
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 
วาดวย กองทุนเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของสหกรณ พ.ศ. 2564 

************************************************************************************************************************ 
 

 อาศัยอำนาจ  ตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด  ขอ 
58(9) และ ขอ 79 (9)  มติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ ๒๑/2564 เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 2564  ได
กำหนดระเบียบวาดวย กองทุนเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพของสหกรณ พ.ศ. 2564 ไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด  วาดวย
กองทุนเพ่ือเสรมิสรางเสถียรภาพของสหกรณ พ.ศ. 2564” 
 ขอ  2.  ใหถือใชระเบียบน้ี  ตั้งแตวันที่ 1๕ ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 
 ขอ  3.  ใหยกเลิก 

๓.๑ ระเบียบวาดวย  กองทุนเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของสหกรณ พ.ศ. 2559 
๓.๒ ระเบียบวาดวย  กองทุนเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพของสหกรณ พ.ศ. 2561 แกไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 

บรรดาระเบียบ คำสั่ง มติ หรือบันทึกขอความอื่นใดในสวนที่กำหนดไวแลวในระเบียบนี้หรอืซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบ
นี้ ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 ขอ  4.  ในระเบียบนี้ 
                “สหกรณ”  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 
                “ประธาน” หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟานครหลวง จำกัด 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟานครหลวง จำกัด  
  “คณะกรรมการเรงรดั” หมายถึง  คณะกรรมการเรงรัดและติดตามหนี้ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐ 
วิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด  
  “กองทุน”  หมายถึง  กองทุนเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพของสหกรณ   
  “ผูกู” หมายถึง  ผูกูเงินประเภทสามัญหรือประเภทอ่ืนใด ที่มีสมาชิกสหกรณเปนผูค้ำประกัน            
                “ผูค้ำ” หมายถึง  ผูค้ำประกันที่เปนบุคคลซึ่งเปนสมาชิกสหกรณไดคำ้ประกันผูกูเงินประเภทเงินกูสามัญหรือ
เงินกูอื่นใดของสหกรณ 
  “ปลดหนี้”  หมายถึง กองทุนไดปลดหนี้ใหผูค้ำ โดยการนำเงินในกองทุนไปชำระหนี้ของผูกูแทนผูค้ำ 
  “รับภาระแทน”  หมายถึง  ผูค้ำรับชำระหนี้แทนผูกู 
 ขอ 5.  วัตถุประสงคของกองทุน เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของสหกรณ ชวยเหลือผูค้ำโดยการปลดหนี้ใหตามที่
กำหนดไวในระเบียบนี้  ซึ่งเปนการบรรเทาความเดือดรอนที่ผู ค้ำตองรับภาระแทนตามสัญญาค้ำประกัน  อันเปนการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ 
 ขอ  6.  ประเภทและลักษณะของกองทุน 
  ๖.1 กองทนุจัดตั้งขึ้นโดยสหกรณ และสหกรณเปนเจาของกองทุน  
  ๖.2  กองทุนแบงกองทุนยอยออกเปน 3 ประเภท 
         (๑) กองทุนยอย 1 เปนกองทุนที่ผูกูจะตองวางเงินสดค้ำประกันไวตามท่ีสหกรณกำหนด  
         (๒) กองทุนยอย 2 เปนกองทุนที่ผูกูจะตองนำเงินฝากมาจำนำเปนหลักประกันตามที่สหกรณกำหนด 
         (๓) กองทุนยอย 3 เปนกองทุนที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือชวยเหลือโดยการปลดหนี้ใหแกผูค้ำที่ตองรับภาระแทน 
 ขอ  7.  ที่มาของเงินกองทุนมีดงันี้ 
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  ๗.1  เงินในกองทุนยอย 1 มาจากเงินคงเหลือ และมีภาระผูกพันตามสัญญากู  ซึ่งไดกำหนดไวใน
ระเบียบฉบับเดิม รวมถึงเปนไปตามที่สหกรณกำหนดใหผูกูนำเงินสดมาวางเปนหลักประกันเงินกู ทั้งนี้สหกรณจะจายคืน
แกสมาชิก เม่ือชำระหนี้หมด 
            ๗.๒  เงินในกองทุน ๒ มาจากเงินฝากที่ผูกูนำมาจำนำเปนหลักประกันเงินกูไว ทั้งนี้ผูกูสามารถไถถอนเงิน
