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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 
พ.ศ. 2554 

   
 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 57 (8) และข้อ 79 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 36 ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันอังคารที่ 20 
กันยายน พ.ศ. 2554 จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554  
ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2546 
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 
(3) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 
(4) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
(5) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 
(6) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่

สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 
 
(7) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ  

พ.ศ. 2553  
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  บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จ ากัด ซึ่งมอียู่ก่อนวันบังคับใช้ระเบียบนี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 

ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
“เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือน ค่าจ้างประจ า เงินบ านาญ เงินประจ า

ต าแหน่ง เงินเพิ่ม เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ 

  ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

   
 
  ข้อ 6 เงินกู้มี 3 ประเภท ดังนี้ 

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกู้สามัญ 
(3) เงินกู้พิเศษ 

  ข้อ 7 การให้สมาชิกกู้เงินนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีผลประโยชน์
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้สมาชิกกู้เงินเพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้ 

  ข้อ 8 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้  
พร้อมทั้งจัดหาสมาชิกอ่ืนมาเป็นผู้ค้ าประกันจ านวนสามคน เว้นแต่ระเบียบนี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  ข้อ 9 การกู้เงินผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ และผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้
ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 

  ข้อ 10 การพิจารณาอนุมัติการกู้เงินให้ค านึงถึง เงินได้รายเดือน จ านวนปีที่เป็นสมาชิก 
ทุนเรือนหุ้น ประวัติการช าระหนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดการกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ประกาศก าหนด 
  การอนุมัติรายการเงินกู้ที่มีผลให้สมาชิกมีเงินได้รายเดือนเหลือหลังจากหักช าระหนี้
สหกรณ์ทุกประเภท เงินสะสมค่าหุ้น และเงินอ่ืน ๆ ที่ต้องส่งต่อสหกรณ์และทางราชการแล้ว มีเงินเหลือ
น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของเงินได้รายเดือน จะกระท ามิได้ 

  ข้อ 11 ในการพิจารณาให้สมาชิกที่มีอายุมากกว่า 57 ปีขึ้นไปกู้เงินนั้น ให้กู้ได้เป็นจ านวน
เงินไม่เกินร้อยละแปดสิบของสิทธิการกู้ของสมาชิกผู้นั้น 
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  กรณีการกู้เงินโดยมีหุ้นเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้เป็นจ านวนเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบของ  
ทุนเรือนหุ้นทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน 

  ข้อ 12 ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้ตามระเบียบนี้ 
  คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการคณะใดคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยตามความในวรรคหนึ่งก็ได้ 
  เมื่อกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการได้พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้รายใดแล้ว ให้เสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  ข้อ 13 ผู้กู้มีหน้าที่ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือกับคณะกรรมการในการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 141 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธี
หักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้ง
เงินอ่ืน ๆ ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น 
  การส่งเงินงวดช าระหนี้ตามความในวรรคก่อน ให้ส่งช าระตามงวดที่ได้ก าหนดไว้ในเงินกู้
แต่ละประเภท ซึ่งงวดสุดท้ายต้องค านึงถึงอายุของสมาชิกไม่เกิ นหกสิบปี เว้นแต่คณะกรรมการจะ
เห็นสมควรให้ขยายงวดช าระหนี้ได้ ซึ่งงวดสุดท้ายต้องค านึงถึงอายุของสมาชิกไม่เกินหกสิบห้าปี 

  ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ 
 

หมวด 2 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

   
ข้อ 152 การกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินนั้น ให้กู้ได้ไม่เกินจ านวนหนึ่งเท่าครึ่งของเงินได้รายเดือน 

แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เว้นแต่ผู้กู้เป็นสมาชิกสมทบให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้น 
ในกรณีที่สมาชิกยังช าระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่หมด เงินกู้เพ่ือเหตุ

ฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อนรวมกันจะมีจ านวนต้นเงินเกินกว่าที่กล่าวในวรรคหนึ่งไม่ได้ 
  ข้อ 16 สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอกู้เงินตามหมวดนี้ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน นับถึงวันยื่นขอกู้ 

