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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัเพือการท่องเทียว 

---------------------------- 
เพอืใหก้ารดาํเนินงานเกยีวกบัการใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืการทอ่งเทยีว เป็นไปตามทกีาํหนดไวใ้น

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เง ินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ .ศ . 2561 
และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จํากดั ชุดท ี41 เมอืคราวการประชุม ครงัท ี8 
เมอืวนัท ี24 สงิหาคม พ.ศ. 2561 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั เรอืง การให้
เงนิกูส้ามญัเพอืการท่องเทยีว ฉบบัลงวนัท ี19 มกราคม พ.ศ. 2561 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัเพอื
การทอ่งเทยีว ดงันี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพอืสนบัสนุนและสง่เสรมิใหส้มาชกิ ไดม้โีอกาสไปทอ่งเทยีวทงัในประเทศและต่างประเทศ 
สาํหรบัสมาชกิและผูร้ว่มเดนิทางซงึเป็น คูส่มรส บดิา มารดา และบุตรของสมาชกิเทา่นนั 

 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 หากผูกู้ม้หีนีเงนิกูส้ามญัทใีชบุ้คคลคาํประกนั จะตอ้งมหีนีไมเ่กนิ 50 % ของวงเงนิกู้
สงูสดุตามระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
     2.3  จาํนวนเงนิใหกู้เ้มอืรวมจาํนวนเงนิกูส้ามญัทุกประเภทแลว้ตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิตามที
กาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ    
  2.4  จาํนวนเงนิกูต้อ้งไมเ่กนิจาํนวนเงนิทจีา่ยจรงิและคา่ใชจ้า่ยอนือกีไมเ่กนิคนละ 10,000 บาท 
  2.5  ตอ้งฝากออมทรพัยช์วีติพอเพยีงรายเดอืนไมน้่อยกวา่หนึงรอ้ยบาทตลอดระยะเวลา
ทมีเีงนิกูส้ามญัเพอืการทอ่งเทยีว 

 3.  เงือนไขเงินคงเหลือ 
  สมาชกิผูต้อ้งการกูเ้งนิสามญัเพอืการทอ่งเทยีว เมอืหกัเงนิทตีอ้งชาํระต่อสหกรณ์ จะตอ้งมี
เงนิคงเหลอื ดงันี 

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

3.2  จาํนวนหนีรวมเกนิ 550,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท จะตอ้งมเีงนิได ้
รายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 3,500 บาท 
  3.3  จาํนวนหนีรวมเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,250,000 บาท จะตอ้งมเีงนิได ้ 
รายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 4,500 บาท 
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  3.4  จาํนวนหนีรวมเกนิ 1,250,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท จะตอ้งมเีงนิได ้  
รายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 5,500 บาท 
  3.5  จาํนวนหนีรวมเกนิ1,500,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,750,000 บาท จะตอ้งมเีงนิได ้   
รายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6,500 บาท 
  3.6  จาํนวนหนีรวมเกนิ 1,750,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท จะตอ้งมเีงนิได ้   
รายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 8,000 บาท 
  3.7  จาํนวนหนีรวมเกนิ 2,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท จะตอ้งมเีงนิได ้
รายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 10,000 บาท 
 3.8  จาํนวนหนีรวมเกนิ 3,000,000 บาท  จะตอ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอื       
ไมน้่อยกวา่ 14,000 บาท 
  จาํนวนหนีรวมตามขอ้ 3.1 ถงึ ขอ้ 3.8 หมายถงึ หนีเงนิกูส้ามญัทุกประเภทและเงนิกู้
พเิศษเพอืการเคหะของผูกู้ท้มีอียูก่บัสหกรณ์รวมกบัจาํนวนเงนิกูท้ขีอกูใ้หม ่ 

 4. การคาํประกนัเงินกู้ 
  4.1 กรณเีงนิกูไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของมลูคา่หุน้หรอืเงนิฝากทสีมาชกิมอียูใ่นสหกรณ์ ไมต่อ้งมี
บุคคลคาํประกนั  
  4.2 กรณบุีคคลเป็นผูค้าํประกนั 

