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ระเบียบ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

วาดวย 

การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน  พ.ศ. 2547 
 

  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ พ.ศ. 2547 ขอ 2.(6) ขอ 14. ขอ 74.(8) และขอ 100.(3)  

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี 5/2547 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม  พ.ศ. 2547 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการ

ใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  ดังตอไปนี้ 

          ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก

สหกรณอ่ืน พ.ศ. 2547” 

           ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ เปนตนไป 

            ขอ 3. ในระเบียบนี้ 

                    “สหกรณ”  หมายถึง  รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

                    “สหกรณผูขอกู”   หมายถึง   สหกรณอ่ืน หรือชุมนุมสหกรณหรือกลุมเกษตรกรตาม 

    พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  ท่ีกําหนดไวซ่ึงแสดง 

    ความจํานงขอกูเงินจากสหกรณ 

                    “คณะกรรมการ”   หมายถึง   คณะกรรมการดําเนินการของรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิค 

   เชียงใหม จํากัด 

          ขอ 4. สหกรณผูขอกูจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (1) ไมมีขอบกพรองทางการเงินและการบัญชี  หรือถามีตองไดรับการแกไขจนเปนท่ีพอใจ ของ

สหกรณแลว 

 (2) มีความม่ันคงทางการเงิน  และมีความสามารถในการชําระหนี้ 

 (3) มีความสามารถในการจัดการท่ีดี และไดปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับระเบียบของสหกรณ  

และระเบียบของทางราชการโดยเครงครัดสมํ่าเสมอ 

 (4) เปนสหกรณ หรือชุมนุมสหกรณหรือกลุมเกษตรกร ซ่ึงไดรับการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.

สหกรณและดําเนินกิจการหรือธุรกิจตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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 (5) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามหลักเกณฑท่ีสหกรณกําหนด 

          ขอ 5. สหกรณจะใหเงินกูยืมแกสหกรณผูขอกูท่ีมีวัตถุประสงคจะใชเงินกู เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนให 

สมาชิกกู หรือเพ่ือการดําเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในขอบังคับ และระเบียบอันเหมาะสม

เทานั้น 

         ขอ 6. จํานวนเงินกูท่ีใหแกสหกรณผูขอกูสหกรณหนึ่ง ๆ ตองไมเกินรอยละ 25 ของทุนเรือนหุนรวม 

กับทุนสํารองของสหกรณ แตเม่ือรวมหนี้เงินกูทุกรายของสหกรณผูขอกูแลวจะตองไมเกินวงเงินกูยืมและคํ้าประกัน 

ประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

          ขอ 7. หลักประกันเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูกูท้ังคณะคํ้าประกันเปนรายบุคคล 

และใหจัดหาอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยท่ีมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูจํานองเปนประกัน  เวนแตใน

กรณีจําเปนท่ีสหกรณผูขอกูไมมีหลักทรัพยหรือไมสามารถหาหลักทรัพยมาใชเปนหลักประกันเงินกูได  ให

คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูขอกูท้ังคณะเปนผูคํ้าประกันเงินกู  และในกรณีผูคํ้าประกันคนใดพนจาก

ตําแหนงกอนท่ีสหกรณผูขอกูจะชําระหนี้เสร็จสิ้นใหสหกรณผูขอกูจัดใหกรรมการดําเนินการคนใหมเปนผูคํ้าประกัน

แทนคนเดิม 

          ขอ 8. การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย คณะกรรมการพิจารณากําหนด ชําระคืน 

ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการใชเงินกู แตตองไมเกิน 48 งวดเปนงวดรายเดือนหรืองวดชําระหนี้

เงินกูไมเปนรายเดือน ใหจัดเปนงวดชําระหนี้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ตองไมเกิน 4 ป 

           ขอ 9. อัตราดอกเบี้ยเงินกูในอัตราไมเกินรอยละ 15 ตอป โดยสหกรณจะประกาศเปนคราว ๆ ไปตาม

ความเหมาะสมกับภาวการณเงินแตละป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใหคิดเปนรายวนั โดยนับถัดจากวันรับเงินกู 

           ขอ 10. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเปนเกิดข้ึนอันทําใหสหกรณผูขอกูไมสามารถชําระคืนเงินกูได

ตามกําหนด ใหสหกรณผูขอกูยื่นคํารองขอผอนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูตอสหกรณ เพ่ือใหคณะกรรมการ

พิจารณาการผอนผันใหขยายเวลาชําระคืนเงินกู และระงับการเสียเบี้ยปรับ ในชวงระยะเวลาท่ีไดรับการผอนผันได

ตามท่ีเห็นสมควร 

           ขอ 11. สหกรณผูกูไมชําระคืนเงินกูเม่ือถึงกําหนด โดยไมไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการหรือไมมี

