ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
วาดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
พ.ศ. 2560
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด พ.ศ.
พ 2555
55
ขอ 11 (2) ขอ 78 (2) (9) ขอ 103 (4)
( และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 59
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ไดกําหนดระเบียบว7าดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ดังต7อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกว7า “ระเบี
ระเบียบ สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว7าดวย การใหสหกรณอื่นกูยืม
เงิน พ.ศ. 2560”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต7วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปCนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว7าดวยการใหสหกรณอื่นหรือองคการอื่นกูยืมเงิน พ.ศ.
2558 เวนแต7การใดที่ก7อนิติกรรรมสัญญาไว ตามระเบียบที่ถูกยกเลิกฉบับ
พ.ศ. 2558 นั้น ให
การนั้นมีผลผูกพันตลอดไปจนกว7านิติกรรมสัญญานั้นจะสิ้นผลไปตามกฎหมาย โดยยังคงใหใชระเบียบเดิม
หากแต7ระเบียบฉบับใหม7นี้เปCนคุณต7อทุกฝEายที่เกี่ยวของ
ใหถือใชระเบียบนี้ ภายใต
(1) พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.สหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
(2) ขอบังคับสหกรณ พ.ศ.. 2555 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558
2558
(3) กฎหมายที่เกี่ยวของ
บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดํ
คณะกรรมการดําเนินการ”
การ
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออม
ทรัพยครูพิจิตร จํากัด
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“ผูจัดการ”
“เจาหนาที่”
หมายถึง เจาหนาที่ และลูกจางประจําที่จางดวยเงินงบประมาณของ
สหกรณ ตามระเบียบ ว7าดวยเจาหนาที่และลูกจางสหกรณ ยกเวนลูกจาง
ตามสัญญาจางเหมา
ลูกจางชั่วคราวหรือลูกจางตามภารกิจ
“สหกรณผูขอกู”
หมายถึง สหกรณอื่น หรือชุมนุมสหกรณอื่น ที่นายทะเบียนสหกรณรับจด
ทะเบียนรับรองตามกฎหมายสหกรณแลว
“ผูที่ไดรับมอบหมาย” หมายถึง ผูที่คณะกรรมการดําเนินการ มอบหมายหรือแต7งตั้งใหมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินตามระเบียบนี้
ขอ 5 สหกรณผูขอกูจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไม7มีขอบกพร7องทางการเงินและการบัญชี หรือถามีตองไดรับการแกไขจนเปCนที่พอใจของสหกรณ
แลว

(2) มีความมั่นคงทางการเงิน มีความสามารถในการชําระหนี้
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอตกลง ที่สหกรณกําหนดอันเกี่ยวของกับการกูเงินโดยครบถวน
(4) มีคุณสมบัติอื่น ตามที่สหกรณกําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ 6 สหกรณจะอนุมัติเงินกูใหแก7สหกรณผูขอกู ที่มีวัตถุประสงคจะใชเงินกูเพื่อเปCนทุนใหสมาชิกกู
หรือเพื่อการดําเนินธุรกิจอื่นตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบของสหกรณผูขอกูเท7านั้น
ขอ 7 จํานวนเงินกูที่ใหกูแก7สหกรณผูขอกูรายหนึ่ง ๆ ตองไม7เกินวงเงินของทุนเรือนหุนรวมกับทุน
สํารองของสหกรณผูขอกู แต7เมื่อรวมหนี้เงินกูทุกรายของสหกรณผูขอกูแลว จะตองไม7เกินวงเงินกูยืมและค้ําประกัน
ประจําปKที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณที่มีอํานาจหนาที่ควบคุมกํากับสหกรณผูขอกู
ขอ 8 หลักประกันเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูขอกูค้ําประกันเปCนรายบุคคลและ
ใหจัดหาอสังหาริมทรัพยหรือสัตวพาหนะหรือสังหาริมทรัพยอื่นๆ ซึ่งกฎหมายบัญญัติไวใหจดทะเบียนเฉพาะ
กาลมาจดจํานองหรือขายฝากเปCนประกัน หากมีสังหาริมทรัพยอาจใหจํานําไวเปCนหลักประกันร7วมดวยได
กรณีจําเปCนถึงที่สุดแลว สหกรณผูขอกูไม7มีหลักทรัพยหรือไม7สามารถหาหลักทรัพยมาใชเปCน
หลักประกันเงินกูได ตามวรรคแรก ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูขอกูเปCนผูค้ําประกันเงินกูเต็ม
วงเงินกู และใหรับผิดในฐานะผูค้ําประกันภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
กรณีกรรมการดําเนินการผูค้ําประกันคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนตามวรรคแรกและ
วรรคสอง พนจากตําแหน7งก7อนที่สหกรณผูขอกูจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ภาระความรับผิดยังไม7สิ้นไปจนกว7า
