
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็พฒันา จ ากดั 
ว่าดว้ยการใหกู้แ้ก่สหกรณ์อ่ืน 

พ.ศ.  2546 
------------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา  จ  ากดั ขอ้ 74 (16) และ102 
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 คร้ังที่ 21 เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2546 ไดก้  าหนดระเบียบวา่ดว้ย
การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนโดยความเห็นชอบจากนาย ทะเบียนสหกรณ์ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั วา่ดว้ยการให้
เงินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2546” 
  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัที่   16 กนัยายน พ.ศ  2546 เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3.  ในระเบียบน้ี 
   “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการการด าเนินการของสหกรณ์ การเกษตรดอย
สะเก็ดพฒันา จ ากดั 
   “สหกรณ์ผูข้อกู”้ หมายถึง สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ย 
  ขอ้ 4.  สหกรณ์ผูข้อกูจ้ะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

(1) ไม่มีขอ้บกพร่องทางการเงิน และการบญัชีหรือถา้มีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจนเป็นที่
พอใจของสหกรณ์แลว้ 

(2) มีความมัน่คงทางการเงิน และมีความสามารถในการช าระหน้ี 
(3) มีความสามารถในการจดัการที่ดี และไดป้ฏิบตัติามกฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบ

ของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด สม ่าเสมอ 
(4) มีคุณสมบติัอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑท์ี่สหกรณ์ก าหนด 

ขอ้ 5.  สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกูท้ี่มีวตัถุประสงคท์ี่จะใชเ้งินกูเ้พือ่เป็นทุนหมุนเวยีน
เพือ่ใหส้มาชิกกูห้รือเพือ่การด าเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์ตามวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบ
อนัเหมาะสมเท่านั้น 

ขอ้ 6.  จ านวนหน้ีเงินกูท้ี่ให้แก่สหกรณ์ผูข้อกูส้หกรณ์หน่ึง ๆ ตอ้งไม่เกินร้อยละ 25  ของทุน
เรือนหุน้รวมกบัทุนส ารองของสหกรณ์ แต่เม่ือรวมหน้ีทุกรายการของสหกรณ์ผูข้อกูแ้ลว้ จะตอ้งไม่เกินวงเงิน
กูย้มืและค ้าประกนัประจ าปี ที่ไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ขอ้ 7.  หลกัประกนัเงินกู ้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผูกู้ท้ ั้งคณะ ค  ้าประกนัเป็น
รายบุคคลและจดัอสงัหาริมทรัพย ์ หรือสงัหาริมทรัพยท์ี่มีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่จ านวนเงินกู ้ จ  านองเป็นประกนัเวน้
แต่ในกรณี จ  าเป็นที่สหกรณ์ผูข้อกูไ้ม่มีหลกัทรัพย ์ หรือไม่สามารถหาหลกัทรัพยม์าใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูไ้ด ้



ใหค้ณะกรรมการด าเนินการของ สหกรณ์ผูข้อกูท้ ั้งคณะเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกู ้ และในกรณีผูค้  ้าประกนัคนใดพน้
จากต าแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผูข้อกูจ้ะช าระหน้ีเสร็จส้ิน ใหส้หกรณ์ผูข้อกูจ้ดัใหก้รรมการด าเนินการคนใหม่เป็นผู ้
ค  ้าประกนัแทนคนเดิม 

ขอ้ 8.  การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู ้ใหค้ณะกรรมการพจิารณาก าหนดใหส้หกรณ์ที่ขอกู้
เงินช าระคืนตน้เงินและดอกเบี้ยใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาที่ก  าหนดไวใ้นแผนการใชเ้งินกู ้ แต่ตอ้งไม่เกินหก
สิบเดือน 

ขอ้ 9.  อตัราดอกเบี้ยเงินกู ้ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดตามความเหมาะสมกบัภาวะการเงิน
โดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใ้หค้ิดเป็นรายวนั โดยนบัถดัจากวนัที่รับเงินกู ้

ขอ้ 10. ในกรณีที่มีเหตุสุดวสิัยหรือความจ าเป็นเกิดขึ้นอนัท าใหส้หกรณ์ผูข้อกูไ้ม่สามารถช าระ
คืนเงินกูไ้ดต้ามก าหนดใหส้หกรณ์ผูข้อกูย้ืน่ค  าร้องขอผอ่นผนัเล่ือนก าหนดเวลาช าระคืนเงินกูต่้อสหกรณ์เพือ่ให้
คณะกรรมการพจิารณาการผอ่นผนัใหข้ยายเวลาช าระคืนเงินกูแ้ละระงบัการเสียเบี้ยปรับ  ในช่วงระยะเวลาที่
ไดรั้บการผอ่นผนัไดต้ามที่เห็นสมควร 