ฝากคืนได เมื่อชำระหนี้หมด 
                ๗.๓  เงนิในกองทุนยอย ๓  มาจาก 
                      (๑) สหกรณจัดสรรกำไรสุทธิเขากองทุน 
        (2) สหกรณจัดสรรจากงบประมาณประจำปเขากองทุน 
        (3) สหกรณจัดสรรโดยการตัดคาใชจายเปนเงินเขากองทุน   
        (4) ไดรับเงินบริจาคโดยไมมีเงื่อนไขเขากองทุน 
                เงินสดที่ผูกูวางเปนหลักประกันเงินกูในกองทุนยอย ๑ และ เงนิฝากที่ผูกูนำมาจำนำเปนหลักประกันเงินกูใน
กองทุนยอย ๒ น้ัน หากผูกูไมชำระหนี้แกสหกรณ สหกรณสามารถอายัดเงินนั้นมาชำระหนี้ได         
 ขอ  8.  การบริหารเงนิกองทุน   
  สหกรณเปนเจาของกองทุนตามระเบียบนี้ และใหสหกรณมีอำนาจในการบริหารจัดการเงินกองทุน โดย
สามารถนำไปหมุนเวียนใหบริการเงินกูแกสมาชิกและหรือนำไปลงทุนหารายไดตามที่กฎหมายสหกรณกำหนด รายไดจาก
การบริหารจัดการกองทุนนั้น ใหถือเปนรายไดของสหกรณโดยชอบ 
 ขอ  9.  กรณีกองทุนยอย ๒ ผูกูจะตองมีบัญชีเงินฝากของสหกรณประเภทออมทรัพยและยินยอมจำนำเงินฝากใน
บัญชีดังกลาวตามจำนวนท่ีไมนอยกวาสหกรณกำหนด เปนหลักประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู ดังน้ี 
                ๙.1  ประเภทเงินกูสามัญที่ใชสมาชิกสหกรณเปนผูค้ำประกันการกู ผูกูจะตองนำเงินฝากในบัญชีมาจำนำ
เปนหลักประกันรวมตามสัญญาเงินกู ไมนอยกวาอัตราที่สหกรณกำหนด โดยออกเปนประกาศ 
                ผูกูซึ่งมีความประสงคจะกูเงินสามัญครั้งใหม ทั้งวงเงินกูเดิม หรือวงเงินกูท่ีเพิ่มขึ้น จะตองมีบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยและจำนำเงินฝากเปนประกันเงินกูตามวงเงินกูเดิม หรือวงเงินกูที่เพิ่มขึ้นใหครบจำนวน ตามอัตราที่สหกรณ
กำหนดสำหรับสญัญาใหมนั้นดวย   
  ๙.2  สำหรบัเงินกูประเภทอื่นๆซึ่งสหกรณกำหนดใหตองจำนำเงินฝากเปนประกันตามสัญญากูตามระเบียบ
นี้ ใหคณะกรรมการเปนผูกำหนดจำนวนเงินฝาก ซึ่งจะตองนำมาจำนำเปนประกันหนี้ตามสัญญา โดยออกประกาศให
สมาชิกสหกรณทราบ ใหอนุโลมตามระเบียบนี้ 
           ๙.๓  การคำนวณจำนวนเงินฝาก ซึ่งตองนำมาจำนำเปนประกันหนี้ตามสัญญาเงินกูทุกประเภทตามระเบียบ
นี้   ใหคำนวณโดยใชวงเงินกูตามสัญญาเปนฐานหลักหมื่นถามีเศษของหลักพันใหปดเศษเปนหลักหมื่นโดยการปดขึ้น 
  ๙.๔  เมื่อผูกูไดชำระหนี้ตามสัญญากูใดๆครบถวนแลว ผูกูมีสิทธิถอนเงนิฝากที่ไดจำนำไวเปนหลักประกันหนี้
ตามสัญญานั้นๆ ได 
  ๙.๕  บัญชีเงินฝากที่ผูกูนำมาจำนำเปนหลักประกันหนี้ตามสัญญาใดๆตามระเบียบนี้จะไดรับดอกเบี้ยเงิน
ฝาก ตามอัตราที่สหกรณกำหนด โดยออกเปนประกาศ 
 ขอ  10. การชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันโดยการปลดหนี้ใหนั้น ใหใชจายเงินจากกองทุนยอย ๓  และใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังน้ี 
  1๐.๑  ผูคำ้รายใดท่ีจะไดรับการชวยเหลือปลดหนี้ให จะตองเปนผูค้ำของสัญญาเงินกู ที่ผูกูไดวางเงินสดเปน
ประกันในกองทุนยอย 1 ตามระเบียบกองทุนเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของสหกรณฉบับเดิม หรือ ผูกูท่ีทำสัญญาจำนำ
เงินฝากเปนหลักประกันไวในกองทุนยอย ๒ ตามระเบียบวาดวยกองทุนเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพของสหกรณฉบับ
ปจจุบัน 
  ๑๐.2  การพิจารณานำเงินกองทุนจากกองทุนยอย 2 ชวยเหลือโดยการปลดหนี้ใหผูค้ำรายใดนั้น  ใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยการเสนอของคณะกรรมการเรงรัด ซึ่งจะตองมีหลักฐานเปนที่ปรากฏวา ผูค้ำไดยื่นความจำนง
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ขอใหกองทุนชวยเหลือ และยินยอมรับภาระแทนเปนหนังสือตามยอดหนี้เงินตนคงเหลือ พรอมดอกเบ้ียที่คางชำระ 
  ๑๐.3  กรณีที่ผู ค้ำประกันรายใด ปฏิเสธการชำระหนี้หรือรับภาระแทนผูกู  สหกรณมีสิทธิที่จะงดการนำ
เงินกองทุนมาชวยเหลือเพื่อปลดหนี้ใหผูค้ำประกันรายนั้นก็ได  ผูคำ้ประกันรายดังกลาว จะตองรับผิดในการชำระหนี้แทน
