
 

 

 

 

ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค  าประกัน 

ในโครงการเงินกู้สามัญประกันภัย พ.ศ. 2559 

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

 เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค ้าประกันในโครงการเงินกู้สามัญประกันภัย ในกรณีท่ีสหกรณ์ 

หรือบริษัทประกันภัยมีการยกเลิกสัญญา และยังไม่มีบริษัทประกันภัยรายใหม่เข้ามารับประกันแทน 

 อาศัยอ้านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72 (9)  ท่ีประชุมคณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชิรพยาบาล จ้ากัด  ชุดท่ี 43 ครั งที่ 9/2559 เมื่อวันเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2559 ได้มีมติให้ก้าหนดระเบียบสหกรณ์ 

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ้ากัด  ว่าด้วยด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค ้าประกันในโครงการเงินกู้สามัญ

ประกันภัย พ.ศ. 2559 ดังนี  

 ข้อ 1.  ระเบียบนี เรียกว่า“กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค ้าประกันในโครงการเงินกู้สามัญ 

ประกันภัย” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที ่25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 

ข้อ 3.  บรรดาระเบียบ ประกาศ ค้าสั่ง และมติอื่นใดในส่วนท่ีก้าหนดไว้แล้วในระเบียบนี  หรือขัดแย้งกับ

ระเบียบนี  ให้ใช้ระเบียบนี แทน 

ข้อ 4.  ในระเบียบนี  

   “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ้ากัด 

   “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                                                  วชิรพยาบาล จ้ากัด 

   “คณะกรรมการ”  หมายถึง         คณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชิรพยาบาล จ้ากัด  

   “ประธานกรรมการ”    หมายถึง ประธานกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ 

                                                                  ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ้ากัด 

 “โครงการ”                        หมายถึง             โครงการสวัสดิการช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 

                                                                  ในโครงการเงินกู้สามัญประกันภัย 

 “เงินกองทุน”                     หมายถึง             กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 

   ในโครงการเงินกู้สามัญประกันภัย 

 ข้อ 5.  เงินกองทุนนี มี ได้มาจากสองส่วน 

          5.1  ส่วนแรกเป็นเงินทุนประเดิม ท่ีได้จากการจัดสรรก้าไรสุทธิประจ้าปี 2558 จ้านวน 5 ล้านบาท  

                     5.2  ส่วนท่ีสองเป็นเงินทุนสมทบ ได้จาก 
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      5.2.1  การจัดสรรก้าไรสุทธิประจ้าปี (หลังจากระเบียบนี ประกาศใช้) 

      5.2.2  เงินที่ได้จากการฟ้องร้องด้าเนินคดีผู้กู้สามัญประกันภัย ท่ีเข้าโครงการสวัสดิการ  

ของสหกรณ์ 

      5.2.3  เงินที่ได้จากการบริจาคท่ีไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน 

 ข้อ 6.  วัตถุประสงค์ของเงินกองทุน 

          6.1  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบกรณีต้องช้าระหนี  

แทนผู้กู้เงินในโครงการสวัสดิการ ของสหกรณ์ในฐานะผู้ค ้าประกันทั งเงินต้น และดอกเบี ย 

          6.2  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั งปวงส้าหรับการติดตามเร่งรัดหนี สิน หรือการฟ้องร้องด้าเนินคดีกับสมาชิก 

ในโครงการท่ีไมช่้าระหนี เงินกู้  (หนีหนี ) 

 ข้อ 7.  ผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี จะต้องเป็นผู้กู้ และผู้ค ้าประกันท่ีอยู่ในโครงการเงินกู้

สามัญประกันภัยมาก่อนท่ีสหกรณ์ หรือบริษัทจะยกเลิกสัญญา และยังไม่มีบริษัทประกันภัยรายใหม่เข้ามารับประกัน

แทน 

            ข้อ 8.  ให้สมาชิกผู้ค ้าประกันท่ีได้รับผลกระทบจากการท่ีจะต้องช้าระหนี แทนผู้กู้ย่ืนหนังสือขอรับสวัสดิการ

ต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ภายใน 30  วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากสหกรณ์  

 ข้อ 9.  การบริหารเงินกองทุน 

                       ให้คณะกรรมการสวัสดิการ มีอ้านาจหน้าท่ีเสนอเร่ืองต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการด้าเนินการ

พิจารณาในแต่ละกรณี ดังนี  

                       9.1  อนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกตามข้อ 8 เป็นราย ๆ ไป 

                       9.2  อนุมัติค่าใช้จ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี สินหรือการฟ้องร้องด้าเนินคดีกับสมาชิกผู้กู้ท่ีไม่ช้าระหนี  

