
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จ ากดั 
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อืน่กู้ยืมเงิน พ.ศ.2564 

 

                   อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ  ากดั ขอ้ 80(8) และขอ้
108(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 40 คร้ังท่ี 12/2564 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 ไดก้ าหนด
ระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงินโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดงัต่อไปน้ี 
                     ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี  จ  ากดั วา่ดว้ยการให้
สหกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน  พ.ศ. 2564” 
                   ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนเห็นชอบ เป็นตน้ไป 
                   ขอ้ 3. ใหย้กเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ  ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์
อ่ืน พ.ศ.2553 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ  ากดั วา่ดว้ยการให้สหกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน พ.ศ. 
2558 และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
                   ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
                   “สหกรณ์ผูใ้หกู้”้  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ  ากดั 
                   “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จนัทบุรี จ  ากดั 
                   “สหกรณ์ผูข้อกู”้  หมายความถึง  สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 
                   ขอ้ 5. สหกรณ์ผูข้อกู ้จะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 

 (1) ไม่มีขอ้บกพร่องทางการเงินและการบญัชี  หรือถา้มีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจนเป็นท่ีพอใจของ
สหกรณ์แลว้ 
  (2)  มีความมัน่คงทางการเงิน  และมีความสามารถในการช าระหน้ี 
  (3)  มีความสามารถในการจดัการท่ีดี  และไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ์   
และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม ่าเสมอ 

(4)  มีคุณสมบติัอ่ืนๆ  ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณ์ก าหนด 
                   ขอ้ 6. สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผูข้อกูท่ี้มีวตัถุประสงค์จะใช้เงินกูเ้พื่อเป็นทุนหมุนเวียน ให้
สมาชิกกู้หรือเพื่อการด าเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์ตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นข้อบังคบั และระเบียบอัน
เหมาะสมเท่านั้น 
                   ขอ้ 7. จ  านวนเงินกูท่ี้ให้แก่สหกรณ์ผูข้อกูส้หกรณ์หน่ึงๆ ตอ้งไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนเรือนหุ้นรวม
กบัทุนส ารองของสหกรณ์  แต่เม่ือรวมหน้ีเงินกูทุ้กรายของสหกรณ์ผูข้อกูแ้ลว้  จะตอ้งไม่เกินวงเงินกูย้ืมและค ้าประกนั
ประจ าปี   ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 



                   ขอ้ 8. หลกัประกนัเงินกูใ้หค้ณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผูกู้ท้ ั้งคณะค ้าประกนัเป็นรายบุคคล
และให้จดัหาอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพยท่ี์มีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่จ านวนเงินกูจ้  านองเป็นประกนั เวน้แต่ใน
กรณีจ าเป็นท่ีสหกรณ์ผูข้อกูไ้ม่มีหลกัทรัพยห์รือไม่สามารถหาหลกัทรัพยม์าใช้เป็นหลกัประกนัเงินกูไ้ด ้  ให้
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผูข้อกูท้ ั้งคณะเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกู ้ และในกรณีผูค้  ้าประกนัคนใดพน้จาก
ต าแหน่งก่อนท่ีสหกรณ์ผูข้อกู ้   จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน  ให้สหกรณ์ผูข้อกูจ้ดัให้กรรมการด าเนินการคนใหม่เป็นผู ้
ค  ้าประกนัแทนคนเดิม 
                   ขอ้ 9. การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู ้  ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้สหกรณ์ท่ีขอกูเ้งิน
ช าระคืนตน้เงินและดอกเบ้ียให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนการใชเ้งินกู ้ แต่ตอ้งไม่เกินหกสิบเดือน 
                   ขอ้ 10. อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ ให้คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดตามความเหมาะสมกบัภาวะการเงิน  โดย
ประกาศเป็นคราวๆ ไป การคิดดอกเบ้ียเงินกูใ้หคิ้ดเป็นรายวนั  โดยนบัถดัจากวนัรับเงินกู ้
                   ขอ้ 11. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็นเกิดข้ึนอนัท าให้สหกรณ์ผูข้อกูไ้ม่สามารถช าระคืน
เงินกูไ้ดต้ามก าหนด  ให้สหกรณ์ผูข้อกูย้ื่นค าร้องขอผอ่นผนัเล่ือนก าหนดเวลาช าระคืนเงินกูต่้อสหกรณ์ เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาการผอ่นผนัให้ขยายเวลาช าระคืนเงินกู ้  และระงบัการเสียเบ้ียปรับ  ในช่วงระยะเวลาท่ี
ไดรั้บการผอ่นผนัได ้ ตามท่ีเห็นสมควร 
                   ขอ้ 12. สหกรณ์ผูกู้ไ้ม่ช าระคืนเงินกูเ้ม่ือถึงก าหนด  โดยไม่ไดรั้บการผ่อนผนัจากคณะกรรมการ   
หรือไม่มีเหตุผลอนัสมควร  จะตอ้งเสียเบ้ียปรับผดินดัช าระหน้ีเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี  ของตน้เงินท่ีผิด
นดั  โดยนบัถดัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระจนถึงวนัท่ีสหกรณ์ผูข้อกูช้  าระเงินกูเ้สร็จส้ิน 
                   ขอ้ 13. การขอกู ้  ให้สหกรณ์ผูข้อกู้ยื่นหนงัสือแสดงความจ านงระบุวตัถุประสงค์ในการใช้เงินกู ้ 
จ านวนเงินท่ีขอกู ้ ระยะเวลาช าระหน้ี พร้อมดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 (1) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  คร้ังท่ีมีการพิจารณาเร่ืองขอกูเ้งินจาก
สหกรณ์ 
  (2) งบการเงินและรายงานการสอบบญัชีประจ าปีล่าสุด  พร้อมดว้ยรายงานกิจการประจ าปี 
 (3) งบทดลอง ณ วนัส้ินสุดเดือน ก่อนวนัยืน่หนงัสือแสดงความจ านงขอกู ้และยอ้นหลงั 2 เดือน    

