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ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

ว�าด�วยการให�สหกรณ�อื่นกู�ยืมเงิน พ.ศ.2560 

*************** 

  อาศัยอำนาจความในข�อบังคับของสหกรณ� ข�อ 2(6) ข�อ 10(2) ข�อ 107(4) เพ่ือให�สหกรณ�                

อ่ืนกู�ยืมเงินเป)นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ. 2542  มาตรา  46(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

ชุดที่ 59  คร้ังที่ 16  เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 ได�กำหนดระเบียบว8าด�วยการให�สหกรณ� อ่ืนกู�ยืมเงิน                

โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ�  ดังต8อไปนี้ 

  ข�อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว8า  “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว8าด�วยการให�สหกรณ�อื่น

กู�ยืมเงิน พ.ศ. 2560” 

  ข�อ 2. ให�ถือใช�ระเบียบนี้ ต้ังแต8วันท่ีนายทะเบียนสหกรณ�ให�ความเห็นชอบ เป)นต�นไป 

      ข�อ 3. ให�ยกเลิก ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว8าด�วยการให�สหกรณ�อ่ืนกู�ยืมเงิน 

พ.ศ. 2546 และระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว8าด�วยการให�สหกรณ�อื่นกู�ยืม แก�ไขเพิ่มเติม                 

(ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2547 รวมถึงบรรดามติคณะกรรมการ   ประกาศ   และข�อกำหนดอื่นใดที่มีอยู8ก8อนวันใช�

ระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี ให�ใช�ระเบียบนี้แทน  

ข�อ 4. ใน ระเบียบนี ้

   “สหกรณ�”            หมายความว8า   สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุร ีจำกดั 

   “คณะกรรมการ”   หมายความว8า   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครู 

                                           ลพบุร ีจำกดั 

“สหกรณ�ผู�ขอกู�”    หมายความว8า  สหกรณ�รวมถึงชุมนมุสหกรณ� 

  ข�อ 5. สหกรณ�ผู�ขอกู�  จะต�องมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1)  ไม8มีข�อบกพร8องทางการเงินและการบัญช ี หรือถ�ามีต�องได�รับการแก�ไขจนเป)น 

       ท่ีพอใจของสหกรณ�แล�ว 

(2)  มีความม่ันคงทางการเงิน และมคีวามสามารถในการชำระหนี ้

(3)  มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได�ปฏิบติัตามกฎหมาย ข�อบังคับ 

       ระเบียบของสหกรณ�และระเบียบของทางราชการ โดยเคร8งครัดสม่ำเสมอ 

(4)  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ�ท่ีสหกรณ�กำหนด 
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  ข�อ 6. สหกรณ�จะให�เงินกู�แก8สหกรณ�ผู�ขอกู�ท่ีมีวัตถุประสงค�จะใช�เงินกู�เพ่ือเป)นการหมุนเวียนให�

สมาชิกกู�หรือเพ่ือดำเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ�ตามวัตถุประสงค�ท่ีกำหนดไว�ในข�อบังคับ และระเบียบ                 

อันเหมาะสมเท8านั้น 

  ข�อ 7. จำนวนเงินกู�ท่ีให�แก8สหกรณ�ผู�ขอกู�สหกรณ�หนึ่ง ๆ เม่ือรวมกับจำนวนเงินฝากท่ีสหกรณ�

ผู�ให�กู�ฝากไว�กับสหกรณ�ผู�ขอกู� (หากมี) แล�ว ต�องไม8เกินร�อยละสิบของทุนเรือนหุ�นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ�

ผู�ให�กู�เงิน แต8เม่ือรวมกับหน้ีเงินกู�ทุกรายและเงินรับฝากของสหกรณ�ผู�ขอกู�แล�ว จะต�องไม8เกินวงเงินกู�ยืมและค้ำ

ประกันประจำปJที่สหกรณ�ผู�ขอกู�ได�รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ�  

  ข�อ 8. หลักประกันเงินกู� ให�คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ�ผู�กู� ท้ังคณะค้ำประกัน                 

