
ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด 

ฉบับที่ 11/2557 
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์และวงเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก 

................................................. 
    เพื่อให้การก าหนดหลักเกณฑ์การให้สมาชิกกู้ยืมเงินและวงเงินที่จะให้กู้ยืม มีความเหมาะสม
แก่สถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด พ.ศ. 2544           
ข้อ 74(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด  ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2557 ข้อ 15 มติคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 28 ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2557 ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด ฉบับที่ 6/2557 
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวงเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก และให้ใช้ประกาศ
สหกรณ ์      ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด ฉบับนี้แทน 

ข้อ  1. เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน ให้กู้ได้ 5 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท        
โดยให้ส่งช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยภายในก าหนด 10 งวดรายเดือน 

  หากผู้กู้ยังมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินค้างช าระ จะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหม่ได้ก็ต่อเมื่อผู้กู้            
ได้ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยมาแล้วหนึ่งงวด แต่จะต้องท าสัญญาใหม่เพื่อหักกลบลบหนี้  

ข้อ  2. เงินกู้ประเภทสามัญเพื่อการครองชีพและอ่ืน ๆ ให้กู้ได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 

2.1 ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

2.2 วงเงินให้กู้ยืมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

2.2.1  มีทุนเรือนหุ้นไม่ถึง 10,000 บาท ให้กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน      
แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 

2.2.2  มีทุนเรือนหุ้นต้ังแต่ 10,000 บาท แต่ไม่ถึง 15,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน    
60 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 800,000 บาท 

2.2.3  มีทุนเรือนหุ้นต้ังแต่ 15,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน         
60 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
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2.2.4  มีทุนเรือนหุ้นต้ังแต่ 20,000 บาท แต่ไม่ถึง 30,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน         
60 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท 

2.2.5  มีทุนเรือนหุ้นต้ังแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงิน
ได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท 

2.3 สมาชิกผู้กู้ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของ
สหกรณ์เต็มจ านวนวงเงินกู้ 

  หลักประกันเงินกู้สามัญ  

1. การกู้เงินสามัญของผู้กู้ครั้งแรกหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญครั้งก่อนของผู้กู้ที่ค้างช าระอยู่ 
มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืน ทั้งนี้จ านวน
เงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 

2. การกู้เงินสามัญของผู้กู้ครั้งแรกหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญครั้งก่อนของผู้กู้ที่ค้างช าระอยู่ 
มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ผู้กู้จะต้องท าหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  

2.1 การกู้เงินไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมีสมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ        
ผู้กู้ อย่างน้อยหน่ึงคนค้ าประกันอย่างลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีข้อจ ากัด 

   ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันมีเงินได้รายเดือนน้อยกว่าผู้กู้ จะต้องเพิ่มผู้ค้ าประกันอีกหนึ่ง
คน รวมเป็นสองคนค้ าประกันอย่างลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีข้อจ ากัด  

 2.2 การกู้เงินเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท ต้องมีสมาชิกค้ าประกัน     
อย่างน้อยสองคนค้ าประกันอย่างลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีข้อจ ากัด และผู้ค้ าประกันต้องมีเงินได้รายเดือนมากกว่า
หรือเท่ากับ ผู้กู้หนึ่งคนค้ าประกัน 

   ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันมีเงินได้รายเดือนน้อยกว่าผู้กู้ทั้งสองคน จะต้องเพิ่มผู้ค้ า
ประกันอีกหนึ่งคน รวมเป็นสามคนอย่างลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีข้อจ ากัด 

 2.3 การกู้เงินเกิน 900,000 บาท ขึ้นไป ต้องมีสมาชิกค้ าประกันอย่างน้อยสามคน        
ค้ าประกันอย่างลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีข้อจ ากัด และผู้ค้ าประกันต้องมีเงินได้รายเดือนมากกว่าหรือเท่ากับผู้กู้            
อย่างน้อยหนึ่งคนค้ าประกัน 

   ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันมีเงินได้รายเดือนน้อยกว่าผู้กู้ทั้งสามคน จะต้องเพิ่มผู้ค้ า
ประกัน     อีกหนึ่งคน รวมเป็นสี่คนอย่างลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีข้อจ ากัด 

 การกู้เงินที่ใช้สมาชิกค้ าประกันไม่ครบตามข้อก าหนด ผู้กู้จะต้องท าประกันชีวิต วงเงิน    
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ โดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์  

 

/..หากกรณี.. 
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หากกรณีที่ใช้สมาชิกที่มีเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับผู้กู้ เป็นผู้ค้ าประกันรวมอยู่ด้วย 
จะต้องยึดถือผู้ค้ าประกันท่ีมีเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับผู้กู้ไว้เป็นล าดับแรก 

 2.4 มีพันธบัตรรัฐบาลหรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ของสมาชิกอ่ืนจ าน าเป็นหลักประกัน  
ทั้งนี้จ านวนเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 

2.5 การผ่อนช าระหนี้ของผู้กู้จะต้องไม่เกินอายุงานที่เหลือของผู้ค้ าประกัน หรืออยู่ใน            
ดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

  การผ่อนช าระเงินกู้สามัญ ให้ผ่อนช าระได้ไม่เกิน 180 งวด 

 ข้อ  3. เงินกู้ประเภทสามัญเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการรักษาพยาบาล ประเภทใดประเภท
หนึ่งหรือทั้ง 2 ประเภทให้กู้ได้ภายในวงเงิน 50,000 บาท และให้ส่งใช้คืนต้นเงินและดอกเบี้ยภายในก าหนด          
12 งวดรายเดือน 

  เงินกู้ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 เมื่อรวมกันจะต้องอยูภ่ายในวงเงินตาม ข้อ 2 แล้วแต่กรณี  

การกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือการรักษาพยาบาล ผู้ขอกู้จะต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็น
พร้อมแนบหลักฐานใบแจ้งหนี้หรือรายการค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่สถานศึกษาหรือสถานพยาบาลออกให้ 
ประกอบค าขอกู้ด้วย  

ข้อ  4. ส าหรับผู้กู้ที่อยู่ในระหว่างการผ่อนช าระหนี้เงินกู้ประเภทสามัญ และได้ผ่อนช าระ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดรายเดือน มีสิทธิขอกู้ตามหลักเกณฑ์นี้ได้  

ข้อ  5. การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภทพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งเงินอ่ืน ๆ ของสมาชิก
รวมกัน จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และต้องมีเงินเหลือจากการหักช าระหนี้                 
ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  

ข้อ  6. สมาชิกผู้ค้ าประกันต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้กับสหกรณ์ ตามแบบที่ก าหนด 
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าสี่สัญญาไม่ได้  

  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที ่ 28 เมษายน  2557  เป็นต้นไป 

             ประกาศ  ณ  วันที ่ 28  เมษายน  2557 
 
 
 

         ( นายประเสริฐ  เชื้อพานิช ) 
               ประธานกรรมการ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด 

 


