ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอาํ นาจเจริญ จํากัด
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อืนกูย้ มื เงิน
พ.ศ.
----------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ( ) ( ) และ ข้อ
( ) ดําเนิ นการครังที
/
เมือวันที กรกฎาคม
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อืนกูย้ มื เงิน โดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี
ข้อ ระเบียบนี เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอาํ นาจเจริญ จํากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อืน
กูย้ ืมเงิน พ.ศ. 2560”
ข้อ ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที กันยายน พ.ศ.
เป็ นต้นไป
ข้อ ในระเบียบนื
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ผใู ้ ห้กูย้ มื
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ผใู ้ ห้กูเ้ งิน
“สหกรณ์ผูข้ อกู”้ หมายความว่า สหกรณ์รวมถึงชุมนุ มสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ สหกรณ์ผขู ้ อกู ้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
( )ไม่มีขอ้ บกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรือถ้ามีตอ้ งได้รบั การแก้ไขจนเป็ นทีพอใจของ
สหกรณ์แล้ว
( ) มีความมันคงทางการเงินและมีความสามารถในการชําระนี
( ) มีความสามารถในการจัดการทีดี และได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบของ
สหกรณ์ และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสมําเสมอ
( ) มีคุณสมบัติอืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ สหกรณ์จะให้เงินกูส้ หกรณ์ผูข้ อกูท้ ีมีวตั ถุประสงค์จะใช้เงินกูเ้ พือเป็ นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู ้
หรือเพือการดําเนิ นธุรกิจอืนจากสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบอันเหมาะสม
เท่านัน
ข้อ จํานวนเงินกูท้ ีให้แก่สหกรณ์ผขู้ อกูส้ หกรณ์หนึ ง ๆ เมือรวมกับจํานวนเงินฝากทีสหกรณ์ผใู ้ ห้กู ้
ฝากไว้กบั สหกรณ์ผขู้ อกู ้ แล้วต้องไม่เกินร้อยละ ขอทุนเรือนหุน้ รวมกับทุนํารองของสหกรณ์ผใู้ ห้กูเ้ งิน แต่
เมือรวมกับหนี เงินกูท้ ุกรายและเงินรับฝากของสหกรณ์ผขู้ อกูแ้ ล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินกูย้ มื และคําประกัน
ประจําปี ทีสหกรณ์ผขู ้ อกูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ หลักประกันเงินกู ้ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ผขู ้ อกูท้ งคณะคํ
ั
าประกันเป็ น
รายบุคคลและให้จดั หาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ทีมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินกูจ้ าํ นองเป็ นประกัน
เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นทีสหกรณ์ผขู ้ อกูไ้ ม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็ นประกันเงินกูไ้ ด้ให้
คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ผขู้ อกูท้ งคณะเป็
ั
นผูค้ าประกั
ํ
นเงินกู ้ และในกรณีผคู้ าประกั
ํ
นคนใดพ้นจาก
ตําแหน่ งก่อนทีสหกรณ์ ผูข้ อกูจ้ ะชําระหนี เสร็จสิน ให้สหกรณ์ผขู้ อกูจ้ ดั ให้กรรมการดําเนิ นการคนใหม่เป็ นผูค้ าํ
ประกันแทนคนเดิม