  ข้อ 17 ให้ผู้จัดการเป็นผู้ใช้อ านาจท าการแทนคณะกรรมการในการวินิจฉัยเงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินตามหมวดนี้ แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการทราบ 
  เมื่อผู้จัดการพิจารณาค าขอกู้แล้วเห็นว่าผู้กู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด ให้อนุมัติ
การกู้นั้นทันที 

  ข้อ 18 การจ่ายเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ต้องไม่ช้ากว่าวันท าการถัดไป 

  ข้อ 19 การกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินตามหมวดนี้ ไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน 

                                           
1 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
2 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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  ข้อ 20 การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือ 
เหตุฉุกเฉินเต็มจ านวน พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งต้นเงินเป็น
งวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ยแต่ไม่เกินสิบสองงวดนับแต่เดือนแรกท่ีคิดดอกเบี้ย 
  เพ่ือความสะดวกในการก าหนดจ านวนงวดเงินที่ส่งช าระหนี้ การก าหนดงวดรายเ ดือน
ส าหรับเดือนสุดท้ายแห่งการส่งเงินงวดช าระหนี้ อาจก าหนดให้แตกต่างไปจากงวดอ่ืนได้ แต่จะก าหนด
มากกว่างวดอ่ืนไม่ได้ 
  การส่งงวดเงินช าระหนี้ตามหมวดนี้ ห้ามผ่อนเวลาช าระหนี้ 
 

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

   
 
  ข้อ 21 จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกสามัญคนหนึ่ง ๆ กู้นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยค านึงถึงความสามารถของผู้กู้ที่จะส่งเงินงวดช าระหนี้
พร้อมดอกเบี้ยได ้
 ข้อ 223 จ านวนเงินกู้สามัญให้แก่สมาชิกสมทบคนหนึ่ง ๆ กู้นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองแสนบาท โดยค านึงถึงความสามารถของผู้กู้ที่จะส่งเงินงวดช าระหนี้
พร้อมดอกเบี้ยได ้

  การก าหนดงวดการผ่อนช าระเงินกู้ต้องไม่เกินสี่สิบแปดงวด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอายุสัญญา
จ้างที่เหลืออยู่ 

  ข้อ 23 การกู้เงินโดยมีหุ้นเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้เป็นจ านวนเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบของ
ทุนเรือนหุ้นทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน 

  ข้อ 24 สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอกู้เงินตามหมวดนี้ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน นับถึงวันยื่นขอกู้ 

  ข้อ 25 ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรอาจให้สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญรายก่อนไม่เสร็จ
กู้เงินสามัญเพ่ิมเติมก็ได้ แต่จ านวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการ จะมีจ านวนต้นเงินเกินกว่าที่กล่าวในข้อ 21 
หรือข้อ 22 แล้วแต่กรณี ไม่ได้ 

  ข้อ 26 ในการพิจารณาให้เงินกู้นั้น ถ้าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้ อันมี
ลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณา ดังนี้ 

(1) เงินกู้ซึ่ งถือทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน พึงให้ในล าดับก่อนเงินกู้ซึ่งมี
หลักประกันอย่างอ่ืน  

(2) สมาชิกท่ียื่นกู้โดยไม่มีหนี้ค้างช าระต่อสหกรณ์ 
(3) ในระหว่างสมาชิกที่มีหนี้ค้างช าระ ให้สมาชิกท่ีมียอดช าระรายงวดจ านวนมาก

อยู่ในล าดับก่อนสมาชิกที่มียอดช าระรายงวดจ านวนน้อย 

                                           
3 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(4) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันตามที่กล่าวใน (1) (2) (3) เงินกู้ซึ่งมี
จ านวนน้อย พงึให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจ านวนมาก 
  เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ จ านวนเงินกู้ที่น ามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและ
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย เว้นแต่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

  ข้อ 27 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้
พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจ านวนงวดตามที่
เห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 120 งวด นับแต่เดือน
ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 
  ในกรณีท่ีผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ
คณะกรรมการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญที่ก าหนดไว้ตามความในวรรคหนึ่งนั้น
ให้แก่ผู้กู้คราวละไม่เกินสองเดือนก็ได้ แต่จะขอผ่อนเวลาติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งคราวไม่ได้ และการผ่อนเวลา
เช่นนี้รวมกันทั้งหมดส าหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน 
 

