ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
ว่าด้ วย การให้ สหกรณ์อืนกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2542
***************
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ข้อ
63(2) ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการครังที 18 เมือวันที 3 พฤศจิกายน 2542 ได้กาํ หนดระเบี ยบว่าด้วย
การให้สหกรณ์อืนกูย้ ืมเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1. ระเบียบนีเรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ว่าด้วยการให้
สหกรณ์อืนกูย้ ืมเงิน พ.ศ. 2542”
ข้อ 2. ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ผใู ้ ห้กเู้ งิน
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผูใ้ ห้กเู้ งิน
“สหกรณ์ผขู้ อกู้” หมายถึง สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 4. สหกรณ์ผูข้ อกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
(1) ไม่มีขอ้ บกพร่ องทางการเงินและการบัญชี หรื อถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขจนเป็ นที พอใจ
ของสหกรณ์แล้ว
(2) มีความมันคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี
(3) มีค วามสามารถในการจัด การที ดี และได้ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ข้อ บังคับ ระเบี ย บของ
สหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่ งครัดสมําเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอืนๆ ตามหลักเกณฑ์ทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 5. สหกรณ์ จะให้เงิ นกู้แ ก่ สหกรณ์ ผูข้ อกู้ทีมีวตั ถุประสงค์จะใช้เงินกู้ เ พือเป็ นทุนหมุนเวียนให้
สมาชิ กกูห้ รื อเพือการดําเนินธุ รกิจอืนของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบอัน
เหมาะสมเท่านัน
ข้อ 6. จํานวนเงินกู้ทีให้แก่สหกรณ์ผขู ้ อสหกรณ์หนึงๆ ต้องไม่เกิ นร้ อยล่ะ 25ของทุน เรื อ นหุ ้นรวม
กับทุนสํารองของสหกรณ์ แต่เมือรวมหนีเงินกูท้ ุกรายของสหกรณ์ผูข้ อกู้แล้ว จะต้องไม่เกิ นวงเงิน กู้ยืมและ
คําประกันประจําปี ทีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อ 7. หลักประกั น เงิ น กู้ ให้ ค ณะกรรมการดํา เนิ น การของสหกรณ์ ผู ้กู้ท ังคณะคํา ประกัน เป็ น
รายบุคคลและให้จดั อสั งหาริ มทรั พย์หรื ออสั งหาริ มทรั พย์ที มีมูล ค่าไม่น้อ ยกว่าจํานวนเงิน กู้จาํ นวนเป็ น
ประกัน เว้นแต่ ในกรณี จ าํ เป็ นที สหกรณ์ผู้ข อกู้ไม่ มี หลัก ทรั พย์หรื อ ไม่ ส ามารถหาหลัก ทรัพย์มาใช้ เ ป็ น
หลักประกันเงินกูไ้ ด้ ให้คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์ ผูข้ อกู้ทงคณะเป็
ั
นผู ้ค าํ ประกันเงิ นกู้แ ละใน
กรณี ผคู ้ าํ ประกันคนใดพ้นจากตําแหน่ งก่ อนทีสหกรณ์ ผู้ข อกู้จะชําระหนี เสร็ จสิ น ให้สหกรณ์ ผูข้ อกู้จดั ให้
กรรมการดําเนินการคนใหม่เป็ นผูค้ าํ ประกันแทนคนเดิม
ข้อ 8. กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้สหกรณ์ทีขอกูเ้ งินชําระ
คืนต้นเงินและดอกเบียให้เสร็ จสิ นภายในระยะเวลาทีกํา หนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ตอ้ งไม่เกิน หกสิ บ
เดือน
ข้อ 9. อัตราดอกเบียเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน โดย
ประกาศเป็ นคราวๆ ไป การคิดดอกเบียเงินกูใ้ ห้คิดเป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 10. ในกรณี ทีมีเหตุสุดวิสัย หรื อความจําเป็ นเกิ ดขึนอันทําให้สหกรณ์ ผู ้ขอกู้ไม่ สามารชําระคื น
เงิ นกู้ ได้ตามกําหนดให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยืน คําร้ อ งขอผ่ อนผันเลื อนกําหนดเวลาชําระคืน เงิ นกู้ ต่อสหกรณ์
เพือให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่ อนผันให้ข ยายเวลาชําระคื นเงิ นกู้ และระงับการเสี ยเบียปรับ ในช่ วง
ระยะเวลาทีได้รับการผ่อนผันได้ ตามทีเห็นสมควร
