
3.1.3 ประกาศเงินกู้สามญัเพอืส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

 73        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

   
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัเพือส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 

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

เป็นไปตามทกีําหนดไว้ในระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วย การใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี43 เมอืคราว
การประชุมครงัท ี3 เมอืวนัท ี28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั เรอืง การใหเ้งนิกู้สามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน ฉบบัลงวนัท ี30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืสง่เสรมิการประหยดัพลงังาน ดงันี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพอืปรบัปรงุยานพาหนะในการตดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื LPG หรอืเพอื
ตดิตงัระบบโซลารเ์ซลลส์าํหรบัอาคารบา้นเรอืน 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 จํานวนเงนิใหกู้้เมอืรวมจํานวนเงนิกู้สามญัทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงนิ
ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ 
 2.3  จาํนวนเงนิใหกู้ ้
   2.3.1 กรณตีดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื LPG ตอ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิทเีป็น
คา่ใชจ้า่ยจรงิ และไมเ่กนิ 120,000 บาท 
   2.3.2 กรณีตดิตงัระบบโซลารเ์ซลลส์าํหรบัอาคารบา้นเรอืน ตอ้งไม่เกนิจํานวนเงนิที
เป็นคา่ใชจ้า่ยจรงิ และไมเ่กนิ 500,000 บาท 
 2.4 ผู้ยนืคําขอกู้จะต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รบัอนุมตัิเงนิกู้สามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดั
พลงังานมาก่อน 
 3. ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 

3.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบยีในอตัราคงทเีทา่กนัทุกเดอืน 
  3.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 เดอืน 
 4.  เงือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชิกผู้ต้องการกู้เงนิสามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน ต้องมสีดัส่วนของ
จาํนวนเงนิชาํระหนีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 5. การคาํประกนัเงินกู้ 
  5.1 กรณีเงนิกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมอียู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคาํประกนั  
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  5.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้าํประกนั 
   5.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  