ผูกูเต็มตามจำนวนที่คางชำระตามสัญญาค้ำประกันตอไป   
               ๑๐.4  เมื่อคณะกรรมการมีมติใหดำเนินคดีกับผูกูและ/หรือผูคำ้ประกันในสัญญาเงินกูรายใดแลว สหกรณจะ
คำนวณสัดสวนการหักเก็บภาระแทนจากผูค้ำประกันทุกรายตามสัญญา โดยคำนวณจากยอดหนี้ตนเงินคงเหลือ ณ วันที่มี 
การชำระครั้งลาสุด และจะแจงใหผูค้ำประกัน นำเงินมาชำระตามสัดสวนดังกลาว  โดยผูค้ำประกันอาจชำระทั้งจำนวน  
หรือผอนชำระเปนงวดรายเดือนก็ได  
               ในกรณีที่ผูค้ำประกัน  ยื่นคำรองขอใหสหกรณ ผอนผันการหักเก็บเงินภาระแทน จนกวาการดำเนินคดีจะมี
คำพิพากษาถึงที่สุดกอน ผูค้ำประกันจะตองยินยอมชำระดอกเบี้ย ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในระหวางการดำเนินคดีและยัง
ชำระหนี้ไมเสร็จสิ้น  
           ๑๐.5  กรณทีี่ไมมีการดำเนินคดีกับผูกู และ/หรือ ผูค้ำประกันในสัญญาเงนิกูรายใด  ใหนำเงินกองทุนมาชวย 
เหลือปลดหนี้ไดตอเม่ือคณะกรรมการไดพิจารณามีมติเห็นชอบ ตามขอเสนอของคณะกรรมการเรงรัด 
  ๑๐.6  เม่ือคณะกรรมการมีมติใหชวยเหลือปลดหน้ีใหแกผูค้ำประกันรายใด ใหทำการปลดหนี้แกผู ค้ำ
ประกันรายนั้นในอัตราที่สหกรณกำหนด โดยคำนวณจากยอดหนี้เฉพาะเงินตนที่คางชำระลาสุดหลังจากหักคาหุนของผูกู
แลวตามสัดสวนที่สหกรณกำหนด ที่ปรากฏหลักฐานในทางบัญชีของสหกรณ 
  ๑๐.7  เม่ือคณะกรรมการมีมติใหกองทนุชวยเหลือปลดหน้ีใหผูค้ำ ในอัตราสวนตามขอ 10 (6) ของสัญญา
เงินกูรายใดแลว ใหนำเงินกองทุนมาชวยเหลือปลดหนี้เปนงวดๆ การกำหนดระยะเวลาการผอนงวดชำระใหอยูในดุลพินิจ 
คณะกรรมการเรงรดั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  ๑๐.8  กรณีกองทุนไดชวยเหลือปลดหนี้ใหผูค้ำรายใดแลว ใหถือวา สหกรณโดยกองทุน ไดปลดหน้ีบางสวน
ตามสัญญาค้ำประกันใหแกผูค้ำ  ทั้งน้ี ไมถือเปนการตัดสิทธิสหกรณในการที่จะฟองรองบังคับคดีกับผูกู ไดเต็มจำนวนที่
คางชำระกอนมีการปลดหนี้ และ/หรือ ฟองรองบังคับคดีกับผูคำ้ได ในสวนที่ผูค้ำไมไดรับการปลดหนี้   
  ๑๐.9  กรณผีูคำ้ประกันรายใดผิดนัดไมชำระหนี้ในสวนที่รับภาระแทนจะดวยเหตุใดก็ตาม  ใหถือวาผูค้ำราย
นั้น  กระทำผิดเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลงปลดหนี้  ที่ไดทำไวกับสหกรณ  และสหกรณสามารถใชสทิธิยกเลิกเงื่อนไข  
การปลดหนี้นัน้  และดำเนินคดีบังคบัไดเตม็จำนวนกอนการปลดหนี้ ซึ่งผูคำ้กับผูกูจะตองรับผิดชอบรวมกัน 
  10.๑๐  กรณีกองทุนไดปลดหนี้ใหแกผูค้ำแลว ภายหลังพบวาสามารถบังคับใหผูกูชำระหนี้ ไมวาบางสวน
หรือเต็มจำนวนยอดหนี้ที่มีอยูกอนการปลดหนี้  สหกรณจะคืนเงนิสุทธิหลังจากหักดอกเบ้ียคางชำระและคาใชจายในการ
ติดตามหนี้ ใหแกผูค้ำตามสวนที่ผูค้ำไดชำระมาแลวนั้น 
 ขอ  11.  การคำนวณยอดหนี้ในการรับภาระแทนของผูค้ำประกัน ใหดำเนินการดังนี้ 
  1๑.๑  กรณีที่ไมมีการดำเนินคดี ใหนำยอดหนี้เงินตนที่คางชำระลาสุด มาคิดคำนวณอัตราสวนการใช
กองทุน  โดยใหนำจำนวนดอกเบี้ยที่คางชำระหลังสุดตามที่ปรากฏหลักฐานทางบัญชี โดยใหคำนวณนับถึงวันที่เริ่มหัก
ชำระปลดหนี้จากกองทุน รวมเขาไปในสวนรับภาระแทนทั้งหมดแลวจึงหักเก็บจากผูค้ำประกันแตละรายตามสัดสวนที่
กำหนดโดยชำระเปนจำนวนงวดผอนชำระ 
  ๑๑.2  กรณีที่มีการดำเนินคดี  นอกจากผูค้ำประกันจะตองรับภาระแทน ตามอัตราสวนในขอ 11 (1) นั้น
แลวคาใชจายในการดำเนินคดี  คาฤชาธรรมเนียมศาล  คาทนายความ  และสวนตางดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ตามคำพิพากษา 
ผูค้ำประกันตองรับภาระแทนทั้งสิ้น 
  ๑๑.3  เมื่อผูค้ำประกันรับภาระแทน การผอนชำระเปนจำนวนกี่งวดใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ
เรงรัด แตทั้งนี้ตองไมเกินกวาจำนวนงวดการผอนชำระตามระเบียบของเงินกูแตละประเภทที่มีการประกาศใชในขณะที่
เริ่มมีการหักชำระในการรับภาระแทนนั้น เวนแตการผอนผันใหปรับยอดผอนชำระรายงวดลดลง เพื่อใหสามารถหักเงิน
ชำระหนี้ที่รับภาระแทนได ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการเรงรัด 
 

