ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรให้ เงินกู้ยมื แก่สหกรณ์ อนื่
พ.ศ.2556

-------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ข้อ 66(9) และข้อ
90(3) คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 53 มีมติในการประชุม ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ.2556 จึงได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูย้ มื แก่สหกรณ์
อื่น ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จำกัด ว่ำด้ วยกำรให้ เงิน
กู้ยมื แก่ สหกรณ์ อนื่ พ.ศ.2556”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วนั ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ว่าด้วย การให้เงินกูย้ มื แก่
สหกรณ์อื่น พ.ศ.2543 และระเบียบอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จากัด
“สหกรณ์ผขู ้ อกู”้ หมายถึง สหกรณ์อื่น ที่ขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จากัด
ข้อ 5. สหกรณ์ผขู ้ อกู้ ต้องเป็ นสหกรณ์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ดาเนิน
ธุ รกิจตามแบบแผนที่กาหนดไว้ และมีฐานะมัน่ คง
ข้อ 6. สหกรณ์ผขู ้ อกู้ ต้องส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ ดังนี้
(1) หนังสื อขอกูเ้ งิน
(2) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการที่มีมติให้กเู้ งิน
(3) สาเนาหนังสื อนายทะเบียนสหกรณ์ที่ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื ประจาปี
(4) รายชื่อและลายมือชื่อคณะกรรมการชุดปั จจุบนั
(5) งบดุลประจาปี ฉบับปัจจุบนั และฉบับย้อนหลัง 1 ปี

(6) งบทดลอง เดือน ปี ปั จจุบนั และย้อนหลัง 2 เดือน
(7) ข้อบังคับของสหกรณ์ผขู ้ อกู้
(8) ระเบียบทางการเงิน และระเบียบเงินให้กแู้ ก่สมาชิกของสหกรณ์ผขู ้ อกู้
(9) เอกสารอื่นที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 7. เมื่ อคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้เงิ นกู้แล้ว ทั้งสัญ ญาเงิ นกู้ สั ญญาค้ าประกัน และ
เอกสารทางกฎหมายอื่ น ๆ เกี่ ยวกับเงิ นกู้ ต้องท าตามแบบที่ กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์ แล้ว
สหกรณ์ผขู ้ อกูจ้ ึงรับเงินจากสหกรณ์ได้
ข้อ 8. วงเงินที่ให้กู้ ให้กไู้ ด้ไม่เกินจานวนเงินสารองของสหกรณ์ผขู ้ อกู้ หรื อไม่เกินร้อยละ
25 ของทุนเรื อนหุ ้น หรื อไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินที่นายทะเบียนเห็นชอบให้สหกรณ์ผขู ้ อกูน้ ้ นั ๆ
กูย้ มื ได้ สุ ดแต่จานวนใดจะมากกว่าให้ใช้จานวนนั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกินวงเงินที่นายทะเบียนเห็นชอบ
การให้เงินกูใ้ หม่ทุกครั้ง ถ้ามีหนี้เดิมอยู่ ต้องหักออกจากเงินที่ให้กใู้ หม่ เพื่อให้เหลือหนี้
เงินกูเ้ พียงสัญญาเดียว
ข้อ 9. ระยะเวลาในการส่ งชาระคืน ส่ งชาระภายใน 50 งวด
ข้อ 10. การค้ าประกันเงินกู้
10.1 ให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผขู ้ อทั้งคณะ ค้ าประกันฐานะ
ส่ วนตัว หรื อ
10.2 มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็ม
จานวนเงินกูร้ ายนั้น
ข้อ 11. ให้คิดดอกเบี้ยเงินให้กไู้ ด้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 17 ต่อปี
ข้อ 12. ดอกเบี้ยเงินกูน้ ้ นั ให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ การคิดดอกเบี้ยเงินกู้
ให้คิดตั้งแต่วนั ที่สหกรณ์จ่ายเงินกูจ้ นถึงวันที่รับชาระคืน
ข้อ 13. สหกรณ์ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะจ่ายเงินกูใ้ ห้แก่สหกรณ์ผขู ้ อกู้ ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 14. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
กาหนดไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์
(นายประเสริ ฐ งานวงศ์พาณิ ชย์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
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