
     ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด 

   ฉบับที่ 4/2558 
เร่ือง  การก าหนดหลักเกณฑ์และวงเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก 

------------------------------ 
    เพ่ือให้การก าหนดหลกัเกณฑ์การให้สมาชิกกู้ ยืมเงินและวงเงินท่ีจะให้กู้ ยืม สอดคล้องกบั
พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2557 

อาศยัอ านาจตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด พ.ศ. 2544            
ข้อ 74(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด  ว่าด้วยการให้กู้ เงินแก่สมาชิกและ
ดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2557 ข้อ 15 และมติคณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี 28 ในคราวประชมุ ครัง้ท่ี 1/2558 
เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2558 ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด ฉบบัท่ี 
11/2557 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2557 เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์และวงเงินให้กู้ ยืมแก่สมาชิก และให้ใช้
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาสว่นภมูิภาค จ ากดั ฉบบันีแ้ทน 

ข้อ  1. เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน ให้กู้ ได้ 5 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท          
โดยให้สง่ช าระคืนต้นเงินและดอกเบีย้ภายในก าหนด 10 งวดรายเดือน 
  หากผู้กู้ ยงัมีหนีเ้งินกู้ เพ่ือเหตฉุุกเฉินค้างช าระ จะกู้ เงินเพ่ือเหตฉุุกเฉินใหม่ได้ก็ต่อเม่ือผู้ กู้             
ได้สง่คืนต้นเงินพร้อมดอกเบีย้มาแล้วหนึง่งวด แตจ่ะต้องท าสญัญาใหมเ่พ่ือหกักลบลบหนี ้  

ข้อ  2. เงินกู้ประเภทสามญัเพ่ือการครองชีพและอ่ืน ๆ ให้กู้ ได้ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ 
ดงันี ้

2.1 ผู้กู้ ต้องเป็นสมาชิกตดิตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  

2.2 วงเงินให้กู้ ยืมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

2.2.1 มีทุนเรือนหุ้นไม่ถึง 10,000 บาท ให้กู้ ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน      
แตไ่มเ่กิน 400,000 บาท 

2.2.2 มีทนุเรือนหุ้นตัง้แต ่10,000 บาท แตไ่ม่ถึง 15,000 บาท ให้กู้ ได้ไม่เกิน          
60 เทา่ของเงินได้รายเดือน แตไ่มเ่กิน 800,000 บาท 

2.2.3 มีทนุเรือนหุ้นตัง้แต ่15,000 บาท แตไ่ม่ถึง 20,000 บาท ให้กู้ ได้ไม่เกิน         
60 เทา่ของเงินได้รายเดือน แตไ่มเ่กิน 1,000,000 บาท 

 

/..2.2.4 มีทนุ.. 
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2.2.4 มีทนุเรือนหุ้นตัง้แต ่20,000 บาท แตไ่ม่ถึง 30,000 บาท ให้กู้ ได้ไม่เกิน         
60 เทา่ของเงินได้รายเดือน แตไ่มเ่กิน 1,200,000 บาท 

2.2.5 มีทุนเรือนหุ้นตัง้แต่ 30,000 บาท ขึน้ไป ให้กู้ ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงิน
ได้รายเดือน แตไ่มเ่กิน 1,500,000 บาท 

2.3 สมาชิกผู้ กู้ ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพของ
สหกรณ์เตม็จ านวนวงเงินกู้  

  หลกัประกนัเงินกู้สามญั  

1. การกู้ เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้ นและหรือเงินฝาก ไม่ต้องมีหลักประกัน
อยา่งอ่ืน 

2. กรณีจ านวนเงินกู้มากกว่า 90 % ของคา่หุ้นและหรือเงินฝากจะต้องมีหลกัประกนัอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 การกู้ เงินไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมีสมาชิกท่ีมีเงินได้รายเดือนมากกว่าหรือ
เทา่กบั         ผู้กู้  อยา่งน้อยคนหนึง่ค า้ประกนั  

            ในกรณีท่ีผู้ค า้ประกนัมีเงินได้รายเดือนน้อยกว่าผู้กู้  จะต้องเพิ่มผู้ค า้ประกนัอีกหนึ่ง
คน รวมเป็นสองคนค า้ประกนั 

      2.2 การกู้ เงินเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 900,000 บาท ต้องมีสมาชิกค า้ประกัน            
อย่างน้อยสองคนค า้ประกัน และผู้ ค า้ประกันต้องมีเงินได้รายเดือนมากกว่าหรือเท่ากับผู้ กู้ หนึ่งคนค า้
ประกนั  