/ขอ 12. สำหรบัขอ... 



 4

 ขอ  12.  สำหรับขอผูกพันท่ีผูกูรายใดมีอยูกอนแลว ใหถือใชตามหลักเกณฑเดิมตอไป 
 ขอ  13.  กรณีสหกรณจัดใหมีการประกันเงินกูจากบริษัทประกันภายนอก ใหดำเนินการดังนี้ 
  ๑๓.1  กรณีผู กู ไมชำระหนี้และสหกรณไดติดตามถึงที ่สุด ใหสหกรณนำเงินที ่ไดรับจากบริษัทประกัน
ภายนอกมาชำระหนีก้อน ถาหนี้ยังคงเหลืออยูอีก จึงใหนำเสนอใชกองทุนตามระเบียบนี ้
  ๑๓.2  กรณีบริษัทประกันภายนอกชดใชเงินใหแกสหกรณตามสัญญากูรายใดใหนำเงินไปหักชำระหนี้
คงเหลือตามสัญญาในหนี้รายนั้น  โดยใหหักดอกเบี้ย คาใชจายคาฤชาธรรมเนียม  และคาทนายความ อันเนื่องจากการ
ติดตามหนี้หรือดำเนินคดีตามลำดับใหเสร็จสิ้นกอน หากมีเงนิเหลือ จงึนำไปหกัชำระหนี้เงินตนที่คางชำระเปนลำดับตอไป 
 ขอ  14.  กรณีมีปญหาในทางปฏิบัติ  และหรือ การตีความ ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาวินิจฉยัชี้ขาด 
  
 
 
 

            กำหนดไว   ณ วันที่ 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

     
 

   
                   (นายนิพัทธ   เหลืองดำรงค) 
                  ประธานกรรมการดำเนินการ   
               สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟานครหลวง  จำกัด  

 


