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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 

พ.ศ. 2560 
---------- 

 

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ข้อ 13 (2) 
ข้อ 16 (2) ข้อ 55 (9) และข้อ 81 (5) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ี 9/2560 วนัท่ี 20 สิงหาคม 2560 
จงึได้ก าหนดระเบียบวา่ด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ ยืมเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบวา่ด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ ยืมเงิน พ.ศ. 2560” 
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบวา่ด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ ยืมเงิน พ.ศ. 2557 
ข้อ 3. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีนายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 
ข้อ 4. ในระเบียบนี ้

"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
                        "คณะกรรมการ"  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
                        "สหกรณ์ผู้ขอกู้ " หมายถึง สหกรณ์อ่ืนรวมถึงชมุนมุสหกรณ์ ท่ีขอกู้ เงินจากสหกรณ์ 
    ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 

ข้อ 5.  สหกรณ์ผู้ขอกู้  จะต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
(1) ไมมี่ข้อบกพร่องทางการเงินและการบญัชี  หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นท่ีพอใจของ

สหกรณ์แล้ว 
(2) มีความมัน่คงทางการเงิน และมีความสามารถในการช าระหนี ้
(3) มีความสามารถในการจดัการท่ีดี และได้ปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบของสหกรณ์

และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม ่าเสมอ 
(4) มีคณุสมบตัิอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 6.  สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ ท่ีมีวตัถปุระสงค์จะใช้เงินกู้ เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนให้สมาชิก
กู้หรือเพ่ือการด าเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัและระเบียบอนัเหมาะสม
เทา่นัน้ 

ข้อ 7.  จ านวนเงินกู้ ท่ีให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่ง ๆ เม่ือรวมกับจ านวนเงินฝากท่ีสหกรณ์ผู้ ให้กู้
ฝากไว้กับสหกรณ์ผู้ขอกู้  (หากมี) ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ผู้ ขอกู้  
หรือ จ านวนเงินกู้ ท่ีให้แก่สหกรณ์ผู้ ขอกู้ สหกรณ์หนึ่งๆ เม่ือรวมกับจ านวนเงินฝากท่ีสหกรณ์ผู้ ให้กู้ ฝากไว้กับ
สหกรณ์ผู้ ขอกู้  (หากมี) ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ผู้ ให้กู้ เงิน  สุดแต่
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จ านวนไหนจะน้อยกว่า แต่เม่ือรวมหนีเ้งินกู้ ทุกรายของสหกรณ์ผู้ ขอกู้ แล้วจะต้องไม่เกินวงเงินกู้ ยืมและค า้
ประกนัประจ าปี ท่ีสหกรณ์ผู้ขอกู้ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ 8.  หลักประกันเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ ขอกู้ และผู้จดัการสหกรณ์ ค า้
ประกันเงินกู้ และให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ท่ีมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินกู้ จ านองเป็น
ประกัน   เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นท่ีสหกรณ์ผู้ ขอกู้ ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็น
หลักประกันเงินกู้ ได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ ขอกู้ ทัง้คณะและผู้ จัดการสหกรณ์เป็นผู้ค า้
ประกันเงินกู้ เป็นรายบุคคล   และในกรณีผู้ค า้ประกันคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนท่ีสหกรณ์ผู้ขอกู้ จะช าระหนี ้
เสร็จสิน้  สหกรณ์ผู้ขอกู้ อาจจดัให้กรรมการด าเนินการคนใหม่เป็นผู้ค า้ประกันแทนคนเดิม   โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสหกรณ์ผู้ให้กู้  

ข้อ 9.  การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้สหกรณ์ท่ีขอกู้ เงิน
ช าระคืนต้นเงินและดอกเบีย้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ แตต้่องไมเ่กินหกสิบเดือน 

ข้อ 10. อตัราดอกเบีย้เงินกู้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม กบัสภาวะการเงินโดย
ประกาศเป็นคราว ๆ ไป การคดิดอกเบีย้เงินกู้ ให้คดิเป็นรายวนั โดยนบัจากวนัรับเงินกู้  

ข้อ 11. ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรือความจ าเป็นเกิดขึน้อนัท าให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ ไม่สามารถช าระคืนเงินกู้
ได้ตามก าหนด ให้สหกรณ์ผู้ ขอกู้ ย่ืนค าร้องขอผ่อนผันเล่ือนก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้ ต่อสหกรณ์ เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผนัให้ขยายเวลาช าระคืนเงินกู้  และระงบัการเสียเบีย้ปรับ ในช่วงระยะเวลาท่ี
ได้รับการผอ่นผนัได้ ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 12. สหกรณ์ผู้กู้ ไมช่ าระคืนเงินกู้ เม่ือถึงก าหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผนัจากคณะกรรมการหรือไม่มี
เหตผุลอนัสมควร จะต้องเสียเบีย้ปรับผิดนดัช าระหนีเ้ป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 15.00 ตอ่ปี ของต้นเงินท่ีผิดนดั 
โดยนบัถดัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระจนถึงวนัท่ีสหกรณ์ผู้ขอกู้ช าระเงินกู้ เสร็จสิน้ 

ข้อ 13.  การขอกู้  ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้สง่หนงัสือแสดงความจ านงการกู้ เงิน ระบวุตัถปุระสงค์ในการใช้
เงินกู้  จ านวนเงินท่ีขอกู้  ระยะเวลาช าระหนี ้พร้อมด้วยหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้

(1) ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ีมีการพิจารณาเร่ืองการขอกู้ เงินจาก
สหกรณ์ 

(2) งบการเงินและรายงานการสอบบญัชีประจ าปีฉบบัลา่สดุ พร้อมด้วยรายงานกิจการประจ าปี 
(3) งบทดลอง ณ วนัสิน้เดือน ก่อนวนัย่ืนหนงัสือแสดงความจ านงขอกู้  และย้อนหลงัอีก 2 เดือน 
(4) ส าเนาหลกัฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
(5) ข้อบงัคบัของสหกรณ์ รวมทัง้ระเบียบการเงินของสหกรณ์ 
(6) รายนามคณะกรรมการด าเนินการ ต าแหนง่ในคณะกรรมการด าเนินการ และต าแหนง่ใน      

หนว่ยงานท่ีสงักดั(ถ้ามี) รวมถึงผู้จดัการสหกรณ์พร้อมทัง้วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ
ด าเนินการ  พร้อมตวัอยา่งลายมือช่ือของทกุคน 
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(7) ส าเนาหนงัสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์   ในการก าหนดวงเงินกู้ ยืมหรือค า้
ประกนัประจ าปี 

(8) ส าเนาหลกัฐานการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินหรือบคุคล ซึง่สหกรณ์ได้กู้ ยืมไว้และยงัมีภาระ
ผกูพนัอยู่ 

(9) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ข้อ 14. ให้คณะกรรมการอ านวยการ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและวิเคราะห์ฐานะความมัน่คง 

ความสามารถในการช าระหนีแ้ละการจดัการ เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิและแจ้งผลการอนมุตัหิรือผลการวิเคราะห์
และความเห็นตอ่คณะกรรมการด าเนินการในคราวประชมุประจ าเดือน  

ข้อ 15. ถ้าสหกรณ์ผู้กู้ขอกู้ เงินจากแหลง่เงินกู้ อ่ืนๆ ในระหวา่งท่ียงัมีหนีเ้งินกู้อยู่ตอ่สหกรณ์ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบ 

ข้อ 16. ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ช าระคืนต้นเงิน
พร้อมทัง้ดอกเบีย้แก่สหกรณ์โดยทนัที แม้ยงัไมถ่ึงก าหนดตามสญัญาเงินกู้ ก็ตาม 

(1) เม่ือสหกรณ์ผู้ขอกู้ ต้องเลิกไม่วา่เพราะเหตใุด 
(2) เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ผู้ขอกู้ ฝ่าผืนข้อก าหนดตามข้อ 15 แหง่ระเบียบนี ้
(3) เม่ือปรากฏวา่สหกรณ์ผู้ขอกู้ ใช้เงินกู้ ไมถ่กูต้องตามวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ในสญัญาเงินกู้  
(4) เม่ือสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนดัไมช่ าระเงินกู้ตามก าหนดและคณะกรรมการไมไ่ด้ผ่อนผนัเวลาให้ 
(5) เม่ือมีเหตผุลท่ีคณะกรรมการ เห็นวา่สหกรณ์นัน้ไมส่มควรกู้ เงินสหกรณ์ตอ่ไป 

ข้อ 17. เม่ือคณะกรรมการอนมุตัเิงินกู้แล้ว ให้ผู้จดัการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็ว 
เพ่ือจดัท าสญัญากู้  และจดัท าหลกัประกนัให้เรียบร้อย แล้วจงึจดัสง่เงินกู้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ต่อไป 

ข้อ 18. การท าสญัญากู้  ให้จดัท าตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด และให้ผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทน
สหกรณ์ ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ และสหกรณ์ผู้ขอกู้ เป็นผู้ลงช่ือในสญัญากู้ ท่ีท ากบัสหกรณ์ 

ข้อ 19. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้    โดยใช้ตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐานแทนการท าสญัญากู้ ให้
สามารถท าได้ โดยจ านวนเงินกู้ ให้เป็นไปตามข้อ 7 ของระเบียบนี ้ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิอ่ืน ๆ ให้
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดขึน้ได้ตามความเหมาะสม และไมก่่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

ข้อ 20. สหกรณ์ผู้ขอกู้ ต้องแจ้งรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการและ/หรือผู้จดัการสหกรณ์ทกุครัง้ท่ีมี
การเปล่ียนแปลง เป็นหนงัสือพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ภายใน 60 วนัทีมีการเปล่ียนแปลง 

ข้อ 21. สหกรณ์ผู้ขอกู้ ต้องให้กรรมการด าเนินการและ/หรือผู้จดัการสหกรณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม่
ค า้ประกนัเงินกู้ดงักลา่วเพิ่มเตมิ เม่ือสหกรณ์ร้องขอ 
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ข้อ 22. สหกรณ์ทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะพิจารณาเงินกู้ ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้    ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร 

ข้อ 22. คณะกรรมการด าเนินการทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะพิจารณาเงินกู้ ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้    ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

ประกาศ ณ วนัท่ี 20 สิงหาคม 2560 

ลงช่ือ  
  (นายธาดาศกัดิ ์  วชิรปรีชาพงษ์) 

       ประธานกรรมการ 




