สวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้
หลักเกณฑ์การกู้เงินประเภทสามัญของ สอ.นย.ก้าหนดให้ผู้กู้จะต้องจัดหาผู้ค้าประกันตามจ้านวนที่
ก้าหนดมาค้าประกันเงินกู้นันตลอดระยะเวลาที่ผ่อนช้าระ โดยหากมีเหตุที่ท้าให้ผู้กู้ช้าระหนีไม่ได้ ก็เป็นหน้าที่
ของผู้ค้าประกันที่จะต้องช้าระหนีแทนตามสัญญาค้าประกัน ทังนีการด้าเนินการในเรื่องการให้กู้และการค้า
ประกันเงินกู้ของ สอ.นย.เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ
ในข้อเท็จจริง ผู้ค้าประกันคือบุคคลอื่นที่ให้สัญญากับเจ้าหนีว่าจะใช้หนีให้แก่เจ้าหนี เมื่อลูกหนีไม่ใช้
หนีนัน หากจะตีความกันตรงๆ ผู้ค้าก็เป็นเพียงบุคคลอื่นที่อาจไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับเงินจ้านวนนันเลย
แม้แต่น้อย แต่ต้องมารับภาระร่วมกับผู้กู้ในฐานะผู้ค้าประกัน ดังค้าสุภาษิตที่ว่า “เนือไม่ได้กิน หนังไม่ได้
รองนั่ ง เอากระดู กมาแขวนคอ” ในส่ ว นของ สอ.นย.นั นการให้ เ งินกู้แ ก่ส มาชิกก็ มีความจ้า เป็นที่ ต้องมี
หลักประกันการได้รับช้าระหนี เนื่องจากเงิน ที่เอามาให้สมาชิกกู้นัน เกือบทังหมดเป็นเงินออมของสมาชิก
ด้ ว ยกั น เอง เงิ น นี จะหายไปไหนไม่ ไ ด้ แ ม้ เ พี ย งบางส่ ว น หากเกิ ด ความเสี ย หายขึ น โดยเกิ ด จากการที่
คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ท้าหน้าที่ของตัวเองตามสมควรในการรักษาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก หรือมี
การด้าเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บุคคลเหล่านันก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ สอ.นย. ส้าหรับคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะค้าประกันเงินกู้ของ สอ.นย.ได้นันจะต้องเป็นสมาชิก สอ.นย.เท่านัน ส่วนสิทธิค้าประกันนันก็จะ
เป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ที่ สอ.นย.ก้ าหนด ซึ่งก็ เป็นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคั บ ระเบียบ มติแ ละประกาศที่
เกี่ยวข้อง ปัจจุบันการคิดสิทธิค้าประกันของ สอ.นย.จะคิดเป็นจ้านวนเท่าของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกิน
๖๕ เท่า สมาชิกสามารถค้าประกันบุคคลอื่นภายในวงเงินที่ตัวเองมี และไม่ได้จ้ากัดสิทธิว่าจะค้าได้ไม่เกิน
กี่คน ส่วนการพิจารณาว่าจะค้าประกันให้แก่ใครหรือไม่อย่างไรนัน ก็เป็นสิทธิของสมาชิกเองที่จะพิจารณา
โดยใช้เหตุผลที่แตกต่างกันไป บางคนค้าประกันเพราะเป็นเพื่อนกัน เคยช่วยเหลือกัน มา เกรงใจ ปฏิเสธ
ไม่ได้หรือบางครังก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันในลักษณะต่างคนต่างกู้แล้วก็ ผลัดกันค้า จับคู่กันมา หรือจับกลุ่ม
กันมา ส่วนการค้าประกันจะมีค่าตอบแทนเป็นสินน้าใจให้แก่กันหรือไม่คงเป็นเรื่องที่รู้กันภายใน แต่สิ่งหนึ่งที่
ผู้ค้าประกันรู้ อยู่ เต็มอกคือ หากเมื่อใดก็ตามที่มีเหตุให้ ผู้กู้ไม่สามารถช้าระหนีได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณี ที่ผู้ กู้
