ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้
พ.ศ. 2564
----------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อที่ 74(16) และข้อ 102(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ย
เงินกู้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2564 ”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สหกรณ์มีอยูก่ ่อนหน้านี้ท้งั หมด
ข้อ 4. การให้เงินกู้ สหกรณ์ให้เงินกูไ้ ด้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการกูเ้ งินสมาชิกอาจกูเ้ งินจากสหกรณ์ได้แต่โดยเฉพาะเพือ่ วัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(1) เงินกูร้ ะยะสั้น ได้แก่ เงินกูเ้ พือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายดาเนินงานในการเกษตรตามแผนงานผลิต
สาหรับฤดูการผลิตหนึ่ง ๆ เช่น
(ก) ค่าพันธุพ์ ชื ปุ๋ ย ยากาจัดศัตรู พืชและโรคพืช อาหารสัตว์ วัสดุการเกษตรอย่าง
อื่น ค่าเครื่ องมือ ค่าซ่อมแซม ค่าซื้ออุปกรณ์ หรื อสัตว์ปีกหรื อสัตว์น้ าเพือ่
เลี้ยงขายและค่าจ้างเกี่ยวกับการเกษตร
(ข) ค่าใช้จ่ายในการเตรี ยมเพือ่ ขาย แปรรู ป และขายผลิตผลการเกษตรซึ่งผูก้ ู้
ผลิตขึ้น
(ค) ค่าเช่าเกี่ยวกับการเกษตรเฉพาะที่ตอ้ งชาระด้วยเงินสด
(ง) ค่าภาษีอากรเกี่ยวกับการเกษตร
(จ) ค่าบริ การต่าง ๆ เกี่ยวกับการเกษตร
(ฉ) ค่าใช้จ่ายของครัวเรื อนตามที่จาเป็ น
(ช) ซื้อสัตว์ใช้งานสาหรับฤดูการผลิตหนึ่ง ๆ ซึ่งสมาชิกผูก้ ปู้ ระสงค์จะขายสัตว์
นั้น ส่งชาระหนี้ภายในระยะเวลาไม่เกินข้อ 7 วรรคแรก
(2) เงินกูร้ ะยะปานกลาง ได้แก่ เงินกูเ้ พือ่ การลงทุนตามแผนการใช้เงินทุนในสินค้า
การเกษตร ซึ่งโดยปกติใช้ประโยชน์ได้เกินกว่าฤดูกาลผลิตหนึ่งๆ เช่น
(ก) บุกเบิกหรื อปรับปรุ งที่ดิน หรื อซื้อที่ดินการเกษตร
(ข) สร้างหรื อปรับปรุ งแหล่งน้ า คันคูน้ า ประตูกกั น้ า และงานปรับปรุ งที่ดิน
อย่างอื่น
(ค) ทาสวน

(ง) วางรู ปประกอบการเกษตรขึ้นใหม่เพือ่ มีรายได้เพิ่มขึ้น
(จ) ซื้อสัตว์ใช้งาน ซื้อ หรื อสร้าง หรื อปรับปรุ งเครื่ องมือขนาดใหญ่ เครื่ องสูบน้ า
เครื่ องจักรกล อุปกรณ์การขนส่ง และอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับการเกษตร
(ฉ) ซื้อ หรื อ สร้าง หรื อปรับปรุ งบ้าน โรงเรื อน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การเกษตร
(ช) ลงทุนในการเลี้ยงปศุสตั ว์ สัตว์ปีก หรื อสัตว์น้ า และลงทุนในกิจกรรมอื่น ๆ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตร
(ซ) ชาระหนี้สินเดิมเกี่ยวกับการเกษตร
(3) เงินกูร้ ะยะยาว ได้แก่เงินกูเ้ พือ่ การลงทุน เช่นเดียวกันกับวัตถุประสงค์ตาม (2) หากแต่
เป็ นเงินกูท้ ี่คณะกรรมการได้พจิ ารณา วัตถุประสงค์ของการกู้ วงเงินกู้ ผลตอบแทนของรายได้ ความสามารถส่งใช้
และความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งใช้เงินกูใ้ ห้ตรงวัตถุประสงค์ที่ได้สญ
ั ญาไว้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ ประธานกลุ่ม ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่
เกี่ยวกับเงินกูเ้ ป็ นธุระกวดขันให้สมาชิกผูก้ สู้ ่งเงินชาระหนี้รายปี ต่อสหกรณ์ให้ครบจานวนตามสัญญา
ข้อ 6. จานวนขั้นสูงของเงินกู้ จานวนเงินกูร้ ะยะสั้นแต่ละรายที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น สุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกูต้ ามแผนงานผลิต และการชาระ
หนี้เงินกูร้ ายก่อน ๆ ของผูก้ ู้ แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละหกสิบแห่งราคาประเมินของผลิตผลเฉพาะส่วน เพือ่ ขายซึ่งผลิต
ด้วยเงินกูน้ ้ นั
ในกรณี ที่ผกู ้ เู้ งินระยะสั้นรายก่อนค้างชาระอยูโ่ ดยได้รับผ่อนเวลาชาระหนี้จานวนเงินกูร้ ายใหม่เมื่อ
บวกด้วยส่วนที่คา้ งชาระของเงินกูร้ ายก่อน ต้องไม่เกินอัตราร้อยละหกสิบดังกล่าวในกรณี ประสบภัยธรรมชาติหรื อ
ภัยพิบตั ิร้ายแรงต้องไม่เกินอัตราร้อยละแปดสิบแห่งราคาประเมินของผลผลิตเฉพาะส่วนเพือ่ ขาย
การประเมินราคาผลิตผลดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้คานวณตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
