ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
วาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ. 2560
……………………………
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ขอ 66(8) และ ขอ91(4) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560
ไดกําหนดระเบียบว4าดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ดังต4อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกว4า ’’ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว4าดวย
การใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ. 2560’’
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต4วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป:นตนไป
ขอ 3 บรรดาประกาศ คําสั่ง มติ ระเบียบอื่นใดในส4วนที่ไดกําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ใหยกเลิกและใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
’’สหกรณ’’ หมายความว4า สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว4า คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูใหกูเงิน
“สหกรณผูขอกู” หมายความถึง สหกรณรวมถึงชุมนุมสหกรณดวย
ขอ 5 สหกรณผูขอกู จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1)ไม4มีขอบกพร4องทางการเงินและการบัญชี หรือถามีตองไดรับการแกไขจนเป:นที่
พอใจของสหกรณแลว
(2) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และไดปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณและระเบียบของทางราชการโดยเคร4งครัดสม่ําเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด
ขอ 6 สหกรณจะใหเงินกูแก4สหกรณผูขอกูที่มีวัตถุประสงคจะใชเงินกูเพื่อเป:นทุนหมุนเวียน
ใหสมาชิกกูหรือดําเนินธุรกิจอื่นของสหกรณผูขอกูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับ และระเบียบอัน
เหมาะสมเท4านั้น
ขอ 7 จํานวนเงินกูที่ใหแก4สหกรณผูขอกูสหกรณหนึ่งๆ ตองไม4เกินรอยละ 10 ของทุนเรือน
หุน รวมกับทุนสํารองของสหกรณ แต4เมื่อรวมหนี้เงินกูทุกรายของสหกรณผูขอกูแลว จะตองไม4เกินวงเงิน
กูยืมและค้ําประกันประจําปH ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอ 8 หลักประกันเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูกูทั้งคณะค้ําประกันเป:น
รายบุคคลและใหจัดหาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่มีมูลค4าไม4นอยกว4าจํานวนเงินกูจํานองเป:นประกัน
เวนแต4ในกรณีจําเป:นที่สหกรณผูขอกูไม4มีหลักทรัพยหรือไม4สามารถหาหลักทรัพยมาใชเป:นหลักประกันเงินกูได
ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูขอกูทั้งคณะเป:นผูค้ําประกันเงินกูและในกรณีผูค้ําประกันคนใดพน
จากตําแหน4งก4อนที่สหกรณผูขอกูจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ใหสหกรณผูขอกูจัดใหกรรมการดําเนินการคนใหม4เป:น
ผูค้ําประกันแทนคนเดิม

