
 
  

 
 
 
 
 

ระเบียบที่นายทะเบียน 
ต้องให้ความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
ว่าด้วย การให้สหกรณอ์ื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

---------------------------------------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  

พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๗๙ (๘) และข้อ ๑๐๗ (๑๑) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งท่ี ๖/๒๕๔๔ 
เมื่อวันท่ี ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   จ ากัด           
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ.๒๕๔๔” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔       
เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์”  หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง    คณะกรรมการด าเนินการสหกรออม 
            ทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
   “สหกรณ์ผู้ขอกู้” หมายถึง    สหกรณ์อื่นรวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย 
  ข้อ ๔  สหกรณ์ผู้กู้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไข 
จนเป็นท่ีพอใจของสหกรณ์แล้ว 

   ๒.  มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการช าระหนี้ 
   ๓.  มีความสามารถในการจัดการท่ีดี และได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ 

ระเบียบของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 
สม่ าเสมอ 

   ๔.  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  ข้อ ๕  สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ท่ีมีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนให้สมาชิกกู้เงินหรือเพื่อด าเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้       
ในข้อบังคับและระเบียบอันเหมาะสมเท่านั้น 



  ข้อ ๖ จ านวนเงินกู้ท่ีให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ สหกรณ์หนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๕ 
ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว
จะต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมและค้ าประกันประจ าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  ข้อ ๗  หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้กู้ท้ังคณะ    
ค้ าประกันเป็นรายบุคคล และให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ท่ีมีมูลค่าไม่น้อยกว่า
จ านวนเงินกู้จ านองเป็นประกัน เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นท่ีสหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่มีหลักทรัพย์ หรือไม่
สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ขอ
กู้ทั้งคณะเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ และในกรณีผู้ค้ าประกันคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนท่ีสหกรณ์ผู้ขอกู้
จะช าระหนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้กรรมการด าเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้ าประกันแทน     
คนเดิม 
  ข้อ ๘  การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้ 
สหกรณ์ท่ีขอกู้เงินช าระเงินต้นและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนการ    
ใช้เงินกู้ แต่ต้องไม่เกินหกสิบเดือน 
  ข้อ ๙  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสมกับ
ภาวะทางการเงิน โดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน โดยนับถัด
จากวันรับเงินกู ้
  ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัย หรือความจ าเป็นเกิดขึ้นอันท าให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่
สามารถช าระคืนเงินกู้ได้ตามก าหนดให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันเลื่อนก าหนดเวลาช าระ
คืนเงินกู้ต่อสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาช าระคืนเงินกู้และ
ระงับการเสียเบีย้ปรับในช่วงระยะเวลาท่ีได้รับการผ่อนผันได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  ข้อ ๑๑ สหกรณ์ผู้กู้ไม่ช าระคืนเงินกู้เมื่อถึงก าหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจาก
คณะกรรมการหรือไม่มีเหตุอันสมควรจะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดช าระหนี้เป็นรายวันในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ ๕ ต่อปีของต้นเงินท่ีผิดนัด โดยนับถัดจากวันท่ีถึงก าหนดช าระจนถึงวันท่ีสหกรณ์ผู้ขอกู้
ช าระเงินกู้เสร็จส้ิน 
  ข้อ ๑๒ การขอกู้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นหนังสือแสดงความจ านงระบุวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินกู้จ านวนท่ีขอกู้ ระยะเวลาช าระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 

๑. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด า เนินการ ครั้งท่ีมีการ
พิจารณาเรื่องขอกู้เงินจากสหกรณ์ 

๒. งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจ าปีล่าสุดพร้อมด้วยรายงาน 
กิจการประจ าปี 

๓. งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน ก่อนวันย่ืนหนังสือแสดงความจ านงขอกู้ 
และย้อนหลังอีก ๒ เดือน 



   ๔.  ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
   ๕.  ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมท้ังระเบียบการเงินของสหกรณ์ 
   ๖. รายนามคณะกรรมการด าเนินการ ต าแหน่งในคณะกรรมการ 

    ด าเนินการและต าแหน่งในหน่วยงานท่ีสังกัด (ถ้ามี) พร้อมท้ังวาระของ   
    การด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการ 

   ๗. ส าเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการก าหนด 
     วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 

   ๘.  ส าเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ 
     ได้กู้ยืมไว้และมีภาระผูกพันอยู่ 

   ๙.  เอกสารอื่น ๆ ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  ข้อ ๑๓ ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมั่นคง
ความสามารถในการช าระหนี้และการจัดการเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมท้ังความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  ข้อ ๑๔ ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อื่น ในระหว่างท่ียังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ 
  ข้อ ๑๕  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้
ขอกู้ช าระคืนต้นเงินพร้อมท้ังดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยังไม่ถึงก าหนดตามสัญญาเงินกู้ตาม 
   ๑.  เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด 
   ๒.  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อก าหนดตาม ข้อ ๑๔ แห่งระเบียบ 

     นี้ 
๓.  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ 

ในสัญญาเงินกู้ 
๔. เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดช าระเงินกู้ตามก าหนดและคณะกรรมการไม่ได้ 

ผ่อนเวลาให ้
๕. เมื่อมีเหตุผลท่ีคณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์นั้นไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์

ต่อไป 
  ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้ว ให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบ
โดยเร็ว เพื่อจัดท าสัญญากู้และจัดท าหลักประกันให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้
ต่อไป 
  ข้อ ๑๗ การท าสัญญากู้ ให้จัดท าตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดและให้ผู้มีอ านาจลง
ลายมือชื่อแทนสหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผู้ขอกู้เป็นผู้ลงชื่อในสัญญากู้ท่ีท ากับ
สหกรณ์ 



  ข้อ ๑๘ การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการ
ท าสัญญากู้ให้สามารถกระท าได้โดยจ านวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ ๖ ของระเบียบนี้ ส าหรับ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม และไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 

 
(นายนรากร  ไหลหร่ัง) 

ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
 
 

 