ได้คะเนราคาต่อหน่วยไว้ล่วงหน้า
จานวนเงินกูร้ ะยะปานกลาง และระยะยาว แต่ละรายที่ให้สมาชิกคน หนึ่ง ๆ นั้น สุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร
โดยคานึงถึงความต้องการเงินกูต้ ามแผนงานผลิต
รายได้ ความสามารถชาระหนี้ และการชาระหนี้เงินกูร้ ายก่อน ๆของสมาชิกนั้น
อย่างไรก็ตาม จานวนขั้นสูงของเงินกูร้ ะยะสั้น ปานกลางและระยะยาวรวมทุกรายการของ
สมาชิกคนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะเกิน 1,500,000 บาท ไม่ได้
ข้อ 7. การอนุมตั ิวงเงินกู้
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 200,000 บาท
กาหนดให้ผจู ้ ดั การ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
วงเงินกูต้ ้งั แต่ 200,001 – 400,000 บาท
กาหนดให้คณะกรรมการเงินกู้ เป็ นผูพ้ จิ ารณา
อนุมตั ิ (ยกเว้นสมาชิกผูก้ ทู้ ี่กคู้ รั้งแรก และยังไม่มีประวัติการกู้ พิจารณาอนุมตั ิได้ไม่เกิน 300,000 บาท หากเสนอ
ขอกูเ้ งิน 300,000 บาท ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทั้งชุดอนุมตั ิ)

วงเงินกูต้ ้งั แต่ 400,001 – 1,500,000 บาท
กาหนดให้คณะกรรมการดาเนินการทั้งชุด
เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
ข้อ 8. ระยะเวลาแห่งเงินกู้
เงินกูร้ ะยะสั้นนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดให้สมาชิกผูก้ ูช้ าระคืนต้น
เงิน และดอกเบี้ยให้เสร็จภายในเวลาที่ขายผลิตผลอันผลิตด้วยเงินกูน้ ้ นั ได้จานวนมากโดยปกติตอ้ งไม่เกินสิ บสอง
เดือน เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุผลพิเศษให้กาหนดได้ไม่เกินสิ บแปดเดือน ทั้งนี้ นับแต่วนั ทาหนังสื อกู้หรื อหลักฐาน
การกู้
เงินกูร้ ะยะปานกลางนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดให้สมาชิกผูก้ ชู้ าระ
คืนต้นเงินและดอกเบี้ยเป็ นงวด ๆ โดยคานึงถึงอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่ใช้เงินกู้ จานวนเงินกูร้ ายได้และ
ความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกผูก้ ู้ โดยปกติให้ชาระคืนเสร็ จภายในสามปี เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุผลพิเศษอาจให้
เวลาไม่เกินห้าปี ทั้งนี้นบั แต่วนั ทาหนังสือกูห้ รื อหลักฐานการกู้
เงินกูร้ ะยะยาวนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดให้สมาชิกผูก้ ชู้ าระคืน
ต้นเงินและดอกเบี้ยเป็ นงวด ๆ โดยคานึงถึง อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่ใช้เงินกู้ จานวนเงินกูร้ ายได้และ
ความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกผูก้ ู้ โดยปกติให้ชาระคืนเสร็จภายในสิบปี เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุผลพิเศษอาจให้
เวลาไม่เกิน 15 ปี ทั้งนี้นบั แต่วนั ทาหนังสือกูห้ รื อหลักฐานการกู้
อนึ่ง ภายใต้ระเบียบข้อ 15 การชาระคืนเงินกูห้ รื อเงินงวดชาระหนี้ก่อนถึงกาหนดนั้น ไม่
ว่าจะชาระเต็มจานวนหรื อบางส่วนก็ตาม สมาชิกผูก้ ยู้ อ่ มกระทาได้เสมอ และสหกรณ์ยอ่ มไม่คิดดอกเบี้ยสาหรับ
จานวนต้นเงินที่ได้รับคืนนั้นต่อไปอีก
ข้อ 9. หลักประกันเงินกู้ การกูเ้ งินตามระเบียบนี้ให้มีหลักประกันตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณากาหนด แต่อย่างน้อยต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) มี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ไ ด้จ านองต่ อ เจ้า หนี้ อื่ น จ านองเป็ นหลัก ประกัน โดย
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่น่าพอใจว่า จานวนเงินกูจ้ ะสามารถกูไ้ ด้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 70
ของราคาประเมิ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ มีร าคาตามที่ป ระเมิ น และจ านองเป็ นประกัน หนี้ ต่อ สหกรณ์ ส่ วนที่ ไ ม่ มี
หลักประกันตาม (2) หรื อ (3) หรื อ (4) หรื อ (5) หรื อ (6)
การจานองนั้นให้ระบุจานวนเงินขั้นสูงเต็มราคาประเมินของอสังหาริ มทรัพย์หรื อในกรณี
ที่ราคาประเมินของอสังหาริ มทรัพย์เกิน ห้าแสนแปดหมื่นบาท จะระบุจานวนเงินขั้นสู งห้าแสนแปดหมื่นบาทก็ได้
