที่มีอยูท่ งหมดเข้
ั้
าทุนสารองของสหกรณ์
ข้ อ 15 คณะกรรมการทรงไว้ ซงึ่ อานาจและสิทธิที่จะดาเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งระเบียบนี ้
กาหนดไว้ ณ วันที่ 26 มกราคม 2562
ลงชื่อ
(นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
----------
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