
 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัย์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จ ากัด  

ว่าด้วยการให้สหกรณอ์ืน่กู้ยืมเงนิ 

พ.ศ. 2557 
---------------------------------------- 

 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 20 และข้อ 55(4) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด พ.ศ. 2552 คณะกรรมการด าเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อ

วันที่ 9 เมษายน 2557 จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จ ากัด วา่ด้วยการ

ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2557” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้บังคับใชต้ั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณใ์ห้ความเห็นชอบเป็นต้นไป   

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้

แกส่หกรณอ์ื่น พ.ศ. 2556 

 บรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ มติ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับระเบยีบนี ้ให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี ้ 

  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด  

  "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จ ากดั 

  “สหกรณผ์ู้ขอกู้”  หมายความว่า สหกรณร์วมถงึชุมนุมสหกรณด์้วย 

  “คณะกรรมการอ านวยการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการอ านวยการ สหกรณ์

ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด   

  “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณอ์อม

ทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด  

 ข้อ 5 สหกรณผ์ู้ขอกู ้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้ 

         5.1 ไม่มีความบกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรอืถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขจนเป็น

ที่พอใจของสหกรณแ์ล้ว 

          5.2 มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการช าระหนี้ 

           5.3 มีความสามารถในการจัดการที่ดีและได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

ของสหกรณแ์ละระเบียบของทางราชการโดยเครง่ครัดสม่ าเสมอ 

           5.4 มีข้อบังคับก าหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของสมาชิกและการให้เงินกู้แกส่มาชิก  

       /ข้อ 6 สหกรณจ์ะให้เงินกู้… 
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ข้อ 6 สหกรณจ์ะให้เงินกู้แกส่หกรณผ์ู้ขอกูท้ี่มีวัตถุประสงคจ์ะใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้

สมาชิกกูห้รือเพื่อด าเนินธุรกิจอื่นของสหกรณต์ามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบอัน

เหมาะสมเท่านั้น                                                              

ข้อ 7 จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนเรือน

หุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้วจะต้องไม่เกิน

วงเงินกูย้ืมและค้ าประกันที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ 8 หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะค้ าประกัน

เป็นรายบุคคลและให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินกู้

จ านองเป็นประกัน  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นที่สหกรณผ์ู้ขอกูไ้ม่มีหลักทรัพย์หรอืไม่สามารถหาหลักทรัพย์

มาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะเป็นผู้ค้ าประกัน

และในกรณี ผู้ค้ าประกันคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะช าระหนี้เสร็จสิ้น  ให้สหกรณ์ผู้

ขอกูจ้ัดให้กรรมการด าเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิม 

ข้อ 9 ระยะเวลาการช าระหนี้เงินกู้ให้ก าหนดตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่เกิน 100 งวด แต่

ละงวดมีระยะเวลาห่างกันหนึ่งเดือน   

 ข้อ 10 อัตราดอกเบีย้เงินกู ้ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน 

โดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน  นับตั้งแต่วันที่ที่ลงในเช็คตาม

จ านวนเงินต้นที่ได้รับไป 

 การส่งคนืเงินกูใ้ห้คิดดอกเบีย้เงินกูส้ิน้สุดกอ่นวันส่งคนืหนึ่งวัน 

ข้อ 11 ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็นเกิดขึ้นอันท าให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถช าระ

เงินกูไ้ด้ตามก าหนด ให้สหกรณ์ผูข้อกูย้ื่นค ารอ้งขอผ่อนผันเลื่อนก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์ 

เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาช าระคืนเงินกู้ และระงับการเสียเบี้ยปรับ

ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการผอ่นผันได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 12 สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่ช าระคืนเงินกู้เมื่อถึงก าหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจาก

คณะกรรมการหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดช าระหนี้เป็นรายวันในอัตรา

ดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้บวกร้อยละ 2 ต่อปี ของเงินต้นที่ผิดนัด โดยนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ

จนถงึกอ่นวันที่สหกรณ์   ผู้ขอกูช้ าระเงินหนึ่งวัน 

หากเดือนถัดไปยังไม่สามารถช าระได้ สหกรณผ์ู้ขอกู้จะต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มในอัตรา ดังนี้ 

(1) เดือนที่ 1 เบี้ยปรับเพิ่มขึน้อัตราร้อยละ 0.25  

(2) เดือนที่ 2 และเดือนถัดไป เบี้ยปรับเพิ่มขึน้อัตราร้อยละ 0.50 

 

 

/ข้อ 13 การขอกู้ให้สหกรณ์.. 
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ข้อ 13 การขอกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นหนังสือแสดงความจ านงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู ้

จ านวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาช าระหนี ้พรอ้มด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 

       13.1 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการของ สหกรณ์ผู้ขอกู้ครั้งที่มี

มติให้กู้ยืมเงิน 

        13.2 งบดุล งบก าไรขาดทุน งบทดลอง และรายงานกิจการประจ าปี ซึ่งผู้ตรวจสอบ

บัญชีสหกรณ์รับรองแล้วย้อนหลัง 3 ปี พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีอย่างยาวของผู้สอบบัญชี 

