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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 

ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค  าประกัน  
พ.ศ.2565 

 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2564 ข้อ 108 (8) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 9 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ า
ประกัน พ.ศ.2565    ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน พ.ศ.2565 ” 
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  23  สิงหาคม พ.ศ.2565  เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิก หมวดที่ 6 ทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน ในระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อสวัสดิการ

สมาชิก พ.ศ.2560  รวมทั้งค าสั่ง หรือประกาศท่ีก าหนดไว้แล้ว ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
         “สหกรณ”์ หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด    
         “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  

วังพญาไท จ ากัด 
         “สมาชิก” หมายถึง  ผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด     
         “ผู้จัดการ” หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด รวมทั้งผู้ปฏิบัติ

หน้าที่แทนผู้จัดการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จ ากัด 
                    “กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน” หมายถึง  ทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ
ของสมาชิกผู้กู้เงินจากสหกรณ์ ตามสัญญาค้ าประกันเงินกู้สามัญที่ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์ 
 ข้อ 5. ให้มีการใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน โดยได้เงินจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
 5.1 เงินจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 27(8) 
 5.2 เงินที่ยกยอดมาจาก หมวดที่ 6 ทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน ในระเบียบว่าด้วยทุนสะสม
เพ่ือสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2560   
 ข้อ 6. ในการพิจารณาให้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน ให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาจ่ายตามระเบียบที่ก าหนดไว้ และจ านวนเงินทุนที่มีอยู่ด้วยเป็นส าคัญ 
 ข้อ 7. วัตถุประสงค์ของทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกัน
เงินกู้สามัญ โดยการปลดหนี้ให้ตามที่ระเบียบนี้ก าหนด เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก
ผู้ค้ าประกัน ตามสัญญาค้ าประกันเงินกู้สามัญที่ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์ 
 ข้อ 8. เมื่อสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญ ถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ า
ประกัน เพ่ือช่วยช าระหนี้แทนสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญที่คงค้างช าระหนี้ ตามล าดับ ดังนี้คือ  
      8.1 เงินค่าหุ้น 
      8.2 ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก (หมวดที่ 1 สมาชิกถึงแก่กรรม ) 
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      8.3 กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 
   จ านวนเงินกู้            ได้รับเงินเพื่อหักช าระหนี้ 
 กู้เงินไม่เกิน          100,000   บาท ไม่เกิน   60,000 บาท  
 กู้เงิน     100,001 - 200,000  บาท     ไม่เกิน   70,000 บาท  
        กู้เงิน     200,001 - 300,000  บาท    ไม่เกิน   80,000 บาท  
 กู้เงิน     300,001 - 400,000  บาท     ไม่เกิน   90,000 บาท 

       กู้เงิน     400,001 - 500,000  บาท     ไม่เกิน  100,000 บาท  
       กู้เงิน     500,001 - 600,000  บาท  ไม่เกิน  110,000 บาท  
        กู้เงิน     600,001 - 700,000  บาท ไม่เกิน  120,000 บาท 
        กู้เงิน     700,001 - 800,000  บาท ไม่เกิน  130,000 บาท 
       กู้เงิน     800,001 - 900,000  บาท ไม่เกิน  140,000 บาท  
        กู้เงิน   900,001 - 1,000,000  บาท ไม่เกิน  150,000 บาท 
        กู้เงิน 1,000,001 - 1,100,000  บาท            ไม่เกิน  160,000 บาท 
        กู้เงิน 1,100,001 - 1,200,000  บาท ไม่เกิน  170,000 บาท 

 
      8.4 เงินอ่ืนๆที่สมาชิกท าหนังสือไว้กับสหกรณ์ฯ  
          เมื่อน าเงินกองทุนฯ และเงินอื่นๆที่สมาชิกท าหนังสือไว้กับสหกรณ์ฯ มาหักช าระหนี้แล้ว สมาชิก
ยังคงมีหนี้เหลืออยู่ ผู้ค้ าประกันเงินกู้แต่ละคนมีความรับผิดชอบ ชดใช้หนี้เงินกู้ที่เหลืออยู่คนละ 1 ส่วน
เท่าๆกัน 
 ข้อ 9. หนี้เงินกู้ในส่วนที่สมาชิกผู้ค้ าประกัน และกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน ช าระแทน
สมาชิกผู้กู ้สหกรณ์ฯอนุโลมให้งดเก็บดอกเบี้ย 
 ข้อ 10. ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้จัดการน าเสนอคณะกรรมการฯ 
เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย ชี้ขาด ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการฯให้ถือเป็นที่สุด 
  
 

       ประกาศ ณ วันที่  23 สิงหาคม พ.ศ.2565 
 
   

                  พลตรี  
                               ( สุรศักดิ์  ถนัดศีลธรรม ) 
                      ประธานกรรมการ 
                                 สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 


