ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้วย กำรให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2550
---------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้อ13(2)
ข้อ 75(9) และข้อ 96(3) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2550
ได้กาหนดระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่นื กูย้ มื เงิน พ.ศ. 2550 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการ
ให้สหกรณ์อ่นื กูย้ มื เงิน พ.ศ. 2550"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันถัดจากวันทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์
อื่นกูย้ มื เงิน พ.ศ. 2544 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ รวมทัง้ ประกาศ คาสั ่ง มติคณะกรรมการดาเนินการ
หรือระเบียบอื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“สหกรณ์ผขู้ อกู”้ หมายถึง สหกรณ์อ่นื รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 5 สหกรณ์ผขู้ อกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไม่มขี อ้ บกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรือถ้ามีตอ้ งได้รบั การแก้ไขจนเป็น
ทีพ่ อใจของสหกรณ์แล้ว
(2) มีความมั ่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชาระหนี้
(3) มีความสามารถในการจัดการทีด่ ี และได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบของสหกรณ์ และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม่าเสมอ
(4) มีคุณสมบัตอิ ่นื ๆ ตามหลักเกณฑ์ทส่ี หกรณ์กาหนด
ข้อ 6 สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผขู้ อกูท้ ม่ี วี ตั ถุประสงค์จะใช้เงินกูเ้ พื่อเป็นทุนหมุนเวียน
ให้สมาชิกกูห้ รือเพื่อการดาเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบอัน
เหมาะสมเท่านัน้
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ข้อ 7 จานวนเงินกูท้ ใ่ี ห้แก่สหกรณ์ผขู้ อกู้ สหกรณ์หนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของ
ทุนเรือนหุน้ รวมกับทุนสารองของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนี้เงินกูท้ ุกรายของสหกรณ์ผขู้ อกูแ้ ล้ว จะต้องไม่เกิน
วงเงินกูย้ มื และค้าประกันประจาปี ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 8 หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผขู้ อกูท้ งั ้ คณะค้าประกัน
เป็นรายบุคคล และให้จดั หาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าไม่น้อยกว่า จานวนเงินกูจ้ านอง
เป็นประกัน เว้นแต่ในกรณีจาเป็นทีส่ หกรณ์ผขู้ อกู้ ไม่มหี ลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาให้เป็น
หลักประกันเงินกูไ้ ด้ ให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผขู้ อกูท้ งั ้ คณะเป็นผูค้ ้าประกันเงินกู้ และในกรณี
ผูค้ ้าประกันคนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนทีส่ หกรณ์ผขู้ อกูจ้ ะชาระหนี้เสร็จสิน้ ให้สหกรณ์ผขู้ อกูจ้ ดั ให้กรรมการ
ดาเนินการ คนใหม่เป็นผูค้ ้าประกันแทนคนเดิม
ข้อ 9 การกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดให้
สหกรณ์ทข่ี อกูเ้ งินชาระคืนต้นเงิน และดอกเบีย้ ให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้
และต้องไม่เกินหกสิบเดือน
ข้อ 10 อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็นผูก้ าหนดตามความเหมาะสม
กับภาวะการเงิน โดยจะประกาศเป็นคราวๆ ไป การคิดดอกเบีย้ เงินกูใ้ ห้คดิ เป็นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 11 ในกรณีทม่ี เี หตุสุดวิสยั หรือความจาเป็นเกิดขึน้ อันทาให้สหกรณ์ผขู้ อกูไ้ ม่
สามารถชาระคืนเงินกูไ้ ด้ตามกาหนดให้สหกรณ์ผขู้ อกูย้ น่ื คาร้องขอผ่อนผันเลื่อนกาหนดเวลาชาระคืนเงินกู้
ต่อสหกรณ์เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาชาระคืนเงินกู้ และระงับการเสีย
เบีย้ ปรับ ในช่วงระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันได้ ตามทีเ่ ห็นสมควร
ข้อ 12 สหกรณ์ผขู้ อกูไ้ ม่ชาระคืนเงินกูเ้ มื่อถึงกาหนด โดยไม่ได้รบั การผ่อนผันจาก