สหกรณผูขอกูจัดใหกรรมการดําเนินการคนใหม7เปCนผูค้ําประกันแทนคนเดิมโดยพลัน หากมิดําเนินการตามนี้
สหกรณอาจตองเรียกเงินกูดังกล7าวคืนทั้งจํานวน
ทั้งนี้ใหใชหลักประกันตามวรรคแรกเปCนอันดับแรก
ขอ 9 การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหสหกรณที่
ขอกูเงินชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ในแผนการใชเงินกูในแต7ละสัญญา แต7ตองไม7เกิน 60 เดือน เวนแต7มีเหตุจําเปCนคณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณานอกเหนือจากที่กําหนด แต7ตองอยู7บนเงื่อนไขอันเปCนประโยชนของสหกรณเปCนหลัก
ขอ 10 ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปCนผูกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูตาม
ระเบียบนี้ ตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน เมื่อกําหนดประกาศแลวใหแจงใหสหกรณผูกูทราบเปCนคราว
ๆ ไป
การคิดดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปCนรายวัน การนับวันใหนับถัดจากวันรับเงินกู เต็มวงเงินกูและหรือที่
คงเหลือ ตั้งแต7วันที่สหกรณจ7ายเงินกูจนถึงวันก7อนที่สหกรณรับชําระหนี้ 1 วัน
ขอ 11 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเปCนอันถึงที่สุดทําใหสหกรณผูกูไม7สามารถชําระคืนเงินกูได
ตามกําหนด สหกรณผูขอกูอาจยื่นคํารองขอผ7อนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระ
คืนเงินกูต7อสหกรณ เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ7อนผันขยายเวลาชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย
และหรือระงับการเสียเบี้ยปรับ ในหวงระยะเวลาที่ไดรับการผ7อนผันไดตามควร
ในกรณีที่สหกรณผูขอกูผิดเงื่อนไขตามที่กําหนดไวในวรรคแรก ดวยเหตุสุดวิสัยไม7ว7ากรณีใดๆ ก็ตาม
เพื่อช7วยเหลือเกื้อกูลตามหลักการของสหกรณ และเปCนประโยชนของสหกรณผูใหกูและสหกรณผูขอกู ให
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นชอบ อนุมัติใหปรับโครงสรางหนี้ โดยเพิ่มวงเงินกูและหรือปรับเงื่อนไข
การชําระหนี้ตามที่เห็นสมควร ในส7วนของหลักประกัน เพื่อความมั่นคงของสหกรณ ในกรณีเพิ่มวงเงินกู
สหกรณผูขอกูจะตองเพิ่มหลักประกันเงินกูไม7ว7าจะเปCนอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย โดยมีมูลค7าไม7นอย

กว7า 80 % ของวงเงินกูเดิมและการกูครั้งใหม7 ทั้งนี้ในส7วนของหลักประกันที่ใชเปCนประกันหนี้เงินกู ให
เปCนไปตาม ขอ 8
วรรคแรก
ขอ 12 สหกรณผูกูไม7ชําระคืนเงินกูและดอกเบี้ย เมื่อครบกําหนดตามสัญญา โดยไม7ไดรับการผ7อนผัน
จากคณะกรรมการดําเนินการตามขอ 11 โดยไม7มีเหตุผลอันควร จะตองเสียเบี้ยปรับการผิดนัดชําระหนี้เปCน
รายวัน ในอัตรารอยละ 3 ต7อปK ของวงเงินคงเหลือพรอมดอกเบี้ยที่ผิดนัด โดยนับวันถัดจากวันที่ครบกําหนด
ชําระจนถึงวันที่สหกรณผูขอกูชําระเงินกู เสร็จสิ้น
ขอ 13 การขอกู ใหสหกรณผูขอกูยื่นหนังสือแสดงความจํานง ระบุวัตถุประสงคใน
การใชเงินกู จํานวนเงินที่ขอกู ระยะเวลาชําระหนี้พรอมดวยหลักฐานต7อสหกรณ ดังต7อไปนี้
(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่อง
ขอกูเงินจาก สหกรณ
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปKล7าสุด พรอมดวยรายงานกิจการประจําปK
(3) งบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนก7อนวันยื่นหนังสือขอกูยอนหลัง 3 เดือน
(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนดําเนินการ
(5) ขอบังคับ รวมทั้งระเบียบการเงินที่เกี่ยวของ
(6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ และวาระการดํารงตําแหน7ง พรอมตําแหน7งในคณะกรรมการ
ดําเนินการและตําแหน7งในหน7วยงานที่สังกัด
(7) สําเนาหนังสือใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมและวงเงินค้ําประกันของนายทะเบียนสหกรณ
(8) สําเนาหลักฐานการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึ่งสหกรณผูขอกูยืมไวและยังคงมีภาระ
ผูกพันอยู7
(9) แผนการใชเงินกูในแต7ละสัญญา หรือเอกสารอื่น ที่สหกรณกําหนด
การพิจารณาเงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ ใหสหกรณผูขอกูส7งเอกสารการประเมินราคาทรัพยสินที่จะ
ใชเปCนหลักประกันและราคาประเมินของหลักทรัพยใหเปCนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ 14 ใหผูจัดการ ตรวจสอบเอกสารการขอกูเงิน วิเคราะหฐานะความมั่นคง ความสามารถในการ
ชําระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะหพรอมความเห็นผ7านประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
ดําเนินการตามลําดับ
ขอ 15 กรณีสหกรณผูกู จะกูเงินจากแหล7งการเงินอื่นใดในระหว7างที่ยังมีหนี้เงินกูอยู7กับสหกรณ ถือว7า
เปCนเงื่อนไขตามสัญญา ตองแจงใหสหกรณทราบ มิฉะนั้นอาจเปCนเหตุแห7งการผิดเงื่อนไขตามขอ 16 ได
ขอ 16 ใหสหกรณเรียกเงินกูและดอกเบี้ยคืนจากสหกรณผูกูโดยพลัน แมยังไม7ถึงกําหนดตามสัญญา
เงินกู ในกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังต7อไปนี้
(1) เมื่อสหกรณผูกูตองเลิกไม7ว7าเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏว7าสหกรณผูกูฝEาฝNนระเบียบตาม ขอ 15 จนเปCนเหตุอาจทําใหสหกรณเสียหายได
(3) เมื่อปรากฏว7าสหกรณผูกูใชเงินกูไม7ถูกตองตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญาเงินกูและหรือฉอฉล
นําเงินไปใชโดยไม7สุจริต
(4) เมื่อสหกรณผูกูผิดนัดไม7ชําระเงินกูตามกําหนดตามขอ11 โดยมิไดรับการผ7อนผันจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
(5) คณะกรรมการดําเนินการมีมติ 2 ใน 3 ใหยกเลิกสัญญาเงินกู นั้น
ขอ 17 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติเงินกูแลว ใหผูจัดการแจงใหสหกรณผูขอกูทราบโดยเร็ว
เพื่อจัดทําสัญญาเงินกู และจัดทําหลักประกันใหเรียบรอย แลวจึงจัดส7งเงินกูใหสหกรณผูขอกูต7อไป

ขอ 18 การทําสัญญากู ใหจัดทําตามแบบที่สหกรณกําหนด และใหผูมีอํานาจ
ลงลายมือชื่อแทนสหกรณ ตามขอบังคับของสหกรณ และสหกรณผูขอกู เปCนผูลงชื่อในสัญญากู
ที่ทํากับสหกรณ
ขอ 19 การใหเงินกูแก7สหกรณผูขอกู โดยใชตั๋วสัญญาใชเงินเปCนหลักฐานแทนการทําสัญญากู ให
สามารถกระทําได โดยจํานวนเงินกูใหเปCนไปตามขอ 7 ของระเบียบนี้ สําหรับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติอื่นๆ ให
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดขึ้นไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตองไม7ก7อใหเกิดความเสียหายแก7
สหกรณ
ขอ 20 ขอความใดที่ไม7ไดกําหนดไวหรือจําตองตีความแห7งระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปQญหาทั้งปวงคําวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการใหถือเปCนที่สุด
ขอ 21 ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบ นี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
ไพบูลย อยู7สุข
( นายไพบูลย อยู7สุข )
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
วาดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด พ.ศ.
พ 2555 ,แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2558 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2559 ขอ 11 (2) ขอ 78 (2) (9) ขอ 103 (4) และมติที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560
2560 ไดกําหนด
ระเบียบฯ ว0าดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน ดังต0อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกว0า “ระเบี
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว0าดวย การใหสหกรณอื่นกูยืม
เงิน แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560”
2560”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบับังคับตั้งแต0วันที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบเป9นตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอความในขอ 7 ระเบียบ สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว0าดวย การใหสหกรณ
อื่นกูยืมเงิน พ.ศ. 2560 และใหใชขอความต0อไปนี้แทน
“ขอ 7 จํานวนเงินกูที่ใหกูแก0สหกรณผูขอกูสหกรณหนึ่ง ๆ เมื่อรวมกับจํานวนเงินฝากที่สหกรณ
ผูใหกูฝากไวกับสหกรณผูขอกู (หากมี
หากมี) แลว ตองไม0เกินรอยละ 10 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของ
สหกรณผูใหกูเงิน แต0เมื่อรวมกับหนี้เงินกูทุกรายและเงินรับฝากของสหกรณผูขอกูแลว จะตองไม0เกินวงเงินกูยืม
และค้ําประกันประจําป@ที่สหกรณผูขอกูไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ"
นสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2560
ไพบูลย อยู0สุข
(นายไพบูลย อยู0สุข)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด

