
 

        ประกาศ 

สหกรณ�ออมทรัพย�การประปาส�วนภูมิภาค จํากัด 

ฉบับท่ี 14/2558 

เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ�และวงเงินให-กู-ยืมแก�สมาชิก 
------------------------------ 

    โดยที่เห็นเป�นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ�และวงเงินให"กู"ยืมแก%สมาชิกให"เหมาะสมและ
สอดคล"องกับสถานการณ�ป)จจุบัน 

อาศัยอํานาจตามข"อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�การประปาส%วนภูมิภาค จํากัด พ.ศ. 2544            
ข"อ 74(2) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�การประปาส%วนภูมิภาค จํากัด ว%าด"วย การให"เงินกู"แก%สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู" พ.ศ. 2558 ข"อ 15 และมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 29 ในคราวประชุม ครั้งที่ 
5/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ให"ยกเลิกประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�การประปาส%วนภูมิภาค จํากัด 
ฉบับที่ 4/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ�และวงเงินให"กู"ยืมแก%สมาชิก และ
ให"ใช"ประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�การประปาส%วนภูมิภาค จํากัด ฉบับนี้แทน 

ข"อ  1. เงินกู"ประเภทฉุกเฉิน ให"กู"ได"ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ� ดังนี้ 

                            1.1 อายุสมาชิกตั้งแต% 3 เดือนขึ้นไป แต%ไม%ถึง 12 เดือน ให"กู"ได" 3 เท%าของเงินได"       
รายเดือน แต%ไม%เกิน 100,000 บาท 

                             1.2 อายุสมาชิกตั้งแต% 12 เดือนขึ้นไป ให"กู"ได" 5 เท%าของเงินได"รายเดือน แต%ไม%เกิน 
100,000 บาท 

การผ%อนชําระให"ส%งชําระคืนเงินต"นพร"อมดอกเบี้ย ภายในกําหนด 10 งวดรายเดือน           
การหักกลบลบหนี้ จะกู"เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหม%ได"ต%อเมื่อส%งคืนเงินต"นพร"อมดอกเบี้ยมาแล"วไม%น"อยกว%า 1 งวด 

ข"อ  2. เงินกู"ประเภทสามัญเพื่อการครองชีพและอื่น ๆ ให"กู"ได"ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ� 
ดังนี้ 

2.1 ผู"กู"ต"องเป�นสมาชิกติดต%อกันไม%น"อยกว%า 6 เดือน  

2.2 วงเงินให"กู"ยืมเป�นไปตามหลักเกณฑ� ดังนี้ 

                                  2.2.1 อายุสมาชิกตั้งแต% 6 เดือนขึ้นไป แต%ไม%ถึง 12 เดือน ให"กู"ได" 20 เท%าของ
เงินได"รายเดือน แต%ไม%เกิน 300,000 บาท 

                                  2.2.2 อายุสมาชิกตั้งแต% 12 เดือนขึ้นไป แต%ไม%ถึง 24 เดือน ให"กู"ได" 40 เท%าของ
เงินได"รายเดือน แต%ไม%เกิน 600,000 บาท 

/..2.2.3 อายุสมาชิก.. 
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                                           2.2.3 อายุสมาชิกตั้งแต% 24 เดือนขึ้นไป แต%ไม%ถึง 48 เดือน ให"กู"ได" 60 
เท%าของเงินได"รายเดือน แต%ไม%เกิน 900,000 บาท 

                                           2.2.4 อายุสมาชิกตั้งแต% 48 เดือนขึ้นไป แต%ไม%ถึง 60 เดือน ให"กู"ได" 60 
เท%าของเงินได"รายเดือน แต%ไม%เกิน 1,200,000 บาท 

                                           2.2.5 อายุสมาชิกตั้งแต% 60 เดือนขึ้นไป ให"กู"ได" 60 เท%าของเงินได"ราย
เดือน   แต%ไม%เกิน 1,500,000 บาท 

2.3 สมาชิกผู"กู"ต"องสมัครเข"าเป�นสมาชิกกองทุนเพื่อเสริมสร"างเสถียรภาพของ
สหกรณ�ฯ เต็มจํานวนวงเงินกู" 

             2.4 หลักประกันเงินกู"สามัญ  

                 2.4.1 การกู"เงินสามัญไม%เกินร"อยละ 90 ของค%าหุ"นและหรือเงินฝาก ไม%ต"องมี
หลักประกันอย%างอื่น 

