
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จํากัด 
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชกิผู้คํ้าประกัน พ.ศ. 2556 

---------------------------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 76 (9) และข้อ 104 (10) ท่ีประชุม คณะกรรมการดําเนินการ
ครัง้ท่ี 13/2556 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2556 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกัน พ.ศ.
2556 ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จํากัด ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกผู้ค้ําประกัน พ.ศ. 2556” 
 ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขกระบี่ จํากัด ว่าด้วยระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2550 

บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี ้

“สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่  จํากัด 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขกระบี่ จํากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ตามวาระนั้น ๆ  
  “กองทุน” หมายถึง กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ ์
  “สมาชิกกองทุน” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จํากัด ท่ีส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
เต็มตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว 
  “ผู้ค้ําประกัน” หมายถึง ผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ 
  “เงินกู้สามัญ” หมายถึง เงินท่ีสมาชิกกู้สามัญไปทุกประเภท 
  “เงินสมทบ” หมายความว่า เงินท่ีได้รับจากสมาชิกจากการกู้เงินกู้สามัญ 
  “พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก” หมายถึง ตาย ลาออก วิกลจรติ ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย ถูกออก
จากราชการ โดยไม่ได้รับบําเหน็จ บํานาญ ถูกให้ออกจากสหกรณ์เนือ่งจากขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก 
  “ดอกเบี้ยเงินกองทุน” หมายถึง ดอกเบี้ยเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ ์
 ข้อ 5. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ เป็นกองทุนท่ีสมาชิกผู้มีหนี้เงินกู้สามัญ ท่ีใช้สมาชิกค้ําประกัน สมทบเงินเข้า
กองทุนไว้กับสหกรณ์ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของจํานวนเงินท่ีกู้แต่รวมแล้วไมเ่กิน 1,500.- บาท 
 ข้อ 6. เงินกองทุนท่ีได้มาจากสมาชิกกองทุนตามข้อ 5. นั้น สหกรณจ์ะลงทะเบยีนเป็นรายบุคคลไว้ใหส้มาชิกกองทุน
ทุกคน 
  6.1 กรณีท่ีสมาชิกกองทุนได้ชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้สามัญครบถ้วน สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินท่ีสมทบเข้า
กองทุนภายใน 60 วัน หลังจากครบกําหนดตามสญัญาเงินกู้สามญั 
  6.2 สมาชิกกองทุนไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินท่ีสมทบเข้ากองทุน 
 ข้อ 7. การเป็นสมาชิกของกองทุน 
  7.1 สมาชิกท่ียื่นกู้สามัญ หลังจากระเบียบนี้ประกาศบังคับใช้ให้ส่งเงินสมทบตามอัตราท่ีกําหนดในข้อ 5. 
เข้ากองทุนทันทีเมื่อได้รับอนุมตัิเงินกู้สามัญ โดยวิธีหักสมทบเต็มตามจํานวนจากเงินกู้ท่ีได้รับ 
  7.2 สมาชิกท่ีมีหนี้เงินกู้สามญัอยู ่ ถ้าประสงค์จะสมคัรเข้ากองทุนให้แสดงความจํานงโดยส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนเต็มตามจาํนวน ในจํานวนเงินกู้สามัญท่ีมหีนี้ค้างอยู่กับสหกรณ์ตามอัตราท่ีกําหนดในข้อ 5. ก็ได ้
 ข้อ 8. กรณีเป็นสมาชิกกองทุนแล้วได้ชําระหนี้เงินกู้สามัญไประยะหนึ่งตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศของสหกรณ์ และประสงค์ขอกู้สามญัใหม่ จะต้องส่งเงินเข้ากองทุน ดังนี ้
  8.1 ให้ชําระค่าธรรมเนียมในอัตรา 100 บาท ของการขอกู้สามัญใหม่ในแต่ละครั้ง เงินค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวให้นําสมทบเข้ากองทุน 



