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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู ้

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2559 
    

 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 57 (8) และข้อ 79 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่  41 ครั้งที่  9/2559 เมื่อวันที่  
29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 
พ.ศ. 2554 และระเบียบว่าด้วยการให้ เงินกู้สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2558  
ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 14 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธี
หักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้ง
เงินอ่ืน ๆ ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น 
  การส่งเงินงวดช าระหนี้ตามความในวรรคก่อน ให้ส่งช าระตามงวดที่ได้ก าหนดไว้ในเงินกู้
แต่ละประเภท ซึ่งงวดสุดท้ายต้องค านึงถึงอายุของสมาชิกไม่เกินหกสิบปี เว้นแต่คณะกรรมการจะ
เห็นสมควรให้ขยายงวดช าระหนี้ได้ ซึ่งงวดสุดท้ายต้องค านึงถึงอายุของสมาชิกไม่เกินหกสิบห้าปี 
  ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ” 

  ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 31 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 31 สมาชิกผู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษโครงการใดไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถใช้สิทธิยื่นกู้
พิเศษโครงการนั้นต่อสหกรณ์ได้อีก” 
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  ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในส่วนที่ 5/1 เงินกู้พิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์แห่งระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 

“ส่วนที่ 5/1 
เงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์ 

   

  ข้อ 47/1 จ านวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์ที่ให้แก่สมาชิกสามัญคนหนึ่ง ๆ กู้นั้ น
ย่อมสุดแต่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรแต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท โดยค านึงถึงความสามารถของผู้กู้ที่จะ
ส่งเงินงวดช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยได้ 

  ข้อ 47 /2 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 47/3 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐาน 
ต่าง ๆ ของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 
  (1) เอกสารประกอบของผู้กู้ 

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

ผู้ค้ าประกันต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่าสองปีโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห”์ 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 48 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 48 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้พิเศษ ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเงินกู้
พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจ านวนงวดตามที่
เห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 120 งวด นับแต่เดือน
ที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก เว้นแต่เงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สิน และเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์
คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ส่งเงินงวดช าระหนี้ได้มากกว่า 120 งวด แต่ไม่เกิน 180 งวดก็ได้” 

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 53 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 53 หลักประกันส าหรับเงินกู้พิเศษ ให้น าระเบียบข้อ 52 มาใช้บั งคับโดยอนุโลม  
เว้นแต่ 

(1) การใช้บุคคลค้ าประกันในการกู้เงินพิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สินตามหมวด 4 
ส่วนที่ 1 ผู้ค้ าประกันต้องจัดตั้งเป็นกลุ่มมีจ านวนไม่น้อยกว่าสี่คนค้ าประกันเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ
รายนั้นในส่วนความรับผิดแห่งตน โดยจัดท าประกันกับบริษัทประกันที่สหกรณ์เป็นผู้จัดหา และสมาชิก 
คนหนึ่งจะผูกพันตนเป็นผู้ค้ 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” 

  ข้อ 8 ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศหรือมติเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ให้น า
ประกาศหรือมติที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้ระเบียบนี้มาใช้บังคับเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

  ข้อ 9 ระเบียบนี้ไม่น ามาใช้บังคับกับการกู้เงินที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรือได้ด าเนินการ  
ไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
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  ข้อ 10 ความผูกพันระหว่างผู้กู้และผู้ค้ าประกันที่มีอยู่ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2554 และระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ก่อนการประกาศใช้ระเบียบนี้ ให้ยังคงเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2554 และระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ต่อไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 
 
 
 

(นายอนุวัต  ตันติวงศ์) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 
 
 