-2ขอ 9 การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดใหสหกรณที่
ขอกูเงินชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการใชเงินกู แต4ตองไม4เกิน
หกสิบเดือน
ขอ 10 อัตราดอกเบี้ยเงิน กู ใหคณะกรรมการเป:น ผูกําหนดตามความเหมาะสมกับ ภาวะ
การเงินโดยประกาศเป:นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเป:นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู
ขอ 11 ในกรณี ที่มีเหตุสุด วิสัยหรือความจําเป: นเกิด ขึ้น อัน ทํ าใหสหกรณผู ขอกู ไม4ส ามารถ
ชําระคื น เงิน กูไดตามกํ าหนด ใหสหกรณผู ขอกู ยื่ น คํ ารองขอผ4 อนผัน ขยายกํ าหนดเวลาชํ าระเงิน กู เพื่ อให
คณะกรรมการพิจารณาการผ4อนผันใหขยายเวลาชําระคืนเงินกู และระงับการเสียเบี้ยปรับ ในช4วงระยะเวลาที่
ไดรับการผ4อนผันไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 12 สหกรณผู กู ไม4 ชํ า ระคื น เงิ น กู เมื่ อ ถึ ง กํ า หนด โดยไม4 ไ ดรั บ การผ4 อ นผั น จาก
คณะกรรมการหรือไม4มีเหตุผลอันสมควร จะตองเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหนี้เป:นรายวันในอัตรารอยละ 10%
ต4อปH ของตนเงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณผูขอกูชําระเงินกูเสร็จสิ้น
ขอ 13 การขอกู ใหสหกรณผูขอกูยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงคในการใช
เงินกูจํานวนเงินที่ขอกู ระยะเวลาชําระหนี้ พรอมดวยหลักฐานดังต4อไปนี้
(1) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่อง
ขอกูเงินจากสหกรณ
(2) งบการเงินและรายงานการตรวจสอบบัญชีประจําปH ล4าสุด พรอมดวย
รายงานกิจการประจําปH ล4าสุด
(3) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน ก4อนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกู และ
ยอนหลังอีกสองเดือน
(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป:นสหกรณ
(5) ขอบังคับของสหกรณ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ
(6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหน4งในคณะกรรมการดําเนินการ และ
ตําแหน4งในหน4วยงานที่สังกัด (ถามี) พรอมทั้งวาระของการดํารงตําแหน4งของคณะกรรมการดําเนินการ
(7) สําเนาหนังสือใหความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในการกําหนดวงเงิน
กูยืมหรือค้ําประกันประจําปH
(8) สําเนาหลักฐานการกูยืมจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึ่งสหกรณไดกูยืมไว
และยังมีภาระผูกพันอยู4
(9) งบแสดงสถานะทางการเงิน
(10) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณกําหนด
ขอ 14 ใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะหฐานะความมั่นคง ความสามารถ
ในการชําระหนี้ และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะหพรอมทั้งความเห็นต4อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
อนุมัติต4อไป
ขอ 15 ถาสหกรณผูขอกูจะกูเงินจากผูอื่นในระหว4างที่ยังมีหนี้เงินกูอยู4ต4อสหกรณ ตองแจง
ใหสหกรณทราบ
ขอ 16 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต4อไปนี้ ใหสหกรณเรียกคืนเงินกูและใหสหกรณผูกูชําระคืน
ตนเงินพรอมทั้งดอกเบี้ยแก4สหกรณโดยทันที แมยังไม4ถึงกําหนดตามสัญญาเงินกูก็ตาม

-3(1) เมื่อสหกรณผูขอกูตองเลิกไม4ว4าเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏว4าสหกรณผูขอกูฝNาฝOนขอกําหนดตามขอ 15 แห4งระเบียบนี้
(3) เมื่อปรากฏว4าสหกรณผูขอกูใชเงินกูไม4ถูกตองตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในสัญญา
เงินกู
(4) เมื่อสหกรณผูขอกูผิดนัดไม4ชําระเงินกูตามกําหนดและคณะกรรมการไม4ไดผ4อนเวลา
ให
(5) เมื่อมีเหตุที่คณะกรรมการ เห็นว4าสหกรณนั้นไม4สมควรกูเงินจากสหกรณต4อไป
ขอ 17 เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกูแลว ใหผูจัดการแจงใหสหกรณผูขอกูทราบโดยเร็ว
เพื่อจัดทําสัญญากู และจัดทําหลักประกันใหเรียบรอย แลวจึงจัดส4งเงินกูใหสหกรณผูขอกูต4อไป
ขอ 18 การทําสัญญากู ใหจัดทําตามแบบที่สหกรณกําหนด และใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
แทนสหกรณ ตามขอบังคับของสหกรณ และสหกรณผูขอกู เป:นผูลงชื่อในสัญญากูที่ทํากับสหกรณ
ขอ 19 การใหเงินกูแก4สหกรณผูขอกูโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินเป:นหลักฐานแทนการทําสัญญากู
ใหสามารถกระทําได โดยจํานวนเงินกูใหเป:นไปตามขอ 7 ของระเบียบนี้ สําหรับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
อื่น ๆ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดขึ้นไดตามความเหมาะสม และไม4ก4อใหเกิดความเสียหายแก4สหกรณ
ขอ 20 ใหประธานกรรมการเป:นผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2560

(นายเอนก โกยสมบูรณ)
รองประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

