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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
ระเบียบว่าด้วยเงินกองทนุประกนัหนีเ้งินกู้ ท่ีใช้บคุคลค า้ประกนั  

พ.ศ. 2562 
-------------- 

 

 เพ่ือความมัน่คงของสหกรณ์ และเพ่ือเป็นการให้ความชว่ยเหลือแก่สมาชิกผู้ค า้ประกนัเงินกู้  ให้มีภาระ
น้อยลง โดยต้องอาศยัความร่วมมือ เสียสละ และสามคัคี ในระหวา่งสมาชิกผู้กู้และสมาชิกผู้ค า้ประกนั 
       อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ข้อ 17       
ข้อ 55 (9) และข้อ 81 (19) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการครัง้ท่ี 2/2562 วนัท่ี 26 มกราคม 2562 
จงึก าหนดระเบียบวา่ด้วยเงินกองทนุประกนัหนีเ้งินกู้ ท่ีใช้บคุคลค า้ประกนั ดงัตอ่ไปนี  ้

ข้อ   1   ระเบียบนีเ้รียกว่า "ระเบียบว่าด้วยเงินกองทนุประกนัหนีเ้งินกู้ ท่ีใช้บคุคลค า้ประกนั พ.ศ.2562"
ข้อ   2   ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธุ์ 2562 เป็นต้นไป 
ข้อ   3   ให้ยกเลิก “ระเบียบวา่ด้วยเงินกองทนุประกนัหนีเ้งินกู้ ท่ีใช้บคุคลค า้ประกนั พ.ศ.2556” 
ข้อ   4   ในระเบียบนี ้

             "สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
  "คณะกรรมการ"  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 
         ศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
             "สมาชิก"  หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
             "เงินกองทนุ" หมายถึง เงินกองทนุประกนัหนีเ้งินกู้ของสมาชิกท่ีใช้บคุคลค า้ประกนั  
             "เงินกู้ "   หมายถึง เงินท่ีสหกรณ์ให้สมาชิกกู้ทกุประเภทท่ีใช้บคุคลค า้ประกนั 
             "เงินกู้สทุธิ" หมายถึง จ านวนเงินกู้ ท่ีผู้กู้ ได้รับจริงในการกู้คราวหนึง่ๆ 
             "สมาชิกผู้กู้ " หมายถึง สมาชิกผู้กู้ เงินกู้ ท่ีใช้บคุคลค า้ประกนั 
             "สมาชิกผู้ค า้ประกนั" หมายถึง สมาชิกผู้ค า้ประกนัผู้กู้ เงิน 
  “ทรัพย์สินของสมาชิก” หมายถึง เงินสะสมคา่หุ้นและเงินฝากของสมาชิกในสหกรณ์  
 ข้อ   5   เงินกองทนุเป็นเงินสะสมท่ีหกัจากเงินกู้ของสมาชิกผู้กู้ ในแตล่ะสญัญาท่ีใช้บคุคลค า้ประกนั 
และอาจได้รับจากเงินทนุสาธารณประโยชน์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาให้ 
 ข้อ   6   สมาชิกผู้กู้จะต้องให้สหกรณ์หกัเงินตามข้อ 5   จากเงินกู้ ในแตล่ะราย เพ่ือสะสมไว้เป็น
เงินกองทนุ โดยค านวณจากเงินกู้สทุธิท่ีสมาชิกผู้กู้ ได้รับในอตัราร้อยละ 1.00 เศษของสตางค์ให้ปัดเป็นหนึง่
บาท แตอ่ย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 1,000 บาท 
   ข้อ   7   สมาชิกผู้กู้  เม่ือตดัจา่ยเงินตามข้อ 6   เข้าเงินกองทนุแล้ว จะแสดงสิทธิเป็นเจ้าของเงินนีใ้น
ภายหลงัมิได้ 
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       ข้อ   8   เงินกองทนุนี ้ให้น าฝากไว้ในสหกรณ์ และให้น าเงินกองทนุไปใช้ได้ เม่ือเงินกองทนุนีมี้เงิน
สะสมถึงจ านวน 1,000,000.00 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) 