ข้อ 11. สหกรณ์ ผู้กู้ไ ม่ชาํ ระคืน เงิ นกู้เมือถึ งกํา หนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ
หรื อไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสี ยเบียปรับผิดนัดชําระหนีเป็ นรายวันเป็ นอัตราร้ อยละ 5 ต่อปี ของเงิ น
ต้นทีผิดนัด โดยนับถัดจากวันทีถึงกําหนดชําระจนถึงวันทีสหกรณ์ผูข้ อกู้ชาํ ระเงินกู้เสร็ จสิ น
ข้อ 12. การขอกู้ให้สหกรณ์ ผู ้ขอกู้ยืน หนังสื อแสดงความจํานงระบุ วตั ถุประสงค์ในการใช้เ งิ น กู้
จํานวนเงินทีขอกู้ ระยะเวลาชําระหนี พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี
(1) สําเนารายงานการประชุ มคณะกรรมการดําเนินการ ทังทีมีการพิจารณาเรื องขอกู้เงิน จาก
สหกรณ์
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปี ล่าสุ ด พร้อมด้วยรายงานกิ จการประจําปี
(3) งบทดลอง ณ วันสิ นสุ ดเดือน ก่อนวันยืนหนังสื อแสดงความจํานงขอกู้ และย้อนหลังอีก 2
เดือน
(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
(5) ข้อบังคับของสหกรณ์รวมทังระเบียบการเงินของสหกรณ์
(6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการตําแหน่ งในคณะกรรมการดําเนิ นการ และตํา แหน่ งใน
หน่วยงานทีสังกัด (ถ้ามี) พร้ อมทังวาระของการดํารงตําแหน่งของกรรมการดําเนินการ
(7) สําเนาหนังสื อให้ความเห็นชอบของนายทะเบีย นสหกรณ์ ในการกําหนดเงิ นกู้ยืมหรื คาํ
ประกันประจําปี

(8) สําเนาหลักฐานการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน หรื อบุคคลซึ งสหกรณ์ได้กยู้ ืมไว้และยังมี
พาระผูกพันอยู่
(9) เอกสารอืนๆ ทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 13. ให้ผจู้ ดั การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และวิเคราะห์ฐานะความมันคงความสามารถในการ
ชําระหนีและจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้ อมทังความเห็นต่อคณะกรรมการ เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ข้อ 14. ถ้าสหกรณ์ผูข้ อกูจ้ ะกู้เงินจากผูอ้ ืนในระหว่างทียังมีหนีเงินกู้ต่อสหกรณ์ ตอ้ งแจ้งให้สหกรณ์
ทราบ
ข้อ 15. ในกรณี ใดกรณี หนึงดังต่อไปนี ให้สหกรณ์เรี ยกคืนเงิ นกู้แ ละให้สหกรณ์ ผูข้ อกู้ช าํ ระคื นต้น
เงินพร้ อมทังดอกเบียแก่ สหกรณ์ โดยทันทีแม้ยงั ไม่ถึงกําหนดตามสัญญาเงินกู้
(1) เมือสหกรณ์ผูข้ อกู้ตอ้ งเลิกไม่วา่ เพราะเหตุใด
(2) เมือปรากฏว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูฝ้ ่ าฝื นข้อกําหนดตามข้อ 14 แห่ งระเบียบนี
(3) เมือปรากฏว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูใ้ ช้เงินกูไ้ ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ทีระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
(4) เมือสหกรณ์ผูข้ อกู้ผิดนัดไม่ชาํ ระเงินกู้ตามกําหนด และคณะกรรมการไม่ได้ผ่อนเวลาให้
(5) เมือมีเหตุผลทีคณะกรรมการ เห็นว่าสหกรณ์นนไม่
ั สมควรกูเ้ งินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 16. เมือคณะกรรมการอนุมตั ิเงินกูแ้ ล้ว ให้ผูจ้ ดั การแจ้งให้สหกรณ์ผู ้ขอกู้ทราบโดยรวดเร็ วเพื อ
จัดทําสัญญากู้ และจัดทําหลักประกันให้เรี ยบร้อยแล้วจึงจัดส่ งเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ผขู ้ อกูต้ ่อไป
ข้อ 17. การทําสัญญากู้ ให้จดั ทํา ตามแบบทีสหกรณ์ กํา หนด และให้ผูม้ ี อ าํ นาจลงลายมื อชื อแทน
สหกรณ์ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ ป็ นผูล้ งชือในสัญญากูท้ ีทํากับสหกรณ์
ข้อ 18. การให้เงินกูแ้ ก้สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ต วสั
ั ญญาใช้เงิ นเป็ นหลักฐานแทนการทําสั ญญากู้ให้
สมารถกระทําได้ โดยจํานวนเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามข้อ 6 ของระเบียบนีสําหรั บหลัก เกณฑ์และวิธี ปฏิ บตั ิอืนๆ
ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดขึนได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์
(นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

