
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 

เรื่อง  การให้เงินกู้สามัญเพือ่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
------------------------------ 

          เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดท่ี 43 เม่ือคราวการประชุมครั้งที่ 3 เม่ือ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรื่อง การให้
เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และให้ประกาศการให้
เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อปรับปรุงยานพาหนะในการติดต้ังระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG หรือเพื่อติดต้ังระบบ
โซลาร์เซลล์สําหรับอาคารบ้านเรือน 

2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ 
 2.1  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน 
 2.2  จํานวนเงินให้กู้เม่ือรวมจํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงินตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 2.3  จํานวนเงินให้กู้ 
   2.3.1 กรณีติดต้ังระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจริง 
และไม่เกิน 120,000 บาท 
   2.3.2 กรณีติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์สําหรับอาคารบ้านเรือน ต้องไม่เกินจํานวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายจริง 
และไม่เกิน 500,000 บาท 
 2.4  ผู้ย่ืนคําขอกู้จะต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานมาก่อน 

3. ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้ 
           3.1  ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน 
 3.2  ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 เดือน 

4. เงื่อนไขเงินคงเหลือ 
 สมาชิกผู้ต้องการกู้เงินสามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ต้องมีสัดส่วนของจํานวนเงินชําระหนี้
รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสัญญา 
5. การค้ําประกันเงินกู้ 
 5.1  กรณีเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมีบุคคลคํ้าประกัน  
 5.2  กรณีบุคคลเป็นผู้ค้ําประกัน 
   5.2.1 จํานวนเงินกู้สามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ําประกันไม่น้อยกว่า 2 คน  
 

/5.2.2 จํานวน... 



  5.2.2 จํานวนเงินกู้สามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีผู้ค้ําประกันไม่น้อยกว่า 4 คน  
  5.2.3 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกันไม่ได้ โดยผู้ค้ําประกัน
ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกู้ท่ีตนได้ค้ําประกันไว้ท้ังหมด  

6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้ 
 6.1  กรณีกู้เพื่อติดต้ังระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG ให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
  (1) คําขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ 
  (2) สําเนาทะเบียนรถยนต์ ของผู้กู้ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา มารดา ในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิหรือผู้ครอบครอง 
  (3) ใบเสนอราคาจากสถานบริการที่จะติดต้ังระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG ซ่ึงระบุ
ทะเบียนรถยนต์ท่ีจะติดต้ัง วันที่นัดติดต้ัง รายละเอียดชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ  
  (4) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กู้ และผู้คํ้าประกัน 
 6.2  กรณีกู้เพื่อติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์สําหรับอาคารบ้านเรือน ให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
   6.2.1 การติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์แบบ Off-Grid 
 (1) คําขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ 
 (2) สําเนาทะเบียนบ้านหลังที่จะติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์ 
 (3) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กู้ และผู้ค้ําประกัน 
 (4) ใบเสนอราคาจากสถานบริการท่ีจะติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์ วันที่นัดติดต้ัง รายละเอียดช่ือ
ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ หรือใบเสนอราคาอุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์ 
  (5) ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่จะติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์ ประกอบด้วยภาพที่ถ่ายให้เห็น
บ้านเลขที่ซ่ึงตรงกับในทะเบียนบ้าน และภาพบริเวณท่ีจะติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์ 
   6.2.2 การติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid 
 (1) คําขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ 
 (2) สําเนาทะเบียนบ้านหลังที่จะติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์ 
 (3) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กู้ และผู้ค้ําประกัน 
 (4) สําเนาใบอนุญาตให้เชื่อมต่อกระแสไฟฟา้ของทางการไฟฟ้า ออกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
 (5) ใบเสนอราคาจากสถานบริการที่จะติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์ วันที่นัดติดต้ัง รายละเอียด
ช่ือที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ 
  (6) ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่จะติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์ ประกอบด้วยภาพที่ถ่ายให้เห็น
บ้านเลขที่ซ่ึงตรงกับในทะเบียนบ้าน และภาพบริเวณท่ีจะติดต้ังแผงโซลาร์เซลล ์
  (7) ประมาณการรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า 
7. ขัน้ตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมัต ิ
 7.1  ย่ืนคําขอกู้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ท่ีสหกรณ์ 
 7.2  หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกู้สามัญตามวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานครบถ้วน จะทราบผลการอนุมัติเงินกู้ภายใน 15 วัน (นับแต่วันที่ ย่ืนเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน) 
 
 

/8.การรายงาน... 



8. การรายงานผลการใช้เงินกู้ 
  8.1  ผู้กู้จะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กําหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้จาก
สหกรณ์ ซ่ึงแบบรายงานผลมีรายละเอียด ดังนี้ 
   8.1.1 กรณีกู้เพื่อติดต้ังระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG ให้แนบเอกสารหลักฐานการ
รายงานผล ดังนี้ 
 (1) ภาพถ่ายรถยนต์ซ่ึงแสดงให้เห็นตําแหน่งที่ได้ทําการติดต้ังถังก๊าซแล้ว และแผ่นป้าย
ทะเบียนรถยนต์ (ในภาพเดียวกัน)   
 (2) ใบเสร็จรับเงินจากสถานบริการที่ติดต้ังระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV หรือ LPG 
  (3) กรณีผู้กู้ย่ืนคําขอกู้ติดต้ังระบบการใช้เชื้อเพลิง NGV แต่ได้ดําเนินการติดต้ังระบบการ
ใช้เชื้อเพลิง LPG ถือว่าผู้กู้ไม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้ 
  8.1.2 กรณีกู้เพื่อติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์สําหรับอาคารบ้านเรือน ให้แนบเอกสารหลักฐานการ
รายงานผล ดังนี้ 
  (1) ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือน ประกอบด้วยภาพที่ถ่ายให้เห็นบ้านเลขที่ซ่ึงตรงกับใน
ทะเบียนบ้าน และภาพบริเวณที่ได้ติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์เรียบร้อยแล้ว 
  (2) ใบเสร็จรับเงินจากสถานบริการที่ติดต้ังระบบโซลาร์เซลล์ หรือใบเสร็จชําระค่าอุปกรณ์
โซลาร์เซลล ์

9. อัตราดอกเบี้ย 
 อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์    

10. การลงโทษ 
  สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน จะต้องนําเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่ง
การขอกู้ หากผู้กู้ไม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ 
 
          ท้ังนี้ ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
                      
 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 (นายวิชิต สนธิวณิช) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 


