ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
ว่าด้วยการให้กแู้ ก่สหกรณ์อื่น
พ.ศ. 2546
------------------------------------------อาศัยอานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ข้อ 74 (16) และ102
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นโดยความเห็นชอบจากนาย ทะเบียนสหกรณ์ดงั ต่อไปนี้
ข้อ1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2546”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน พ.ศ 2546 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการการดาเนินการของสหกรณ์ การเกษตรดอย
สะเก็ดพัฒนา จากัด
“สหกรณ์ผขู ้ อกู”้ หมายถึง สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 4. สหกรณ์ผขู ้ อกูจ้ ะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) ไม่มีขอ้ บกพร่ องทางการเงิน และการบัญชีหรื อถ้ามีตอ้ งได้รับการแก้ไขจนเป็ นที่
พอใจของสหกรณ์แล้ว
(2) มีความมัน่ คงทางการเงิน และมีความสามารถในการชาระหนี้
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่ งครัด สม่าเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ี่มีวตั ถุประสงค์ที่จะใช้เงินกูเ้ พือ่ เป็ นทุนหมุนเวียน
เพือ่ ให้สมาชิกกูห้ รื อเพือ่ การดาเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ
อันเหมาะสมเท่านั้น
ข้อ 6. จานวนหนี้เงินกูท้ ี่ให้แก่สหกรณ์ผขู ้ อกูส้ หกรณ์หนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของทุน
เรื อนหุน้ รวมกับทุนสารองของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนี้ทุกรายการของสหกรณ์ผขู ้ อกูแ้ ล้ว จะต้องไม่เกินวงเงิน
กูย้ มื และค้ าประกันประจาปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 7. หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผกู ้ ทู้ ้งั คณะ ค้ าประกันเป็ น
รายบุคคลและจัดอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสังหาริ มทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าจานวนเงินกู้ จานองเป็ นประกันเว้น
แต่ในกรณี จาเป็ นที่สหกรณ์ผขู ้ อกูไ้ ม่มีหลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็ นหลักประกันเงินกูไ้ ด้

ให้คณะกรรมการดาเนินการของ สหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ้งั คณะเป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกู้ และในกรณี ผคู ้ ้ าประกันคนใดพ้น
จากตาแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผขู ้ อกูจ้ ะชาระหนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์ผขู ้ อกูจ้ ดั ให้กรรมการดาเนินการคนใหม่เป็ นผู ้
ค้ าประกันแทนคนเดิม
ข้อ 8. การกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดให้สหกรณ์ที่ขอกู้
เงินชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ตอ้ งไม่เกินหก
สิบเดือน
ข้อ 9. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน
โดยประกาศเป็ นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดเป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันที่รับเงินกู้
ข้อ 10. ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัยหรื อความจาเป็ นเกิดขึ้นอันทาให้สหกรณ์ผขู ้ อกูไ้ ม่สามารถชาระ
คืนเงินกูไ้ ด้ตามกาหนดให้สหกรณ์ผขู ้ อกูย้ นื่ คาร้องขอผ่อนผันเลื่อนกาหนดเวลาชาระคืนเงินกูต้ อ่ สหกรณ์เพือ่ ให้
คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาชาระคืนเงินกูแ้ ละระงับการเสียเบี้ยปรับ ในช่วงระยะเวลาที่
ได้รับการผ่อนผันได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 11. ถ้าสหกรณ์ผขู ้ อกูไ้ ม่ชาระคืนเงินกูเ้ มื่อถึงกาหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจาก
คณะกรรมการหรื อไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบี้ยปรับ ผิดนัดชาระหนี้ เป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี
ของต้นเงินผิดนัดโดยนับถัดจากวันที่ถึงกาหนดชาระจนถึงวันที่สหกรณ์ผขู ้ อกูช้ าระเงินเสร็ จสิ้น
ข้อ 12. การขอกู้ ให้สหกรณ์ผขู ้ อกูย้ นื่ หนังสือแสดงความจานง ระบุวตั ถุประสงค์ในการใช้
เงินกูจ้ านวนเงินที่ขอกูร้ ะยะเวลาชาระหนี้พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการครั้งที่มีการพิจารณาเรื่ องขอกู้
เงินจากสหกรณ์
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจาปี ล่าสุดพร้อมด้วยรายงานกิจการ
ประจาปี
(3) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือนก่อนวันยืน่ หนังสือแสดงความจานงขอกูแ้ ละ
ย้อนหลังอีกสองเดือน
(4) สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
(5) ข้อบังคับสหกรณ์รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์
(6) รายงานคณะกรรมการดาเนินการ
ตาแหน่งในคณะกรรมการดาเนินการและ
ตาแหน่งในหน่วยงานที่สงั กัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดารงตาแหน่งของ
กรรมการดาเนินการ
(7) สาเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในการกาหนดวงเงิน
กูย้ มื หรื อค้ าประกันประจาปี
(8) สาเนาหลักฐานการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน หรื อบุคคลซึ่งสหกรณ์ได้กยู้ มื ไว้
และยังมีภาระผูกพันอยู่

(9) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 13. ให้ผจู ้ ดั การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมัน่ คงความสามารถในการชาระ
หนี้ และการจัดการเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพือ่ พิจาณาอนุมตั ิตอ่ ไป
ข้อ 14. ถ้าสหกรณ์ผขู ้ อกูจ้ ะกูเ้ งินจากผูอ้ ื่นในระหว่างที่มีหนี้อยูก่ บั สหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ15. ในกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้ให้สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูแ้ ละให้สหกรณ์ผขู ้ อกูช้ าระคืนต้นเงินพร้อม
ทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดนทันที แม้ยงั ไม่ถึงกาหนดตามสัญญาเงินกูก้ ็ตาม
(1) เมื่อสหกรณ์ผขู ้ อกูต้ อ้ งเลิกไม่วา่ เพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูฝ้ ่ าฝื นข้อกาหนดตามข้อ 14 แห่งระเบียบนี้
(3) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูใ้ ช้เงินกูไ้ ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
สัญญาเงินกู้
(4) เมื่อสหกรณ์ผขู ้ อกูผ้ ดิ นัดไม่ชาระเงินกูต้ ามกาหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผอ่ น
เวลาให้
(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์น้ นั ไม่สมควรกูเ้ งินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 16. เมื่อคณะกรรมการอนุมตั ิเงินกูแ้ ล้วให้ผจู ้ ดั การแจ้งให้สหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ราบโดยเร็ วเพื่อจัดทา
สัญญากูแ้ ละจัดทาหลักประกันให้เรี ยบร้อยแล้วจึงจัดส่งเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ผขู ้ อกูต้ ่อไป
ข้อ 17. การทาสัญญากูใ้ ห้จดั ทาตามแบบที่สหกรณ์กาหนดและให้ผมู ้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทน
สหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์และสหกรณ์ผขู ้ อกูเ้ ป็ นผูล้ งชื่อในสัญญากูท้ ี่ทากับสหกรณ์
ข้อ18. การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผขู ้ อกู้ โดยใช้เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินเป็ นหลักฐานแทนการทาสัญญากูใ้ ห้
สามารถทาได้โดยจานวนเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามข้อ 6 ของระเบียบนี้สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ อื่น ๆ ให้
คณะกรรมการพิจารณากาหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2546

(นายสว่าง
จันทร์เที่ยง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

