ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
ว่าด้ วยเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ.2554
***********************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 75 (8)
และข้อ 103 (3)
ที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการชุ ดที่ 26 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2554 ได้กาหนด
ระเบียบว่าด้วยเงินกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อซื้ อรถยนต์ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อซื้ อรถยนต์ พ.ศ. 2554 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิ กระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด ว่าด้วย
เงินกูส้ วัสดิการเพื่อซื้ อรถยนต์ พ.ศ. 2553
บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และคาสั่งอื่นใดในส่ วนที่กาหนดไว้
แล้วในระเบียบนี้ หรื อขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
“ข้อบัง คับ ” หมายความว่า ข้อ บังคับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข เพชรบุ รี
จากัด
“คณะกรรมการดาเนิ น การ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือนหรื อค่าจ้างประจา ซึ่ งสมาชิกได้รับจาก
กรมเจ้าสังกัดหรื อจากนายจ้างแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
หมวดที่ 1
บททัว่ ไป
ข้อ 6 สมาชิกที่จะขอกูเ้ งินสามัญสวัสดิการเพื่อซื้ อรถยนต์ ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุ รี จากัด แต่ถ้าเคยลาออก
จากการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์น้ ีมาก่อนแล้ว สมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่จะต้องมีเวลาการเป็ นสมาชิ ก
ครั้งหลังไม่ต่ากว่า 12 เดือน

(2) เป็ นผูท้ ี่ คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็ นว่า มีความสามารถที่ จะผ่อน
ชาระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยได้ตามกาหนด
ข้อ 7 สมาชิกที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อ 6 อาจขอกูเ้ งินสามัญสวัสดิการเพื่อ
ซื้ อรถยนต์ได้ภายใต้เงื่อนไขที่วา่ ต้องมีเงินได้รายเดือนพอที่จะให้หกั ชาระหนี้ คืนเงินกูใ้ นแต่ละงวด
ได้แต่ตอ้ งไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ข้อ 8 สมาชิ ก ผูป้ ระสงค์ขอกู้เงิ นสามัญ สวัส ดิ ก ารเพื่ อซื้ อรถยนต์จะต้องมี หุ้ น
สามัญ อยู่ใ นสหกรณ์ อ ย่า งน้อ ย ร้ อ ยละ 20 ของรถยนต์ที่ ต้อ งการซื้ อ และต้อ งไม่ เป็ นหนี้ กับ
สหกรณ์ตามสัญญาเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อรถยนต์
ข้อ 9 สมาชิ กสหกรณ์ ที่ ได้กู้เงิ นสามัญ สวัส ดิ ก ารเพื่ อซื้ อรถยนต์ไ ปแล้ว หาก
ประสงค์ขอกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อซื้ อรถยนต์อีก คันที่ซ้ื อใหม่ตอ้ งมีราคาประเมินไม่ต่ากว่ายอดขอกู้
และต้องชาระหนี้ ยอดเงินกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อซื้ อรถยนต์ครั้งก่อนเสร็ จสิ้ นแล้วโดยการแปลงหนี้
ใหม่กบั สัญญาเดิ ม หรื อนาเงินสดมาชาระหนี้ ก็ได้ ทั้งนี้ ห้ามใช้สิทธิ์ กูเ้ งิ นตามระเบียบนี้ อีกภายใน
กาหนดเวลา 1 ปี นับจากวันเริ่ มต้นสัญญาเงินกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อซื้ อรถยนต์ครั้งหลังสุ ด
ข้อ 10 หลักเกณฑ์และวิธีการให้กสู้ ามัญเพื่อซื้ อรถยนต์ ดังนี้
(1) รถยนต์ใหม่ให้ถือราคาจากบริ ษทั ผูข้ ายเป็ นเกณฑ์
(2) รถยนต์ใช้แล้วให้ถือราคาจากผูข้ าย และราคาจากการวิเคราะห์ประเมินของ
คณะกรรมการเงินกู้ อย่างใดน้อยกว่าให้ถือราคานั้นเป็ นเกณฑ์
(3) การกูต้ อ้ งไม่ใช่การกูเ้ พื่อซื้ อรถยนต์จากคู่สมรสของตนเอง
(4) การกูต้ อ้ งไม่รวมถึงการกูเ้ พื่อชาระค่าเช่าซื้ อรถยนต์จากบริ ษทั (รี ไฟแนนซ์)
หรื อสถาบันการเงินอื่นๆ ทั้งของผูก้ หู้ รื อคู่สมรส
ข้อ 11 สมาชิ ก ที่ ส่ งคื นเงิ นกู้ส ามัญ หรื อเงิ นกู้พิ เศษ หรื อเงิ น กู้เพื่ อเหตุ ฉุ ก เฉิ น
หรื อเงินกูส้ ามัญสวัสดิการอย่างอื่นต่อสหกรณ์ยงั ไม่เสร็ จสิ้ นอาจยื่นคาขอกูเ้ งินสามัญสวัสดิการเพื่อ
ซื้ อรถยนต์ได้ภายใต้ขอ้ จากัดว่า จานวนยอดชาระหนี้ รายงวดของเงินกูจ้ ากสหกรณ์ ทุกสัญญา ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 83 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกที่กนู้ ้ นั
ข้อ 12 สมาชิกผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินตามระเบียบนี้ ต้องยืน่ คาขอกูพ้ ร้อมหลักฐาน
ต่ อ สหกรณ์ ต ามแบบที่ ส หกรณ์ ก าหนด โดยผ่ านการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น จากผู บ้ ัง คับ บัญ ชา
หน่วยงานต้นสังกัด
การกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อซื้ อรถยนต์ ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 2 คน ตรวจสอบและให้คารับรองวัตถุ ประสงค์แห่ งการกูว้ ่าได้ซ้ื อขายกันจริ งหรื อไม่
และเสนอข้อเท็จจริ งต่อคณะกรรมการดาเนิ นการก่อนการอนุมตั ิให้กู้
ข้อ 13 คณะกรรมการด าเนิ น การหรื อ ผูไ้ ด้รับ มอบอ านาจจากคณะกรรมการ
ดาเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิเงินกูส้ วัสดิการสมาชิกตามระเบียบนี้