   5.2.2 จํานวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท ต้องมผีู้
คาํประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   5.2.3 สมาชิกคนหนึงจะเป็นผู้คําประกนัสําหรบัผู้กู้มากกว่า 10 คน ในเวลา
เดยีวกนัไมไ่ด ้โดยผูค้าํประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ตีนไดค้าํประกนัไวท้งัหมด  
 6. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  6.1  กรณกีูเ้พอืตดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื LPG ใหแ้นบเอกสารหลกัฐาน ดงันี 
   (1) คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
    (2) สาํเนาทะเบยีนรถยนต ์ของผูกู้ ้หรอืคู่สมรส หรอืบุตร หรอืบดิา มารดา ในฐานะ
เจา้ของกรรมสทิธหิรอืผูค้รอบครอง 
    (3) ใบเสนอราคาจากสถานบรกิารทจีะตดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื LPG 
ซงึระบุทะเบยีนรถยนตท์จีะตดิตงั วนัทนีดัตดิตงั รายละเอยีดชอืทอียู ่หมายเลขโทรศพัทข์องสถานบรกิาร  
    (4) สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูกู้ ้และผูค้าํประกนั 
  6.2  กรณีกู้เพือติดตงัระบบโซลาร์เซลล์สําหรบัอาคารบ้านเรือน ให้แนบเอกสาร
หลกัฐาน ดงันี 
    6.2.1 การตดิตงัระบบโซลารเ์ซลลแ์บบ Off-Grid 
    (1) คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
    (2) สาํเนาทะเบยีนบา้นหลงัทจีะตดิตงัระบบโซลารเ์ซลล ์
    (3) สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูกู้ ้และผูค้าํประกนั 
    (4) ใบเสนอราคาจากสถานบรกิารทจีะตดิตงัระบบโซลารเ์ซลล ์วนัทนีดัตดิตงั 
รายละเอยีดชอืทอียู ่หมายเลขโทรศพัทข์องสถานบรกิาร หรอืใบเสนอราคาอุปกรณ์ระบบโซลารเ์ซลล ์
    (5) ภาพถ่ายอาคารบ้านเรอืนทจีะตดิตงัระบบโซลารเ์ซลล์ ประกอบดว้ย
ภาพทถ่ีายใหเ้หน็บา้นเลขทซีงึตรงกบัในทะเบยีนบา้น และภาพบรเิวณทจีะตดิตงัแผงโซลารเ์ซลล ์
    6.2.2 การตดิตงัระบบโซลารเ์ซลลแ์บบ On-Grid 
    (1) คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
    (2) สาํเนาทะเบยีนบา้นหลงัทจีะตดิตงัระบบโซลารเ์ซลล ์
    (3) สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูกู้ ้และผูค้าํประกนั 
    (4) สาํเนาใบอนุญาตใหเ้ชอืมต่อกระแสไฟฟ้าของทางการไฟฟ้า ออกโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (กกพ.) 
    (5) ใบเสนอราคาจากสถานบรกิารทจีะตดิตงัระบบโซลารเ์ซลล์ วนัทนีัด
ตดิตงั รายละเอยีดชอืทอียู ่หมายเลขโทรศพัทข์องสถานบรกิาร 
    (6) ภาพถ่ายอาคารบ้านเรอืนทจีะตดิตงัระบบโซลารเ์ซลล์ ประกอบดว้ย
ภาพทถ่ีายใหเ้หน็บา้นเลขทซีงึตรงกบัในทะเบยีนบา้น และภาพบรเิวณทจีะตดิตงัแผงโซลารเ์ซลล ์
    (7) ประมาณการรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้า  
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 7. ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  7.1  ยนืคาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้งไดท้สีหกรณ์ 
     7.2  หากรายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคําขอกู้สามญัตามวตัถุประสงคเ์พอืการ
สง่เสรมิการประหยดัพลงังานครบถว้น จะทราบผลการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 15 วนั (นบัแต่วนัทยีนืเอกสาร
หลกัฐานครบถว้น) 
 8. การรายงานผลการใช้เงินกู้ 
  8.1 ผูกู้จ้ะตอ้งรายงานผลตามแบบฟอรม์ทสีหกรณ์กาํหนดภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที
ไดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณ์ ซงึแบบรายงานผลมรีายละเอยีด ดงันี 
    8.1.1 กรณีกูเ้พอืตดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV หรอื LPG ใหแ้นบเอกสาร
หลกัฐานการรายงานผล ดงันี 
    (1) ภาพถ่ายรถยนตซ์งึแสดงใหเ้หน็ตําแหน่งทไีดท้าํการตดิตงัถงัก๊าซแลว้
และแผ่นป้ายทะเบยีนรถยนต์ (ในภาพเดยีวกนั)   
    (2) ใบเสรจ็รบัเงนิจากสถานบรกิารทตีดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV 
หรอื LPG 
    (3) กรณีผูกู้ย้นืคาํขอกูต้ดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV แต่ไดด้าํเนินการ
ตดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ LPG ถอืว่าผูกู้ไ้ม่นําเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงคแ์ห่งการกู ้
   8.1.2 กรณกีูเ้พอืตดิตงัระบบโซลารเ์ซลลส์าํหรบัอาคารบา้นเรอืน ใหแ้นบเอกสาร
หลกัฐานการรายงานผล ดงันี 
    (1) ภาพถ่ายอาคารบา้นเรอืน ประกอบดว้ยภาพทถ่ีายใหเ้หน็บา้นเลขที
ซงึตรงกบัในทะเบยีนบา้น และภาพบรเิวณทไีดต้ดิตงัแผงโซลารเ์ซลล์เรยีบรอ้ยแลว้ 
    (2) ใบเสรจ็รบัเงนิจากสถานบรกิารทตีดิตงัระบบโซลารเ์ซลล ์หรอืใบเสรจ็
ชาํระค่าอุปกรณ์โซลารเ์ซลล์   
  8.2  กรณีผูกู้ย้นืคาํขอกูต้ดิตงัระบบการใชเ้ชอืเพลงิ NGV แต่ไดด้าํเนินการตดิตงัระบบ
การใชเ้ชอืเพลงิ LPG ถอืวา่ผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การกู ้
 9. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์    
 10. การลงโทษ 

   สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกู้สามญัเพอืส่งเสรมิการประหยดัพลงังาน จะต้องนําเงนิกู้ไปใช้
ตามวตัถุประสงคแ์หง่การขอกู ้หากผูกู้ไ้ม่นําเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบยีบ    
วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 

 ทงันี ตงัแต่วนัท ี2 มนีาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 
                    ประกาศ ณ วนัท ี2 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 (ลงนาม)    วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 