การจานองดังกล่าวใช้เป็ นประกันการชาระหนี้ สิ นทั้งหลายของสมาชิก ซึ่ งมีอ ยูห่ รื อ จะพึงมี ในเวลาหนึ่ งเวลาใด
ต่อสหกรณ์
เมื่ อ สมาชิ กช าระหนี้ สินทุ กรายการของตนต่อ สหกรณ์ แล้ว และไม่ ประสงค์กู้เงินโดย
จานองอสังหาริ มทรัพย์เป็ นประกันต่อไปอีก ผูจ้ านองจะถอนจานองในส่ วนที่ประกันหนี้ ของสมาชิกนั้นได้ เมื่ อ
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการถูกต้องตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว สหกรณ์จึงอนุ ญาต
ให้ถอนจานองได้

ในการพิจ ารณาถอนจานองตามความในวรรคสาม สหกรณ์ จะต้อ งมี หนัง สื อ แจ้ง ให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ทราบเพือ่ เข้าร่ วมประชุมด้วยทุกครั้ง
(2) ค้ าประกันกลุ่ม สาหรับเงินกูร้ ะยะสั้นเพือ่ ผลิตผลหลัก ซึ่งจะทาให้สมาชิกผูก้ แู้ ต่ละคน
เป็ นหนี้เงินกูเ้ ช่นนั้นต่อสหกรณ์ โดยจานวนต้นเงินไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดซึ่งไม่สูงกว่า
30,000 บาท ถ้าสมาชิกผูข้ อกูไ้ ม่ประสงค์จะใช้หลักประกันตาม (1) หรื อ (3) หรื อ (4) หรื อ (5) ให้สมาชิกในกลุ่ม
เดียวกันทุกคน แต่ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนซึ่งกูเ้ งินดังกล่าวในฤดูการผลิตหนึ่ง ๆ ทาหนังสือรับรองต่อสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้ผกู พันตนร่ วมกันว่า ในเมื่อผูก้ คู้ นใดในบรรดาผูท้ าหนังสือรับรองร่ วมกันนั้นไม่ชาระหนี้เงินกูร้ ะยะสั้น
เพือ่ ผลิตผลหลักประจาฤดูการผลิตนั้นให้เสร็จตามกาหนด บรรดาผูท้ าหนังสือรับรองร่ วมกันมีความรับผิดชอบ
อย่างลูกหนี้ร่วมกันเพือ่ ชาระหนี้ดงั กล่าวต่อสหกรณ์จนเสร็ จสิ้น สหกรณ์จะเรี ยกชาระหนี้จากผูก้ คู้ นใดในบรรดา
ผูท้ าหนังสือรับรองร่ วมกันนั้นโดยสิ้นเชิง หรื อบางส่วนตามแต่จะเลือกได้ บรรดาผูท้ าหนังสือรับรองร่ วมกันยังคง
ผูกพันอยูจ่ นกว่าหนี้เงินกูด้ งั กล่าวจะชาระเสร็จสิ้ น
ในกรณี สมาชิกเู้ งินจากเงินทุนปกติของสหกรณ์ และจากกองทุนพิเศษส่งเสริ มการเกษตรด้วย ให้
ขยายจากัดไม่สูงกว่า 30,000 บาท ตามวรรคก่อน เป็ นไม่สูงกว่า 38,000 บาท
(3) บุคคลค้าประกัน สาหรับการกูเ้ งินทุกประเภท ซึ่งทาให้ผกู ้ ูเ้ ป็ นหนี้เงินกูเ้ ช่นนั้น
ต่อสหกรณ์ โดยจานวนต้นเงิน รวมกันไม่เกินจานวนเงินที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด ซึ่งต้องไม่สูงกว่า
100,000 บาท ถ้าผูก้ ไู้ ม่มีหลักประกันตาม (1) หรื อ (2) หรื อ (4) หรื อ (5) หรื อ (6) ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้มีสมาชิกซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นสมควรแล้ว เป็ นผูค้ ้ าประกันอย่างน้อยสองคน ในจานวนผู ้
ค้ าประกันเงินกูแ้ ต่ละรายนั้นอย่างน้อยคนหนึ่งต้องมี อสังหาริ มทรัพย์ของตนเองตามสมควร
ในกรณี สมาชิกเู้ งินจากเงินทุนปกติของสหกรณ์ และจากกองทุนพิเศษส่งเสริ มการเกษตรด้วย ให้
ขยายจากัดไม่สูงกว่า 100,000 บาท ตามวรรคก่อน เป็ นไม่สูงกว่า 108,000 บาท
(4) ใช้ผลิตผล ภายใต้ระเบียบข้อ 6 สาหรับเงินกูร้ ะยะสั้นเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการผลิตตาม
ชนิดผลิตผล ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการกาหนดให้สหกรณ์รวบรวมจัดการขาย ซึ่งทาให้สมาชิกผูก้ เู้ ป็ นหนี้เงินกู้
เพือ่ การนั้นต่อสหกรณ์ โดยจานวนต้นเงินต้องไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด และสมาชิกผูก้ มู้ ี
สัญญาส่งผลิตผลนั้นต่อสหกรณ์ ถ้าผูก้ ไู้ ม่มีหลักประกันตาม (1) หรื อ (2) หรื อ (3) หรื อ (5) ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้มีสมาชิก
อย่างน้อยสองคน
ซึ่งมีสญ
ั ญาส่งผลิตผลชนิดเดียวกันกับผูก้ มู้ ูลค่ารวมกันอย่างน้อยต้องเท่ากับของผูก้ ู้ และ
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นสมควรแล้วเป็ นผูค้ ้ าประกัน
สมาชิ ก ผูค้ ้ า ประกัน ต้อ งท าหนัง สื อ ค้ า ประกัน หรื อ หลัก ฐานการค้ า ประกัน ให้ไ ว้ต่ อ
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
เมื่อผูค้ ้ าประกันตายหรื อลาออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่นหรื อมีเหตุซ่ ึงคณะกรรมการดาเนินการ