มติในการพิ จารณาอนุ มตั ิให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนคณะกรรมการ
ดาเนินการที่เข้าประชุม
ข้อ 14 การคิดอัตราดอกเบี้ยให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็ นคราวๆ ไป
หมวดที่ 2
หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต์
ข้อ 15 ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ที่ ไ ม่ ห นี้ สิ น ต่ อสหกรณ์ และประสงค์จะกู้เงิ น สามัญ
สวัสดิการเพื่อซื้ อรถยนต์ โดยวงเงินกูไ้ ม่เกินกว่าค่าหุ ้นสามัญที่สมาชิกผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ก็ไม่ตอ้ งมี
หลักทรัพย์ประกันอื่นอีก แต่ถา้ หากเงินกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อซื้ อรถยนต์น้ นั มีจานวนเกินกว่าค่าหุ ้น
สามัญซึ่ งสมาชิกผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ผูก้ จู้ ะต้องมีหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์อ ัน ปลอดจากภาระติ ด พัน ใดๆ จานองเป็ นประกัน เต็ ม
จานวนเงินกูร้ ายนั้น โดยจานวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าค่าหุ ้นของผูก้ ูต้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 80 แห่ งค่า
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั
ในกรณี ที่ จานองสิ่ งปลู กสร้ างเป็ นประกันการกู้เงิ นสามัญสวัส ดิ การเพื่ อการซื้ อ
รถยนต์ผกู ้ ูต้ อ้ งจัดให้มีการประกันภัยสิ่ งปลู กสร้ าง ตามมูลค่าราคาประเมินของทรัพย์สิน โดยระบุ
ชื่อสหกรณ์เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและผูก้ เู้ ป็ นผูช้ าระเบี้ยประกันนั้น
(2) มีหลักทรัพย์รัฐบาล ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาเป็ นประกัน
เงิ น กู้ร ายนั้ น โดยจ านวนเงิ น กู้ส่ ว นที่ เกิ น กว่า ค่ า หุ ้ น ของผู ้กู้ ต้อ งอยู่ภ ายในร้ อ ยละ 90 แห่ ง ค่ า
หลักทรัพย์น้ นั
(3) สมาชิกที่คณะกรรมการเห็นสมควรเป็ นผูค้ ้ าประกันไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
ข้อ 16 การกู้เงิ น สามัญ สวัส ดิ ก ารเพื่ อ ซื้ อ รถยนต์ สมาชิ ก ผู ก้ ู้ต้อ งยิ น ยอมให้
สหกรณ์เก็บรักษาต้นฉบับใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คนั ดังกล่าวไว้เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับ
เงินกู้ และผูก้ จู้ ะไม่จาหน่าย จ่าย โอน รถยนต์คนั ดังกล่าว ให้กบั ผูอ้ ื่นเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวัน
รับเงินกู้
หมวดที่ 3
การส่ งคืนเงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อการซื้อรถยนต์
ข้อ 17 คณะกรรมการดาเนิ นการจะพิจารณากาหนดให้ผูก้ ูช้ าระคื นต้นเงิ นและ
ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนงวดละเท่าๆ กัน ตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนเงินกู้ และความมุ่งหมายแห่ งการกู้
แต่ตอ้ งไม่เกิน 96 งวด
ห รื อใน กรณี มี ความจ าเป็ น เมื่ อผู ้ กู้ ร้ อ งขอผลั ด ส่ งเงิ น งวดเป็ น ห นั ง สื อ
คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็นชอบแล้วก็อาจอนุ มตั ิให้ผลัดส่ งได้ครั้งละ 1 เดือน แต่จานวน

