
 

 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

เร่ือง หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์ พ.ศ. 2558 
    

 
  โดยที่ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ก าหนดให้มีเงินกู้ พิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์ เพ่ือเป็น
สวัสดิการให้สมาชิกมีช่องทางเลือกในการบริหารจัดการหนี้สิน อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10  
แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย
เงินกู้ พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
ชุดที่ 40 ครั้งที่ 15/2558 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 จึงให้ออกประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพ่ือการ
อเนกประสงค์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์ พ.ศ. 2558 

  ข้อ 2 หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์ 
  การพิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์ ให้จัดล าดับหนี้สิน ดังนี้ 
  (1) เงินกู้ท่ีมีภาระผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
  (2) เงินกู้ท่ีมีข้อตกลงหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายจากหน่วยงานสังกัดรัฐสภา 
  (3) เงินกู้หรือหนี้สินอ่ืน ๆ ที่มีหลักฐานทางกฎหมายแสดงความรับผิดในฐานะลูกหนี้ 

  ข้อ 3 วงเกินกู้พิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์ 
  วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยค านึงถึงความสามารถของผู้กู้ 
ที่จะส่งเงินงวดช 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 าเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงความรับผิดในฐานะลูกหนี้ตามกฎหมาย (ถ้ามี) 
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(จ) ส าเนาบัตรสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ
รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

(ฉ) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  (2) เอกสารประกอบของผู้ค้ าประกัน 

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

  ข้อ 6 หลักประกันเงินกู้ 
6.1 ให้มีผู้ค้ าประกัน 2 คน 
6.2 เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจ

ไทย (สสอ.รรท.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ทั้ ง 2 สมาคม โดยใช้ เป็นหลักประกันสมาคมละ 500,000 บาท  
รวม 2 สมาคมเป็นเงินฌาปนกิจที่ใช้เป็นหลักประกันไม่เกินวงเงินกู้ 

6.3 การหักหลักประกันเพ่ือการช าระหนี้เงินกู้จากสมาคมฌาปนกิจตามประกาศนี้
ให้สหกรณ์หักจากสมาคมสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย 
(สสอ.รรท.) เป็นล าดับแรก หากยังมีหนี้คงเหลือจึงให้หักจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นล าดับถัดไปจนกว่าจะครบวงเงินกู้ 

  ข้อ 7 หลักเกณฑ์การพิจารณา 
  (1) ผู้จัดการสหกรณ์ฯ รวบรวมเอกสาร และจัดท าบัญชผีู้ขอกู้เสนอคณะอนุกรรมการเงินกู ้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ในครั้งถัดไป 
  (2) คณะอนุกรรมการเงินกู้ พิจารณาตรวจสอบและจัดท ารายงานเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 8 การอนุมัติเงินกู้ 
มติของคณะกรรมการด าเนินการในการให้เงินกู้ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

ข้อ 9 ให้ผู้จัดการสหกรณ์ฯ แจ้งให้ผู้ ขอกู้ด าเนินการท าสัญญากู้เงิน และท าหนังสือ 
ให้ค ายินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือบ านาญ หรือเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

ให้ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ส่งคู่ฉบับหนังสือให้ค ายินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือบ านาญ
ให้ส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้กู้ เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย เงินรับฝาก ค่าหุ้นประจ าเดือนหรือภาระผูกพันที่มีต่อ
สหกรณ ์
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ข้อ 10 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้พิเศษและอัตราดอกเบี้ย 
ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย ไม่เกิน 180 งวด  

ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี 

ข้อ 11 เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
  (1) ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษไม่สามารถน ามาค านวณเป็นเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ในวันสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ได้ 
  (2) การอนุมัติรายการเงินกู้พิเศษนอกจากจะพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ของ
สมาชิกเป็นหลักแล้ว จ านวนเงินกู้ที่จะกู้ได้นั้น หลังจากหักช าระหนี้สหกรณ์ทุกประเภท เงินสะสมค่าหุ้น 
และเงินอ่ืน ๆ ที่ต้องส่งต่อสหกรณ์และทางราชการแล้ว ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของเงินได้
รายเดือน 
  (3) เมื่อสมาชิกได้ใช้สิทธิยื่นกู้พิเศษในโครงการหนึ่งโครงการใดและได้รับอนุมัติแล้ว 
สมาชิกจะไม่สามารถใช้สิทธิยื่นกู้ใด ๆ จากสหกรณ์ได้ เว้นแต่ 

(ก) การกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
(ข) การกู้พิเศษโครงการอื่นที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้น 
(ค ) ก ารกู้ พิ เศษ ที่ ใช้ ทุ น เรื อน หุ้ น ขอ งผู้ กู้ ค้ าป ระกั น  ซึ่ ง เมื่ อ รวมห นี้ พิ เศษ 

รายก่อนจะต้องไม่มีหนี้สินท่วมจ านวนทุนเรือนหุ้น 
(ง) การกู้สามัญ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้จะต้องค านึงถึงความสามารถใน

การช าระหนี้และจ านวนเงินคงเหลือตาม (2) อย่างเคร่งครัด 

  ข้อ 12 ผู้กู้รายใดแสดงรายการหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก 
ให้แจ้งหรือน าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้ไว้ต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ฯ ตรวจพบ หรือมีผู้ร้องคัดค้าน
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลความจริง ให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี
ของเงินกู้ทีย่ังคงค้างช าระนับแต่วันพบข้อบกพร่องดังกล่าว จนกว่าช าระหนี้เสร็จสิ้น 

  ข้อ 13 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

  ข้อ 14 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
 

(นายอนุวัต  ตันติวงศ์) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 


