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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อืนกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560 

------------------------------------- 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (4) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์     
กรมปา่ไม ้จาํกดั ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครงัท ี10 เมอืวนัท ี8 กนัยายน พ.ศ. 2560 มมีตใิห ้
ยกเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูส้หกรณ์อนื พ.ศ. 2555 และระเบยีบ
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์อนื พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพมิเตมิ (ฉบบัท ี2) 
พ.ศ.2560 และใหก้ําหนดระเบยีบว่าดว้ยการใหส้หกรณ์อนืกูย้มืเงนิ พ.ศ. 2560 โดยความเหน็ชอบจาก
นายทะเบยีนสหกรณ์ ดงัต่อไปนี 
  ขอ้  1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการให้
สหกรณ์อนืกูย้มืเงนิ พ.ศ. 2560” 
  ขอ้  2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบั ตงัแต่วนัท ี11 กนัยายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
  ขอ้  4  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์” หมายความวา่ สหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งนิ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูใ้หกู้เ้งนิ 
 “สหกรณ์ผูข้อกู”้ หมายความวา่ สหกรณ์รวมถงึชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 
  ขอ้  4  สหกรณ์ผูข้อกู ้จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี 
 (1) ไม่มขีอ้บกพรอ่งทางการเงนิและการบญัช ีหรอืถา้มตีอ้งไดร้บัการแกไ้ขจน
เป็นทพีอใจของสหกรณ์แลว้ 
 (2) มคีวามมนัคงทางการเงนิ และมคีวามสามารถในการชาํระหนี 
 (3) มคีวามสามารถในการจดัการทดี ีและได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบยีบของสหกรณ์และระเบยีบของทางราชการโดยเครง่ครดัสมาํเสมอ 
 (4) มคีุณสมบตัอินื ๆ ตามหลกัเกณฑท์สีหกรณ์กาํหนด 
  ขอ้  5  สหกรณ์จะให้เงนิกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ทีมวีตัถุประสงค์จะใช้เงนิกู้เพอืเป็นทุน
หมุนเวยีนใหส้มาชกิกู้หรอืดําเนินธุรกจิอนืของสหกรณ์ตามวตัถุประสงค์ทกีําหนดไว้ในขอ้บงัคบัและ
ระเบยีบอนัเหมาะสมเทา่นนั 