(4) ส าเนาหลกัฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
(5) ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์ 

 (6) รายนามคณะกรรมการด าเนินการ  ต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการและต าแหน่งใน
หน่วยงานท่ีสังกดั (ถา้มี) พร้อมทั้งวาระของการด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการ 

(7) ส าเนาหนงัสือใหค้วามเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการก าหนดวงเงินกูย้มื        
หรือค ้าประกนัประจ าปี  

(8) ส าเนาหลกัฐานการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน  หรือบุคคลซ่ึงสหกรณ์ไดกู้ย้มืไว ้       
และยงัมีภาระผกูพนัอยู ่



(9) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
                   ขอ้ 14. ให้ผูจ้ดัการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและวิเคราะห์ฐานะความมัน่คง ความสามารถในการ
ช าระหน้ีและการจดัการ  เสนอผลการวเิคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
                   ขอ้ 15. ถา้สหกรณ์ผูข้อกูจ้ะกูเ้งินจากผูอ่ื้น   ในระหว่างท่ียงัมีหน้ีเงินกูอ้ยูต่่อสหกรณ์  ตอ้งแจง้ให้ 
สหกรณ์ทราบ 
                   ขอ้ 16. ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ใหส้หกรณ์เรียกคืนเงินกูแ้ละใหส้หกรณ์ผูข้อกูช้  าระคืนตน้เงิน
พร้อมทั้งดอกเบ้ียแก่สหกรณ์โดยทนัที  แมย้งัไม่ถึงก าหนดตามสัญญาเงินกูก้็ตาม 

(1) เม่ือสหกรณ์ผูข้อกูต้อ้งเลิกไม่วา่เพราะเหตุใด 
(2) เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูฝ่้าฝืนขอ้ก าหนดตาม ขอ้ 15 แห่งระเบียบน้ี 
(3) เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้งินกูไ้ม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นสัญญาเงินกู ้
(4) เม่ือสหกรณ์ผูข้อกูผ้ดินดัไม่ช าระเงินกูต้ามก าหนดและคณะกรรมการไม่ไดผ้อ่นเวลาให ้
(5) เม่ือมีเหตุผลท่ีคณะกรรมการเห็นวา่สหกรณ์นั้นไม่สมควรกูเ้งินสหกรณ์ต่อไป 

                   ขอ้ 17. เม่ือคณะกรรมการอนุมติัเงินกูแ้ลว้  ให้ผูจ้ดัการแจง้ให้สหกรณ์ผูข้อกูท้ราบโดยเร็วเพื่อจดัท า
สัญญากู ้ และจดัท าหลกัประกนัใหเ้รียบร้อย  แลว้จึงจดัส่งเงินกูใ้หส้หกรณ์ผูข้อกูต่้อไป 
                   ขอ้ 18. การท าสัญญากู ้  ให้จดัท าตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด และให้ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทน 
สหกรณ์ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และสหกรณ์ผูข้อกู ้ เป็นผูล้งช่ือในสัญญากูท่ี้ท  ากบัสหกรณ์ 
                   ขอ้ 19. การให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกูโ้ดยใช้ตัว๋สัญญาใช้เงินเป็นหลกัฐานแทนการท าสัญญากู ้ ให้
สามารถกระท าได ้  โดยจ านวนเงินกูใ้ห้เป็นไปตามขอ้ 7 ของระเบียบน้ี  ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัอ่ืน ๆ       
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาก าหนดข้ึนไดต้ามความเหมาะสมและไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  27   ตุลาคม  พ.ศ.2564 

ชรัตน์  วสุธาดา 
 (นายแพทยช์รัตน์  วสุธาดา) 
           ประธานกรรมการ 

                                           สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ  ากดั 
 
             ส าเนาถูกตอ้ง 

 
                (นายแพทยช์รัตน์  วสุธาดา) 
                        ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจนัทบุรี จ  ากดั 
 