  8.2 ถ้าต้องการกู้สามัญในจํานวนเงินเดิมท่ีได้รับ ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน โดยถือตามสัญญาเงินกู้
สามัญฉบับใหม ่
  8.3 ถ้าต้องการกู้สามัญเพ่ิมข้ึนจากวงเงินกู้เดิม จะต้องสมทบเงินเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 0.5 ของส่วนต่าง
ระหว่างจํานวนเงินกู้ท่ีสมทบเงินเข้ากองทุนแล้ว และจํานวนเงินกู้ใหม่ แต่รวมแล้วไม่เกิน 1,500.- บาท ส่งเข้ากองทุนโดยถือ
ตามสญัญาเงินกู้ฉบับใหม ่
 ข้อ 9. ท่ีมาของเงินกองทุน 
  9.1 เป็นเงินท่ีสมาชิกกองทุนสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 0.5 ของจํานวนเงินกู้แต่รวมแล้วไม่เกิน 
1,500.- บาท ตามข้อ 5. 
  9.2 เป็นค่าธรรมเนยีมท่ีเรียกเก็บครั้งละ 100 บาท สําหรับสมาชิกกองทุนท่ีประสงค์ขอกู้สามญัใหม ่ ตาม
ข้อ 8.1  
 ข้อ 10. ดอกเบี้ยท่ีได้รับจากกองทุนได้รับจากสมาชิกกองทุน ให้นําฝากไว้กับสหกรณ์ในบญัชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
ในช่ือบัญชี “กองทุนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ”์ 
 ข้อ 11. ดอกเบี้ยท่ีได้รับจากกองทุนตามข้อ 9. ให้นําเข้าฝากไว้กับสหกรณ์ ในบัญชีเงินฝากออมทรพัย์พิเศษ ในช่ือ
บัญชี “เงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ”์ 
 ข้อ 12. ดอกเบี้ยท่ีได้รับจากเงินกองทุน ถือเป็นทรัพย์ของสหกรณ์ท่ีจะดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดไว้ตามระเบียบนี ้
 ข้อ 13. คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจจัดการเงินกองทุนและจ่ายดอกเบี้ยเงินกองทุนตามข้อ 10 และข้อ 11 ใน
กรณีดังต่อไปนี ้
  13.1 ให้จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์จากดอกเบี้ยเงินกองทุนหรือเงินตามข้อ 9.2 เท่านั้น 
  13.2 ให้จ่ายคืนสมาชิกตามข้อ 9.1 เมื่อชําระหนี้ตามสญัญาเงินกู้สามัญครบถ้วนแล้ว ภายใน 60 วัน 
  13.3 เมื่อสมาชิกกองทุนผู้ใดพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้นําเงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินได้อ่ืนใดอัน
สมาชิกกองทุนพึงจะได้รับ และรวมท้ังเงินรายได้อ่ืน ๆ ไปชําระหนี้เงินกู้สามัญของสมาชิกกองทุนแล้ว เหลือหนี้ค้างชําระอยู่
เป็นจํานวนเท่าใด ให้สหกรณ์โอนเงินตามข้อ 13.1 ไปชําระหนี้เงินกู้ร้อยละ 30 ของหนี้เงินกู้สามัญจํานวนท่ีเหลือนั้น แต่ไมเ่กิน 
100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) หนีเ้งินกู้ส่วนท่ีเหลือให้ผู้ค้ําประกันชําระแทน หลังจากดําเนินการตามข้ันตอนเรยีบร้อย
แล้ว 
  13.4 ในกรณีท่ีเงินกองทุนตามข้อ 13.1 ท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายตามข้อ 13.3 สหกรณ์จะเฉลี่ยใหต้าม
เงินกองทุนตามข้อ 13.1 ท่ีมีอยู่เท่านั้น 
 ข้อ 14. เงินท่ีได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิกกองทุน ให้โอนเข้าบัญชีเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์เท่ากับ
จํานวนเงินท่ีจ่ายช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ไปก่อนแล้ว 
 ข้อ 15. ท่ีมาของดอกเบี้ยเงินกองทุน 
  15.1 ดอกเบี้ยท่ีได้รับจากเงินกองทุนตามข้อ 11. 
  15.2 เงินท่ีได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิกกองทุนตามข้อ 14. 
 ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ โดยคณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีสุด 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2557 

 
เชาวลิต วโนทยาโรจน ์

(นายเชาวลิต วโนทยาโรจน)์ 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขกระบี่ จํากัด 
 