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

   
 

ข้อ 284 เงินกู้พิเศษมี 6 ประเภท ดังนี้ 
 (1) เงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สิน 

(2) เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 
(3) เงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ 
(4) เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
(5) เงินกู้พิเศษเพ่ือการสมรส 

   (6) เงินกู้พิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์   

  ข้อ 29 สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นขอกู้เงินตามหมวดนี้ ต้องเป็นสมาชิกสามัญในสหกรณ์นี้
ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี นับถึงวันยื่นขอกู้ 

  ข้อ 30 เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้เงินกู้ พิเศษ ทั้งหนังสือกู้และเอกสารอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ 
  มติของคณะกรรมการในการให้เงินกู้พิเศษให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

  ข้อ 315 สมาชิกผู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษโครงการใดไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถใช้สิทธิยื่นกู้พิเศษ
โครงการนั้นต่อสหกรณ์ได้อีก 
                                           
4 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ส่วนที่ 1 
เงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สิน 

   
 
  ข้อ 32 จ านวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สิน ซึ่งให้แก่ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อม
สุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท โดยค านึงถึงความสามารถของผู้กู้
ที่จะส่งเงินงวดช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยได้ 

  ข้อ 33 การพิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สิน ให้จัดล าดับหนี้สิน ดังนี้ 
(1) เงินกู้ท่ีมีภาระผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
(2) เงินกู้ท่ีมีข้อตกลงหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายจากหน่วยงานสังกัด

รัฐสภา 
(3) เงินกู้โครงการสินเชื่อธนวัฏ 
(4) เงินกู้หรือหนี้สินอ่ืน ๆ ที่มีหลักฐานทางกฎหมายแสดงความรับผิดในฐานะ

ลูกหนี้ 

  ข้อ 34 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐาน  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 
(2) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสถาบันการเงินที่สหกรณ์ก าหนด 
(3) ส าเนาใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ (สลิปเงินเดือน) 
(4) ส าเนาใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
(5) ส าเนาใบแจ้งการช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนกู้ยืมเงินเพ่ือช าระหนี้สิน (กองทุน

ร้อยล้าน) 
(6) ใบรับรองเงินกู้โครงการสินเชื่อธนวัฏ 
(7) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงความรับผิดในฐานะลูกหนี้ตามกฎหมาย 
(8) หลักฐานอื่นที่สหกรณ์ก าหนด 
 

ส่วนที่ 2 
เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 

   
 

  ข้อ 35 จ านวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งให้แก่ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ เพ่ือ 
การลงทุนประกอบอาชีพของผู้กู้และครอบครัวนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร และพอใจ
ว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่ผู้กู้ แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยค านึงถึงความสามารถของผู้กู้ท่ีจะส่งเงินงวด
ช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยได้ 

  ข้อ 36 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐาน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย 
(2) แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ 
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(3) รายละเอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้ 
(4) รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ 
(5) จ านวนทุนซึ่งตนจะออกเอง 
(6) รายการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น 
(7) ก าหนดการใช้จ่ายเงินกู้ 
(8) ประสบการณ์ของผู้กู้เก่ียวกับการประกอบอาชีพนั้น 
(9) รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน 
(10) หลักฐานอ่ืนที่สหกรณ์ก าหนด 

  ข้อ 37 ผู้กู้เงินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจของ
คณะกรรมการว่าตนจะออกทุนเองเป็นจ านวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจ านวนทุนทั้งหมดซึ่งต้องการให้ลงทุน
ประกอบอาชีพที่ตนกระท านั้น 

 
 

ส่วนที่ 3 
เงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ 

   
 

  ข้อ 38 จ านวนเงินกู้ พิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ ซึ่งให้แก่ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ เพ่ือเป็น
สวัสดิการให้สมาชิกมียานพาหนะไว้ใช้สอยนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แต่ไม่ เกิน 
หนึ่งล้านห้าแสนบาท โดยค านึงถึงความสามารถของผู้กู้ที่จะส่งเงินงวดช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยได้ 

  ข้อ 39 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐาน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) แบบหรือรุ่นของยานพาหนะท่ีจะซื้อเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(2) ความจ าเป็นที่จะต้องมียานพาหนะ 
(3) รายละเอียดแห่งหลักทรัพย์ที่เสนอค้ าประกัน 
(4) เอกสารแสดงการผ่อนช าระ 
(5) หลักฐานอื่นที่สหกรณ์ก าหนด 

  ข้อ 40 ผู้กู้ เงินพิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ ต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจของ
คณะกรรมการว่า ตนจะออกเงินสดช าระล่วงหน้าก่อนผ่อนส่งงวดแรกร้อยละสิบของราคายานพาหนะ 
 

 
ส่วนที่ 4 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
   

 
  ข้อ 41 เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ มี 4 ประเภท ดังนี้ 

(1) เงินกู้เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้กู้
และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 
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(2) เงินกู้เพ่ือซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้าง
อาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้กู้และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 

(3) เงินกู้เพ่ือการไถ่ถอนทรัพย์สินของผู้กู้ที่ได้จ านองเป็นการประกันการกู้ยืม
สินเชื่อเพ่ือการเคหะจากสถาบันการเงินอ่ืน 

(4) เงินกู้เพ่ือกิจการซึ่งเก่ียวข้องหรือจ าเป็นแก่ (1) (2) หรือ (3) 

  ข้อ 42 จ านวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ซึ่งให้แก่ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แต่ไม่เกินสามล้านบาท โดยค านึงถึงความสามารถของผู้กู้ที่จะส่งเงินงวด
ช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยได้ 

  ข้อ 43 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐาน  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) รายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย 
(2) รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัด

ให้มีที่อยู่อาศัยใหม่หรือจัดให้มีเพ่ือเพ่ิมข้ึน 
(3) แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารที่จะซื้อ 
(4) รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร 
(5) รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินหรืออาคารที่จะซื้อ 
(6) ก าหนดเวลาและราคาสัญญาที่ท าไว้ หรือร่างสัญญาที่จะท า 
(7) รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จ านวนเงินกู้ 
(8) รายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 
(9) หลักฐานอื่นที่สหกรณ์ก าหนด 

  ข้อ 44 แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด้วย 
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกล่าวในวรรคหนึ่งในสาระส าคัญต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

  ข้อ 45 เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกได้มี 
ที่อยู่อาศัยของตนและครัวเรือนตามข้อ 41 มิใช่จัดให้มีข้ึนส าหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผู้อื่น 
  หากผู้กู้เงินยังส่งคืนเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ไม่ครบตามสัญญา ผู้กู้เงินจะขาย
หรือให้เช่าหรือโอนอาคารหรือท่ีดินซึ่งจ านองเป็นประกันเงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อ่ืนไม่ได้ 
 

ส่วนที่ 5 
เงินกู้พิเศษเพ่ือการสมรส 

   
 

  ข้อ 46 จ านวนเงินกู้ พิ เศษเพ่ือการสมรส ซึ่ งให้แก่ผู้กู้คนหนึ่ ง ๆ นั้ น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แต่ไม่เกินห้าแสนบาท โดยค านึงถึงความสามารถของผู้กู้ที่จะส่งเงินงวด
ช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยได้ 
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  ข้อ 47 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐาน  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(1) ส าเนาทะเบียนสมรส 
(2) ภาพถ่ายเตรียมตัวแต่งงาน 
(3) การ์ดเชิญงานแต่ง 
(4) หลักฐานอื่นที่สหกรณ์ก าหนด 
 

ส่วนที่ 5/16 
เงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์ 

   

  ข้อ 47/17 จ านวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์ที่ให้แก่สมาชิกสามัญคนหนึ่ง ๆ กู้นั้น
ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรแต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยค านึงถึงความสามารถของผู้กู้ที่จะ
ส่งเงินงวดช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยได้ 