ขอ้  6  จํานวนเงนิกู้ทใีห้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึง ๆ เมอืรวมกบัจํานวนเงนิฝากที
สหกรณ์ผูใ้หกู้ฝ้ากไวก้บัสหกรณ์ผูข้อกู ้(หากม)ี แลว้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของทุนเรอืนหุน้รวมกบัทุนสาํรอง
ของสหกรณ์ผูใ้หกู้้เงนิ แต่เมอืรวมกบัหนีเงนิกู้ทุกรายและเงนิรบัฝากของสหกรณ์ผูข้อกู้แล้ว จะต้องไม่เกนิ
วงเงนิกูย้มืและคาํประกนัประจาํปีทสีหกรณ์ผูข้อกูไ้ดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ 
  ขอ้ 7  หลกัประกนัเงนิกู ้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ผูข้อกูท้งัคณะคาํประกนั
เป็นรายบุคคลและใหจ้ดัหาอสงัหารมิทรพัยห์รอืสงัหารมิทรพัยท์มีมีลูค่าไมน้่อยกว่าจาํนวนเงนิกูจ้าํนองเป็น
หลกัประกนั เวน้แต่ในกรณีจําเป็นทสีหกรณ์ผูข้อกูไ้ม่มหีลกัทรพัยห์รอืไม่สามารถหาหลกัทรพัยม์าใชเ้ป็น
หลกัประกนัเงนิกูไ้ด ้ใหค้ณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผูข้อกู้ทงัคณะเป็นผูค้ําประกนัเงนิกู้ และใน
กรณีผูค้ําประกนัคนใดพน้จากตําแหน่งก่อนทสีหกรณ์ผู้ขอกู้จะชําระหนีเสรจ็สนิ ใหส้หกรณ์ผูข้อกู้จดัให้
กรรมการดาํเนินการคนใหมเ่ป็นผูค้าํประกนัแทนคนเดมิ 
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  ขอ้ 8  กําหนดระยะเวลาชาํระคนืเงนิกู ้ใหค้ณะกรรมการพจิารณากําหนดใหส้หกรณ์ที
ขอกูเ้งนิชาํระคนืตน้เงนิและดอกเบยีใหเ้สรจ็สนิภายในระยะเวลาทกีาํหนดไวใ้นแผนการใชเ้งนิกู ้แต่ตอ้งไมเ่กนิ
หกสบิเดอืน 
 ขอ้ 9  อตัราดอกเบยีเงนิกู ้ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้ําหนดตามความเหมาะสมกบัภาวะ
การเงนิโดยประกาศเป็นคราวๆ ไป การคดิดอกเบยีเงนิกูใ้หค้ดิเป็นรายวนั โดยนบัถดัจากวนัรบัเงนิกู ้
 ขอ้ 10 ในกรณีทมีเีหตุสุดวสิยัหรอืความจําเป็นเกดิขนึ อนัทําใหส้หกรณ์ผูกู้ไ้ม่สามารถ
ชาํระคนืเงนิกูไ้ดต้ามกาํหนด ใหส้หกรณ์ผูกู้ย้นืคาํรอ้งขอผอ่นผนัเลอืนกําหนดเวลาชาํระคนืเงนิกูต่้อสหกรณ์ 
เพอืใหค้ณะกรรมการพจิารณาการผอ่นผนัใหข้ยายเวลาชาํระคนืเงนิกู ้และระงบัการเสยีเบยีปรบัในช่วง
ระยะเวลาทไีดร้บัการผอ่นผนัไดต้ามทเีหน็สมควร 
 ข้อ 11 สหกรณ์ผู้กู้ไม่ชําระคืนเงินกู้เมือถึงกําหนด โดยไม่ได้ร ับการผ่อนผันจาก
คณะกรรมการ หรอืไมม่เีหตุผลอนัสมควร จะตอ้งเสยีเบยีปรบัผดินดัชาํระหนีเป็นรายวนัในอตัรารอ้ยละ 
15 ต่อปี ของต้นเงนิทผีดินัด โดยนับถดัจากวนัทถีึงกําหนดชําระจนถงึวนัทสีหกรณ์ผูข้อกู้ชําระเงนิกู้
เสรจ็สนิ 
  ขอ้ 12  การขอกู ้ใหส้หกรณ์ผูข้อกูย้นืหนังสอืแสดงความจํานงระบุวตัถุประสงคใ์นการ
ใชเ้งนิกู ้จาํนวนเงนิทขีอกู ้ระยะเวลาชาํระหนี พรอ้มดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปนี 
 (1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครงัทมีกีารพจิารณา
เรอืงขอกูเ้งนิจากสหกรณ์ 
 (2)  งบการเงนิและรายงานการสอบบญัชปีระจาํปีล่าสดุ พรอ้มดว้ยรายงานกจิการประจาํปี 
 (3) งบทดลอง ณ วนัสนิสุดเดอืน ก่อนวนัยนืหนังสอืแสดงความจํานงขอกูแ้ละ
ยอ้นหลงัอกี 2 เดอืน 
 (4) สาํเนาหลกัฐานการจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ 
 (5) ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ รวมทงัระเบยีบการเงนิของสหกรณ์ 
 (6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหน่งในคณะกรรมการดําเนินการ
และตําแหน่งในหน่วยงานทสีงักดั (ถา้ม)ี พรอ้มทงัวาระของการดาํรงตําแหน่งของกรรมการดาํเนินการ 
 (7) สําเนาหนังสอืใหค้วามเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ์ ในการกําหนด
วงเงนิกูย้มืหรอืคาํประกนัประจาํปี 
 (8) สาํเนาหลกัฐานการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ หรอืบุคคลซงึสหกรณ์ไดกู้ย้มืไว้
และยงัมภีาระผกูพนัอยู ่
 (9) เอกสารอนืๆ ทสีหกรณ์กาํหนด 
  ข้อ 13  ให้ผู้จ ัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมันคง
ความสามารถในการชาํระหนีและการจดัการ เสนอผลการวเิคราะหพ์รอ้มทงัความเหน็ต่อคณะกรรมการ 
เพอืพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 
  ข้อ 14  ถ้าสหกรณ์ผู้กู้จะกู้เงินจากผู้อืน ในระหว่างทียงัมีหนีเงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์     
ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ 
  ขอ้ 15  ในกรณีใดกรณีหนึงดงัต่อไปนี ใหส้หกรณ์เรยีกคนืเงนิกู้และใหส้หกรณ์ผูข้อกู้
ชาํระคนืตน้เงนิพรอ้มทงัดอกเบยีแก่สหกรณ์โดยทนัท ีแมย้งัไมถ่งึกาํหนดตามสญัญาเงนิกูก้ต็าม 
 (1) เมอืสหกรณ์ผูข้อกูต้อ้งเลกิสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตุใด 
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 (2) เมอืปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูฝ้า่ฝืนขอ้กาํหนดตามขอ้ 14 แหง่ระเบยีบนี 
 (3) เมอืปรากฏว่าสหกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้งนิกูไ้ม่ถูกต้องตามวตัถุประสงคท์รีะบุไว้
ในสญัญาเงนิกู ้
 (4) เมอืสหกรณ์ผู้ขอกู้ผดินัดไม่ชําระเงนิกู้ตามกําหนดและคณะกรรมการ
ไมไ่ดผ้อ่นเวลาให ้
 (5) เมอืมเีหตุผลทคีณะกรรมการเหน็ว่าสหกรณ์นันไม่สมควรกู้เงนิสหกรณ์
ต่อไป 
  ขอ้ 16  เมอืคณะกรรมการอนุมตัเิงนิกูแ้ลว้ ใหผู้จ้ดัการสหกรณ์แจง้ใหส้หกรณ์ผูข้อกูท้ราบ
โดยเรว็เพอืจดัทาํสญัญากู ้และจดัทาํหลกัประกนัใหเ้รยีบรอ้ย แลว้จงึจดัสง่เงนิกูใ้หส้หกรณ์ผูข้อกูต่้อไป 
  ข้อ 17  การทําสญัญากู้ ให้จดัทําตามแบบทีสหกรณ์กําหนด และให้ผู้มีอํานาจลง
ลายมอืชอืแทนสหกรณ์ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ และสหกรณ์ผูข้อกูเ้ป็นผูล้งชอืในสญัญากูท้ทีาํกบัสหกรณ์ 
  ขอ้ 18  การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกูโ้ดยใชต้วัสญัญาใชเ้งนิเป็นหลกัฐานแทนการทํา
สญัญากู ้ใหส้ามารถกระทําได ้โดยจํานวนเงนิกูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 6 ของระเบยีบนี สําหรบัหลกัเกณฑ์
และวธิปีฏบิตัอินืๆ ใหค้ณะกรรมการพจิารณากําหนดขนึไดต้ามความเหมาะสม และไม่ก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่สหกรณ์ 

 ประกาศ  ณ  วนัท ี  11  กนัยายน  พ.ศ. 2560 

                                                        (ลงนาม)     อารยา   บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั  


