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 83  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

   
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัเพือความมนัคงของครอบครวั 

---------------------------- 
เพอืใหก้ารดําเนินงานเกยีวกบัการใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืความมนัคงของครอบครวั เป็นไป

ตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 
2561 และมตคิณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี41 เมอืคราวการประชุม
ครงัท ี 8 เมอืวนัท ี24 สงิหาคม พ.ศ. 2561 จงึใหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั เรอืง 
การใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืความมนัคงของครอบครวั ฉบบัลงวนัท ี28 สงิหาคม พ.ศ.2560 และใหป้ระกาศการ
ใหเ้งนิกูส้ามญัเพอืความมนัคงของครอบครวั ดงันี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพอืสง่เสรมิ สนบัสนุนใหส้มาชกิไดอ้อมเงนิสะสมระยะยาว บรรเทาความเดอืดรอ้นเมอื
ประสบภยั รวมทงัเพมิหลกัประกนัความมนัคงของชวีติและครอบครวัในอนาคต โดยการซอืกรมธรรม์
ประกนัชวีติแบบต่าง ๆ หรอืประกนัวนิาศภยั เช่น ประกนัสุขภาพ ประกนัอคัคภียั ประกนัภยัเมอืประสบ
ภยัธรรมชาต ิหรอืประกนัภยัรถยนต ์เป็นตน้ 
 2. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 
  2.1 ตอ้งเป็นสมาชกิสหกรณ์และตอ้งสง่เงนิคา่หุน้มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน 
  2.2 เพอืซอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืประกนัวนิาศภยัสาํหรบัผูกู้ ้และหรอืคูส่มรส   
และหรอืบุตร และหรอืบดิามารดา 
  2.3 สหกรณ์จะจา่ยเงนิกูข้องสมาชกิใหแ้ก่บรษิทัประกนัฯ โดยจา่ยเป็นงวดรายปี 
ตามทกีาํหนดไวใ้นแบบกรมธรรมฯ์  
  2.4 จาํนวนเงนิกูส้งูสดุรายปี เป็นไปตามเงอืนไข ดงันี 
   2.4.1 ใหกู้ไ้ดเ้ทา่ทจีา่ยจรงิตามกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืประกนัวนิาศภยั  
   2.4.2 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเพอืความมนัคงของครอบครวัเมอืรวมกบัสทิธเิงนิกูฉุ้กเฉิน
เตม็สทิธแิลว้ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของทุนเรอืนหุน้  
   2.4.3 จาํนวนเงนิกูส้ามญัเพอืความมนัคงของครอบครวัเมอืรวมจาํนวนเงนิกูส้ามญั
ทุกประเภทแลว้ตอ้งอยูภ่ายในวงเงนิตามทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ  
  2.5 ผูกู้จ้ะตอ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนคงเหลอืเมอืหกัเงนิทตีอ้งชาํระต่อสหกรณ์และรายการ
หกัประจาํเดอืนของทางราชการแลว้ ดงันี 
                 2.5.1 จาํนวนหนีรวมไมเ่กนิ 550,000 บาท จะตอ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้้
คงเหลอืไมน้่อยกวา่ 2,500 บาท 
              2.5.2 จาํนวนหนีรวมเกนิ 550,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท จะตอ้งมเีงนิ
ไดร้ายเดอืนของผูกู้ค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 3,500 บาท 
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