เงินงวดจะต้องไม่เกิ นจากที่กาหนดไว้จะไม่มีการผ่อนเวลาอีก ส่ วนดอกเบี้ยให้ลดลงตามส่ วนของ
ต้นเงิน
ผูก้ ู้ต้อ งยิ น ยอมให้ ส หกรณ์ หั ก เงิ น เดื อ นเพื่ อ ช าระเงิ น กู้ต ามวรรคแรกทุ ก เดื อ น
จนกว่าจะชาระเงินกูเ้ สร็ จสิ้ น
ข้อ 18. สหกรณ์ เรี ย กเก็ บ ดอกเบี้ ยเงิ น กู้ ส วัส ดิ ก ารในอัต ราที่ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด โดยรวมชาระคืนเป็ นงวดชาระหนี้รายเดือน ตามวิธีการที่กาหนดใน ข้อ16
ข้อ 19. ในกรณี ใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินสวัสดิการซื้ อรถยนต์ถึงกาหนดส่ งคืน
โดยสิ้ นเชิง
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ พู้ น้ จากเป็ นสมาชิกสหกรณ์น้ ีไม่วา่ กรณี ใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนิ นการว่า ผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ที่
ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การเห็ น ว่าหลัก ประกัน ส าหรั บ เงิ น กู้รายใดเกิ ด
บกพร่ องและผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขให้ดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่ งเงิ นงวดชาระหนี้ เป็ นเวลาถึ ง 2 เดื อนติ ดต่อกัน หรื อผิดนัดการส่ ง
เงินงวดชาระหนี้ดงั กล่าวนับถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
(5) เมื่ อผูก้ ู้นาทรั พ ย์สิ นที่ จดั หามาได้โดยใช้เงิ นกู้จากสหกรณ์ ไปจานอง จาน า
หรื อจาหน่ ายจ่ายโอนให้แก่ผูใ้ ด หรื อนาไปใช้สอยเป็ นประจา โดยมิได้รับอนุ ญาตเป็ นหนังสื อจาก
คณะกรรมการดาเนินการ
แต่ถา้ หากผูก้ ูอ้ อกจากสหกรณ์ ดว้ ยเหตุตายและทายาทตามกฎหมายของผูก้ ูย้ นิ ยอม
ที่ จะผ่อ นช าระเงิ น กู้ต่ อไปตามเงื่ อนไขในสั ญ ญาเดิ ม ที่ ผู ก พัน ไว้ คณะกรรมการดาเนิ น การอาจ
พิจารณาให้ทายาทตามกฎหมายของผูก้ ูเ้ ป็ นผูผ้ ่อนชาระเงินกูไ้ ปตามเงื่อนไขเดิมก็ได้ แต่ตอ้ งมีการ
จัดทานิติกรรมให้ระหว่างสหกรณ์และทายาทตามกฎหมาย เพื่อให้มีผลผูกพันโดยชอบด้วยกฎหมาย
ต่อไป
ข้อ 20 กรณี สมาชิกผูก้ ูน้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ และไม่สามารถส่ งคืนเงินกู้
ทั้งจานวนแก่สหกรณ์ ภายในงวดเดี ยวได้ หรื อผูก้ ูไ้ ด้จาหน่ าย จ่าย โอน รถยนต์คนั ดังกล่ าว ไปให้
ผูอ้ ื่นก่อนระยะเวลา 1 ปี นับจากวันจ่ายเงินกู้ ให้สหกรณ์ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ายนี้ ข้ ึนเป็ น 2 เท่า
ของอัตราดอกเบี้ยตามระเบียบนี้นบั จากวันรับเงินกู้

หมวดที่ 4
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 21 เมื่อคณะกรรมการดาเนิ น การอนุ มตั ิ ให้กู้เงิ นได้ ผูก้ ู้ตอ้ งทาสัญญากู้เงิ น
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด 1 ฉบับ สหกรณ์เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ 22 เมื่ อ ผู ้กู้ ช าระหนี้ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว ผู ้กู้ จ ะขอไถ่ ถ อนหลัก ประกัน และรั บ
หลักฐานคืนต้องบันทึกการรับคืนไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ 23 ค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการขอกูเ้ งินกูส้ ามัญสวัสดิการซื้ อรถยนต์ กาหนด
ไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) สมาชิ กขอกูเ้ งิ นกู้สวัสดิ การ ซึ่ งจะต้องการตรวจสอบหลักทรัพย์ และทานิ ติ
กรรมภายในจังหวัด ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นการจ้างบริ ษทั ตรวจสอบหลักทรัพย์
(2) สมาชิ กขอกูเ้ งินสามัญสวัสดิ การซื้ อรถยนต์ ซึ่ งจะต้องตรวจสอบหลักทรัพย์
และทานิติกรรมนอกเขตจังหวัดให้สมาชิกจัดพาหนะสาหรับกรรมการที่จะไปตรวจสอบทรัพย์ และ
ทานิ ติกรรม แต่ถ้าเป็ นการกู้ใหม่หรื อเปลี่ ยนแปลง หลักทรัพย์ขณะที่ ยงั ส่ งต้นเงิ นกูไ้ ม่หมดให้ผูก้ ู้
ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
ข้อ 24 ในกรณี ที่ มี ปั ญหาเกี่ ยวกับ การปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบนี้ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการเป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

(นายสมเจต ปิ่ นสมบูรณ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด

