
ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
เร่ือง หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ พ.ศ. 2555 

    
 
  โดยที่ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 ก าหนดให้มีเงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ เพ่ือเป็นสวัสดิการให้
สมาชิกมียานพาหนะไว้ใช้สอยแล้วนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 37 ครั้งที่ 6/2555 
เมื่อวันพุธที่  27 มิถุนายน 2555 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์ เงินกู้ พิ เศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ  
พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ พ.ศ. 2555 

  ข้อ 2 หลักเกณฑ์การซื้อยานพาหนะ 
  เป็นยานพาหนะใหม่หรือที่เคยใช้งานมาแล้ว ซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน 
  (2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน 
  (3) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ าหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม 
  (4) รถจักรยานยนต์ 

  ข้อ 3 วงเงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ 
  วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค านึงถึงความสามารถ
ของผู้กู้ที่จะส่งเงินงวดช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยได้ 

  ข้อ 4 การยื่นขอกู้ 
  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 

  ข้อ 5 เอกสารประกอบการกู้ 
  (1) เอกสารประกอบของผู้กู้ 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 
(ข) ส าเนาใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ (สลิปเงินเดือน) 
(ค) ส าเนาใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
(ง) ส าเนาใบแจ้งการช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนกู้ยืมเพ่ือช าระหนี้ (กองทุนร้อยล้าน) 
(จ) ใบรับรองเงินกู้โครงการสินเชื่อธนวัฏ 
(ฉ) ส าเนาใบจองรถพร้อมต้นฉบับ (กรณีสมาชิกประสงค์จะซื้อยานพาหนะใหม่) 
(ช) ส าเนาสัญญาจะซื้อจะขายพร้อมต้นฉบับ (กรณีสมาชิกประสงค์จะซื้อยานพาหนะ

ที่เคยใช้งานมาแล้ว) 
(ซ) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ที่แสดงความรับผิดในฐานะลูกหนี้ตามกฎหมาย (ถ้ามี) 

 



2 

  (2) เอกสารประกอบของผู้ค้ าประกัน 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 
(ข) ส าเนาใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ (สลิปเงินเดือน) 
(ค) ส าเนาใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
(ง) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ข้อ 6 หลักประกันเงินกู้ 
  (1) สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินโดยมีมูลหนี้จ านวนไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้
มีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน 
  (2) สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินโดยมีมูลหนี้เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่
ในสหกรณ์ ต้องมีผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 

(ก) วงเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท ให้มีผู้ค้ าประกัน 3 คน 
(ข) วงเงินกู้เกินกว่า 800,000 บาทข้ึนไป ให้มีผู้ค้ าประกัน 5 คน 

  ข้อ 7 หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  (1) ผู้จัดการสหกรณ์ฯ รวบรวมเอกสาร และจัดท าบัญชผีู้กู้เสนอคณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ
ในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ 
  (2) คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ พิจารณาตรวจสอบและจัดท ารายงานเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 8 การอนุมัติเงินกู้พิเศษ 
มติของคณะกรรมการด าเนินการในการให้เงินกู้พิเศษให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

ข้อ 9 ให้ผู้จัดการสหกรณ์ฯ แจ้งให้ผู้กู้ด าเนินการท าสัญญากู้เงิน และท าหนังสือให้ 
ค ายินยอมหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือบ านาญหรือเงินอ่ืนใด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จ ากัด 

ให้ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ส่งคู่ฉบับหนังสือให้ค ายินยอมหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือบ านาญ
หรือเงินอ่ืนใด ให้ส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้กู้ เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ต่อสหกรณ์ 

ข้อ 10 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้พิเศษและอัตราดอกเบี้ย 
ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย ไม่เกิน 96 งวด  

ตามอัตราดอกเบี้ยแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 11 เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
  (1) ผู้กู้ต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่าตนจะออกเงินสด
ช าระล่วงหน้าก่อนผ่อนส่งงวดแรกร้อยละสิบของราคายานพาหนะ 
  (2) ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษไม่สามารถน ามาค านวณเป็นเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ในวันสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ได้  
  (3) ผู้กู้ต้องเอาประกันยานพาหนะใหม่ที่ซื้อประเภทหนึ่ง ใน 2 ปีแรกที่ท าสัญญาเงินกู้ 
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  (4) ผู้กู้ต้องส่งส าเนาใบคู่มือจดทะเบียนยานพาหนะที่ซื้อให้สหกรณ์ภายใน 2 เดือน นับแต่
วันที่ได้รับเงินกู้ 
  (5) ให้ผู้กู้ถือกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะที่ซื้อตลอดระยะเวลาตามสัญญากู้ 

  ข้อ 12 ผู้กู้รายใดฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 11 (3) (4) หรือ (5) ให้ถือว่าผู้กู้น าเงินกู้ไป
ใช้ผิดความมุ่งหมาย และสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหกต่อปีของเงินกู้ที่ยังคงค้างช าระ นับแต่
วันที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

  ข้อ 13 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไม่ได้ก าหนดในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  
พ.ศ. 2554 

  ข้อ 14 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป 

 
 

 
(นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 

 



ตารางแนบท้าย 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

เรื่อง  หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ พ.ศ. 2555 
 

ประเภทยานพาหนะ จ านวนการส่งเงินกู้พิเศษ (งวด) อัตราดอกเบี้ย (%) 

 
 
1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน 
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ 
    ไม่เกินสิบสองคน 
3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ าหนัก 
    ไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม 
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4 

25 ถึง 48 
 

4.50 

49 ถึง 72 
 

5 

73 ถึง 96 
 

5.50 

4. รถจักรยานยนต์ 
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49 ถึง 72 
 

5 
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ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป 
 
 

 
(นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 

 