เป)นรายบุคคลและให�จัดหาอสังหาริมทรัพย�หรือสังหาริมทรัพย�ท่ีมีมูลค8าไม8น�อยกว8าจำนวนเงินกู�จำนองเป)น

ประกัน เว�นแต8ในกรณีจำเป)นท่ีสหกรณ�ผู�ขอกู�ไม8มีหลักทรัพย�หรือไม8สามารถหาหลักทรัพย�มาใช�เป)นหลักประกัน

เงินกู�ได�ให�คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ�ผู�ขอกู�ท้ังคณะเป)นผู�ค้ำประกันเงินกู�  และในกรณีผู�ค้ำประกันคน

ใดพ�นจากตำแหน8งก8อนท่ีสหกรณ�ผู�ขอกู�จะชำระหน้ีเสร็จสิ้น ให�สหกรณ�ผู�ขอกู�จัดให�กรรมการดำเนินการคนใหม8

เป)นผู�ค้ำประกันแทนคนเดิม 

  ข�อ 9. การกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู� ให�คณะกรรมการพิจารณากำหนดให�สหกรณ�                 

ท่ีขอกู�เงินชำระคืนเงินต�นและดอกเบ้ียให�เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว�ในแผนการใช�เงินกู�แต8ต�อง               

ไม8เกินหกสิบเดือน 

  ข�อ 10. อัตราดอกเบ้ียเงินกู�  ให�คณะกรรมการเป)นผู�กำหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน 

โดยประกาศเป)นคราว ๆ ไป  การคิดดอกเบี้ยเงินกู�ให�คิดเป)นรายวนั   โดยนับถดัจากวันรับเงินกู�  

  ข�อ 11. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจำเป)นเกิดขึ้น  อันทำให�สหกรณ�ผู�ขอกู�ไม8สามารถชำระ

คืนเงินกู�ได�ตามกำหนด ให�สหกรณ�ผู�กู�ย่ืนคำร�องขอผ8อนผันเลื่อนกำหนดเวลาชำระคืนเงินกู�ต8อสหกรณ� เพ่ือให�

คณะกรรมการพิจารณาผ8อนผันให�ขยายเวลาชำระคืนเงินกู� และระงับการเสียเบ้ียปรับในช8วงระยะเวลาที่ได�                

รับการผ8อนผันได�ตามที่เห็นสมควร 

  ข�อ 12. สหกรณ�ผู�กู�ไม8ชำระคืนเงินกู�เม่ือถึงกำหนด โดยไม8ได�รับการผ8อนผันจากคณะกรรมการ

หรือ ไม8มีเหตุผลอันสมควร จะต�องเสียเบ้ียปรับผิดนัดชำระหน้ีเป)นรายวันในอัตราไม8เกินร�อยละสิบห�าต8อปJ               

ของต�นเงินท่ีผิดนัด โดยนับถัดจากวันท่ีถึงกำหนดชำระจนถึงวันท่ีสหกรณ�ผู�ขอกู�ชำระเงินกู�เสร็จส้ิน 
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  ข�อ 13. การขอกู� ให�สหกรณ�ผู�ขอกู�ยื่นหนังสือแสดงความจำนงระบุวัตถุประสงค�ในการใช�เงินกู�

จำนวนเงินท่ีขอกู�  ระยะเวลาชำระหน้ี  พร�อมด�วยหลักฐานดังต8อไปน้ี 

   (1)  สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คร้ังท่ีมกีารพิจารณาเร่ือง 

        ขอกู�เงินจากสหกรณ� 

   (2)  งบการเงินและรายงานการสอบบัญชปีระจำปJล8าสดุ พร�อมด�วยรายงานกิจการประจำปJ 

(3)  งบทดลอง ณ วนัส้ินสดุเดือน ก8อนวนัย่ืนหนังสือแสดงความจำนงขอกู�และย�อนหลัง 

     อีก 2 เดือน 

(4)  สำเนาหลกัฐานการจดทะเบียนเป)นสหกรณ� 

(5)  ข�อบังคับของสหกรณ�   รวมท้ังระเบียบการเงนิของสหกรณ� 

   (6)  รายนามคณะกรรมการดำเนินการ  ตำแหน8งในคณะกรรมการดำเนินการ 

         และตำแหน8งในหน8วยงานที่สังกดั (ถ�ามี)  พร�อมท้ังวาระของการดำรงตำแหน8ง 

      ของกรรมการดำเนินการ 

(7)  สำเนาหนังสือให�ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ�  ในการกำหนดวงเงิน 