  ข้อ 47 /28 การพิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์ ให้สหกรณ์ด าเนินการ
พิจารณาและจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกผู้ยื่นกู้เต็มจ านวน 
  ในกรณีที่เงินคงเหลือของผู้กู้ภายหลังจากการกู้เงินพิเศษอเนกประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 
สิบห้า ให้สหกรณ์พิจารณาหักหนี้สินจนกว่าจะครบหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) เงินกู้ท่ีมีภาระผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด หรือ 
  (2) เงินกู้ท่ีมีข้อตกลงหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายจากหน่วยงานสังกัดรัฐสภา 
หรือ 
  (3) เงินกู้หรือหนี้สินอื่น ๆ ที่มีหลักฐานทางกฎหมายแสดงความรับผิดในฐานะลูกหนี้ 
  การอนุมัติเงินกู้นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อนย่อมสุดแต่คณะกรรมการจะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 

  ข้อ 47/39 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐาน 
ต่าง ๆ ของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 
  (1) เอกสารประกอบของผู้กู้ 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

                                           
6 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

7 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

8 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

9 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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(ค) ส าเนาใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ (สลิปเงินเดือน) 
(ง) ส าเนาใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
(จ) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ที่แสดงความรับผิดในฐานะลูกหนี้ตามกฎหมาย (ถ้ามี) 
(ฉ) ส าเนาบัตรสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ

รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้งสอง
สมาคม 

(ช) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
(2) เอกสารประกอบของผู้ค้ าประกัน 

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

ผู้ค้ าประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่าสองปีโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ์

 
ส่วนที่ 6 

การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้พิเศษ 
   

 
  ข้อ 4810 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้พิเศษ ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
เงินกู้พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจ านวนงวด
ตามท่ีเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 120 งวด นับแต่
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก เว้นแต่เงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สิน และเงินกู้พิเศษเพ่ือการ
เคหะสงเคราะห์คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ส่งเงินงวดช าระหนี้ได้มากกว่า 120 งวด แต่ไม่เกิน 180 
งวดก็ได ้

  ข้อ 49 ภายใต้บังคับข้อ 48 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือการสมรส หากผู้กู้
ส่งคืนเงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ยจ านวน 12 งวดขึ้นไป สหกรณ์จะงดดอกเบี้ย
ให้ส าหรับการผ่อนช าระสามงวดแรก 
 

หมวด 5 
ดอกเบี้ยเงินกู ้
   

 
  ข้อ 50 ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้จากผู้กู้ 

                                           
10 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย
เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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  อัตราดอกเบี้ยที่เรียกจากเงินกู้ทุกประเภทต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
  สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอัตราดอกเบี้ย โดยจะได้ประกาศให้ทราบ 
เป็นคราว ๆ ไป  

  ข้อ 51 ดอกเบี้ยให้คิดดอกเบี้ยรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 
 

หมวด 6 
การประกันและการเรียกคืนเงินกู ้

   
 
  ข้อ 52 หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายใดโดยเฉพาะรายเดียว  
ก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) มีจ านวนไม่เกินร้อยละเก้าสิบของ 
ทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
  เงินกู้สามัญรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวน
เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

(1) มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรจ านวนสามคนค้ าประกันอย่างไม่จ ากัดเพ่ือหนี้สิน เกี่ยวกับสัญญาเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วน
ที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้ค้ าประกันเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับ
เงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้ค้ าประกันเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่ทั้งหมด 

เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้  
มีอ านาจวินิจฉัยให้มีผู้ค้ าประกันมากกว่าสามคนได้ 

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้
และสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ าประกันโดยจ านวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าที่
กล่าวในข้อ 21 หรือ ข้อ 22 แล้วแต่กรณี ไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติอนุญาต 

เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิก
อ่ืน ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้ก าหนด 

การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้น
หลุดพ้นจากการค้ าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 

ภายหลังการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกันได้เป็นคู่สมรสของ
ผู้กู้ ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ าประกัน
เงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็ว 

โดยแสดงรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
รับรองเอกสารทุกฉบับ เช่น 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงานราชการของ
หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 