สหกรณป์ีสุดท้าย  

       13.3 งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอกู้และ

ย้อนหลังอีก 3 เดือน  

         13.4 ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 

          13.5 ข้อบังคับ และระเบียบทางการเงินของสหกรณผ์ู้ขอกู้ 

          13.6 รายนามคณะกรรมการด าเนินการ ต าแหนง่ในคณะกรรมการด าเนินการและ

ต าแหนง่ในหน่วยงานที่สงักัด (ถา้มี) อัตราเงินเดือน พรอ้มทั้งวาระของการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ

ด าเนินการ   

         13.7 ส าเนาหนงัสอืก าหนดวงเงินกูย้ืมประจ าปีที่นายทะเบยีนสหกรณใ์ห้ความ

เห็นชอบของปีปัจจุบนั  

         13.8 ส าเนาหลักฐานการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน หรือเจ้าหนีอ้ืน่ทุกรายซึ่ง 

สหกรณผ์ู้ขอกูไ้ด้กู้ยืมไว้และยงัมีภาระผูกพนัอยู ่ 

         13.9 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณผ์ู้ขอกูข้องปีที่ผ่านมา  

          13.10 เอกสารอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์ก าหนด 

 ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องมีผู้รับผิดชอบของสหกรณผ์ู้ขอกูร้ับรองความถูกต้อง  

 ข้อ 14 ให้ผูจ้ัดการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและวิเคราะหฐ์านะความมั่นคงความสามารถใน

การช าระหนี้และการจัดการ แล้วเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

เพื่อพิจารณาต่อไป 

 ข้อ 15 ถา้สหกรณผ์ู้ขอกูจ้ะกูเ้งินจากผูอ้ื่นในระหว่างทีย่ังมหีนีเ้งินกูอ้ยู่ตอ่สหกรณ ์ต้องแจ้งให้

สหกรณท์ราบ 

 ข้อ 16 ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้หากคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้สหกรณ์เรียกคืน

เงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ช าระคืนเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยังไม่ถึงก าหนด

ตามสัญญาเงินกูก้็ตาม 

       16.1 เมื่อสหกรณผ์ู้ขอกูต้้องเลิกไม่วา่เพราะเหตุใด 

          16.2 เมื่อปรากฏว่าสหกรณผ์ู้ขอกูฝ้่าฝืนข้อก าหนดตามข้อ 15 แห่งระเบียบนี้ 

           16.3 เมือปรากฏว่าสหกรณผ์ู้ขอกูใ้ช้เงินกูไ้ม่ถูกต้องตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ 

           16.4 เมื่อสหกรณผ์ู้ขอกูผ้ิดนัดไม่ช าระเงินกู้ตามก าหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผอ่นเวลาให้ 

           16.5 เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการ เห็นว่าสหกรณผ์ู้ขอกู้นั้นไม่สมควรกู้เงินสหกรณต์่อไป 

/ข้อ 17 ให้คณะกรรมการ.. 
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ข้อ 17 ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองหลักฐานและข้อมูลตลอดจนวงเงิน

ให้กู้ยืม อัตราดอกเบีย้เงินให้กู้ และก าหนดเวลาช าระหนีเ้งินกู ้แล้วน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

เพื่อพิจารณา  

 การอนุมัติเงินกูใ้ห้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ 

         คณะกรรมการอาจมีมติ มอบหมายให้คณะกรรมการอ านวยการ เป็นผู้อนุมัติเงินให้กูแ้ก่

สหกรณผ์ู้ขอกูจ้ านวนวงเงินรวมสัญญาแต่ละประเภทไม่เกนิสามสิบหา้ล้านบาท เมื่อคณะกรรมการ

อ านวยการได้อนุมัติเงนิให้กูแ้กส่หกรณ์ผูข้อกูใ้ดไปแล้ว ให้น าเสนอคณะกรรมการทราบในการประชุม

คราวถัดไป   

ข้อ 18 เมื่ออนุมัติเงินกู้แล้ว ให้ผู้จัดการแจง้ให้สหกรณ์ผูข้อกูท้ราบโดยเร็ว เพื่อจัดท าสัญญากู ้

และจัดท าหลักประกันให้เรยีบรอ้ย แล้วจงึจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผูข้อกูต้่อไป 

 ข้อ 19 การท าสัญญากู้ ให้จัดท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด และให้ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ

แทนสหกรณ ์ตามข้อบังคับของสหกรณ ์และสหกรณผ์ู้ขอกู ้เป็นผู้ลงชื่อในสัญญากูท้ี่ท ากับสหกรณ์ 

 จ านวนเงินกู้ อัตราดอกเบีย้และระยะเวลาการช าระหนีเ้งินกูใ้ห้ระบุไว้ในสัญญาให้ชัดเจน  

 สหกรณผ์ู้ขอกูท้ี่ได้รับเงินกูจ้ะต้องส่งงบทดลอง หรืองบดุลให้แก่ สหกรณ ์เป็นประจ าทุกเดือน

จนกวา่จะช าระหนีเ้งินกูห้มด  

ข้อ 20 การให้เงินกู้แกส่หกรณผ์ู้ขอกูโ้ดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการท าสัญญากู ้

ให้สามารถกระท าได้ โดยจ านวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ 7 ของระเบียบนี้ ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติอื่น ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายแกส่หกรณ์ 

 ข้อ 21 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบยีบนี ้ 
 

ประกาศ ณ วันที่       เมษายน  พ.ศ. 2557 

 

                     

              

(รองศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ ทะนง  ฉัตรอุทยั) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากดั 

 


