
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 

ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560 
  ........................................................................................................ 
  

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด  ข้อ 90 (2)  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ชุดที ่58 ในคราวประชุม คร้ังที่  5 / 2560     
เมื่อวันที ่ 26  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการให้
สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์
อ่ืนกู้ยืมเงิน  พ.ศ. 2560 ” 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ถือใช้บังคับตั้งแต่วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืน       
กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2558  และบรรดาประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือระเบียบอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว       
ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ โดยให้ถือใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
                        สหกรณ์  หมายความว่า  สหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน 

                        คณะกรรมการ  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน 

                        สหกรณ์ผู้ขอกู้  หมายความว่า  สหกรณ์ รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย 
 ข้อ 5. สหกรณ์ผู้ขอกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                       (1) ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงิน และการบัญชี หรือถ้ามี ต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่
พอใจของสหกรณ์แล้ว 
                       (2) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการช าระหนี้ 
                       (3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณ์ และระเบียบของทางราชการ โดยเคร่งครัด สม่ าเสมอ 

                       (4) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 6. สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน 
ให้สมาชิกกู้ หรือเพื่อการด าเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ และ
ระเบียบอันเหมาะสมเท่านั้น 

 ข้อ 7. จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่งๆ เมื่อรวมกับจ านวนเงินฝากที่สหกรณ์
ผู้ให้กู้ฝากไว้กับสหกรณ์ผู้ขอกู้ (ถ้ามี) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น รวมกับทุนส ารอง
ของสหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน  แต่เมื่อรวมกับหนี้เงินกู้ทุกราย และเงินรับฝากของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว จะต้อง 
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ไม่เกินวงเงินกู้ยืม และค้ าประกันประจ าปี ที่สหกรณ์ผู้ขอกู้เงินได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
 ข้อ 8. หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะค้ าประกัน 
เป็นรายบุคคล และให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินกู้ 
จ านองเป็นประกัน เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่มีหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถหา
หลักทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะ
เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ และในกรณีผู้ค้ าประกันคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะช าระ
หนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้กรรมการด าเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิม 

 ข้อ 9. การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้สหกรณ์   
ที่ขอกู้เงินช าระคืนต้นเงิน และดอกเบี้ย ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ 
แต่ต้องไม่เกินหกสิบเดือน 

 ข้อ 10. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะ
การเงิน โดยประกาศเป็นคราวๆไป การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้ 
 ข้อ 11. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือความจ าเป็นเกิดขึ้น อันท าให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ ไม่สามารถ
ช าระคืนเงินกู้ได้ตามก าหนด ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันเลื่อนก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้
ต่อสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาช าระคืนเงินกู้  และระงับการ
เสียเบี้ยปรับในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันได้ ตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 12. สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่ช าระคืนเงินกู้เมื่อถึงก าหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจาก
คณะกรรมการ หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดช าระหนี้ เป็นรายวันในอัตรา
ร้อยละ 7.50  ต่อปี ของต้นเงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงก าหนดช าระ จนถึงวันที่สหกรณ์ผู้ขอ
กู้ช าระเงินกู้เสร็จสิ้น 

 ข้อ 13. การขอกู้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ ยื่นหนังสือแสดงความจ านงระบุวัตถุประสงค์ในการ   
ใช้เงินกู้ จ านวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาช าระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 
            (1)  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณา      
เร่ืองขอกู้เงินจากสหกรณ์ 
                         (2)  งบการเงิน และรายงานการสอบบัญชีประจ าปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงานกิจการ
ประจ าปี 
                         (3)  งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอกู้         
และย้อนหลังอีก 2 เดือน 

                         (4)  ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
                         (5)  ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์ 
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                         (6)  รายนามคณะกรรมการด าเนินการ ต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการ       
และต าแหน่งในหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการ 
                         (7)  ส าเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการก าหนดวงเงิน
กู้ยืม หรือค้ าประกันประจ าปี 
                         (8)  ส าเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ได้กู้ยืมไว้ 
และยังมีภาระผูกพันอยู่ 
                         (9)  เอกสารอ่ืนๆ ที่สหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 14. ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และวิเคราะห์ฐานะความมั่นคง 
ความสามารถในการช าระหนี้  และการจัดการ  เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ข้อ 15.  ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อ่ืน ในระหว่างที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์        
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ 

 ข้อ 16.  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้
ช าระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยังไม่ถึงก าหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม  
                 (1)  เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิก ไม่ว่าเพราะเหตุใด 

                 (2)  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้เงินฝ่าฝืนข้อก าหนดตาม ข้อ 15  แห่งระเบียบนี้   
                          (3)  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
สัญญาเงินกู้ 
                          (4)  เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินกู้ตามก าหนด และคณะกรรมการไม่ได้
ผ่อนเวลาให้ 
                          (5)  เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการ เห็นว่าสหกรณ์น้ันไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์ต่อไป 

 ข้อ 17.  เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้ว ให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็ว 
เพื่อจัดท าสัญญากู้  และจัดท าหลักประกันให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ต่อไป 

 ข้อ 18. การท าสัญญากู้ ให้จัดท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  และให้ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ
แทนสหกรณ์ ตามข้อบังคับของสหกรณ์  และสหกรณ์ผู้ขอกู้ เป็นผู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ท ากับสหกรณ์ 
 ข้อ 19.  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการ         
ท าสัญญากู้ให้สามารถกระท าได้ โดยจ านวนเงินกู้ให้เป็นไปตาม ข้อ 7 ของระเบียบนี้ ส าหรับ 
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หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม        
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่   3   กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

                                                      (  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
                                        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
    
    