เสียชีวิต หนีราชการ ถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิดและไม่มีสิทธิได้รับเงินเบียหวัด บ้าเหน็จ หรือ
บ้านาญ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้ม ละลาย หรือถูกให้ออก
จากสหกรณ์แล้ว ภาระหนีสินที่ผู้กู้มีต่อ สอ.นย.ทังหมดตามสัญญาเงินกู้ที่ท่านค้าประกัน ก็จะถูกโอนมายังผู้ค้า
ประกัน ตามสัญญาที่ท่านได้ท้าไว้ทันที
สิ่งที่ตามมาเมื่อภาระหนี สิน ถูกโอนมายังผู้ ค้าประกันคือความเดือดร้อนอย่างแสนสาหั ส เพราะผู้ค้า
ประกันบางท่านนอกจากต้องรับภาระหนีค้าประกันแล้วก็ยังมีหนีของตัวเองที่ต้องผ่อนช้าระอยู่ด้วย ถึงแม้ใน
ปัจจุบันนี สอ.นย.จะได้มีวิธีการช่วยเหลือผู้ค้าประกันอยู่แล้ว เช่น การให้สิทธิผู้ค้าในการขอผ่อนผันเงินงวด
ช้าระหนี รวมถึงการให้สิทธิผู้ค้าในการขอกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ค้า โดยการน้าหนีค้าประกันนันมายื่นกู้ใหม่ โดย
สอ.นย.ลดดอกเบียเงินกู้ให้ร้อยละ ๒ ส้าหรับการกู้เฉพาะหนีค้าประกัน และลดดอกเบียให้ร้อยละ ๑ ส้าหรับ
กรณีที่เอาหนีตัวและหนีค้า ประกันมารวมกัน การกู้ประเภทนีนอกจากจะลดดอกเบียให้แล้ว สอ.นย.ยังขยาย
ระยะเวลาผ่อนช้าระให้ด้วยซึ่งผลจากการด้าเนินการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นก็จะท้าให้เงินที่ถูกหักรายเดือน
มีจ้านวนลดลง สมาชิกมีเงินคงเหลือเพิ่มขึนและน้าไปใช้จ่ายเพื่อการด้ารงชีวิตได้ตามสมควร แต่ถึงอย่างไร
ก็ตามความเดือดร้อนที่ได้รับการปลดเปลืองบางส่วนนันก็ยังไม่เพียงพอ เพราะในข้อเท็จจริง หนีที่ผู้ค้าต้อง
รับผิดชอบแทนผู้กู้แม้จะลดลงบางส่วนจากการได้รับการลดดอกเบียเงินกู้ แต่ก็เป็นเงินจ้านวนเพียงเล็กน้อย
ดังนันที่ผ่านมาหากสมาชิกท่านใดที่มีภ าระค้าประกันให้แก่บุคคลอื่น ท่านเหล่านันก็จะมีข้อกังวลใจอยู่ลึก ๆ
และก็หวังว่าจะไม่มีเหตุอะไรมาท้าให้ผู้กู้ไม่สามารถช้าระหนีได้ หลายท่านโชคดี แต่หลายท่านก็ไม่มีโชค เพราะ

เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝั นมักจะเกิดขึนได้ เสมอ หากเป็นกรณีสมาชิกเสี ยชีวิต แม้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เรื่อง
น่ายินดี แต่การเสียชีวิตของสมาชิกบางครังก็เป็นผลดีต่อผู้ค้ามากกว่ากรณีอื่น เพราะอย่างน้อยก็มีเงินจาก
หลายส่ ว นที่ส ามารถน้ ามาลดยอดหนี ได้ เช่น เงินสงเคราะห์ กรณีส มาชิกเสี ยชีวิต ที่ สอ.นย.จ่ายให้ สู งสุ ด
๑๐๐,๐๐๐ บาท เงินประกันชีวิตตามจ้านวนเงินกู้ หรือเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ รวมถึงเงินบ้าเหน็จตกทอด
จากทางราชการที่ทายาทของผู้เสียชีวิตมีสิทธิได้รับ และหากการพูดคุยได้ข้อตกลงที่ดี เงินบ้าเหน็จตกทอดก็จะ
น้ามาหักช้าระหนี ของสมาชิกที่เสียชีวิต ได้ด้วย แต่หากเป็นกรณี อื่นเช่นสมาชิกหนีราชการ เงินที่จะสามารถ
น้ามาหักช้าระหนีก็คงมีเพียงเงินค่าหุ้นที่สมาชิกผู้กู้เงินจะต้องถือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินกู้ รวมถึงเงิน