เหตุผลอันสมควรจะตองเสียเบี้ยปรับผิดนัดชําระหนี้เปนรายวันในอัตรารอยละ 15 ตอปของตนเงินท่ีผิดนัด โดยนับ

ถัดจากวันท่ีถึงกําหนดชําระจนถึงวันท่ีสหกรณผูขอกูชําระเงินกูเสร็จสิ้น 

           ขอ 12. การขอกู ใหสหกรณผูขอกูยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงคในการใชเงินกู  จํานวน

เงินท่ีขอกู ระยะเวลาชําระหนี้พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้ 

(1)  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูขอกู  ครั้งท่ีมีการพิจารณา

เรื่องขอกูเงินจาก สหกรณ และมีมติใหกูยืมเงิน 

(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปลาสุด  พรอมดวยรายงานกิจการประจําป 
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 (3) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือนกอนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกูและยอนหลงัอีก  2 

เดือน 

(4) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเปนสหกรณ 

(5) ขอบังคับของสหกรณ  รวมท้ังระเบียบการเงินของสหกรณผูขอกู 

 (6) รายนามคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ผูขอกู ตําแหนงในคณะกรรมการดําเนินการ 

และตําแหนงในหนวยงานท่ีสังกัด(ถามี) พรอมท้ังวาระของการดํารงตําแหนงของกรรมการดําเนินการแตละบุคคล 

 (7) สําเนาหนังสือใหความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในการกําหนดวงเงินกูยืมคํ้าประกัน

ประจําป  

(8) สําเนาหลักฐานการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน  หรือบุคคลซ่ึงสหกรณไดกูยืมไวและยังมี 

ภาระผูกพันอยู 

(9) เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีสหกรณจะกําหนด 

 ขอ 13. ใหผูจัดการและคณะอํานวยการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะหฐานะความม่ันคง  

ความสามารถในการชําระหนี้และการจัดการ  เสนอผลการวิเคราะหพรอมท้ังความเห็นตอคณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติตอไป 

          ขอ 14. ถาสหกรณผูขอกูจะกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนหรือจากผูอ่ืน ในระหวางท่ียังมีหนี้เงินกูอยูตอ

สหกรณ  ตองแจงให สหกรณทราบภายในระยะเวลาอันสมควร 

           ขอ 15. ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  ใหสหกรณเรียกคืนเงินกูและใหสหกรณผูขอกูชําระคืนเงินตน

พรอมท้ังดอกเบี้ยแกสหกรณโดยทันที  แมยังไมถึงกําหนดตามสัญญาเงินกูก็ตาม 

  (1) เม่ือสหกรณผูขอกูตองเลิกดําเนินกิจการ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

  (2) เม่ือปรากฏวาสหกรณผูขอกูฝาฝนขอกําหนดตาม ขอ 14.  แหงระเบียบนี้ 

  (3) เม่ือปรากฏวาสหกรณผูขอกูใชเงินกูไมถูกตองตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในสัญญาเงินกู 

  (4) เม่ือสหกรณผูขอกูผิดนัดไมชําระเงินกูตามท่ีกําหนดในสัญญา และคณะกรรมการไมได 

ผอนผันระยะเวลาการชําระหนี้ให 

   (5) เม่ือมีเหตุผลท่ีคณะกรรมการดําเนินการ เห็นวาสหกรณผูขอกูนั้นไมสมควรกูเงินจากสหกรณ

ไดตอไป 

 ขอ 16. เม่ือคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกูแลว ใหผูจัดการแจงใหสหกรณผูขอกูทราบ

โดยเร็ว เพ่ือจัดทําสัญญาเงินกู และจัดทําหลักประกันใหเรียบรอย แลวจึงจัดสงเงินกูใหแกสหกรณผูขอกูตอไป 

           ขอ 17. การทําสัญญากู ใหจัดทําตามแบบท่ีสหกรณกําหนด และใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน สหกรณ 

ตามขอบังคับของสหกรณ และสหกรณผูขอกูเปนผูลงชื่อในสัญญากูท่ีทํากับสหกรณ 
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             ขอ 18. การใหเงินกูแกสหกรณผูขอกู โดยใชตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักฐานแทนการทําสัญญาเงินกู ให

สามารถกระทําได โดยจํานวนเงินกูใหเปนไปตามขอ 6. ของระเบียบนี้ สําหรับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ ให

คณะกรรมการพิจารณากําหนดข้ึนไดตามความเหมาะสม  และไมกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ 

 ขอ 19. ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2547      

                                               
                      (นายสุพัฒน  ถวิลวิศาล)                

                   ประธานกรรมการดําเนินการ 

           รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 
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