(หนีหนี ) เป็นราย ๆ ไป 

      9.3  อนุมัติคืนเงินให้กับสหกรณ์ท่ีเป็นทุนประเดิมปีละไม่น้อยกว่า 500,000.00 บาท (ห้าแสน 

บาทถ้วน) ให้กับกองทุนสวัสดิการเกื อกูลสมาชิกอาวุโสและถึงแก่กรรม จนกว่าจะครบ 5,000,000.00 บาท (ห้าล้าน

บาทถ้วน) และกรณียกเลิกกองทุนให้โอนเงินกลับเข้ากองทุนส้ารอง 

      9.4  ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมใหญ่ในการจัดสรรก้าไรสุทธิในแต่ละปีสมทบเท่ากับอัตราค่าเบี ย

ประกันเดิมของบริษัทท่ียกเลิก (อัตราค่าเบี ยประกันคูณ เงินต้น หารจ้านวนเดือน) กรณีท่ียังหาบริษัทประกันไม่ได้ 

แต่ทั งนี หากคณะกรรมการเห็นว่ายังไม่มีการใช้เงินกองทุน อาจจะไม่ต้องขออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ปีนั น ๆ ก็ย่อมได้ 

             9.5  รับทราบฐานะการเงินของเงินกองทุนทุก 6 เดือน และให้แจ้งต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อรับทราบด้วย 

   9.6  อัตราดอกเบี ยให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศให้ทราบ 

 ข้อ 10.  การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้กู้และผู้ค ้า 

            10.1  ในกรณีผู้กูเ้สียชีวิต ให้สหกรณ์จ่ายเงินจากเงินกองทุนได ้โดยไม่ต้องด้าเนินคดีฟ้องร้องผู้กู้

หรือผู้ค ้าประกันก็ได้ 

            10.2  ในกรณีผู้กู้ไม่ช้าระหนี  (หนีหนี ) เมื่อสหกรณ์จ่ายเงินจากเงินกองทุนแล้ว ให้ฟ้องร้องด้าเนินคดี

กับลูกหนี เงินกูท่ี้ไม่ช้าระหนี  (หนีหนี ) เพื่อให้ช้าระหนี เงินกู้คืนให้แก่สหกรณ์ในคราวเดียวกัน เว้นแต่ หากหนี คงเหลือ

หลังหักค่าหุ้นและเงินต่าง ๆ ท่ีได้รับจากสหกรณ์เหลือไม่เกิน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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        คณะกรรมการ อาจพิจารณาไม่ด้าเนินคดีก็ได ้สุดแล้วแต่ดุลพินิจของคณะกรรมการ โดย

ค้านึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ค ้าประกันเป็นหลัก 

    10.3  วงเงินสวัสดิการสูงสุดท่ีจ่ายได้ในกรณีผู้กู้เสียชีวิต หรือผู้กู้ไม่ช้าระหนี (หนีหนี ) เป็นไปตาม

ระยะเวลาการถือหุ้นของสมาชิก แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 80  ของหนี คงเหลือหลังหักเงินค่าหุ้นและเงินต่าง ๆ ท่ีได้รับ 

จากสหกรณ์ออกแล้วดังนี  

งวดช้าระค่าหุ้น วงเงินสูงสุดที่จ่ายได้ต่อสมาชิก / คน (บาท) 

12 – 23  งวด 200,000.00 

24 – 35  งวด 300,000.00 

36 – 59 งวด 400,000.00 

60 – 83  งวด 500,000.00 

84 – 107 งวด 600,000.00 

108 – 131 งวด 700,000.00 

132 – 149 งวด 800,000.00 

150 งวดขึ นไป 900,000.00 

  10.4  ในกรณีท่ีปีใดเงินกองทุนมีจ้านวนไม่พอที่จะช่วยเหลือสมาชิกได้ทุกรายให้ถัวเฉลี่ยจ่าย 

ตามยอดสวัสดิการท่ียื่นขอ 

                10.5  การรับสวัสดิการในกรณีเสียชีวิตสามารถยื่นเร่ืองรับได้ทันที ส่วนเงินจะจ่ายระหว่างปีบัญชี 

ท่ีเสียชีวิต 

                10.6  การรับสวัสดิการในกรณีรับภาระหนี  จะได้รับสวัสดิการหลังการด้าเนินคดีผู้กู้เป็นท่ีสิ นสุด 

 ข้อ 11  ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี  

 
ประกาศ ณ วันที ่25 เมษายน 2559 

 

 

   
(นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ้ากัด 