      กู�ยืมหรือคำ้ประกันประจำปJ 

(8)  สำเนาหลกัฐานการกู�ยมืเงินจากสถาบันการเงนิ หรือบุคคลซ่ึงสหกรณ�ได�กู�ยืมไว� 

      และยังมีภาระผูกพันอยู8 

(9)  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีสหกรณ�กำหนด 

  ข�อ 14. ให�ผู�จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห�ฐานะความม่ันคง ความสามารถใน

การชำระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห�พร�อมท้ังความเห็นต8อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต8อไป 

  ข�อ 15. ถ�าสหกรณ� ผู�กู� จะกู� เงินจากผู�อื่น   ในระหว8างท่ี ยังมีหนี้ เงินกู�อ ยู8ต8อสหกรณ�              

ต�องแจ�งให�สหกรณ�ทราบ 

  ข�อ 16. ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต8อไปน้ี ให�สหกรณ�เรียกคนืเงนิกู�และให�สหกรณ�ผู�กู�ชำระคนืเงินต�น 

พร�อมทั้งดอกเบ้ียแก8สหกรณ�โดยทันที  แม�ยงัไม8ถึงกำหนดตามสญัญาเงินกู�กต็าม 

(1) เมื่อสหกรณ�ผู�ขอกู�ต�องเลกิไม8ว8าเพราะเหตุใด 

(2) เมื่อปรากฏว8าสหกรณ�ผู�ขอกู�ฝMาฝNนข�อกำหนดตาม ข�อ 15. แห8งระเบียบนี ้

(3) เมื่อปรากฏว8าสหกรณ�ผู�ขอกู�ใช�เงินไม8ถูกต�องตามวตัถุประสงค�ท่ีระบไุว�ในสัญญาเงินกู� 

(4) เมื่อสหกรณ�ผู�ขอกู�ผดินดัไม8ชำระเงินกู�ตามกำหนดและคณะกรรมการไม8ได�ผ8อนเวลาให� 

(5) เมื่อมีเหตุผลท่ีคณะกรรมการเหน็ว8าสหกรณ�นัน้ไม8สมควรกู�เงนิสหกรณ�ต8อไป 
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  ข�อ 17. เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู�แล�ว ให�ผู�จัดการแจ�งให�สหกรณ�ผู�ขอกู�ทราบโดยเร็ว 

เพ่ือจัดทำสัญญากู� และจัดทำหลักประกันให�เรียบร�อย แล�วจึงจัดส8งเงินกู�ให�สหกรณ�ผู�ขอกู�ต8อไป 

  ข�อ 18. การทำสัญญากู� ให�จัดทำตามแบบที่สหกรณ�กำหนด และให�ผู�มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน

สหกรณ�ตามข�อบังคับของสหกรณ� และสหกรณ�ผู�ขอกู� เป)นผู�ลงชื่อในสัญญากู�ท่ีทำกับสหกรณ� 

  ข�อ 19. การให�เงินกู�แก8สหกรณ�ผู�ขอกู�โดยใช�ตั๋วสัญญาใช�เงินเป)นหลักฐานแทนการทำสัญญากู�  

ให�สามารถกระทำได� โดยจำนวนเงินกู�ให�เป)นไปตามข�อ 7. ของระเบียบน้ี  สำหรับหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติ                

อ่ืน ๆ ให�คณะกรรมการพิจารณากำหนดข้ึนได�ตามความเหมาะสม และไม8ก8อให�เกิดความเสียหายแก8สหกรณ� 
  
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

      
 

                       

                                                       (นายป.ญญา  แก�วเหลก็) 

        ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
 

 
(นายทะเบียนสหกรณ�ให�ความเห็นชอบไว�ตามหนังสือที่ กษ 1115/1283 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


