ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
----------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อที่ 74 (16) และข้อ 102 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
และดอกเบี้ยเงินกู้ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6. ของระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 และ ข้อ 8 (3) ของระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด
พัฒนา จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
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 ให้คานวณตามที่คณะกรรมการดาเนินการได้คะเน
ราคาต่อหน่วยไว้ล่วงหน้า
จานวนเงินกูร้ ะยะปานกลาง และระยะยาว แต่ละรายที่ให้สมาชิกคน หนึ่ง ๆ นั้น สุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร
โดยคานึงถึงความต้องการเงินกูต้ ามแผนงานผลิต
รายได้ ความสามารถชาระหนี้ และการชาระหนี้เงินกูร้ ายก่อน ๆของสมาชิกนั้น
อย่างไรก็ตาม จานวนขั้นสูงของเงินกูร้ ะยะสั้น ปานกลางและระยะยาวรวมทุกรายการของสมาชิก
คนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะเกิน 1,500,000 บาท ไม่ได้
ข้อ 8. หลักประกันเงินกู้ การกูเ้ งินตามระเบียบนี้ให้มีหลักประกันตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณากาหนด แต่อย่างน้อยต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) มีอสังหาริ มทรัพย์ที่ไม่ได้จานองต่อเจ้าหนี้อื่น
จานองเป็ นหลักประกันโดย
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ นที่น่าพอใจว่า จานวนเงินกูจ้ ะสามารถกูไ้ ด้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 70
ของราคาประเมินอสังหาริ มทรัพย์ที่มีราคาตามทีป่ ระเมินและจานองเป็ นประกันหนี้ตอ่ สหกรณ์ส่วนที่ไม่มี
หลักประกันตาม (2) หรื อ (3) หรื อ(4) หรื อ(5) หรื อ(6)

การจานองนั้นให้ระบุจานวนเงินขั้นสูงเต็มราคาประเมินของอสังหาริ มทรัพย์หรื อในกรณี
ที่ราคาประเมินของอสังหาริ มทรัพย์เกิน ห้าแสนแปดหมื่นบาท จะระบุจานวนเงินขั้นสูงห้าแสนแปดหมื่นบาทก็ได้
การจานองดังกล่าวใช้เป็ นประกันการชาระหนี้สินทั้งหลายของสมาชิก
ซึ่งมีอยูห่ รื อจะพึงมีในเวลาหนึ่งเวลาใด
ต่อสหกรณ์
เมื่อสมาชิกชาระหนี้สินทุกรายการของตนต่อสหกรณ์แล้ว
และไม่ประสงค์กเู้ งินโดย
จานองอสังหาริ มทรัพย์เป็ นประกันต่อไปอีก ผูจ้ านองจะถอนจานองในส่วนที่ประกันหนี้ของสมาชิกนั้นได้ เมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการถูกต้องตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว สหกรณ์จึงอนุญาต
ให้ถอนจานองได้
ในการพิจารณาถอนจานองตามความในวรรคสาม
สหกรณ์จะต้องมีหนังสือแจ้งให้
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 สมาชิกกูเ้ งินจากเงินทุนปกติของสหกรณ์และจากกองทุนพิเศษส่งเสริ มการเกษตร
ด้วย ให้ขยายจากัดไม่สูงกว่า 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 สมาชิกกูเ้ งินจากเงินทุนปกติของสหกรณ์ และจากกองทุนพิเศษส่งเสริ มการเกษตร
ด้วย ให้ขยายจากัดไม่สูงกว่า 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

สมาชิกผูค้ ้ าประกัน ต้องทาหนังสือค้ าประกันหรื อหลักาานการค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์
ตามแบบที่กาหนด
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันหนี้เงินกู้ สาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้
เมื่ อ ผู ้ค้ า ประกัน ตายหรื อ ลาออกจากสหกรณ์ โ ดยเหตุ อื่ น หรื อ มี เ หตุ ซ่ ึ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการไม่ไว้วางใจคณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้ผกู ้ จู้ ดั สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการสอบสวน
พิจารณาเห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
การที่สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุดพ้น
จากการค้ าประกันจนกว่าผูก้ ูไ้ ด้จดั สมาชิกอื่นหรื อจานองอสังหาริ มทรัพย์ในมูลค่าสามารถคุม้ ครองจานวนหนี้ ได้
คณะกรรมการดาเนินการสอบสวนพิจารณาเห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
(5) สมุ ด คู่บญ
ั ชี เงินฝาก สมาชิ ก สามารถจะเสนอสมุ ด คู่บญ
ั 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…………
ในระหว่า งใช้ค้ าประกันเงินกู้และเงินกู้สัญญาดังกล่ าว ยังไม่ ไ ด้ชาระหมดสิ้ น สมาชิ กไม่
สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนั้นได้
(6) ทุนเรื อ นหุ ้น สมาชิกผูก้ ูจ้ ะนาเงินหุ ้นมาเป็ นประกันการชาระหนี้ เงินกู้ วัสดุการเกษตร
ของตนเองได้ แต่เงินกูน้ ้ นั ต้องมีจานวนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าหุน้ ที่ได้ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
(7) และหลักทรัพย์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายประเสริ า สาระแปง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

