ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
ว่ าด้ วยการให้ สหกรณ์ อนื่ กู้ยืมเงิน พ.ศ.2564
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ข้อ 80(8) และข้อ
108(4) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 ได้กาหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงินโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ว่าด้วยการให้
สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน พ.ศ. 2564”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนเห็นชอบ เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์
อื่น พ.ศ.2553 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน พ.ศ.
2558 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์ผใู ้ ห้ก”ู้ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจันทบุรี จากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จันทบุรี จากัด
“สหกรณ์ผขู ้ อกู”้ หมายความถึง สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 5. สหกรณ์ผขู ้ อกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไม่มีขอ้ บกพร่ องทางการเงินและการบัญชี หรื อถ้ามีตอ้ งได้รับการแก้ไขจนเป็ นที่พอใจของ
สหกรณ์แล้ว
(2) มีความมัน่ คงทางการเงิน และมีความสามารถในการชาระหนี้
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์
และระเบียบของทางราชการโดยเคร่ งครัดสม่าเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 6. สหกรณ์ จะให้เงิ นกู้แก่ สหกรณ์ ผูข้ อกูท้ ี่มีวตั ถุ ประสงค์จะใช้เงิ นกูเ้ พื่อเป็ นทุ นหมุนเวียน ให้
สมาชิ ก กู้หรื อเพื่ อการด าเนิ นธุ รกิ จอื่ นของสหกรณ์ ตามวัตถุ ประสงค์ที่ ก าหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบี ยบอัน
เหมาะสมเท่านั้น
ข้อ 7. จานวนเงิ นกูท้ ี่ให้แก่สหกรณ์ผขู ้ อกูส้ หกรณ์หนึ่ งๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนเรื อนหุ ้นรวม
กับทุนสารองของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนี้เงินกูท้ ุกรายของสหกรณ์ผขู ้ อกูแ้ ล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินกูย้ ืมและค้ าประกัน
ประจาปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อ 8. หลักประกันเงินกูใ้ ห้คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ผกู ้ ทู้ ้ งั คณะค้ าประกันเป็ นรายบุคคล
และให้จดั หาอสังหาริ มทรัพย์หรื อสังหาริ มทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าจานวนเงินกูจ้ านองเป็ นประกัน เว้นแต่ใน
กรณี จาเป็ นที่สหกรณ์ ผขู ้ อกูไ้ ม่มีหลักทรัพย์หรื อไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็ นหลักประกันเงิ นกูไ้ ด้ ให้
คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ้ งั คณะเป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกู้ และในกรณี ผคู ้ ้ าประกันคนใดพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผขู ้ อกู้ จะชาระหนี้ เสร็ จสิ้ น ให้สหกรณ์ผขู้ อกูจ้ ดั ให้กรรมการดาเนิ นการคนใหม่เป็ นผู ้
ค้ าประกันแทนคนเดิม
ข้อ 9. การกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดให้สหกรณ์ที่ขอกูเ้ งิ น
ชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ตอ้ งไม่เกินหกสิ บเดือน
ข้อ 10. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน โดย
ประกาศเป็ นคราวๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดเป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 11. ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย หรื อความจาเป็ นเกิ ดขึ้ นอันทาให้สหกรณ์ ผูข้ อกูไ้ ม่สามารถชาระคื น
เงินกูไ้ ด้ตามกาหนด ให้สหกรณ์ผขู ้ อกูย้ ื่นคาร้องขอผ่อนผันเลื่อนกาหนดเวลาชาระคืนเงินกูต้ ่อสหกรณ์ เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาชาระคืนเงินกู้ และระงับการเสี ยเบี้ยปรับ ในช่วงระยะเวลาที่
ได้รับการผ่อนผันได้ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 12. สหกรณ์ ผกู ้ ูไ้ ม่ชาระคืนเงิ นกูเ้ มื่ อถึ งกาหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ
หรื อไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสี ยเบี้ยปรับผิดนัดชาระหนี้เป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของต้นเงินที่ผิด
นัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกาหนดชาระจนถึงวันที่สหกรณ์ผขู ้ อกูช้ าระเงินกูเ้ สร็ จสิ้ น
ข้อ 13. การขอกู้ ให้สหกรณ์ ผขู ้ อกู้ยื่นหนังสื อแสดงความจานงระบุวตั ถุ ประสงค์ในการใช้เงิ นกู้
จานวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาชาระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนารายงานการประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่ องขอกูเ้ งินจาก
สหกรณ์
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจาปี ล่าสุ ด พร้อมด้วยรายงานกิจการประจาปี
(3) งบทดลอง ณ วันสิ้ นสุ ดเดือน ก่อนวันยืน่ หนังสื อแสดงความจานงขอกู้ และย้อนหลัง 2 เดือน
(4) สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
(5) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์
(6) รายนามคณะกรรมการดาเนิ นการ ตาแหน่ งในคณะกรรมการดาเนิ นการและตาแหน่งใน
หน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดารงตาแหน่งของกรรมการดาเนินการ
(7) สาเนาหนังสื อให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกาหนดวงเงินกูย้ มื
หรื อค้ าประกันประจาปี
(8) สาเนาหลักฐานการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน หรื อบุคคลซึ่ งสหกรณ์ได้กยู้ มื ไว้
และยังมีภาระผูกพันอยู่

(9) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 14. ให้ผจู ้ ดั การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมัน่ คง ความสามารถในการ
ชาระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ข้อ 15. ถ้าสหกรณ์ผขู ้ อกูจ้ ะกูเ้ งินจากผูอ้ ื่น ในระหว่างที่ยงั มีหนี้ เงินกูอ้ ยูต่ ่อสหกรณ์ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบ
ข้อ 16. ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูแ้ ละให้สหกรณ์ผขู ้ อกูช้ าระคืนต้นเงิน
พร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยงั ไม่ถึงกาหนดตามสัญญาเงินกูก้ ็ตาม
(1) เมื่อสหกรณ์ผขู ้ อกูต้ อ้ งเลิกไม่วา่ เพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูฝ้ ่ าฝื นข้อกาหนดตาม ข้อ 15 แห่งระเบียบนี้
(3) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูใ้ ช้เงินกูไ้ ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
(4) เมื่อสหกรณ์ผขู ้ อกูผ้ ดิ นัดไม่ชาระเงินกูต้ ามกาหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผอ่ นเวลาให้
(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์น้ นั ไม่สมควรกูเ้ งินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 17. เมื่อคณะกรรมการอนุ มตั ิเงินกูแ้ ล้ว ให้ผจู ้ ดั การแจ้งให้สหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ราบโดยเร็ วเพื่อจัดทา
สัญญากู้ และจัดทาหลักประกันให้เรี ยบร้อย แล้วจึงจัดส่ งเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ผขู ้ อกูต้ ่อไป
ข้อ 18. การทาสัญญากู้ ให้จดั ทาตามแบบที่สหกรณ์ กาหนด และให้ผมู้ ีอานาจลงลายมือชื่ อแทน
สหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผขู ้ อกู้ เป็ นผูล้ งชื่อในสัญญากูท้ ี่ทากับสหกรณ์
ข้อ 19. การให้เงิ นกูแ้ ก่สหกรณ์ ผขู ้ อกูโ้ ดยใช้ตวั๋ สัญญาใช้เงิ นเป็ นหลักฐานแทนการทาสัญญากู้ ให้
สามารถกระทาได้ โดยจานวนเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามข้อ 7 ของระเบียบนี้ สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิอื่น ๆ
ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564
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