ฝาก (ถ้ามี) และสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ ที่มีอยู่ในสหกรณ์เท่านั่น ซึ่ งเมื่อเปรียบเทียบกับจ้านวนเงินกู้แล้วถือว่ายัง
น้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเหตุเกิดขึนหลังวันได้รับเงินกู้ไม่นาน เช่นสมาชิกกู้เงิน ไป ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เมื่ อ รั บ เงิ น กู้ไ ปแล้ ว หนี ร าชการไปเลย อย่ า งนีเงิ น ที่ สอ.นย.สามารถน้ า มาหั ก หนี ได้ ก็ จ ะมี พีย งเงิ น ค่ า หุ้ น
๑๐๐,๐๐๐ บาทเท่านัน หนีคงเหลือ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะโอนให้แก่ผู้ค้าไปตามจ้านวนผู้ค้าที่มีอยู่เป็นต้น
คณะกรรมการด้าเนินการ สอ.นย. ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารของ สอ.นย.รับทราบเรื่องนีมาโดยตลอด และ
เห็นความจ้าเป็นที่จะต้องมีวิธีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ค้าประกันที่ต้องรับผิดชอบช้า ระหนีแทนผู้กู้มากขึน
แต่เนื่องจากที่ผ่านมา สอ.นย.ยัง อยู่ในระยะก่อร่างสร้างตัว ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการในเรื่องนีได้อย่าง
เต็มที่นัก แต่ในปัจจุบันผลการด้าเนินงานของ สอ.นย.มีผลก้าไรมากขึน และมีความมั่นคงเพิ่มขึน ซึ่งส่วนหนึ่ง
ก็มาจากการที่สมาชิกทั งหลายได้ให้การสนับ สนุ นทังการถือหุ้น ฝากเงิน และใช้บริการเงินกู้จาก สอ.นย.
ประกอบกับการที่ สอ.นย.ได้ขยายวงเงินกู้เพิ่มขึน ดังนันเมื่อมีเหตุเกิดขึน ความเดือดร้อนของผู้ค้าประกันก็
มากขึนเป็นเงาตามตัว คณะกรรมการด้าเนินการชุดที่ ๒๑ ซึ่งมี พล.ร.ต.บุญชิต พู ลพิทักษ์ เป็นประธาน
กรรมการจึงได้มีมติให้ก้าหนดระเบียบ “ว่าด้วยทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
เงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๘” โดยจะมีผลบังคับใช้ตังแต่ ๑ ก.ค.๕๘ เป็นต้นไป
ส้าหรับที่มาของเงินทุน สวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้นีจะมีที่มาจาก
สามส่ ว นคื อ การตั งจาก งป.รายจ่ า ยประจ้ า ปี การจั ด สรรจากก้ า ไรสุ ท ธิ และโอนจากเงิ น ทุ น
สาธารณประโยชน์ ซึ่งในระยะเริ่มด้าเนินการนี ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้โอนเงินทุนสาธารณประโยชน์
มาเป็ น เงิ น ทุ น สวัส ดิ การเพื่อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ค้ าประกัน เงิน กู้ จ้ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบด้ ว ยเงิ นทุ น
สวัสดิการเดิมตามระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งไม่ได้ด้าเนินการ
เนื่ องจากมีลั กษณะที่อาจไม่เป็ น ไปตามกฎหมาย จ้านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทุนสวัส ดิการเงิน
สงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้เริ่มต้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
การจ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้นัน สอ.นย.จะให้การสงเคราะห์ในกรณี ผู้กู้
