-๑ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้และดอกเบีย้ เงินกู้แก่ สหกรณ์ อนื่ พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๕๙(๘) และ ข้อ ๘๕(๔) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุด
ที่ ๕๐ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ ไ ด้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.๒๕๔๙ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้
แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๓. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่าคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรืจํอากัด
“สหกรณ์ผขู ้ อกู”้ หมายความถึง สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ ๔. สหกรณ์ผขู ้ อกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ไม่มีขอ้ บกพร่ องทางการเงินและการบัญชี หรื อถ้ามีตอ้ งได้รับการแก้ไขจนเป็ นที่พอใจของสหกรณ์แล้ว
(๒) มีความมัน่ คงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้
(๓) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์ และ
ระเบียบของทางราชการโดยเคร่ งครัดสมํ่าเสมอ
(๔) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ ๕. สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ี่มีวตั ถุประสงค์จะใช้เงินกูเ้ พื่อเป็ นทุนหมุนเวียน ให้สมาชิกกูห้ รื อเพื่อ
การดําเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบอันเหมาะสมเท่านั้น
ข้อ ๖. จํานวนเงินกูท้ ี่ให้แก่สหกรณ์ผขู ้ อกูส้ หกรณ์หนึ่งๆ ต้องไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของทุนเรื อนหุน้ รวมกับทุนสํารอง
ของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนี้เงินกูท้ ุกรายของสหกรณ์ผขู ้ อกูแ้ ล้วจะต้องไม่เกินวงเงินกูย้ มื และคํ้าประกันประจําปี ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ ๗. หลักประกันเงินกูใ้ ห้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผกู ้ ทู้ ้ งั คณะคํ้าประกันเป็ น รายบุคคล และให้
จัดหาอสังหาริ มทรัพย์หรื อสังหาริ มทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าจํานวนเงินกูจ้ าํ นองเป็ นประกัน เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นที่สหกรณ์ผขู ้ อกู้
ไม่มีหลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็ นหลักประกันเงินกูไ้ ด้ ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ้ งั
คณะเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันเงินกู้ และในกรณี ผคู ้ ้ าํ ประกันคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผขู ้ อกูจ้ ะชําระหนี้เสร็ จสิ้น ให้สหกรณ์ผู ้
ขอกูจ้ ดั ให้กรรมการดําเนินการคนใหม่เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันแทนคนเดิม
ข้อ ๘. การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้สหกรณ์ที่ขอกูเ้ งินชําระคืนต้นเงิน
และดอกเบี้ยให้เสร็ จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในแผนการใช้เงินกูแต่้ ตอ้ งไม่เกินหกสิ บเดือน
ข้อ ๙. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน โดยประกาศเป็ น
คราวๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดเป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้

-๒ข้อ ๑๐. ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสยั หรื อความจําเป็ นเกิดขึ้นอันทําให้สหกรณ์ผขู ้ อกูไ้ ม่สามารถชําระคืนเงินกูไ้ ด้ตาม
กําหนด ให้สหกรณ์ผขู ้ อกูย้ นื่ คําร้องขอผ่อนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกูต้ ่อสหกรณ์เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผัน
ให้ขยายเวลาชําระคืนเงินกู้ และระงับการเสี ยเบี้ยปรับ ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๑. สหกรณ์ผกู ้ ไู้ ม่ชาํ ระคืนเงินกูเ้ มื่อถึงกําหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการหรื อไม่มีเหตุผลอัน
สมควร จะต้องเสี ยเบี้ยปรับผิดนัดชําระหนี้เป็ นรายวันในอัตราตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินกู้
ข้อ ๑๒. การขอกู้ ให้สหกรณ์ผขู ้ อกูย้ นื่ หนังสื อแสดงความจํานงระบุวตั ถุประสงค์ในการใช้เงินกูจ้ าํ นวนเงินที่ขอกู้
ระยะเวลาชําระหนี้พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่ องขอกูเ้ งินจากสหกรณ์
(๒) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปี ล่าสุด พร้อมด้วยรายงานกิจการประจําปี
(๓) งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน ก่อนวันยืน่ หนังสื อแสดงความจํานงขอกู้ และย้อนหลังอีก ๒ เดือน
(๔) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
(๕) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์
(๖) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหน่งในคณะกรรมการดําเนินการและตําแหน่งในหน่วยงานที่
สังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดํารงตําแหน่งของกรรมการดําเนินการ
(๗) สําเนาหนังสื อให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์
ในการกําหนดวงเงินกูย้ มื หรื อคํ้าประกัน
ประจําปี
(๘) สําเนาหลักฐานการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินหรื อบุคคลซึ่งสหกรณ์ได้กยู้ มื ไว้และยังมีภาระผูกพันอยู่
(๙) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ ๑๓. ให้ผจู ้ ดั การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมัน่ คง ความสามารถในการชําระหนี้และ
การจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
ข้อ ๑๔. ถ้าสหกรณ์ผขู ้ อกูจ้ ะกูเ้ งินจากผูอ้ ื่นในระหว่างที่ยงั มีหนี้เงินกูอ้ ยูต่ ่อสหกรณ์ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ ๑๕. ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกูแ้ ละให้สหกรณ์ผขู ้ อกูช้ าํ ระคืนต้นเงินพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยงั ไม่ถึงกําหนดตามสัญญาเงินกูก้ ็ตาม
(๑) เมื่อสหกรณ์ผขู ้ อกูต้ อ้ งเลิกไม่วา่ เพราะเหตุใด
(๒) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูฝ้ ่ าฝื นข้อกําหนดตาม ข้อ ๑๔ แห่งระเบียบนี้
(๓) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูใ้ ช้เงินกูไ้ ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
(๔) เมื่อสหกรณ์ผขู ้ อกูผ้ ิดนัดไม่ชาํ ระเงินกูต้ ามกําหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผอ่ นเวลาให้
(๕) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์ผขู ้ อกูน้ ้ นั ไม่สมควรกูเ้ งินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ ๑๖. เมื่อคณะกรรมการอนุมตั ิเงินกูแ้ ล้ว ให้ผจู ้ ดั การแจ้งให้สหกรณ์ผขู ้ อกูท้ ราบโดยเร็ วเพื่อจัดทําสัญญากู้ และ
จัดทําหลักประกันให้เรี ยบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ผขู ้ อกูต้ ่อไป
ข้อ ๑๗. การทําสัญญากูใ้ ห้จดั ทําตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด และให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผขู ้ อกู้ เป็ นผูล้ งชื่อในสัญญากูท้ ี่ทาํ กับสหกรณ์
ข้อ ๑๘. การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผขู ้ อกูโ้ ดยใช้ตวั๋ สัญญาใช้เงินเป็ นหลักฐานแทนการทําสัญญากู้ ให้สามารถกระทํา
ได้ โดยจํานวนเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามข้อ ๖ ของระเบียบนี้ สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิอื่นๆ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนด
ขึ้นได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์
ให้รองประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้

-๓ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเรื อโท ศ.

( วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