ขอ้ 11.  ถา้สหกรณ์ผูข้อกูไ้ม่ช าระคืนเงินกูเ้ม่ือถึงก าหนด  โดยไม่ไดรั้บการผอ่นผนัจาก
คณะกรรมการหรือไม่มีเหตุผลอนัสมควร  จะตอ้งเสียเบี้ยปรับ ผดินดัช าระหน้ีเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี
ของตน้เงินผดินดัโดยนบัถดัจากวนัที่ถึงก าหนดช าระจนถึงวนัที่สหกรณ์ผูข้อกูช้  าระเงินเสร็จส้ิน 

ขอ้ 12.  การขอกู ้  ใหส้หกรณ์ผูข้อกูย้ืน่หนงัสือแสดงความจ านง   ระบุวตัถุประสงคใ์นการใช้
เงินกูจ้  านวนเงินที่ขอกูร้ะยะเวลาช าระหน้ีพร้อมดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

(1) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคร้ังที่มีการพจิารณาเร่ืองขอกู้
เงินจากสหกรณ์ 

(2) งบการเงินและรายงานการสอบบญัชีประจ าปีล่าสุดพร้อมดว้ยรายงานกิจการ
ประจ าปี 

(3) งบทดลอง ณ วนัส้ินสุดเดือนก่อนวนัยืน่หนงัสือแสดงความจ านงขอกูแ้ละ
ยอ้นหลงัอีกสองเดือน 

(4) ส าเนาหลกัฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
(5) ขอ้บงัคบัสหกรณ์รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์ 
(6)  รายงานคณะกรรมการด าเนินการ ต  าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการและ

ต าแหน่งในหน่วยงานที่สงักดั   (ถา้มี)  พร้อมทั้งวาระของการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการด าเนินการ 

(7) ส าเนาหนงัสือใหค้วามเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ในการก าหนดวงเงิน
กูย้มืหรือค ้าประกนัประจ าปี 

(8) ส าเนาหลกัฐานการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน หรือบุคคลซ่ึงสหกรณ์ไดกู้ย้มืไว้
และยงัมีภาระผกูพนัอยู ่



(9) เอกสารอ่ืน ๆ ที่สหกรณ์ก าหนด   
ขอ้ 13. ให้ผูจ้ดัการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและวเิคราะห์ฐานะความมัน่คงความสามารถในการช าระ

หน้ี และการจดัการเสนอผลการวเิคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพือ่พจิาณาอนุมติัต่อไป 
ขอ้ 14. ถา้สหกรณ์ผูข้อกูจ้ะกูเ้งินจากผูอ่ื้นในระหวา่งที่มีหน้ีอยูก่บัสหกรณ์ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบ 
ขอ้15. ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ีใหส้หกรณ์เรียกคืนเงินกูแ้ละใหส้หกรณ์ผูข้อกูช้  าระคืนตน้เงินพร้อม

ทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดนทนัที แมย้งัไม่ถึงก าหนดตามสญัญาเงินกูก้็ตาม 
(1) เม่ือสหกรณ์ผูข้อกูต้อ้งเลิกไม่วา่เพราะเหตุใด 
(2) เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูฝ่้าฝืนขอ้ก าหนดตามขอ้  14  แห่งระเบียบน้ี 
(3) เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้งินกูไ้ม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคท์ี่ระบุไวใ้น

สญัญาเงินกู ้
(4) เม่ือสหกรณ์ผูข้อกูผ้ดินดัไม่ช าระเงินกูต้ามก าหนดและคณะกรรมการไม่ไดผ้อ่น

เวลาให้ 
(5) เม่ือมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นวา่สหกรณ์นั้นไม่สมควรกูเ้งินสหกรณ์ต่อไป 

ขอ้ 16. เม่ือคณะกรรมการอนุมติัเงินกูแ้ลว้ใหผู้จ้ดัการแจง้ใหส้หกรณ์ผูข้อกูท้ราบโดยเร็วเพื่อจดัท า
สญัญากูแ้ละจดัท าหลกัประกนัใหเ้รียบร้อยแลว้จึงจดัส่งเงินกูใ้หส้หกรณ์ผูข้อกูต่้อไป 

ขอ้ 17. การท าสญัญากูใ้หจ้ดัท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดและใหผู้มี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทน 
สหกรณ์ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์และสหกรณ์ผูข้อกูเ้ป็นผูล้งช่ือในสญัญากูท้ี่ท  ากบัสหกรณ์ 
  ขอ้18. การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์ผูข้อกู ้ โดยใชเ้ป็นตัว๋สญัญาใชเ้งินเป็นหลกัฐานแทนการท าสญัญากูใ้ห้
สามารถท าไดโ้ดยจ านวนเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้ 6 ของระเบียบน้ีส าหรับหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติั อ่ืน ๆ ให้
คณะกรรมการพจิารณาก าหนดขึ้นไดต้ามความเหมาะสมและไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สหกรณ์  

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กนัยายน  2546 

 
(นายสวา่ง จนัทร์เที่ยง) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา  จ  ากดั 

 