ไม่ไว้วางใจคณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้ผกู ้ จู้ ดั สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการสอบสวนพิจารณา
เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนด

การที่สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุดพ้น
จากการค้ าประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั สมาชิกอื่นหรือจานองอสังหาริ มทรัพย์ในมูลค่าสามารถคุม้ ครองจานวนหนี้ได้
คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนพิจารณาเห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
(5) สมุ ดคู่บญ
ั ชี เงินฝาก สมาชิ กสามารถจะเสนอสมุ ดคู่บญ
ั ชี เงินฝากทุกประเภท เพื่อ ค้ า
ประกันเงินกู้ โดยจะกูไ้ ด้ไม่เกินเงินฝากที่มีอยูใ่ นสมุดคู่บญั ชีเงินฝากนั้น และให้นาสมุดคู่บญั ชีเงินฝากมาเก็บมาเก็บ
ไว้สหกรณ์ พร้อมทั้งสหกรณ์จะต้องบันทึกในแผ่นย่อยเจ้าหนี้ เงินฝาก แผ่นย่อยลูกหนี้ เงินกู้ และสมุดคู่บญั ชีเงิน
ฝากด้วยว่า“ ใช้สมุดคู่บญั ชีเงินฝาก……………เลขที่………….เพือ่ ประกันเงินกูส้ ญ
ั ญาที่………..ลงวันที่…………
ในระหว่างใช้ค้ าประกันเงินกูแ้ ละเงินกูส้ ญ
ั ญาดังกล่าว ยังไม่ได้ชาระหมดสิ้น สมาชิกไม่
สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นได้
(6) ทุนเรื อนหุน้ สมาชิกผูก้ จู้ ะนาเงินหุน้ มาเป็ นประกันการชาระหนี้เงินกู้ วัสดุการเกษตร
ของตนเองได้ แต่เงินกูน้ ้ นั ต้องมีจานวนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าหุน้ ที่ได้ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
(7) และหลักทรัพย์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนด
ข้อ 10. การควบคุมหลักประกัน
(1) ให้คณะกรรมการดาเนินการและผูจ้ ดั การตรวจสอบ เพื่อเงินกูท้ ุกรายมีหลักประกัน
ตามที่ระเบียบกาหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ ู้
ต้องจัดการแก้ไขข้อบกพร่ องให้คืนดีภายในเวลาที่กาหนด
(2) สหกรณ์มีอานาจเรี ยกให้สมาชิกผูก้ มู้ อบหนังสือสาคัญสาหรับที่ดิน หนังสือสาคัญ
สาหรับสัตว์พาหนะ และหนังสือสาคัญสาหรับทรัพย์สินอย่างอื่นบรรดามีไว้แก่ สหกรณ์จนกว่าจะได้ชาระหนี้ทุก
สัญญาของตนเสร็จ
ข้อ 11. วิธีให้เงินกูร้ ะยะสั้นเพือ่ ผลิตผลหลัก
(1) คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจกาหนดว่า การกูเ้ งินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน
เกษตรที่มีลกั ษณะการผลิตอย่างเดียวกัน และโดยปกติเริ่ มลงมือในเวลาเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน สาหรับฤดูการผลิต
หนึ่งในบรรดาสมาชิกและเกษตรกรทัว่ ไปเป็ นเงินกูร้ ะยะสั้นเพือ่ ผลิตผลหลัก
(2) เมื่ อใกล้จะถึงหรื อ ในระหว่างฤดูการผลิ ต สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินระยะสั้นเพื่อ
ผลิตผลหลักต้องเสนอแผนงานผลิตและคาขอกูต้ ามแบบที่กาหนดไว้ถึงคณะกรรมการดาเนิ นการโดยผ่านประธาน
กลุ่มซึ่งตนสังกัด
(3) ให้ประธานกลุ่มหรื อเลขานุการกลุ่มนัดเรี ยกประชุมกลุ่ม เพื่อพิจารณาแผนงานผลิต
และคาขอกู้แต่ละราย และกาหนดวงเงินกู้ระยะสั้นเพื่อ ผลิ ตผลหลักของสมาชิ กโดยในทางปฏิบตั ิตอ้ งมอบให้
ประธานกลุ่ม หรื อเลขานุการกลุ่ม หรื อกรรมการดาเนินการ หรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์
หรื อเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. สอบสวนข้อมูลและรายละเอียดตามแผนงานผลิตและคาขอกู้ ยังที่ประชุมกลุ่มหรื อไร่ นาหรื อ
บ้านเรื อนของสมาชิกผูก้ ู้ ทั้งนี้เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลและรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทผลผลิต เนื้ อที่เพาะปลูกซึ่ ง
จะใช้เงินกูน้ ้ นั ผลที่ได้ต่อไร่ ตามปกติ ผลทั้งหมดที่คาดจะได้ ส่ วนที่หักเป็ นค่าเช่า ใช้ในครัวเรื อนทาพันธุ์ และใช้
ในทางอื่น ๆ ผลิตผลส่วนเพือ่ ขาย ราคาต่อหน่วยที่คาดจะได้ และราคาประเมินของผลิตผลส่วนเพือ่ ขาย ผลิตผลหรื อ

ผลิตภัณฑ์ส่วนที่จะส่งมอบต่อสหกรณ์เพือ่ ชาระหนี้ เงินกู้ (รวมทั้งดอกเบี้ย) (ในกรณี ที่สหกรณ์ดาเนิ นธุรกิจในด้าน
การรวบรวมผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิก) ตลอดจนสอบสวนจานวนเงินทุนทั้งหมดที่ตอ้ งการเพื่องานนั้น ทั้ง
จานวนเงินทุนของผูก้ ูเ้ องที่จะนามาใช้ รายการที่ตอ้ งการเงินกูแ้ ละกาหนดการจ่ายเงินกูแ้ ก่ผูข้ อกูก้ าหนดชาระคืน
เสร็จ และการชาระหนี้เงินกูร้ ายก่อน ๆ ของผูข้ อกูน้ ้ นั ในกรณี ผขู ้ อกูเ้ ลือกใช้การจานองอสังหาริ มทรัพย์หรื อการค้ า
ประกันก็ให้สอบสวนรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นประกัน หรื อสอบสวนฐานะทัว่ ไปของสมาชิกซึ่ งเสนอ
ค้ าประกันด้วย และเมื่อที่ประชุมกลุ่มได้ตรวจสอบและรับรองรายการต่าง ๆ แล้ว จึงเสนอแนะวงเงินกูร้ ะยะสั้น เพื่อ
ผลิตผลหลักของสมาชิกผูข้ อกูแ้ ต่ละคนจากกลุ่มนั้น ๆ ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(4) สมาชิ กผูข้ อกู้ตอ้ งทาหนัง สื อ กู้ต ามแบบที่ก าหนดไว้ เสนอต่อ สหกรณ์ พร้ อ มกับ
แผนงานผลิตและคาขอกู้ อนึ่ง สมาชิกผูข้ อกูท้ ้งั หมดในแต่ละกลุ่ม ต้องทาหนังสือรับรองต่อสหกรณ์ตามความในข้อ
8 (2) เสนอไปพร้อมกันด้วย
(5) เมื่ อ คณะกรรมการดาเนิ นการได้ส อบสวนพิจารณาเห็ นสมควร ก็ จะอนุ ญาตให้
สมาชิกผูข้ อกูถ้ ือใช้หนังสือกูไ้ ด้ โดยกาหนดวงเงินกู้ และกาหนดชาระคืนเสร็จไว้ดว้ ย
(6) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการอนุ ญาตให้ถือใช้หนังสื อกูไ้ ด้แล้วสมาชิกผูก้ ูจ้ ึงเบิกรับ
เงินกูไ้ ด้ ทั้งนี้โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินกูแ้ ก่สมาชิกผูก้ ูเ้ ป็ นงวด ๆ ตามจานวนและในเวลาที่ตอ้ งการใช้จ่ายดาเนิ นงาน
โดยรวมต้นเงินไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการดาเนินการไว้ในการเบิกรับเงินกูผ้ กู ้ ูต้ อ้ งทาหลักฐานการรับเงินกูใ้ ห้ไว้
ทุกครั้ง สหกรณ์ยอ่ มคิดดอกเบี้ยตามจานวนเงินต้นที่เบิกรับไปจริ งเท่านั้น
อนึ่ง หากวัตถุประสงค์ในการขอกูเ้ งินของสมาชิกเป็ นไปเพื่อจัดซื้ อวัสดุการเกษตร เครื่ องอุปโภค
บริ โภค หรื อสิ นค้าอย่างอื่ นที่สหกรณ์ ดาเนิ นธุรกิ จอยู่ สมาชิ กผูก้ ู้เงินจะได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ ในรู ปของสิ นค้า
เครื่ องอุปโภคบริ โภค หรื อวัสดุการเกษตรนั้น ๆ แทนการรับในรู ปของเงินสด
ข้อ 12. วิธีให้เงินกูร้ ะยะสั้นเพือ่ การอื่น เงินกูร้ ะยะปานกลาง และเงินกูร้ ะยะยาว
(1) สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินระยะสั้น เพือ่ การอื่นนอกจากผลิตผลหลัก หรื อระยะปาน
กลาง ระยะยาว ต้องแจ้งความจานงขอกูต้ อ่ สหกรณ์เพือ่ ลงบันทึกไว้ การขอกูร้ ายที่ปรากฏว่าอยูใ่ นเกณฑ์ ซึ่งสหกรณ์
พึงพิจารณานั้น สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อเจ้าหน้าทีส่งเสริ มสหกรณ์ หรื อ
เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. เพือ่ แนะนาสมาชิกทาแผนงานผลิตหรื อแผนการใช้เงินทุนและคาขอกูต้ ามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ไว้ให้ถูกต้องตามสมควร และให้ผสู ้ อบสวนทารายการประกอบคาขอกูด้ ว้ ย
การสอบสวนดังกล่าวรวมทั้งรายการต่าง ๆ ตามที่จาเป็ น เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน
ผลิตหรื อความมุ่งหมายที่ตอ้ งการเงินทุน จานวนเงินทุนทั้งหมดที่ตอ้ งการเพือ่ งานนั้น จานวนเงินทุนของสมาชิกผู ้
ขอกูเ้ องที่จะนามาใช้ รายการที่ตอ้ งการเงินกูแ้ ละกาหนดจ่ายเงินกูแ้ ก่ผขู ้ อกู้ กาหนดชาระหนี้เงินกู้ และที่มาแห่ง
รายได้สาหรับชาระหนี้ เงินกู้ รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้ การชาระหนี้เงินกูร้ ายก่อน ๆ ของผูข้ อกู้
ความสามารถและประสบการณ์ของผูข้ อกูท้ ี่จะดาเนินการตามที่เสนอในแผนงานผลิตหรื อแผนการใช้เงินทุนและคา
ขอกูแ้ ละข้อความอื่น ๆ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและฐานะทัว่ ไปของผูข้ อกู้ ตลอดจนฐานะทัว่ ไปของสมาชิกซึ่ง
เสนอเข้าค้ าประกัน หรื อรายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นประกัน ทั้งนี้สมาชิกผูข้ อกูแ้ ละผูเ้ สนอเข้าค้ าประกัน
ตลอดจนผูเ้ สนอจานองทรัพย์สินเป็ นประกัน ต้องให้ขอ้ ความจริ งและร่ วมมือ

