
ระเบียบสหกระเบียบสหกระเบียบสหกรณ์รณ์รณ์    

วา่ดว้ย วา่ดว้ย วา่ดว้ย       การให้การให้การให้สหกรณ์อืนกูย้มืเงิน  สหกรณ์อืนกูย้มืเงิน  สหกรณ์อืนกูย้มืเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        หนา้  หนา้  หนา้  111    
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞    

 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 
ว่าด้วย  การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 

พ.ศ.2559 
 

           
 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 107(4) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 
จํากัด พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 
12/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ฯ กําหนดระเบียบว่าด้วยการการให้สหกรณ์อื่น
กู้ยืมเงิน ขึ้นถือใช้ ดังนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ว่าด้วย การให้
สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ.2559” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบเป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 
                             3.1  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 5 จํากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกูยื้มเงิน พ.ศ.
2550 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมทกุฉบับ 
    3.2  บรรดาระเบียบ คําสั่ง มติ อย่างใดๆ  ที่ขัดหรือแย้งกบัระเบียบนี ้ใหย้กเลกิเสยีทั้งสิน้
และให้ใชร้ะเบยีบนี้แทน 

     ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
         “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 
         “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์  
                                                  กองบิน 5 จํากัด 
         “สหกรณ์ผู้ขอกู้” หมายความว่า สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย 

  ข้อ 5  สหกรณ์ผู้ขอกู้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (1)  ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจ
ของสหกรณ์แล้ว 
   (2)  มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี้ 
   (3)  มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ของ
สหกรณ์และระเบียบของทางราชการ โดยเคร่งครัดสม่ําเสมอ 
   (4)  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กําหนด 
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  ข้อ 6  สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้
สมาชิกกู้หรือเพื่อการดําเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์ผู้ขอกู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบอัน
เหมาะสมเท่านั้น 

 ข้อ 7  จํานวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่งๆ ต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของทุนเรือนหุ้น
รวมกับทุนสํารองของสหกรณ์ผู้ขอกู้ แต่เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้วจะต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมและ
ค้ําประกันประจําปีที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ข้อ 8  หลักประกันเงินกู้ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะค้ําประกันเป็น
รายบุคคล หรือให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินกู้จํานองเป็นประกัน  
เว้นแต่ในกรณีจําเป็นที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้  
ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ และในกรณีผู้ค้ําประกันคนใด พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะชําระหนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้กรรมการดําเนินการคนใหม่เป็น 
ผู้ค้ําประกันแทนคนเดิม 

 ข้อ 9  การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้สหกรณ์ผู้ขอกู้เงิน
ชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ต้องไม่เกินหกสิบเดือน 

 ข้อ 10  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน 
โดยประกาศเป็นคราวๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน  โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้ 

 ข้อ 11  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจําเป็นเกิดขึ้น อันทําให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถชําระคืน
เงินกู้ได้ตามกําหนด ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ย่ืนคําร้องขอผ่อนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์ เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาชําระคืนเงินกู้ และระงับการเสียเบี้ยปรับในช่างระยะเวลาที่ได้รับ
การผ่อนผันได้ตามสมควร 
 การผ่อนผันตามที่กล่าวในวรรคแรกนั้น จะกระทําได้ต่อเมื่อผู้ค้ําประกันทุกราย ที่ค้ําประกันหนี้
รายนั้น ได้ตกลงยินยอมในขณะที่มีการขอผ่อนผันและยินยอมผูกพันตนเข้าค้ําประกันหนี้ตามเงื่อนไขที่ผ่อนผันนั้น 

 ข้อ 12  ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้ ไม่ ชําระคืนเงินกู้ เมื่อถึงกําหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจาก
คณะกรรมการหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบ้ียปรับผิดนัดชําระหนี้เป็นรายวันในอัตราร้อยละสิบต่อปีของ
ต้นเงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ชําระเงินกู้เสร็จสิ้น 

 ข้อ 13  การขอกู้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ย่ืนหนังสือแสดงความจํานงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ 
จํานวนเงินที่ขอกู้  ระยะเวลาชําระหนี้พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   (1)  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกู้เงิน
จากสหกรณ์ 
   (2)  งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงานกิจการ
ประจําปี 
   (3)  งบทดลอง  ณ  วันสิ้นสุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกู้ และ
ย้อนหลังอีกสองเดือน 
   (4)  สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
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   (5)  ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์ 
 
   (6)  รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหน่งในคณะกรรมการดําเนินการและ
ตําแหน่งในหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดํารงตําแหน่งของกรรมการดําเนินการ 
   (7)  สําเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกําหนดวงเงินกู้ยืม  
ค้ําประกันประจําปี 
 
   (8)  สําเนาหลักฐานการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ผู้ขอกู้ได้กู้ยืมไว้
และยังมีภาระผูกพันอยู่ 
   (9)  เอกสารอื่นๆ ที่สหกรณ์กําหนด 

 ข้อ 14  ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และวิเคราะห์ฐานะความมั่นคง ความสามารถใน
การชําระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 ข้อ 15  ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อ่ืน ในระหว่างที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบ 

 ข้อ  16  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ชําระคืน  
ต้นเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยังไม่ถึงกําหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม 
       (1)  เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด 
       (2)  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อกําหนดตามข้อ 15 แห่งระเบียบนี้ 
       (3)  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกูใ้ช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุไว้ในสญัญาเงินกู ้
       (4)  เมื่อสหกรณ์ผูข้อกู้ผดินัดไม่ชําระเงนิตามกําหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผ่อนเวลาให ้
       (5)  เมื่อมเีหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์นั้นไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์ต่อไป 

 ข้อ 17  เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้ว ให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็ว 
เพื่อจัดทําสัญญากู้ และจัดทําหลักประกันให้เรียบร้อยแล้วจึงจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ต่อไป 

 ข้อ 18  การทําสัญญากู้ ให้จัดทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนดและให้ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
สหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผู้ขอกู้เป็นผู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ทํากับสหกรณ์ 

 ข้อ 19  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ โดยใช้ต๋ัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการทําสัญญากู้ 
ให้สามารถกระทําได้โดยจํานวนเงินกู้ให้เป็นไปตาม ข้อ 7 ของระเบียบนี้ สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอ่ืนๆ  
ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์  

ประกาศ  ณ  วันที่         ธันวาคม พ.ศ.2559 
 
 

                                  นาวาอากาศเอก 
                        (สรวิชญ์  สุรกุล) 
       ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 

 
 



ระเบียบสหกระเบียบสหกระเบียบสหกรณ์รณ์รณ์    
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