   4.2.1 จาํนวนเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิ 300,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 2 คน  
   4.2.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 300,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 600,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํ
ประกนัไมน้่อยกวา่ 4 คน  
   4.2.3 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 600,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํ
ประกนัไมน้่อยกวา่ 5 คน  
   4.2.4  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท ตอ้งม ี
ผูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 6 คน 
   4.2.5  จาํนวนเงนิกูส้ามญัเกนิ 1,500,000 บาท ตอ้งมผีูค้าํประกนัไมน้่อยกวา่ 8 คน 
   4.2.6 สมาชกิคนหนึงจะเป็นผูค้าํประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกวา่ 10 คน ในเวลาเดยีวกนั
ไมไ่ด ้โดยผูค้าํประกนัตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงนิกูท้ตีนไดค้าํประกนัไวท้งัหมด  

 5. ระยะเวลาการชาํระคืนเงินกู้ 
  5.1 ผอ่นชาํระเงนิตน้ และดอกเบยีในอตัราคงทเีทา่กนัทุกเดอืน 
  5.2 ผอ่นชาํระไดไ้มเ่กนิ 144 งวด 

 6. วิธีการชาํระเงินกู้ 
6.1  หกัจากเงนิไดร้ายเดอืน หรอื 
6.2  หกัจากบญัชเีงนิฝากทสีมาชกิมอียูก่บัสหกรณ์ (ทงันี สามารถหกัจากเงนิฝากหรอื

ดอกเบยีเงนิฝากกไ็ด)้ 

 7. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  7.1 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งนิสามญั 
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  7.2 โปรแกรมการทอ่งเทยีวและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยการทอ่งเทยีวของผูกู้ห้รอืของบรษิทันํา
เทยีว 
  7.3 สาํเนาหนงัสอืเดนิทางหรอืเอกสารทเีกยีวขอ้งของผูกู้แ้ละผูร้ว่มเดนิทางสาํหรบักรณี
ทอ่งเทยีวต่างประเทศ 
  7.4 สาํเนาบตัรประจาํตวัและสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้แ้ละผูร้ว่มเดนิทาง 
  7.5 กรณมีคีูส่มรสหรอืบุตรหรอืบดิามารดา รว่มเดนิทางดว้ย ใหม้บีนัทกึเพมิเตมิแนบ
ทา้ยคาํขอกูส้ามญัเพอืการทอ่งเทยีวเพอืแสดงคา่ใชจ้า่ยของผูร้ว่มเดนิทาง 
  7.6 สาํเนาหน้าสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยช์วีติพอเพยีง 
 8. ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  8.1 ยนืคาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้งไดท้สีหกรณ์ 
     8.2  หากรายละเอยีดและหลกัฐานประกอบคาํขอกูเ้งนิกูส้ามญัเพอืการทอ่งเทยีว
ครบถว้นจะไดร้บัการอนุมตัเิงนิกูภ้ายใน 7 วนัทาํการ 

 9. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  

 10.  เงือนไข 
   10.1  เพอืประโยชน์ในการประชาสมัพนัธใ์หแ้กเ่พอืนสมาชกิ สหกรณ์จงึขอใหส้มาชกิ 
ผูไ้ดร้บัเงนิกูเ้พอืการทอ่งเทยีวสง่ภาพถ่ายการทอ่งเทยีว จาํนวน 2 - 5 ภาพ พรอ้มบรรยายภาพใหส้หกรณ์
ภายใน 15 วนั นบัจากกลบัจากการทอ่งเทยีว  
  10.2  กรณมีเีหตุจาํเป็นไมส่ามารถไปทอ่งเทยีวตามทกีาํหนดได ้ผูกู้ต้อ้งนําเงนิมา
ชาํระคนืสหกรณ์ภายในกาํหนด 7 วนั นบัแต่วนักาํหนดเดนิทาง 
  10.3  กรณไีมนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงคจ์ะถูกลงโทษตามระเบยีบของสหกรณ์ 

 11.  การลงโทษ 
  สมาชกิผูไ้ดร้บัเงนิกูส้ามญัเพอืการทอ่งเทยีว จะตอ้งนําเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคแ์หง่การ

ขอกู ้หากผูกู้ไ้มนํ่าเงนิไปใชต้ามวตัถุประสงค ์สหกรณ์จะดาํเนินการตามระเบยีบวา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ
สหกรณ์ 

 ทงันี ตงัแต่วนัท ี27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

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