                 2.4.2 กรณีจํานวนเงินกู"มากกว%าร"อยละ 90 ของค%าหุ"นและหรือเงินฝาก
จะต"องมีหลักประกันอย%างใดอย%างหนึ่งดังต%อไปนี้  

                     (1) การกู"เงินไม%เกิน 300,000 บาท ต"องมีสมาชิกค้ําประกันอย%างน"อย 
สองคนค้ําประกัน  

                   (2) การกู"เงินเกิน 300,000 บาท แต%ไม%เกิน 900,000 บาท ต"องมี
สมาชิกค้ําประกันอย%างน"อยสองคนค้ําประกัน และผู"ค้ําประกันต"องมีเงินได"รายเดือนมากกว%าหรือเท%ากับผู"
กู"หนึ่งคนค้ําประกัน  

                            ในกรณีที่ผู"ค้ําประกันมีเงินได"รายเดือนน"อยกว%าผู"กู"ทั้งสองคน จะต"อง
เพิ่มผู"ค้ําประกันอีกหนึ่งคน รวมเป�นสามคนค้ําประกัน 

                                    (3) การกู"เงินเกิน 900,000 บาท ขึ้นไป ต"องมีสมาชิกค้ําประกันอย%าง
น"อยสามคนค้ําประกัน และผู"ค้ําประกันต"องมีเงินได"รายเดือนมากกว%าหรือเท%ากับผู"กู"อย%างน"อยหนึ่งคนค้ํา
ประกัน  

                                                  ในกรณีที่ ผู"ค้ําประกันมีเงินได"รายเดือนน"อยกว%าผู"กู"ทั้งสามคน 
จะต"องเพิ่มผู"ค้ําประกันอีกหนึ่งคน รวมเป�นสี่คนค้ําประกัน 

                 การกู"เงินที่ใช"สมาชิกค้ําประกันไม%ครบตามข"อกําหนด 2.4.2 (2) และ (3) ผู"กู"จะต"องทํา
ประกันชีวิต วงเงินไม%น"อยกว%าร"อยละ 50 ของวงเงินกู" โดยให"สหกรณ�ฯ เป�นผู"รับประโยชน�  

                           หากกรณีที่ใช"สมาชิกที่มีเงินเดือนมากกว%าหรือเท%ากับผู"กู" เป�นผู"ค้ําประกันรวมอยู%ด"วย
จะต"องยึดถือผู"ค้ําประกันที่มีเงินเดือนมากกว%าหรือเท%ากับผู"กู"ไว"เป�นลําดับแรก 

/..2.5 สมาชิก.. 



 

   

2.5 สมาชิกที่
หลักประกัน  ทั้งนี้จํานวนเงินกู"ไม%เกินร"อยละ 

      2.6 การผ%อนชําระ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร

    การผ%อนชําระเงินกู"สามัญ ให"ผ%อนชําระ

  ข"อ  3. เงินกู"ประเภทสามัญเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการรักษาพยาบาล ประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือทั้ง 2 ประเภทให"กู"
ภายในกําหนด 12 งวดรายเดือน 

    เงินกู"ตามข"อ 2 

  การกู"ยืมเพื่อการศึกษาหรือการรักษาพยาบาล ผู"ขอกู"จะต"องแสดงเหตุผลและความ
จําเป�นพร"อมแนบหลักฐานใบแจ"งหนี้หรือรายการค%าใช"จ%ายโดยประมาณที่สถานศึกษาหรือสถานพยาบาล
ออกให" ประกอบคําขอกู"ด"วย  

   ข"อ  4. สําหรับผู"กู"ที่อยู%ในระหว%างการผ%อนชําระหนี้เงินกู"ประเภทสามัญ และได"ผ%อน
ชําระมาแล"วไม%น"อยกว%า 6 งวดรายเดือน มีสิทธิขอกู"ตามหลักเกณฑ�นี้ได" 

   ข"อ  5. การส%งเงินงวดชําระหนี้เงินกู"ทุกประเภทพร"อมดอกเบี้ย รวมทั้งเงินอื่นๆ ของ
สมาชิกรวมกัน จะต"องไม%เกินเงินได"รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และต"องมีเงินเหลือจากการหักชําระหนี้                 
ทุกประเภทแล"วไม%น"อยกว%า 2,000

