3.3 ระเบียบการให้สหกรณ์อืนกู้ยืมเงิน
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อืนกู้ยืมเงิ น พ.ศ. 2560
------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (4) แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 10 เมือวันที 8 กันยายน
พ.ศ. 2560 มีมติให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูส้ หกรณ์อนื
พ.ศ. 2555 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อนื พ.ศ.
2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560 และให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อนกู
ื ย้ มื เงิน
พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้
สหกรณ์อนกู
ื ย้ มื เงิน พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับ ตังแต่วนั ที 11 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ผใู้ ห้กเู้ งิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผใู้ ห้กเู้ งิน
“สหกรณ์ผขู้ อกู”้ หมายความว่า สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 4 สหกรณ์ผขู้ อกู้ จะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี
(1) ไม่มขี อ้ บกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรือถ้ามีตอ้ งได้รบั การแก้ไขจนเป็ น
ทีพอใจของสหกรณ์แล้ว
(2) มีความมันคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี
(3) มีค วามสามารถในการจัด การทีดี และได้ปฏิบ ตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสมําเสมอ
(4) มีคุณสมบัตอิ นื ๆ ตามหลักเกณฑ์ทสหกรณ์
ี
กาํ หนด
ข้อ 5 สหกรณ์ จ ะให้เ งิน กู้แ ก่ ส หกรณ์ ผู้ข อกู้ทีมีว ัต ถุ ป ระสงค์จ ะใช้เ งิน กู้เ พือเป็ น ทุ น
หมุนเวียนให้สมาชิกกู้หรือดําเนินธุรกิจอืนของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ทกํี าหนดไว้ในข้อบังคับและ
ระเบียบอันเหมาะสมเท่านัน
ข้อ 6 จํานวนเงินกู้ทีให้แก่ สหกรณ์ ผู้ขอกู้สหกรณ์ หนึ ง ๆ เมือรวมกับจํานวนเงินฝากที
สหกรณ์ผใู้ ห้กูฝ้ ากไว้กบั สหกรณ์ผขู้ อกู้ (หากมี) แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ รวมกับทุนสํารอง
ของสหกรณ์ผูใ้ ห้กู้เงิน แต่เมือรวมกับหนีเงินกู้ทุกรายและเงินรับฝากของสหกรณ์ผูข้ อกู้แล้ว จะต้องไม่เกิน
วงเงินกูย้ มื และคําประกันประจําปีทสหกรณ์
ี
ผขู้ อกูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 7 หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผขู้ อกูท้ งคณะคํ
ั
าประกัน
เป็ นรายบุคคลและให้จดั หาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ทมีี มลู ค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินกูจ้ าํ นองเป็ น
หลักประกัน เว้นแต่ในกรณีจําเป็ นทีสหกรณ์ผขู้ อกูไ้ ม่มหี ลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็ น
หลักประกันเงินกูไ้ ด้ ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผูข้ อกู้ทงคณะเป็
ั
นผูค้ ําประกันเงินกู้ และใน
กรณีผคู้ ําประกันคนใดพ้นจากตําแหน่ งก่อนทีสหกรณ์ผขู้ อกูจ้ ะชําระหนีเสร็จสิน ให้สหกรณ์ผขู้ อกูจ้ ดั ให้
คณะกรรมการดําเนินการคนใหม่เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทนคนเดิม
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ข้อ 8 กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้สหกรณ์ที
ขอกูเ้ งินชําระคืนต้นเงินและดอกเบียให้เสร็จสินภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ตอ้ ง
ไม่เกินหกสิบเดือน
ข้อ 9 อัตราดอกเบียเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ ําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะ
การเงินโดยประกาศเป็ นคราวๆ ไป การคิดดอกเบียเงินกูใ้ ห้คดิ เป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 10 ในกรณีทมีี เหตุสุดวิสยั หรือความจําเป็ นเกิดขึน อันทําให้สหกรณ์ผกู้ ูไ้ ม่สามารถ
ชําระคืนเงินกูไ้ ด้ตามกําหนด ให้สหกรณ์ผกู้ ยู้ นคํ
ื าร้องขอผ่อนผันเลือนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูต้ ่อสหกรณ์
เพือให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาชําระคืนเงินกู้ และระงับการเสียเบียปรับในช่วง
ระยะเวลาทีได้รบั การผ่อนผันได้ตามทีเห็นสมควร
ข้อ 11 สหกรณ์ ผู้กู้ไ ม่ ชํ า ระคืน เงิน กู้เ มือถึง กํ า หนด โดยไม่ ไ ด้ร ับ การผ่ อ นผัน จาก
คณะกรรมการ หรือไม่มเี หตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบียปรับผิดนัดชําระหนีเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ
15 ต่อปี ของต้นเงินทีผิดนัด โดยนับถัดจากวันทีถึงกําหนดชําระจนถึงวันทีสหกรณ์ผูข้ อกู้ชําระเงินกู้
เสร็จสิน
ข้อ 12 การขอกู้ ให้สหกรณ์ผขู้ อกูย้ นหนั
ื งสือแสดงความจํานงระบุวตั ถุประสงค์ในการ
ใช้เงินกู้ จํานวนเงินทีขอกู้ ระยะเวลาชําระหนี พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี
(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังทีมีการพิจารณา
เรืองขอกูเ้ งินจากสหกรณ์
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปี ล่าสุด พร้อมด้วยรายงาน
กิจการประจําปี
(3) งบทดลอง ณ วันสินสุดเดือน ก่อนวันยืนหนังสือแสดงความจํานงขอกูแ้ ละ
ย้อนหลังอีก 2 เดือน
(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
(5) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทังระเบียบการเงินของสหกรณ์
(6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหน่ งในคณะกรรมการดําเนินการ
และตําแหน่งในหน่วยงานทีสังกัด (ถ้ามี) พร้อมทังวาระของการดํารงตําแหน่งของกรรมการดําเนินการ
(7) สําเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกําหนด
วงเงินกูย้ มื หรือคําประกันประจําปี
(8) เอกสารทีสหกรณ์ผกู้ ูจ้ ดั ทําขึนเพือแสดงรายละเอียดภาระการกูย้ มื เงินจาก
สถาบันการเงิน ชุมนุ มสหกรณ์ หรือสหกรณ์อนื ซึงสหกรณ์ ได้กู้ยมื ไว้และยังมีภาระผูกพันอยู่พร้อม
รายละเอียดแสดงจํานวนเงินกู้ทงหมด
ั
ยอดเงินกู้คงเหลือ อัตราดอกเบียเงินกู้ และจํานวนเงินทีผ่อน
ชําระต่อเดือน รวมทังเงินรับฝากจากนิตบิ ุคคล หรือสหกรณ์อนื พร้อมรายละเอียดแสดงจํานวนเงินรับ
ฝาก และอัตราดอกเบียเงินรับฝาก
(9) เอกสารอืน ๆ ทีสหกรณ์กาํ หนด
(ข้อ 12 (8) แก้ไ ขเพิมเติมโดยระเบีย บสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่า ไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อนกู
ื ย้ มื เงิน พ.ศ. 2560 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564 นายทะเบียนเห็นชอบตามหนังสือ
ที กษ 1110/2707 ลงวันที 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 )
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ข้อ 13 ให้ ผู้ จ ัด การตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานและวิ เ คราะห์ ฐ านะความมันคง
ความสามารถในการชําระหนีและการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทังความเห็นต่อคณะกรรมการ
เพือพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
ข้อ 14 ถ้าสหกรณ์ผกู้ ูจ้ ะกูเ้ งินจากผูอ้ นื ในระหว่างทียังมีหนีเงินกูอ้ ยู่ต่อสหกรณ์ตอ้ งแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ 15 ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผูข้ อกู้
ชําระคืนต้นเงินพร้อมทังดอกเบียแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยงั ไม่ถงึ กําหนดตามสัญญาเงินกูก้ ต็ าม
(1) เมือสหกรณ์ผขู้ อกูต้ อ้ งเลิกสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด
(2) เมือปรากฏว่าสหกรณ์ผขู้ อกูฝ้ า่ ฝืนข้อกําหนดตามข้อ 14 แห่งระเบียบนี
ี ไว้ใน
(3) เมือปรากฏว่าสหกรณ์ผขู้ อกูใ้ ช้เงินกูไ้ ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทระบุ
สัญญาเงินกู้
(4) เมือสหกรณ์ผขู้ อกูผ้ ดิ นัดไม่ชําระเงินกูต้ ามกําหนดและคณะกรรมการไม่ได้
ผ่อนเวลาให้
(5) เมือมีเหตุ ผลทีคณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์ นันไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์
ต่อไป
ข้อ 16 เมือคณะกรรมการอนุ มตั เิ งินกูแ้ ล้ว ให้ผจู้ ดั การสหกรณ์แจ้งให้สหกรณ์ผขู้ อกูท้ ราบ
โดยเร็วเพือจัดทําสัญญากู้ และจัดทําหลักประกันให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ผขู้ อกูต้ ่อไป
ข้อ 17 การทํ า สัญ ญากู้ ให้ จ ัด ทํ า ตามแบบที สหกรณ์ กํ า หนด และให้ ผู้ มีอํ า นาจ
ลงลายมือชือแทนสหกรณ์ ตามข้อบังคับสหกรณ์ และสหกรณ์ ผู้ข อกู้เ ป็ นผู้ล งชือในสัญญากู้ทีทํากับ
สหกรณ์
ข้อ 18 การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผูข้ อกูโ้ ดยใช้ตวสั
ั ญญาใช้เงินเป็ นหลักฐานแทนการทํา
สัญญากู้ ให้สามารถกระทําได้ โดยจํานวนเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามข้อ 6 ของระเบียบนี สําหรับหลักเกณฑ์
และวิธปี ฏิบตั อิ นื ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดขึนได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที 11 กันยายน พ.ศ. 2560
(ลงนาม)

อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์

(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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