ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้ วยการให้ สหกรณ์ อนื่ กู้ยมื เงิน
พ.ศ.2560
**************************************

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด พ.ศ. 2543
ข้อ 59 (8) และข้อ 87(4) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ นการ ครั้ งที่ 11/2560 เมื่ อวันที่ 26 กันยายน 2560
ได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรรพากร จากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์ อื่นกู้ยืมเงิ น โดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยการให้
สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน พ.ศ.2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่น
กูย้ มื เงิน พ.ศ.2550 รวมทั้งบรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการ หรื อประกาศอื่นใดที่กาหนดไว้แล้ว ที่ขดั หรื อแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ผใู ้ ห้กเู้ งิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด
“สหกรณ์ผขู ้ อกู”้ หมายความถึง สหกรณ์อื่นรวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ5 สหกรณ์ผขู ้ อกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1)ไม่มีขอ้ บกพร่ องทางการเงินและการบัญชี หรื อถ้ามีตอ้ งได้รับการแก้ไขจนเป็ นที่
พอใจของสหกรณ์แล้ว
(2) มีความมัน่ คงทางการเงิน และมีความสามารถในการชาระหนี้
(3) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณ์ และระเบียบของทางราชการโดยเคร่ งครัดสม่าเสมอ
(4) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 6 สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ี่มีวตั ถุประสงค์จะใช้เงินกูเ้ พื่อเป็ นทุนหมุนเวียน
ให้สมาชิ กกูห้ รื อเพื่อการดาเนิ นธุ รกิจอื่นของสหกรณ์ ตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบ
อันเหมาะสมเท่านั้น

-2ข้อ 7 จานวนเงินกูท้ ี่ให้แก่สหกรณ์ผขู ้ อกูส้ หกรณ์หนึ่ งๆ เมื่อรวมกับจานวนเงินฝากที่สหกรณ์
ผูใ้ ห้กู้ฝากไว้กบั สหกรณ์ ผูข้ อกู้ (หากมี ) แล้วต้องไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของทุ นเรื อนหุ ้นรวมกับทุ นสารองของ
สหกรณ์ ผใู ้ ห้กูเ้ งิน แต่เมื่อรวมกับหนี้ เงิ นกูท้ ุกรายและเงิ นรับฝากของสหกรณ์ผขู ้ อกูแ้ ล้ว จะต้องไม่เกิ นวงเงิ น
กูย้ มื และค้ าประกันประจาปี ที่สหกรณ์ผขู ้ อกูไ้ ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 8 หลักประกันเงิ นกู้ให้คณะกรรมการดาเนิ นการของสหกรณ์ ผูข้ อกู้ท้ งั คณะค้ าประกัน
เป็ นรายบุ คคลและให้จ ัดหาอสั งหาริ มทรั พย์ หรื อสั งหาริ มทรั พย์ที่ มี มู ลค่ าไม่ น้อยกว่าจ านวนเงิ นกู้จ านอง
เป็ นประกัน เว้นแต่ ในกรณี จ าเป็ นที่ สหกรณ์ ผูข้ อกู้ไม่ มี หลักทรั พย์หรื อไม่ สามารถหาหลักทรั พย์มาใช้เป็ น
หลักประกันเงินกูไ้ ด้ให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ้ งั คณะเป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกู้ และในกรณี ผู้
ค้ าประกันคนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผขู ้ อกูจ้ ะชาระหนี้ เสร็ จสิ้ น ให้สหกรณ์ ผขู ้ อกูจ้ ดั ให้กรรมการ
ดาเนินการคนใหม่เป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิม
ข้อ 9 การก าหนดระยะเวลาช าระคื นเงิ นกู้ ให้ค ณะกรรมการพิจารณากาหนดให้สหกรณ์
ผู้ข อกู้ เ งิ น ช าระคื น ต้น เงิ น และดอกเบี้ ย ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ใ นแผนการใช้ เ งิ น กู้
แต่ตอ้ งไม่เกินหกสิ บเดือน
ข้อ 10 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน
โดยประกาศเป็ นคราวๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดเป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 11 ในกรณี ที่มีเหตุ สุดวิสัยหรื อความจาเป็ นเกิ ดขึ้ น อันทาให้สหกรณ์ ผูข้ อกู้ไม่สามารถ
ชาระคืนเงินกูไ้ ด้ตามกาหนด ให้สหกรณ์ผขู ้ อกูย้ นื่ คาร้องขอผ่อนผันเลื่อนกาหนดเวลาชาระคืนเงินกูต้ ่อสหกรณ์
เพื่ อให้ค ณะกรรมการพิ จารณาการผ่อนผันให้ข ยายเวลาช าระคื นเงิ นกู้และระงับ การเสี ย เบี้ ย ปรั บ ในช่ วง
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 12 สหกรณ์ ผู้ข อกู้ ไ ม่ ช าระคื น เงิ น กู้ เ มื่ อ ถึ ง ก าหนด โดยไม่ ไ ด้ รั บ การผ่ อ นผัน จาก
คณะกรรมการ หรื อไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสี ยเบี้ยปรับผิดนัดชาระหนี้ เป็ นรายวัน ของเงินต้นที่ผิดนัด
ตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญาเงิ นกู้ โดยนับถัดจากวันที่ถึงกาหนดชาระจนถึงวันที่สหกรณ์ผขู ้ อกูช้ าระเงินกู้
เสร็ จสิ้ น
ข้อ 13 การขอกู้ ให้สหกรณ์ ผขู ้ อกูย้ ื่นหนังสื อแสดงความจานงระบุวตั ถุ ประสงค์ในการใช้เงินกู้
จานวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาชาระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่ องขอกู้
เงินจากสหกรณ์
(2) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจาปี ล่าสุ ด พร้อมด้วยรายงานกิจการประจาปี
(3) งบทดลอง ณ วันสิ้ นสุ ดเดื อน ก่ อนวัน ยื่นหนัง สื อแสดงความจานงขอกู้ และ
ย้อนหลัง 2 เดือน
(4) สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
(5) ข้อบังคับของสหกรณ์รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์
(6) รายนามคณะกรรมการดาเนิ นการ ตาแหน่ ง ในคณะกรรมการดาเนิ นการและ
ตาแหน่งในหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดารงตาแหน่งของกรรมการดาเนินการ