   ข"อ  6. สมาชิกผู"ค้ําประกันต"
สมาชิกคนหนึ่งจะเป�นผู"ค้ําประกันสําหรับผู"กู"มากกว%าสี่สัญญาไม%ได"

     ทั้งนี้ ตั้งแต%วันที่
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สมาชิกที่มีพันธบัตรรัฐบาลหรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ�ของสมาชิกอื่นจํานําเป�น
หลักประกัน  ทั้งนี้จํานวนเงินกู"ไม%เกินร"อยละ 90 แห%งค%าของหลักทรัพย�นั้น 

การผ%อนชําระหนี้ของผู"กู"จะต"องไม%เกินอายุงานที่เหลือของผู"ค้ําประกัน หรืออยู%ใน        
ดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

เงินกู"สามัญ ให"ผ%อนชําระได"ไม%เกิน 180 งวด 

เงินกู"ประเภทสามัญเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการรักษาพยาบาล ประเภทใด
ประเภทให"กู"ได"ภายในวงเงิน 50,000 บาท และให"ส%งใช"คืนต"นเงินและดอกเบี้ย

 

 และ ข"อ 3 เมื่อรวมกันจะต"องอยู%ภายในวงเงินตามข"อ 

การกู"ยืมเพื่อการศึกษาหรือการรักษาพยาบาล ผู"ขอกู"จะต"องแสดงเหตุผลและความ
บหลักฐานใบแจ"งหนี้หรือรายการค%าใช"จ%ายโดยประมาณที่สถานศึกษาหรือสถานพยาบาล

สําหรับผู"กู"ที่อยู%ในระหว%างการผ%อนชําระหนี้เงินกู"ประเภทสามัญ และได"ผ%อน
งวดรายเดือน มีสิทธิขอกู"ตามหลักเกณฑ�นี้ได"  

การส%งเงินงวดชําระหนี้เงินกู"ทุกประเภทพร"อมดอกเบี้ย รวมทั้งเงินอื่นๆ ของ
สมาชิกรวมกัน จะต"องไม%เกินเงินได"รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และต"องมีเงินเหลือจากการหักชําระหนี้                 

000 บาท  

สมาชิกผู"ค้ําประกันต"องทําหนังสือค้ําประกันให"ไว"กับสหกรณ� ตามแบบที่กําหนด
สมาชิกคนหนึ่งจะเป�นผู"ค้ําประกันสําหรับผู"กู"มากกว%าสี่สัญญาไม%ได" 

ทั้งนี้ ตั้งแต%วันที่ 21  กรกฎาคม  2558  เป�นต"นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 22 มิถุนายน  2558

     ( นายประเสรฐิ   เช้ือพานิช ) 
            ประธานกรรมการ 
  สหกรณ�ออมทรัพย�การประปาส%วนภูมิภาค

มีพันธบัตรรัฐบาลหรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ�ของสมาชิกอื่นจํานําเป�น

อายุงานที่เหลือของผู"ค้ําประกัน หรืออยู%ใน        

เงินกู"ประเภทสามัญเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการรักษาพยาบาล ประเภทใด
บาท และให"ส%งใช"คืนต"นเงินและดอกเบี้ย

เมื่อรวมกันจะต"องอยู%ภายในวงเงินตามข"อ 2 แล"วแต%กรณี  

การกู"ยืมเพื่อการศึกษาหรือการรักษาพยาบาล ผู"ขอกู"จะต"องแสดงเหตุผลและความ
บหลักฐานใบแจ"งหนี้หรือรายการค%าใช"จ%ายโดยประมาณที่สถานศึกษาหรือสถานพยาบาล

สําหรับผู"กู"ที่อยู%ในระหว%างการผ%อนชําระหนี้เงินกู"ประเภทสามัญ และได"ผ%อน

การส%งเงินงวดชําระหนี้เงินกู"ทุกประเภทพร"อมดอกเบี้ย รวมทั้งเงินอื่นๆ ของ
สมาชิกรวมกัน จะต"องไม%เกินเงินได"รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น และต"องมีเงินเหลือจากการหักชําระหนี้                 

องทําหนังสือค้ําประกันให"ไว"กับสหกรณ� ตามแบบที่กําหนด

2558 

สหกรณ�ออมทรัพย�การประปาส%วนภูมิภาค จํากัด 