(2) สมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งทาหนังสือกูต้ ามแบบที่กาหนดไว้
เสนอต่อสหกรณ์พร้อมกับ
แผนงานผลิตหรื อแผนการใช้เงินทุนและคาขอกู้ ถ้าการกูเ้ งินรายนั้นใช้การค้ าประกันตามข้อ 9 (3) ก็ให้ผคู ้ ้ าประกัน
ทาหนังสือค้ าประกันตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้เสนอไปพร้อมกันด้วย
(3) ให้นาความในระเบียบ ข้อ 11 (6) และข้อ 13 มาใช้บงั คับในเรื่ องเงินกูร้ ะยะสั้นเพือ่
การอื่น เงินกูร้ ะยะปานกลาง และเงินกูร้ ะยะยาว โดยอนุโลม
ข้อ 13. การตรวจสอบการใช้เงินกู้
(1) สหกรณ์อาจมอบให้ประธานกลุ่ม หรื อเลขานุการกลุ่ม หรื อกรรมการดาเนินการ
หรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ หรื อเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกผูก้ ู้
อนึ่ง กรรมการดาเนินการหรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์หรื อเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. โดยร่ วมมือกับ
เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้คาแนะนาแก่สมาชิกผูก้ เู้ พือ่ ใช้วธิ ีการปฏิบตั ิทางเกษตรอันได้ผลดีข้ นึ
ทั้งนี้เป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งร่ วมมือและปฏิบตั ิตาม
(2) ในกรณี ที่ปรากฏว่าสมาชิกผูก้ นู้ าเงินที่เบิกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาเพือ่ ใช้วธิ ีปฏิบตั ิทางเกษตรกรรมอันได้ผลดีข้ นึ หรื อภาวะแห่งการผลิตที่ใช้เงินกูน้ ้ นั แสดงว่าจะได้ผลไม่ดี
หรื อ มี เ หตุ ผ ลอื่ น ๆ ซึ่ งคณะกรรมการด าเนิ น การพิจ ารณาเห็ น ว่า ไม่ ส มควรให้ เ งิ น กู้เ ต็ม วงเงิ น ที่ ก าหนดไว้
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้ลดหรื อระงับการจ่ายเงินกูง้ วดต่อ ๆ ไปสาหรับรายนั้นได้
ข้อ 14. ข้อผูกพันเกี่ยวกับการชาระหนี้ดว้ ยผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกผูก้ สู้ หกรณ์ที่ดาเนิน
ธุรกิจในด้านการรวบรวมผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกคณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณากาหนดให้
สมาชิกผูก้ ชู้ าระหนี้เงินกูด้ ว้ ยผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของตน ทางสหกรณ์น้ ีตามข้อกาหนดในข้อ 15 ในปริ มาณที่คุม้
กับวงเงินกูห้ รื อเงินงวดชาระหนี้ (รวมทั้งดอกเบี้ย) อันพึงชาระตามสัญญาไว้โดยสหกรณ์คิดราคาผลิตผลหรื อ
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเท่ากับราคาตลาดแห่งผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั ในเวลาและสถานที่ที่ส่งมอบให้แก่สหกรณ์
ทั้งนี้ เป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูเ้ กี่ยวข้องต้องปฏิบตั ิตาม
อนึ่ ง เพื่อ ประโยชน์ แก่ การควบคุ ม เกี่ ย วกับ เงิ น กู้ก รรมการด าเนิ น การ หรื อ เจ้า หน้า ที่
สหกรณ์ หรื อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ หรื อเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. มีสิทธิเข้าสารวจผลิตผลของสมาชิกผูก้ ูใ้ นไร่ นา ใน
ลาน ในที่เก็บ หรื อที่อื่น ๆ ในเวลาอันสมควรได้เสมอ และสมาชิกผูเ้ กี่ยวข้องต้องอานวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ 15. การชาระเงินกู้ เมื่อใกล้ถึงกาหนดการชาระคืนเงินกูห้ รื อเงินงวดชาระหนี้ สหกรณ์จะออก
หนังสือเตือนสมาชิกผูก้ ู้ และสหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการ หรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
สหกรณ์เข้าร่ วมประชุมกลุ่ม ทั้งนี้ เพือ่ ซักซ้อมสมาชิกผูก้ เู้ รื่ องจานวนเงินและกาหนดเวลาซึ่งสมาชิกนั้น ๆ จะต้อง
ชาระคืนเงินกูห้ รื อเงินงวดชาระหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ย หรื อจานวนผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ส่วนที่สาหรับชาระหนี้ เงินกู้
รวมทั้งดอกเบี้ย ในกรณี ที่สหกรณ์ดาเนินธุรกิจ ในด้านการรวบรวมผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ซึ่งจะต้องส่ง
ชาระหนี้ต่อสหกรณ์ตามข้อ 14

ในกรณี จาเป็ นสหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนิ นการหรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อ ประธาน