-3(7) สาเนาหนังสื อให้ความเห็ นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกาหนดวงเงิน
กูย้ มื หรื อค้ าประกันประจาปี
(8) สาเนาหลักฐานการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน หรื อบุคคลซึ่ งสหกรณ์ได้กยู้ ืมไว้
และยังมีภาระผูกพันอยู่
(9) เอกสารอื่นๆ ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 14 ให้ผจู้ ดั การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมัน่ คง ความสามารถ
ในการชาระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ข้อ 15 ถ้าสหกรณ์ผขู้ อกูจ้ ะกูเ้ งินจากผูอ้ ื่น ในระหว่างที่ยงั มีหนี้เงินกูอ้ ยูต่ ่อสหกรณ์ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบ
ข้อ 16 ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูแ้ ละให้สหกรณ์ผขู ้ อกูช้ าระคืน
ต้นเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยงั ไม่ถึงกาหนดตามสัญญาเงินกูก้ ็ตาม
(1) เมื่อสหกรณ์ผขู ้ อกูต้ อ้ งเลิกไม่วา่ เพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูฝ้ ่ าฝื นข้อกาหนดตาม ข้อ 15 แห่งระเบียบนี้
(3) เมื่ อปรากฏว่าสหกรณ์ ผูข้ อกู้ใ ช้เงิ นกู้ไ ม่ถู ก ต้องตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ระบุ ไ ว้ใ น
สัญญาเงินกู้
(4) เมื่อสหกรณ์ผขู ้ อกูผ้ ดิ นัดไม่ชาระเงินกูต้ ามกาหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผอ่ นเวลาให้
(5) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการ เห็นว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูน้ ้ นั ไม่สมควรกูเ้ งินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 17 เมื่อคณะกรรมการอนุ มตั ิเงินกูแ้ ล้ว ให้ผจู ้ ดั การแจ้งให้สหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ราบโดยเร็ วเพื่อ
จัดทาสัญญากู้ และจัดทาหลักประกันให้เรี ยบร้อย แล้วจึงจัดส่ งเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ผขู ้ อกูต้ ่อไป
ข้อ 18 การทาสัญญากู้ ให้จดั ทาตามแบบที่ สหกรณ์ กาหนด และให้ผมู ้ ี อานาจลงลายมือชื่ อ
แทนสหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผขู ้ อกู้ เป็ นผูล้ งชื่อในสัญญากูท้ ี่ทากับสหกรณ์
ข้อ 19 การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผขู ้ อกูโ้ ดยใช้ตวั๋ สัญญาใช้เงินเป็ นหลักฐานแทนการทาสัญญากู้
ให้สามารถกระทาได้ โดยจานวนเงิ นกูใ้ ห้เป็ นไปตามข้อ 7 ของระเบียบนี้ สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิอื่นๆ
ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560

(นางสาวสุ ชาดา กรวิทยาศิลป)
รองประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

