
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 

วาดวย   การใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน   
พ.ศ. 2555 

……………......... 
  อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  
จำกัด  ขอ  72 (8)  และขอ 94 (23) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 24  ครั้งที่ 9/2555  
ประชุมเมื่อวันศุกรที่  29  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555  ไดกำหนดระเบียบวาดวย  การใหสหกรณอื่น
กูยืมเงนิ พ.ศ.2555  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณดังตอไปนี้ 
 ขอ  1.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด   
วาดวย  การใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน  พ.ศ. 2555” 
 ขอ  2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1  เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2555  เปนตนไป 
 ขอ  3.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด  วาดวยการให
สหกรณอ่ืนกูยืมเงิน  พ.ศ. 2543 และบรรดาระเบียบ  คำสั่ง   ประกาศ  มติอื่นใดท่ีขัดแยงกับระเบียบ
นี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
    ขอ  4.  ในระเบียบนี้ 
           สหกรณ  หมายถึง  สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด  
           สหกรณผูขอกู   หมายถึง  สหกรณ อ่ืนท่ีแสดงความจำนงขอกู เงินจากสหกรณ  
ออมทรัพยคุรสุัมพันธจังหวัดสุรนิทร  จำกัด  รวมถึงชุมนุมสหกรณดวย 
        คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนนิการของสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ
จังหวัดสุรินทร  จำกัด  
         ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 
คุรุสัมพันธจังหวัดสุรนิทร   จำกัด   
            ผูจัดการ  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคุรสุัมพันธจังหวัดสุรนิทร  จำกัด 
    ขอ  5.  สหกรณผูขอกู  จะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  (1)  ไมมีขอบกพรองทางการเงินและการบัญชี  หรือถามีตองไดรบัการแกไขจนเปนที่
พอใจของสหกรณแลว 
  (2)  มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชำระหนี้ 
  (3)  มีความสามารถในการจัดการที่ดี และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณและระเบียบทางราชการโดยเครงครัดสม่ำเสมอ 
  (4)  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่สหกรณกำหนด 
 ขอ 6.  สหกรณจะใหเงินกูแกสหกรณผูขอกู ที่มีวัตถุประสงคจะใชเงินกูเพื่อเปนทุนหมุนเวียน
ใหสมาชิกกู หรือเพ่ือการดำเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในขอบังคับและ
ระเบียบอันเหมาะสมเทานั้น 



 

       ขอ 7. จำนวนเงินกูที่ใหแกสหกรณผูขอกูสหกรณหนึ่ง ๆ ตองไมเกินรอยละ 25 ของทุนเรอืน
หุน รวมกับทุนสำรองของสหกรณผูขอกู แตเมื่อรวมหนี้เงินกูทุกรายของสหกรณผูขอกูแลว จะตองไม
เกินวงเงินกูยืมและคำ้ประกันประจำปที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
       ขอ 8.  หลักประกันเงินกู  ใหคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณผูขอกูทั้งคณะค้ำประกัน  
เปนรายบุคคล และใหจัดหา อสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาไมนอยกวาจำนวนเงินกูที่ใช
จำนองเปนหลักประกัน เวนแตกรณีจำเปนที่สหกรณผูขอกูไมมีหลักทรัพย หรือไมสามารถหา
หลักทรัพยมาใชค้ำประกันเงินกู ได  ใหคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณผูขอกูทั้งคณะเปนผูค้ำ
ประกันเงินกูและในกรณีผูค้ำประกันคนใดพนจากตำแหนงกอนที่สหกรณขอกูจะชำระหนี้เสร็จสิ้น  
ใหสหกรณผูขอกูจัดใหกรรมการดำเนินการคนใหมเปนผูค้ำประกันแทนคนเดมิ 
       ขอ  9.  การกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู  ใหคณะกรรมการ  พิจารณากำหนดใหสหกรณ
ที่ขอกูเงินชำระคืนเงินตนและดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในแผนการใชเงินกู   
แตตองไมเกินหกสิบเดือน 
     ขอ 10. อัตราดอกเบ้ียเงินกู ใหคณะกรรมการเปนผูกำหนดตามความเหมาะสมกับภาวะ
การเงิน  โดยประกาศเปนคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวัน  โดยนับถัดจากวันรับ
เงินกู 
    ขอ 11. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือความจำเปนเกิดขึ้นอันทำใหสหกรณผูขอกูไมสามารถ
ชำระหนี้เงินกูไดตามกำหนด  ใหสหกรณผูขอกูยื่นคำรองขอผอนผันเลื่อนกำหนดเวลาชำระคืนเงินกู
ตอสหกรณ  เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาการผอนผันได  ตามที่เห็นสมควร 
   ขอ 12. สหกรณผูขอกู ไมชำระคืนเงินกู เมื่อถึงกำหนด  โดยไม ไดรับการผอนผันจาก
คณะกรรมการหรือไมมีเหตุผลอันสมควร  จะตองเสียเบี้ยปรับผิดนัดการชำระหนี้เปนรายวันในอัตรา
รอยละ  3  ตอป  ของตนเงินที่ผิดนัด  โดยนับถัดจากวันท่ีถึงกำหนดชำระจนถึงวันท่ีสหกรณผูขอกู
ชำระเงินกูเสร็จสิ้น 
    ขอ 13. การขอกู  ใหสหกรณผูขอกูย่ืนหนังสือแสดงความจำนงระบุวัตถุประสงคในการใช
เงินกูจำนวนเงินที่ขอกู  ระยะเวลาชำระหนี้  พรอมดวยหลักฐานดัง ตอไปนี้ 
  (1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งท่ีมีการพิจารณาเรื่องขอกู
เงินจากสหกรณ 
  (2) งบการเงิน และรายงานการสอบบัญชีประจำปลาสุด  พรอมดวย รายงานกิจการ 
ประจำป 
  (3) งบทดลอง  ณ วันสิ้นสุดเดือนกอนวันยื่นหนังสือแสดงความจำนง ขอกูยอนหลัง 3 
เดือน  
  (4) สำเนาหลักฐาน  การจดทะเบียนเปนสหกรณ 
  (5) ขอบังคับของสหกรณ  รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ 
  (6) รายนาม  คณะกรรมการดำเนินการ  ตำแหนง ในคณะกรรมการดำเนินการและ 
ตำแหนงในหนวยงานที่สังกัด(ถามี) พรอม ทั้งวาระ ของการดำรงตำแหนงของกรรมการดำเนินการ 
  (7) สำเนาหนังสือใหความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ  ในการกำหนดวงเงิน
กูยืมหรือค้ำประกันประจำป 