เสียชีวิต หรือหนีราชการ หรือถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิดและไม่มีสิทธิได้รับเงินเบียหวัด บ้าเหน็จ
หรือบ้านาญ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกให้ออก
จากสหกรณ์ โดยเมื่ อ สหกรณ์ ไ ด้ โ อนหนี ให้ แ ก่ ผู้ ค้ า ประกั น แล้ ว ให้ ผู้ ค้ า ประกั น เขี ย นค้ า ร้ อ งขอรั บ เงิ น
สงเคราะห์พิเศษตามแบบฟอร์ มที่ สอ.นย.ก้าหนด พร้อมเอกสารหลั กฐานที่จ้าเป็นเพื่อประกอบในการ
พิจ ารณา เสนอต่อประธานกรรมการด้าเนินการ สอ.นย. เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการด้าเนินการ
สอ.นย.พิจารณาอนุมัติให้การสงเคราะห์ต่อไป
จ้ า นวนเงิ น สงเคราะห์ ที่ สอ.นย.จะให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ นั นจะสั ม พั น ธ์ กั บ จ้ า นวนเงิ น ค่ า หุ้ น ของผู้ กู้
โดย สอ.นย.จะจ่ายเงิน สงเคราะห์ร้อยละ ๕๐ ของจ้านวนเงินค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่สหกรณ์
โอนหนีให้ผู้ค้าประกัน แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และไม่เกินหนีสินคงเหลือ หลังจากสหกรณ์น้าเงินค่าหุ้น
เงินฝากและสิทธิเรียกร้องที่ผู้กู้ หรือบุคคลในครอบครัว หรือทายาทมีอยู่ใน สอ.นย. รวมถึงเงินประกันชีวิต

หรือเงินประกันหนีสิน หรือเงินสงเคราะห์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
และหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
มาหักช้าระหนีแล้ว การจ่ายเงินสงเคราะห์นีจะเป็นการจ่ายเพียงครังเดียว โดยการน้าเงินนันมาหักยอดหนี
คงเหลือ และในกรณีที่ผู้กู้เงินมีหนีเงินกู้หลายสัญญา สอ.นย.สหกรณ์จะจ่ายเงิน สงเคราะห์ตามส่วนของหนี
เงินกู้คงเหลือ
ส้าหรับการติดตามหนีสินของผู้กู้นัน ถึงแม้ สอ.นย.จะให้การสงเคราะห์บางส่วนเพื่อลดภาระหนีให้แก่ผู้
ค้าประกัน แล้ ว แต่ผู้ กู้ หรื อ ทายาทของผู้กู้ รวมถึงผู้ ค้าประกันเอง ก็ยังคงมีภ าระที่จะต้องช้าระหนี ให้ แก่
สอ.นย. ต่อไป โดย สอ.นย.จะติดตาม ทวงถาม และหากจ้าเป็นก็จะต้องด้าเนินการตามขันตอนของกฎหมาย
จนถึงที่สุดเพื่อน้าเงินมาช้าระหนี และในกรณีที่ สอ.นย.ได้เงินมาช้าระหนีแล้วยังมีเงินคงเหลือก็จะจ่ายคืนให้แก่
ผู้ค้าประกันเงินกู้ต่อไป ที่น่ายินดีคือ ผู้ค้าประกันเงินกู้ที่รับภาระหนีแทนผู้กู้อยู่ก่อนที่ระเบียบนีมีผลบังคับใช้
ก็จะมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนีด้วยเช่นกัน
การก้าหนดแนวทางให้การช่วยผู้ค้าประกันที่ สอ.นย.ก้าลังด้าเนินการอยู่นีแม้จะไม่สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้ค้าประกันได้ทังหมด แต่อย่างน้อยก็เป็นความตังใจที่ดีของคณะกรรมการที่ต้องการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก นอกจากนันการด้าเนินการดังกล่าวก็ยังเป็นไปตามแนวทางของสหกรณ์ที่
สมาชิกจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความกินดีอยู่ดีของสมาชิกทังมวล
-----------------------------น.ท.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี ผช.ผู้จัดการ สอ.นย.

