3.1.1 ประกาศเงินกู้สามัญเพือการศึกษา

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือการศึกษา
---------------------------เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการให้เงินกู้สามัญเพือการศึกษา เป็ นไปตามทีกําหนด
ไว้ใ นระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพย์กรมป่า ไม้ จํากัด ว่าด้ว ยการให้เ งินกู้แก่ส มาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 43 เมือคราวการประชุมครังที 3
เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง
การให้เงินกูส้ ามัญเพือการศึกษา ฉบับลงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญ
เพือการศึกษา ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการศึกษาทังในและต่างประเทศ สําหรับบุคคล ดังต่อไปนี
1.1 สมาชิก
1.2 บุตรหรือบุตรบุญธรรมของสมาชิก
1.3 คูส่ มรสของสมาชิก
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กู้เมือรวมจํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงิน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 จํานวนเงินให้กู้ มีดงั นี
2.3.1 กูเ้ พือจ่ายเป็ นค่าบํารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา ซือคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ตามทีสถานศึกษากําหนด และค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ตามประกาศของสถานศึกษาเท่าทีจ่ายจริง
2.3.2 กูเ้ พือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการศึกษาอีกไม่เกิน 10,000 บาท
ของข้อ 2.3.1 ต่อรายต่อภาคการศึกษา
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 งวด
4. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผู้ต้องการกู้เงินสามัญเพือการศึกษา ต้อ งมีส ดั ส่ว นของจํา นวนเงิน ชํา ระหนี
รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
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5. การคําประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ ไม่ตอ้ งมีบุคคล
คําประกัน
5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ าประกั
ํ
น
ํ
นไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
5.2.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมีผคู้ าํ
ประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
5.2.3 จํานวนเงินกู้สามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 5 คน
5.2.4 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 6 คน
5.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 8 คน
5.2.6 สมาชิกคนหนึงจะเป็ นผูค้ ําประกันสําหรับผูก้ ูม้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
6.2 สําเนาบัตรประจําตัวผู้เข้ารับการศึกษาทีสถาบันศึกษาออกให้ หรือหลักฐานที
แสดงว่าได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
6.3 ใบเสร็จรับเงินทีเกียวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือหลักฐานทีเกียวกับค่าใช้จ่าย
เพื อการศึ กษา เช่ น ประกาศ หนั ง สือ จดหมาย ระเบี ย บการ แผ่ น พับ หรื อ หลั ก ฐานอื นใดของ
สถาบันการศึกษาทีแสดงรายการค่าใช้จ่ายเกียวกับ ค่าบํารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การศึกษา หรือค่าใช้จ่ายอืน
ใดทีสถาบันการศึกษาจะเรียกเก็บ (ตามข้อ 2.3.1) ซึงมีอายุไม่เกินระยะเวลาภายใน 1 ปี
6.4 ค่า ใช้จ่ า ยอืนทีเกียวข้อ งเท่า ทีจ่ า ยจริง อีก ไม่เ กิน 10,000 บาทต่ อ รายต่ อ ภาค
การศึกษา
6.5 สําเนาบัตรประชาชนของผูก้ แู้ ละผูค้ าประกั
ํ
น
6.6 สําเนาทะเบียนบ้านของผูก้ แู้ ละผูเ้ ข้ารับการศึกษา
7. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
7.1 ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเกียวข้องได้ทสหกรณ์
ี
7.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกู้เงินสามัญเพือการศึกษาครบถ้วน
จะได้รบั การอนุมตั เิ งินกูภ้ ายใน 1 วันทําการ
8. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์

69

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

3.1.1 ประกาศเงินกู้สามัญเพือการศึกษา
9. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญเพือการศึกษา จะต้องนําเงินกูไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการ
ขอกู้ หากผู้กู้ไม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์
ทังนี ตังแต่วนั ที 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด

(ลงนาม)
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