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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัเพือส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 

---------------------------- 
เพือให้การดําเนินงานเกียวกบัการให้เงนิกู้สามญัเพือส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 

เป็นไปตามทกีําหนดไว้ในระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ย การใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี41 เมอืคราว
การประชุมครงัท ี 8 เมอืวนัท ี24 สงิหาคม พ.ศ. 2561 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รม
ปา่ไม ้จํากดั เรอืง การใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืสง่เสรมิการประหยดัพลงังาน ฉบบัลงวนัท ี19 มกราคม พ.ศ. 
2561 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืสง่เสรมิการประหยดัพลงังาน ดงันี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพอืปรบัปรงุยานพาหนะในการตดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื LPG  
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 จาํนวนเงนิใหกู้เ้มอืรวมจาํนวนเงนิกูส้ามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิ
ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 
  2.3 จาํนวนเงนิใหกู้ต้อ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิทเีป็นคา่ใชจ้า่ยจรงิในการตดิตงัระบบการ
ใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื LPG และไมเ่กนิ 120,000 บาท 
  2.4  ผูย้นืคาํขอกูจ้ะตอ้งไมเ่คยเป็นผูไ้ดร้บัอนุมตัเิงนิกูส้ามญัเพอืสง่เสรมิการประหยดั
พลงังานมาก่อน 
  2.5 ตอ้งฝากออมทรพัยช์วีติพอเพยีงรายเดอืนไมน้่อยกวา่หนึงรอ้ยบาทตลอด
ระยะเวลาทมีเีงนิกูส้ามญัเพอืสง่เสรมิการประหยดัพลงังาน 
 3. ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 

3.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบยีในอตัราคงทเีทา่กนัทุกเดอืน 
  3.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 เดอืน 
 4.  เงือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้อ้งการกูเ้งนิสามญัเพอืสง่เสรมิการประหยดัพลงังาน เมอืหกัเงนิทตีอ้งชาํระ     
ต่อสหกรณ์ จะตอ้งมเีงนิคงเหลอื ดงันี 

4.1  จาํนวนหนีรวมไมเ่กนิ 550,000 บาท จะตอ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอื       
ไมน้่อยกวา่ 2,500 บาท 

4.2  จาํนวนหนีรวมเกนิ 550,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท จะตอ้งมเีงนิได้
รายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 3,500 บาท 
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  4.3  จาํนวนหนีรวมเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,250,000 บาท จะตอ้งมเีงนิได ้ 
รายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 4,500 บาท 
  4.4  จาํนวนหนีรวมเกนิ 1,250,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท จะตอ้งมเีงนิได ้  
รายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 5,500 บาท 
  4.5  จาํนวนหนีรวมเกนิ 1,500,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,750,000 บาท จะตอ้งมเีงนิได ้   
รายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6,500 บาท 
  4.6  จาํนวนหนีรวมเกนิ 1,750,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท จะตอ้งมเีงนิได ้   
รายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 8,000 บาท 
  4.7  จาํนวนหนีรวมเกนิ 2,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท จะตอ้งมเีงนิได ้   
รายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 10,000 บาท 
  4.8  จาํนวนหนีรวมเกนิ 3,000,000 บาท  จะตอ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอื       
ไมน้่อยกวา่ 14,000 บาท 
  จาํนวนหนีรวมตามขอ้ 4.1 ถงึ ขอ้ 4.8 หมายถงึ หนีเงนิกูส้ามญัทุกประเภทและเงนิกู้
พเิศษเพอืการเคหะของผูกู้ท้มีอียูก่บัสหกรณ์รวมกบัจาํนวนเงนิกูท้ขีอกูใ้หม ่ 
 5. การคาํประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณเีงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูคา่หุน้ทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ ไมต่อ้งมี
บุคคล  คาํประกนั  
  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้าํประกนั 

   5.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
   5.2.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งมผีู้
คาํประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   5.2.3 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ตอ้งมี
ผูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน  
   5.2.4  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ตอ้ง
มผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน 
   5.2.5  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
   5.2.6 สมาชกิคนหนึงจะเป็นผูค้าํประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกวา่ 10 คน ในเวลา
เดยีวกนัไมไ่ด ้โดยผูค้าํประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ตีนไดค้าํประกนัไวท้งัหมด  
 6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  6.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
  6.2 สาํเนาทะเบยีนรถยนต ์ของผูกู้ ้หรอืคูส่มรส หรอืบุตร หรอืบดิา มารดา ในฐานะ
เจา้ของกรรมสทิธหิรอืผูค้รอบครอง 
  6.3  ใบเสนอราคาจากสถานบรกิารทจีะตดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื LPG     
ซงึระบุทะเบยีนรถยนตท์จีะตดิตงั วนัทนีดัตดิตงั รายละเอยีดชอืทอียู ่หมายเลขโทรศพัทข์องสถาน
บรกิาร  
  6.4   สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูกู้ ้และผูค้าํประกนั 
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  6.5 สาํเนาหน้าสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยช์วีติพอเพยีง  
 7. ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  7.1  ยนืคาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้งไดท้สีหกรณ์ 
     7.2  หากรายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคาํขอกูส้ามญัตามวตัถุประสงคเ์พอืการ
สง่เสรมิการประหยดัพลงังานครบถว้น จะทราบผลการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 15 วนั (นบัแต่วนัทยีนืเอกสาร
หลกัฐานครบถว้น) 
 8. การรายงานผลการใช้เงินกู้ 
  8.1  ผูกู้จ้ะตอ้งรายงานผลตามแบบฟอรม์ทสีหกรณ์กาํหนดภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที
ไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณ์ ซงึแบบรายงานผลมรีายละเอยีด ดงันี 
   8.1.1 ภาพถ่ายรถยนตซ์งึแสดงใหเ้หน็ตําแหน่งทไีดท้าํการตดิตงัถงัก๊าซแลว้ 
และแผน่ป้ายทะเบยีนรถยนต ์(ในภาพเดยีวกนั) 
   8.1.2 ใบเสรจ็รบัเงนิจากสถานบรกิารทตีดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื 
LPG 
  8.2  กรณผีูกู้ย้นืคาํขอกูต้ดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV แต่ไดด้าํเนินการตดิตงัระบบ
การใชเ้ชอืเพลงิ LPG ถอืวา่ผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การกู ้
 9. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์    
 10. การลงโทษ 

   สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัเพอืสง่เสรมิการประหยดัพลงังาน จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใช้
ตามวตัถุประสงคแ์หง่การขอกู ้หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดาํเนินการตามระเบยีบ
วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 

 ทงันี ตงัแต่วนัท ี27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

                    ประกาศ ณ วนัท ี27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 (นายจงเจรญิ กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

 


