ระเบียบสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
พ.ศ. 2554
…………………………………
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั ง คั บ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โ รงพยาบาลสวนปรุ ง จ ากั ด
ข้อ 107(4) และข้อ 10(2) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 29 สิงหาคม 2554
ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบี ยบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ส หกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน
“สหกรณ์ผู้ขอกู้” หมายความถึง สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย
ข้อ 4. สหกรณ์ผู้ขอกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงิ นและการบัญชีหรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจ
ของสหกรณ์แล้ว
(2) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชาระหนี้
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิ บัติตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบของ
สหกรณ์ และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม่าเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
ให้ ส มาชิ ก กู้ หรื อเพื่ อการด าเนิ นธุ รกิ จอื่ นของสหกรณ์ ตามวั ตถุ ประสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ในข้ อบั งคั บและระเบี ยบ
อันเหมาะสมเท่านั้น
ข้อ 6. จานวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนเรือนหุ้น
รวมกับทุนสารองของสหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน แต่เมื่อรวมกับหนี้เงินกู้ทุกรายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว จะต้องไม่เกินวงเงิน
กู้ยืม และค้าประกันประจาปีที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 7. หลักประกันเงิน กู้ให้ คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผู้ ขอกู้ทั้งคณะค้าประกัน
เป็ น รายบุ คคลและให้ จั ดหาอสั งหาริ มทรั พย์ ห รื อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ มีมู ล ค่ า ไม่ น้อ ยกว่ าจ านวนเงิน กู้จ านอง

เป็ น ประกั น เว้ น แต่ ในกรณีจ าเป็ น ที่ ส หกรณ์ผู้ ข อกู้ไ ม่มีห ลั กทรั พย์ห รื อไม่ ส ามารถหาหลั ก ทรัพ ย์มาใช้เป็ น
หลักประกันเงินกู้ได้ ให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ และในกรณี
ผู้ค้าประกันคนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะชาระหนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้กรรมการ
ดาเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิม
ข้อ 8. การกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดให้ สหกรณ์ที่ขอกู้
เงิ น ช าระคื นเงิ นต้ นและดอกเบี้ ยให้ เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ในแผนการใช้ เงิ นกู้ แต่ ต้ องไม่ เกิ น
หกสิบเดือน
ข้อ 9. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดตามความเหมาะสมกั บภาวะการเงิน
โดยประกาศเป็นคราวๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 10. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจาเป็นเกิดขึ้นอันทาให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถชาระคืน
เงินกู้ได้ตามกาหนด ให้สหกรณ์ผู้กู้ยื่นคาร้องขอผ่อนผั นเลื่อนกาหนดเวลาชาระคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์ เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาการผ่ อนผันให้ขยายเวลาชาระคืนเงินกู้ และระงับการเสียเบี้ยปรับ ในช่ว งระยะเวลา
ที่ได้รับการผ่อนผันได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 11. สหกรณ์ผู้กู้ไม่ชาระคืนเงินกู้เมื่อถึงกาหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ
หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดชาระหนี้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของต้นเงินที่
ผิดนัดโดยนับถัดจากวันที่ถึงกาหนดชาระจนถึงวันที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ชาระเงินกู้เสร็จสิ้น
ข้อ 12. การขอกู้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นหนังสือแสดงความจานงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้
จานวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาชาระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกู้เงิน
จากสหกรณ์
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจาปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงานกิจการประจาปี
(3) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจานงขอกู้ และย้อนหลั ง
อีก 2 เดือน
(4) สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
(5) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์
(6) รายนามคณะกรรมการดาเนินการ ตาแหน่งในคณะกรรมการดาเนินการและตาแหน่ง
ในหน่วยงานที่สังกัด(ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดารงตาแหน่งของกรรมการดาเนินการ
(7) ส าเนาหนั งสื อให้ ความเห็ นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการก าหนดวงเงินกู้ยื ม
ค้าประกันประจาปี

(8) สาเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ได้กู้ยืมไว้ และยังมี
ภาระผูกพันอยู่
(9) เอกสารอื่นๆ ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 13. ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลั กฐานและวิเคราะห์ฐานะความมั่นคง ความสามารถ
ในการชาระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
ข้อ 14. ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อื่น ในระหว่างที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบ
ข้อ 15. ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่ อไปนี้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ชาระคืน
ต้นเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยังไม่ถึงกาหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม
(1) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อกาหนดตาม ข้อ 14 แห่งระเบียบนี้
(3) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
(4) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินกู้ตามกาหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผ่อนเวลาให้
(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์นั้นไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 16.

เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้ ว ให้ ผู้ จัดการแจ้งให้ส หกรณ์ผู้ ขอกู้ทราบโดยเร็ว

เพื่อจัดทาสัญญากู้ และจัดทาหลักประกันให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ต่อไป
ข้อ 17. การทาสัญญากู้ ให้จัดทาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และให้ผู้ มีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนสหกรณ์ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผู้ขอกู้ เป็นผู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ทากับสหกรณ์
ข้อ 18. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการทาสัญญากู้
ให้สามารถกระทาได้ โดยจานวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ 6 ของระเบียบนี้ สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่น ๆ
ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554

(นายแพทย์สุวัฒน์

มหัตนิรันดร์กุล)

ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด

