
 
 
 
 

 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู้ 

 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 



 
 

 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 4)  

พ.ศ. 2560 
    

 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 57 (8) และข้อ 79 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2560 จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  
พ.ศ. 2554 ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 15 การกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินนั้น ให้กู้ได้ไม่เกินจ านวนหนึ่งเท่าครึ่งของเงินได้

รายเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เว้นแต่ผู้กู้ เป็นสมาชิกสมทบให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของ  
ทุนเรือนหุ้น 

ในกรณีที่สมาชิกยังช าระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่หมด เงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อนรวมกันจะมีจ านวนต้นเงินเกินกว่าที่กล่าวในวรรคหนึ่งไม่ได้” 

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 

 
 

(นายมาณิช  อินทฉิม) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 



 
 
 
 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
เร่ือง หลักเกณฑ์เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 

    
 

  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา จ ากัด ได้จัดท าประกาศสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ที่ 3/2557 เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การกู้ฉุกเฉิน ลงวันที่ 8 ตุลาคม 
2557 นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินธุรกรรมเงินกู้ เพ่ีอเหตุฉุกเฉินดังกล่าวสอดคล้องต่อสภาวการณ์ 
ทางเศรษฐกิจ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนิน
ธุรกรรมเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประกอบกับมติคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 42/2560 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 จึงให้ออก
ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2560” 

  ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ที่  3/2557 
เรื่อง ก าหนดเกณฑ์การกู้ฉุกเฉิน ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 

  ข้อ 3 หลักเกณฑ์เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหกเดือนนับถึงวันยื่นกู้ 
(2) การพิจารณาอนุมั ติ เงินกู้ ให้ ค านึ งถึ งเงินได้ รายเดื อน จ านวนปี ที่ เป็ นสมาชิ ก  

ทุนเรือนหุ้น ประวัติการช าระหนี้ ซึ่งต้องมีเงินคงเหลือภายหลังจากหักช าระหนี้สหกรณ์ฯ ทุกประเภท เงินสะสม
ค่าหุ้น เงินน าส่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และเงินประเภทอ่ืน ๆ ที่ต้องน าส่งต่อสหกรณ์ฯ และทางราชการแล้ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของเงินได้รายเดือน 

(3) ในกรณีที่ เงินคงเหลือของผู้กู้ภายหลังจากการกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินน้อยกว่าร้อยละ 
สิบห้า ให้สหกรณ์พิจารณาตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ข้อ 47/2 (2) โดยเคร่งครัด  

  ข้อ 4 วงเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  วงเงินไม่เกินมูลค่าหุ้นที่สมาชิกถือครอง โดยไม่เกินจ านวนหนึ่งเท่าครึ่งของเงินได้รายเดือน 
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 



2 

  ในกรณีสมาชิกสมทบให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้นที่ถือครอง 

  ข้อ 5 การยื่นขอกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 
  ข้อ 6 เอกสารประกอบการกู ้
  (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 
  (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  (3) ส าเนาใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆ (สลิปเงินเดือน) 
  (4) ส าเนาใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
  (5) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ข้อ 7 ขั้นตอน การพิจารณา และการอนุมัติวงเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
(1) สมาชิกฯ ต้องเขียนค าขอกู้ด้วยลายมือชื่อของตนเองโดยถูกต้องและครบถ้วน และยื่นกู้

ด้วยตนเอง 
การมอบอ านาจให้รับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแทนนั้น ให้กระท าได้โดยมีหนังสือมอบอ านาจตาม

แบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้ยื่นกู้ 
(2) ให้เป็นอ านาจของผู้จัดการสหกรณ์ฯ ในการพิจารณาและอนุมัติ วงเงินกู้ตามประกาศ

หลักเกณฑ์ฉบับนี้ ซึ่งต้องพิจารณาและอนุมัติจ่ายโดยพลันในวันยื่นกู้ เว้นแต่สมาชิกฯ มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน
ค้างช าระและสหกรณ์ฯ ยังไม่ได้หักเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในเดือนที่ยื่นกู้ 

(3) เมื่อจ่ายเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินในเดือนใดแล้ว ให้ผู้จัดการสหกรณ์ฯ จัดท าบัญชีผู้ขอกู้เพ่ือ
รายงานคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือน 

(4) ให้ผู้ จัดการสหกรณ์ฯ น าส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉินไปยังส านัก 
การคลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็น 
ต้นสังกัดของผู้กู้ เพ่ือกันเงินช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยต่อสหกรณ์ 

  ข้อ 8 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและอัตราดอกเบี้ย 
  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย ไม่เกิน 12 งวด 
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี 

  ข้อ 9 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

  ข้อ 10 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 
 

(นายมาณิช  อินทฉิม) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 