            ในกรณีท่ีผู้ ค า้ประกันมีเงินได้รายเดือนน้อยกว่าผู้ กู้ ทัง้สองคน จะต้องเพิ่มผู้ ค า้
ประกนัอีกหนึง่คน รวมเป็นสามคนค า้ประกนั 

                 2.3 การกู้ เงินเกิน 900,000 บาท ขึน้ไป ต้องมีสมาชิกค า้ประกันอย่างน้อยสามคน                 
ค า้ประกนั และผู้ค า้ประกนัต้องมีเงินได้รายเดือนมากกวา่หรือเทา่กบัผู้กู้อย่างน้อยหนึง่คนค า้ประกนั  

                                  ในกรณีท่ีผู้ ค า้ประกันมีเงินได้รายเดือนน้อยกว่าผู้ กู้ ทัง้สามคน จะต้องเพิ่มผู้ ค า้
ประกนัอีกหนึง่คน รวมเป็นส่ีคนค า้ประกนั 

                 การกู้ เงินท่ีใช้สมาชิกค า้ประกันไม่ครบตามข้อก าหนด ผู้กู้ จะต้องท าประกันชีวิต วงเงิน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของวงเงินกู้  โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ รับประโยชน์  

                           หากกรณีท่ีใช้สมาชิกท่ีมีเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับผู้ กู้  เป็นผู้ค า้ประกันรวมอยู่ด้วย
จะต้องยดึถือผู้ค า้ประกนัท่ีมีเงินเดือนมากกว่าหรือเทา่กบัผู้กู้ ไว้เป็นล าดบัแรก 

/..2.4 มีพนัธบตัร.. 
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2.4 มีพันธบัตรรัฐบาลหรือบัญ ชีเงินฝากในสหกรณ์ของสมาชิกอ่ืนจ าน าเป็น
หลกัประกนั  ทัง้นีจ้ านวนเงินกู้ ไมเ่กินร้อยละ 90 แหง่คา่ของหลกัทรัพย์นัน้ 

      2.5 การผ่อนช าระหนีข้องผู้ กู้ จะต้องไม่เกินอายุงานท่ีเหลือของผู้ค า้ประกัน หรืออยู่ใน        
ดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

      การผอ่นช าระเงินกู้สามญั ให้ผอ่นช าระได้ไมเ่กิน 180 งวด 

  ข้อ  3.  เงินกู้ ประเภทสามัญเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการรักษาพยาบาล ประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือทัง้ 2 ประเภทให้กู้ ได้ภายในวงเงิน 50,000 บาท และให้ส่งใช้คืนต้นเงินและดอกเบีย้
ภายในก าหนด 12 งวดรายเดือน 

    เงินกู้ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 เม่ือรวมกนัจะต้องอยูภ่ายในวงเงินตาม ข้อ 2 แล้วแตก่รณี  

  การกู้ ยืมเพ่ือการศึกษาหรือการรักษาพยาบาล ผู้ ขอกู้ จะต้องแสดงเหตุผลและความ
จ าเป็นพร้อมแนบหลกัฐานใบแจ้งหนีห้รือรายการคา่ใช้จ่ายโดยประมาณท่ีสถานศกึษาหรือสถานพยาบาล
ออกให้ ประกอบค าขอกู้ ด้วย  

   ข้อ  4. ส าหรับผู้กู้ ท่ีอยูใ่นระหวา่งการผอ่นช าระหนีเ้งินกู้ประเภทสามญั และได้ผ่อนช าระ
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 งวดรายเดือน มีสิทธิขอกู้ตามหลกัเกณฑ์นีไ้ด้  

   ข้อ  5.  การส่งเงินงวดช าระหนีเ้งินกู้ ทุกประเภทพร้อมดอกเบีย้ รวมทัง้เงินอ่ืน ๆ ของ
สมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสทุธิของสมาชิกนัน้ และต้องมีเงินเหลือจากการหกัช าระหนี  ้                
ทกุประเภทแล้วไมน้่อยกวา่ 2,000 บาท  

   ข้อ  6. สมาชิกผู้ค า้ประกนัต้องท าหนงัสือค า้ประกนัให้ไว้กบัสหกรณ์ ตามแบบท่ีก าหนด
สมาชิกคนหนึง่จะเป็นผู้ค า้ประกนัส าหรับผู้กู้มากกวา่ส่ีสญัญาไมไ่ด้ 

     ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี  12  กมุภาพนัธ์  2558  เป็นต้นไป 

          ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26  มกราคม 2558 
 
 

         ( นายประเสริฐ   เชือ้พานิช ) 
                ประธานกรรมการ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาสว่นภมูิภาค จ ากดั 

 
 
  