กลุ่ม หรื อ เลขานุ การกลุ่ม หรื อเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ ออกไปทวงถามสมาชิกผูก้ ู้รายคนเพื่อให้ชาระคืนเงินกู้
หรื อเงินงวดชาระหนี้ พร้อมทั้งดอกเบี้ยต่อสหกรณ์ หรื อให้ส่งชาระหนี้ เงินกูด้ ว้ ยผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ต่อสหกรณ์
(ในกรณี ที่สหกรณ์ ดาเนิ นธุ รกิ จในด้านการรวบรวมผลิ ตผลหรื อ ผลิ ตภัณฑ์ของสมาชิก ) เป็ นหน้าที่ของสมาชิ ก
ผูเ้ กี่ยวข้องต้องอานวยความสะดวกตามสมควรและปฏิบตั ิตาม
ในการชาระหนี้เงินกูน้ ้ นั ให้สมาชิกผูก้ มู้ ีหน้าที่ตอ้ งจัดการชาระ ณ สานักงานของสหกรณ์
หรื อสถานที่ซ่ ึงคณะกรรมการดาเนินการจะกาหนดเป็ นคราว ๆ
ข้อ 16. การจัดสรรจานวนเงินของสมาชิกเพือ่ ชาระหนี้เงินกู้ ในกรณี ที่สมาชิกมีหนี้เงินกูห้ ลายราย
ให้จดั สรรจานวนเงินที่สมาชิกผูก้ ชู้ าระหนี้เงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามกาหนด ชาระหนี้เงินกูท้ ุกรายของสมาชิกนั้น แต่ถา้
สมาชิกผูก้ ไู้ ม่มีเงินเพียงพอที่จะชาระให้เป็ นไปตามกาหนดได้ทกุ ราย หนี้เงินกูร้ ายใดถึงกาหนดชาระเสร็ จก่อนก็ให้
ชาระหนี้เงินกูร้ ายนั้นให้เป็ นไปตามกาหนดก่อนที่จะชาระหนี้เงินกูร้ ายอื่น
ในการชาระหนี้ เงินกูแ้ ต่ละราย หลังจากจัดให้ค่าฤชาธรรมเนี ยมดอกเบี้ยก่อนแล้วจึงจะ
ชาระต้นเงิน
ข้อ 17. ดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้สหกรณ์เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดย
คานวณตามต้นเงินคงเหลือเป็ นรายวัน ตั้งแต่วนั ถัดจากวันรับเงินกูจ้ นถึงวันชาระคืนเงินกูเ้ สร็จสิ้ น
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไ ด้โดยจะประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ในกรณี ที่สมาชิกผูก้ ไู้ ม่ชาระคืนต้นเงินทั้งหมดหรื อบางส่วนตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
หนัง สื อ กู้เงิ น ให้ส หกรณ์ เ รี ยกค่ าปรั บ สาหรับ ต้นเงิ น ส่ ว นที่มิ ไ ด้ช าระตามก าหนดนั้น ในอัต ราร้ อ ยละ 3 ต่ อ ปี
นอกเหนื อจากอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้ในวรรคแรกทั้งนี้ โดยคานวณเป็ นรายวัน นับตั้งแต่วนั ที่สมาชิ กผูก้ ู้ผิด
สัญญาเป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระคืนเงินกูเ้ สร็ จสิ้ น เว้นแต่สมาชิกผูก้ ูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ผ่อนเวลาได้ ตามข้อ 19 การ
ชาระดอกเบี้ยเงินกูน้ ้ นั ถึงกาหนดพร้อมกับการชาระคืนเงินกูห้ รื องวดชาระหนี้
อนึ่ ง ภายในสิ้ นปี ทางบัญชีสหกรณ์แต่ละปี ให้สมาชิกผูก้ ูช้ าระดอกเบี้ยเงินกูถ้ ึงสิ้ นปี นั้น
ต่อสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 18. ในกรณี สหกรณ์ ให้เงินกูร้ ะยะสั้น ระยะปานกลาง หรื อ ระยะยาวแก่ สมาชิ กจากกองทุน
พิเศษส่งเสริ มการเกษตรให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูใ้ นอัตราตามที่คณะกรรมการกาหนดเป็ นคราวๆไปโดยคานวณตาม
ต้นเงินคงเหลือเป็ นรายวันตั้งแต่วนั ถัดจากวันรับเงินกู้ จนถึงวันชาระคืนเงินกูเ้ สร็ จสิ้ น การชาระดอกเบี้ยให้เป็ นไป
ตามข้อ 16 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
ข้อ 19. การผ่อนเวลา เมื่อสมาชิกผูก้ รู้ ายใดมีหนี้เงินกูใ้ กล้จะครบกาหนดชาระตามสัญญา แต่มีเหตุ
จาเป็ นตามวรรคสองที่ไม่อ าจชาระคืนเงินกูไ้ ด้ตามสัญญา สมาชิกผูก้ ูจ้ ะต้องติดต่อ กับสหกรณ์เพื่อขอทาหนังสื อ
สัญญาผ่อนเวลาต่อสหกรณ์ (ให้ใช้กรณี ที่ไม่สามารถชาระเงินงวดชาระหนี้ ดว้ ย) หากไม่ปฏิบตั ิสมาชิกอาจจะหมด
สิทธิที่จะขอผ่อนเวลา

ในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่พอใจว่า สมาชิ กผูก้ ู้ไ ม่
สามารถจะชาระคืนเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กาหนดไว้ เพราะมีเหตุจาเป็ นเนื่ องจากประสบ
ภัยธรรมชาติหรื อภัยพิบตั ิร้ายแรงจนเป็ นเหตุให้สมาชิกผูก้ ไู้ ม่สามารถชาระคืนเงินต้นได้ ก็อาจผ่อนเวลาให้ได้ตามที่
เห็นสมควรคราวละไม่เกินสิบสองเดือน แต่จะผ่อนเวลาเกินกว่าสามคราวไม่ได้ (ให้ใช้กรณี ไม่สามารถชาระเงินงวด
ชาระหนี้ดว้ ย)