ข้ อ การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู ้ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้สหกรณ์ทีขอกูเ้ งิน
ชําระคืนต้นเงินและดอกเบียให้เสร็จสินภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู ้ แต่ตอ้ งไม่เกินหกสิบ
เดือน
ข้อ อัตราดอกเบียเงินกู ้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงินโดย
ประกาศเป็ นคราว ๆ ไปการคิดดอกเบียเงินกูใ้ ห้คิดเป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู ้
ข้อ ในกรณีทีมีเหตุสุดวิสยั หรือความจําเป็ นเกิดขึน อันทําให้สหกรณ์ผกู้ ูไ้ ม่สามารถชําระคืนเงินกู ้
ได้ตามกําหนด ให้สหกรณ์ผกู ้ ยู ้ นคํ
ื าร้องขอผ่อนผันเลือนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูต้ ่อสหกรณ์ เพือให้
คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาชําระคืนเงินกู ้ และระงับการเสียเบียปรับ ในช่วงระยะเวลาที
ได้รบั การผ่อนผันได้ตามทีเห็นสมควร
ข้อ สหกรณ์ผกู ้ ูไ้ ม่ชาํ ระคืนเงินกูเ้ มือถึงกําหนด โดยไม่ได้รบั การผ่อนผันจากคณะกรรมการหรือไม่
มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบียปรับผิดนัดชําระหนี เป็ นรายวันในอัตราร้อยละ ต่อปี ของต้นเงินทีผิดนัด
โดยนับถัดจากวันทีถึงกําหนดชําระจนถึงวันทีสหกรณ์ผูข้ อกูช้ าํ ระเงินกูเ้ สร็จสิน
ข้อ การขอกู ้ ให้สหกรณ์ผขู ้ อกูย้ นหนั
ื งสือแสดงความจํานงระบุวตั ถุประสงค์ในการใช้เงินกูจ้ าํ นวน
เงินทีขอกู ้ ระยะเวลาชําระหนี พร้อมด้วยหลักฐานต่อไปนี
( )สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ครังทีมีการพิจารณาเรืองของกูเ้ งิน
จากสหกรณ์
( ) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปี ล่าสุด พร้อมด้วยรายงานกิจการประจําปี
( ) งบทดลอง ณ วันสินสุดเดือน ก่อนวันยืนหนังสือแสดงความจํานงขอกู ้ และย้อนหลังหลัง
เดือน
( ) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
( ) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทังระเบียบการเงินของสหกรณ์
( ) รายนามคณะกรรมการดําเนิ นการ ตําแหน่ งในคณะกรรมการดําเนิ นการและตําแหน่ ง
ในหน่ วยงานทีสังกัด (ถ้ามี) พร้อมทังวาระของการดําเนิ นการ
( ) สําเนาหนังสือให้ความเสร็จชอบของงนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกําหนดวงเงินกูย้ มื
หรือคําประกันประจําปี
( ) สําเนาหลักฐานการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึงสหกรณ์ได้กูย้ มื ไว้และยังมี
ภาระผูกพันอยู่
( ) เอกสารอืน ๆ ทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ ให้ผูจ้ ดั การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมันคง ความสามารถในการ
ชําระหนี และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทังความเห็นต่อคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุ มตั ิต่อไป
ข้อ ถ้าสหกรณ์ผกู้ ูจ้ ะกูเ้ งินจากผูอ้ ืน ในระหว่างทียังมีหนี เงินกูอ้ ยูต่ ่อสหกรณ์ ต้องแจ้งให้สหกรณ์
ทราบ
ข้อ ในกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกูแ้ ละให้สหกรณ์ผกู ้ ูช้ าํ ระหนี ตน้ เงิน
พร้อมทังดอกเบียแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยงั ไม่ถึงกําหนดตามสัญญาเงินกูก้ ็ตาม
(1) เมือสหกรณ์ผขู ้ อกูต้ อ้ งเลิกไม่วา่ เพราะเหตุใด
(2) เมือปรากฏว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูฝ้ ่ าฝื นข้อกําหนดตาม ข้อ แห่งระเบียบนี
(3) เมือปรากฏว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูใ้ ห้เงินกูไ้ ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ในสัญญากู ้
(4) เมือสหกรณ์ผขู ้ อกูผ้ ิดนัดไม่ชาํ ระเงินกูต้ ามกําหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผ่อนเวลาให้

(5) เมือมีเหตุผลทีคณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์นันไม่สมควรกูเ้ งินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ
เมือคณะกรรมการอนุ มตั ิเงินกูแ้ ล้ว ให้ผจู ้ ดั การแจ้งให้สหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ราบโดยเร็วเพือจัดทํา
สัญญากู ้ และจัดทําหลักประกันให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ผขู ้ อกูต้ ่อไป
ข้อ การทําสัญญา ให้จดั ทําตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด และให้ผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือแทนสหกรณ์
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผกู้ ูข้ อกู ้ เป็ นผูล้ งชือในสัญญากูท้ ีทํากํากับสหกรณ์
ข้ อ การให้กูแ้ ก่สหกรณ์ผูข้ อกูโ้ ดยใช้ตวสั
ั ญญาใช้เงินเป็ นหลักฐานแทนการทําสัญญากูใ้ ห้สามารถ
กระทําได้ โดยจํานวนเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามข้อ ของระเบียบนี สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบตั ิอืน ๆ ให้
คณะกรรมการพิจารณากําหนดขึนได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที สิงหาคม พ.ศ.

(นายปั ญญา คลังกลาง)
ประธานกรรมการดําเนิ นการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอาํ นาจเจริญ จํากัด