คณะกรรมการดาเนินการ หรือไม่มเี หตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบีย้ ปรับผิดนัดการชาระหนี้เป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของต้นเงินทีผ่ ดิ นัด โดยนับถัดจากวันทีถ่ งึ กาหนดชาระจนถึงวันทีส่ หกรณ์ผขู้ อกู้
ชาระเงินกูเ้ สร็จสิน้
ข้อ 13 การขอกู้ ให้สหกรณ์ผขู้ อกูย้ น่ื หนังสือแสดงความจานงระบุวตั ถุประสงค์ในการใช้เงินกู้
จานวนเงินทีข่ อกูร้ ะยะเวลาชาระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณา
เรื่องขอกูเ้ งินจากสหกรณ์
(2) งบการเงิน และรายงานการสอบบัญชีประจาปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงาน
กิจการประจาปี
(3) งบทดลอง ณ วันสิน้ สุดเดือน ก่อนวันยืน่ หนังสือแสดงความจานงขอกู้ และ
ย้อนหลังอีก 2 เดือน
(4) สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
(5) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทังระเบี
้
ยบการเงินของสหกรณ์
(6) รายนามคณะกรรมการดาเนินการ ตาแหน่งในคณะกรรมการดาเนินการและ
ตาแหน่งในหน่วยงานทีส่ งั กัด (ถ้ามี) พร้อมทัง้ วาระของการดารงตาแหน่งของกรรมการดาเนินการ
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(7) สาเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของทะเบียนสหกรณ์ ในการกาหนดวงเงิน
กูย้ มื หรือค้าประกันประจาปี
(8) สาเนาหลักฐานการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึง่ สหกรณ์ได้กยู้ มื ไว้
และยังมีภาระผูกพันอยู่
(9) เอกสารอื่นๆ ทีส่ หกรณ์กาหนด
ข้อ 14 ให้ผจู้ ดั การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และวิเคราะห์ฐานะความมั ่นคงความสามารถ
ในการชาระหนี้ และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทัง้ ความเห็นต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
ข้อ 15 ถ้าสหกรณ์ผขู้ อกูจ้ ะกูเ้ งินจากผูอ้ ่นื ในระหว่างทีย่ งั มีหนี้เงินกูอ้ ยู่ต่อสหกรณ์ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบ
ข้อ 16 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกูแ้ ละให้สหกรณ์ผขู้ อกู้
ชาระคืนต้นเงินพร้อมทังดอกเบี
้
ย้ แก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยงั ไม่ถงึ กาหนดตามสัญญาเงินกูก้ ต็ าม
(1) เมื่อสหกรณ์ผขู้ อกูต้ อ้ งเลิกไม่วา่ เพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผขู้ อกูฝ้ า่ ฝืนข้อกาหนดตามข้อ 15 แห่งระเบียบนี้
(3) เมื่อปรากฏว่า สหกรณ์ผขู้ อกูใ้ ช้เงินกูไ้ ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ใน
สัญญาเงินกู้
(4) เมื่อสหกรณ์ผขู้ อกูผ้ ดิ นัด ไม่ชาระเงินกูต้ ามกาหนดและคณะกรรมการดาเนินการ
ไม่ได้ผ่อนเวลาให้
(5) เมื่อมีเหตุผลทีค่ ณะกรรมการดาเนินการ เห็นว่าสหกรณ์ผขู้ อกูน้ นั ้ ไม่สมควรกูเ้ งิน
สหกรณ์ต่อไป
ข้อ 17 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการอนุมตั เิ งินกูแ้ ล้ว ให้ผจู้ ดั การแจ้งให้สหกรณ์ผขู้ อกู้
ทราบโดยเร็ว เพื่อจัดทาสัญญากู้ และจัดทาหลักประกันให้เรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ผขู้ อกูต้ ่อไป
ข้อ 18 การทาสัญญากู้ ให้จดั ทาตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด และให้ผมู้ อี านาจลงลายมือชื่อ
แทนสหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผขู้ อกูเ้ ป็นผูล้ งชื่อในสัญญากูท้ ท่ี ากับสหกรณ์
ข้อ 19 การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผขู้ อกู้ โดยใช้ต ั ๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการทา
สัญญากูใ้ ห้สามารถกระทาได้ โดยจานวนเงินกูใ้ ห้เป็นไปตามข้อ 7 ของระเบียบนี้ สาหรับหลักเกณฑ์และ
วิธปี ฏิบตั อิ ่นื ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดขึน้ ได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สหกรณ์
ข้อ 20 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2550
สมเกียรติ บุญรอด
(นำยสมเกียรติ บุญรอด)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
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