ข้อ 20. การเรี ยกคืนเงินกูใ้ นกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็ นอันถึงกาหนดชาระคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยทันที โดยมิพกั คานึงถึงระยะเวลาที่ให้ไว้สาหรับเงินกูร้ ายนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
หรื อผูจ้ ดั การเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าสมาชิกผูก้ นู้ าเงินไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ของ
การกู้เงิน หรื อไม่ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาเพื่อ ใช้วิธีปฏิบตั ิทางเกษตรกรรมอันได้ผลดี ข้ ึน ทั้งนี้ โดยไม่ มี เหตุผลซึ่ ง
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
(3) เมื่ อ สมาชิ ก ผู ้กู้ มิ ไ ด้ จ ั ด การแก้ ไ ข หรื อเพิ่ ม เติ ม หลั ก ประกั น ตามค าสั่ ง ของ
คณะกรรมการดาเนินการ
(4) เมื่อ สมาชิ กผูก้ ูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในข้อ 13 โดยไม่ มีเหตุผลซึ่ งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร
(5) เมื่อสมาชิกผูก้ ไู้ ม่ชาระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
สาหรับเงินกูร้ ายนั้น ๆ โดยไม่ได้รับผ่อนเวลาหรื อไม่ชาระคืนให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่ผอ่ นให้ หรื อเมื่อสมาชิกผูก้ ู้
ไม่ชาระเงินงวดชาระหนี้ตามกาหนดสาหรับงวดนั้นๆ โดยไม่มีเหตุผลซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 21. สหกรณ์จะออกสมุดคู่บญั ชีเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิกทุกคน โดยให้ผจู ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผูจ้ ดั การ ลงรายการการเบิกรับเงินกู้ การชาระคืนต้นเงิน ดอกเบี้ยและค่าปรับ และการถือหุน้ ของ
สมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั
ห้ามมิ ใ ห้สมาชิ กลงหรื อ แก้ไ ขรายการใด ๆ ในสมุ ด คู่บญ
ั ชี เ งินกู้ไ ม่ ว่าโดยตนเองหรื อ
บุคคลใดที่ไม่มีหน้าที่
ข้อ 22. ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การเป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับรายการในสมุดคู่
บัญชีเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิกทุกครั้งที่มีรายการเงินกูเ้ กิดขึ้น
ข้อ 23. สมาชิกต้องเก็บรักษาสมุดคู่บญั ชีเงินกูไ้ ว้ให้ปลอดภัย ไม่พึงให้ผอู ้ ื่นใช้สมุดคู่บญ
ั ชีเงินกู้
แทนเป็ นอันขาดและทุกคราวที่ตอ้ งติดต่อกับสหกรณ์หรื อเกี่ยวข้องกับสหกรณ์หรื อในการประชุมสมาชิกต้องนา
สมุดคู่บญั ชีเงินกูไ้ ปแสดงด้วยทุกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกต้องการขอกูเ้ งิน เบิกรับเงินกู้ ชาระหนี้ เงินกู้ หรื อชาระ
หนี้อื่น ๆ สมาชิกจะต้องนาสมุดคู่บญั ชีเงินกูไ้ ปยืน่ ต่อสหกรณ์ดว้ ยตนเอง หากสมาชิกผูใ้ ดมิได้นาสมุดคู่บญั ชีเงินกู้
ไปด้วยสหกรณ์จะไม่รับดาเนินการให้

ข้อ 24. เมื่อสมาชิกมาเบิกรับเงินกูห้ รื อส่งชาระหนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ลงรายการต่าง ๆ ใน
สมุดคู่บญั ชีเงินกูใ้ ห้ถูกต้องตรงกับหลักฐานของสหกรณ์ทุกครั้ง แล้วให้ผจู ้ ดั การหรื อผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่แทนผูจ้ ดั การ
เท่านั้นเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในช่อง “ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์” กากับทุกช่อง และสหกรณ์จะใช้เป็ นหลักฐานว่าผูท้ ี่
ลงชื่อดังกล่าวเป็ นผูร้ ับรองและรับผิดชอบในการเบิกหรื อชาระหนี้ของสมาชิกผูน้ ้ นั
ข้อ 25. ถ้าสมุดคู่บญั ชีเงินกูข้ องสมาชิกหายหรื อชารุ ดเสี ยหายจนใช้การไม่ได้ ให้สมาชิกผูน้ ้ นั รี บ
แจ้งต่อสหกรณ์ โดยเร็ ว เพื่อ สหกรณ์ ยกเลิ กเล่มที่หายหรื อ ชารุ ดนั้น และออกเล่ มใหม่ให้แก่สมาชิ ก โดยสมาชิ ก
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ 26. เมื่อสมุดคู่บญั ชีเงินกูข้ องสมาชิกลงรายการเต็มแล้ว ให้สมาชิกส่ งคืนสหกรณ์เพื่อสหกรณ์
จะออกเล่มใหม่ให้แก่สมาชิกโดยไม่คิด มูลค่า
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายศรี นวล ไทยตัน)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