(ข) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสถาบันการเงินที่สหกรณ์ก าหนด 
(ค) ส าเนาใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ (สลิปเงินเดือน) 
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(ง) ส าเนาใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
(จ) หลักฐานอื่นที่สหกรณ์ก าหนด 

(2) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกันเต็ม
จ านวนเงินกู้รายนั้นโดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้ว่าจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละหกสิบแห่งค่าของอสั งหาริมทรัพย์นั้น โดยแสดงรายละเอียดและ
หลักฐานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ ดังนี้ 

(ก) ส าเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 ก / นส. 3 (2 ชุด) 
(ข) แผนผังแสดงที่ตั้งท่ีดิน 
(ค) แบบแปลนอาคาร 
(ง) หนังสือรับรองราคาประเมินจากกรมที่ดิน 
(จ) หลักฐานอ่ืนที่สหกรณ์ก าหนด 

(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือในสหกรณ์ หรือ
เอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจ าน าเป็นประกัน
โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้อยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น โดยแสดง
รายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ ดังนี้ 

(ก) ส าเนาพันธบัตรรัฐบาล 
(ข) ส าเนาเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือสหกรณ์ 
(ค) หลักฐานอื่นที่สหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 5311 หลักประกันส าหรับเงินกู้พิเศษ ให้น าระเบียบข้อ 52 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เว้นแต่ 

 (1) การใช้บุคคลค้ าประกันในการกู้เงินพิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สินตาม
หมวด 4 ส่วนที่ 1 ผู้ค้ าประกันต้องจัดตั้งเป็นกลุ่มมีจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนค้ าประกันเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับ
เงินกู้พิเศษรายนั้นในส่วนความรับผิดแห่งตน โดยจัดท าประกันกับบริษัทประกันที่สหกรณ์เป็นผู้จัดหา และ
สมาชิกคนหนึ่งจะผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันได้เฉพาะในกลุ่มท่ีได้จัดตั้งเท่านั้น 

 (2) การค้ าประกันในการกู้เงินพิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์ตามหมวด 4 ส่วนที่ 
5/1 นอกจากจะมีผู้ค้ าประกันซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสองคน ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ประกาศ
ก าหนดแล้วผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย 
(สสอ.รรท.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เพ่ือน ามาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้โดยจ ากัดจ านวนเงินฌาปนกิจสมาคมละ 
ไม่เกินห้าแสนบาท 
  การหักหลักประกันเพ่ือการช าระหนี้เงินกู้จากสมาคมฌาปนกิจตาม (2) ให้สหกรณ์หักจาก
สมาคมสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) เป็นล าดับแรก
หากยังมีหนี้คงเหลือจึงให้หักจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นล าดับถัดไปจนกว่าจะครบวงเงินกู้ 

  การเปลี่ยนแปลงหลักประกันเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อน ย่อม
สุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

                                           
11 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย
เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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  ข้อ 54 ให้คณะกรรมการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

  ข้อ 55 กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า ผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้

จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือน

ติดต่อกันหรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้สามคราวติดต่อกันส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  

  ข้อ 56 ในกรณี ที่ เงินกู้ เป็น อันต้องส่งคืน โดยสิ้ น เชิ งตามที่ กล่าวแล้ วในข้อ 55  
ถ้าผู้ค้ าประกันต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ
คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือให้ไว้
ต่อสหกรณ์ก็ได้ 

  ข้อ 57 ผู้กู้และผู้ประกัน ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะลาออกหรือย้ายจากราชการ
หรืองานประจ าอันเป็นผลให้ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

 
บทเฉพาะกาล 
   

 
  ข้อ 58 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศหรือมติเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้น า

ประกาศหรือมติที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้ระเบียบนี้มาใช้บังคับเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
 

  ข้อ 59 ระเบียบนี้ไม่น ามาใช้บังคับกับการกู้เงินที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรือได้ด าเนินการ
ไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

  ข้อ 60 ความผูกพันระหว่างผู้กู้และผู้ค้ าประกันที่มีอยู่ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2553 ก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ยังคงเป็นไป
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2553 ต่อไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2554 

 
 

 
(นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 