 ข้อ   9   ให้สหกรณ์น าเงินกองทนุตามข้อ 8   ไปจ่ายช าระหนีเ้งินกู้ ให้แก่สหกรณ์แทนสมาชิกผู้ค า้
ประกนัเงินกู้  ตามข้อ 10 

 ข้อ 10   เงินกองทนุ จะน าไปใช้จา่ยช าระหนีไ้ด้ ในกรณีท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกนัจะต้องช าระหนีแ้ทน
สมาชิกผู้กู้หลงัจากท่ีสหกรณ์ได้น าทรัพย์สินของสมาชิกผู้กู้ ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์หรือเงินอ่ืนใดท่ีพงึได้ทัง้จาก
สหกรณ์และหรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ ไปช าระหนีแ้ล้ว   ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกของสมาชิกผู้กู้  ดงันี  ้

(1) ไมเ่กิน  5 ปี                        ได้รับไมเ่กินร้อยละ  10 ของหนีค้งเหลือสทุธิ 
(2) ตัง้แต ่   5 ปี แตไ่มเ่กิน 10 ปี   ได้รับไมเ่กินร้อยละ  15 ของหนีค้งเหลือสทุธิ 
(3) ตัง้แต ่ 10 ปี แตไ่มเ่กิน 15 ปี   ได้รับไมเ่กินร้อยละ  20 ของหนีค้งเหลือสทุธิ 
(4) ตัง้แต ่ 15 ปี แตไ่มเ่กิน 20 ปี  ได้รับไมเ่กินร้อยละ  25 ของหนีค้งเหลือสทุธิ 
(5) ตัง้แต ่ 20 ปี แตไ่มเ่กิน 25 ปี  ได้รับไมเ่กินร้อยละ  30 ของหนีค้งเหลือสทุธิ 
(6) ตัง้แต ่ 25 ปีขึน้ไป               ได้รับไมเ่กินร้อยละ  40 ของหนีค้งเหลือสทุธิ 

ข้อ 11   การจา่ยเงินนัน้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงสองในสามของ
คณะกรรมการท่ีเข้าประชมุ 

ข้อ 12   การจา่ยเงินตามข้อ 10 หากสมาชิกผู้กู้ มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จ ให้รอรับเงินบ าเหน็จนัน้เพ่ือ
ช าระหนีก้่อน หากไมพ่อช าระหนีแ้ล้ว จงึให้จา่ยเงินตามข้อ 10 ได้  

 ข้อ 13   ในปีใดท่ีมีการจ่ายเงินกองทนุ เพ่ือช าระหนีแ้ทนสมาชิกผู้ค า้ประกัน เกินกวา่กึ่งหนึง่ของ
จ านวนเงินท่ีมีอยู ่ก็ให้ชะลอสว่นท่ีเกินนัน้เพ่ือไปจา่ยจากเงินกองทนุในปีตอ่ไป ทัง้นีส้มาชิกผู้ค า้ประกนัจะต้อง
ช าระหนีน้ัน้ตอ่ไปหรืออาจร้องขอเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการเพ่ือขอช าระแตด่อกเบีย้ก่อนก็ได้ 

ข้อ 14   เม่ือมีการยกเลิกระเบียบนี ้ให้โอนเงินกองทนุท่ีมีอยูท่ัง้หมดเข้าทนุส ารองของสหกรณ์ 
 ข้อ 15   คณะกรรมการทรงไว้ซึง่อ านาจและสิทธิท่ีจะด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

แหง่ระเบียบนี ้

ก าหนดไว้ ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2562 

 ลงช่ือ  
 (นายชาญวิทย์ เทียมบญุประเสริฐ) 

  ประธานกรรมการ 
 - - - - - - - - - - 