 

  (8) สำเนาหลักฐานการกูยืมเงิน จากสถาบันการเงิน  หรือบุคคลซึ่งสหกรณ ไดกูยืมไว 
และยังมีภาระผูกพันอยู 
  (9)  เอกสารอ่ืน ๆ  ที่สหกรณกำหนด 
 ขอ  14. ใหผูจัดการ ตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน และวิเคราะหฐานะความมั่นคง  ความสามารถ
ในการชำระหนี้ และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห   พรอมทั้ งความเห็นตอคณะกรรมการ   
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
     ขอ 15. ถาสหกรณผูขอกู จะกูเงินจากผูอื่น  ในระหวางที่ยังมีหนี้เงินกูอยูตอสหกรณ ตองแจง
ใหสหกรณทราบ 
 ขอ 16. สหกรณผูขอกูท่ีไดรับเงินกูจะตองสงงบทดลองหรืองบดุลใหแกสหกรณเปนประจำ 
ทุกเดือนจนกวาจะชำระหนี้เงนิกูหมด 
 ขอ 17. ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  ใหสหกรณเรียกคืนเงินกู และใหสหกรณผูขอกูชำระ
คืนตนเงินพรอม  ทั้งดอกเบี้ยแกสหกรณโดยทันที่  แมยังไมถึงกำหนดตามสัญญาเงนิกูก็ตาม 
  (1)  เมื่อสหกรณผูขอกูตองเลิกไมวาเพราะเหตุใด 
  (2)  เมื่อปรากฏวาสหกรณผูขอกูฝาฝนขอกำหนดตามขอ 15  แหงระเบียบนี้ 
  (3)  เมื่อปรากฏวา สหกรณผูขอกู ใชเงนิกูไมถูกตองตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในสัญญา
เงินกู 
  (4)  เมื่อสหกรณผูขอกูผิดนัดไมชำระเงินกูตามกำหนด และคณะกรรมการ ไมไดผอน
ผันเวลาให 
  (5)  เมื่อมีเหตุผลท่ีคณะกรรมการ  เห็นวาสหกรณนั้นไมสมควรกูเงนิของสหกรณตอไป 
          ขอ 18. เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกูแลว ใหผูจัดการแจง ใหสหกรณผูขอกูทราบ โดยเร็ว  
เพื่อจัดทำสัญญาเงินกู  และจัดทำหลักประกันใหเรียบรอย แลวจึงจัดสงเงินใหสหกรณผูขอกูตอไป 
          ขอ 19. การทำสัญญาเงินกู ใหจัดทำตามแบบที่สหกรณกำหนด  และใหผูมีอำนาจลงลายมือ
ชื่อแทนสหกรณ  ตาม ขอบังคับ ของสหกรณ  และสหกรณผูขอกู เปนผูลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกูท่ี
ทำกับสหกรณ 
           ขอ 20. การใหเงินกูแกสหกรณผูขอกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐานแทนการทำสัญญา
เงินกู  ใหสามารถกระทำได  โดยจำนวนเงินกูใหเปนไปตามขอ 7 ของระเบียบนี้สำหรับหลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติอื่น ๆ  ใหคณะกรรมการพิจารณากำหนดขึ้นไดตามความเหมาะสมและไมกอใหเกิด
ความเสียหายแกสหกรณ 
           ขอ 21. ใหประธานกรรมการดำเนินการ  รักษาการตามระเบียบน้ี 
 
                           ประกาศ  ณ   วันท่ี  29  เดือนมิถุนายน   พ.ศ. 2555 

 
(นายสุพัฒน  โพธิสาร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 


