3.1.2 ประกาศเงินกู้เพือประกอบอาชีพเสริม

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือประกอบอาชีพเสริ ม
---------------------------เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการให้เงินกู้สามัญเพือประกอบอาชีพเสริม เป็ นไปตาม
ทีกํา หนดไว้ใ นระเบีย บสหกรณ์ ออมทรัพย์ก รมป่า ไม้ จํากัด ว่าด้ว ย การให้เ งินกู้แก่ ส มาชิก สหกรณ์
พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 42 เมือคราวการ
ประชุมครังที 9 เมือวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด เรือง การให้เงินกูส้ ามัญเพือประกอบอาชีพเสริม ฉบับลงวันที 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้
ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญเพือประกอบอาชีพเสริม ดังนี
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพือการลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก
1.2 เพือขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิมของสมาชิก
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้เพือประกอบอาชีพเสริ ม
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กู้เมือรวมจํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงิน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 จํานวนเงินให้กตู้ อ้ งไม่เกินจํานวนเงินทีระบุไว้ ตามแผนธุรกิจทีเสนอต่อสหกรณ์
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 เดือน
4. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ ้องการกู้เงินสามัญเพือประกอบอาชีพเสริม ต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงิน
ชําระหนีรายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
5. การคําประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคําประกัน
5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ าประกั
ํ
น
5.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2.2 จํานวนเงินกู้สามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 4 คน
5.2.3 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 5 คน
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5.2.4 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 6 คน
5.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 8 คน
5.2.6 สมาชิกคนหนึงจะเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นสําหรับผูก้ มู้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
6. การรายงานผลการใช้เงิ นกู้
6.1 หลังจากสมาชิกได้รบั เงินกู้แล้วสมาชิกจะต้องรายงานผลการเริมดําเนินกิจการให้
สหกรณ์ทราบภายใน 30 วัน ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
6.2 หากสมาชิกไม่รายงานผลการเริมดําเนินกิจการตามข้อ 6.1 หรือนํ าเงินกูไ้ ปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ตามทีแจ้งไว้จะถูกปรับอัตราดอกเบียเพิมเป็ นร้อยละ 15 ต่อปี
6.3 สมาชิกผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ผแู้ ทนคณะกรรมการดําเนินการเข้าตรวจเยียมกิจการได้
7. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
7.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
7.2 สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ แู้ ละผูค้ าประกั
ํ
น
7.3 หลัก ฐานเกียวกับ กิจ การ (ถ้า มี) เช่ น ทะเบีย นการค้า หรือ ทะเบีย นพาณิ ช ย์
อนุญาตจัดตังโรงงาน (รง.4)
7.4 รายละเอียดโครงการและแผนธุรกิจ ประมาณการค่าใช้จ่ายเพือการต่าง ๆ ที
เกียวกับการดําเนินกิจการ พร้อมภาพประกอบ
7.5 สําเนาบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารทุกบัญชีของกิจการ
8. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
8.1 ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารประกอบได้ทสหกรณ์
ี
ฯ
8.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกูเ้ งินสามัญเพือการประกอบอาชีพเสริม
ครบถ้วน จะได้รบั การอนุ มตั เิ งินกูภ้ ายใน 30 วัน (นับแต่วนั ทียืนเอกสาร หลักฐานครบถ้วน)
9. การจ่ายเงิ นกู้
สหกรณ์จะจ่ายเงินกูท้ งหมดหรื
ั
อเป็ นงวด ๆ ตามแต่กจิ การทีคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
10. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
11. การลงโทษ
สมาชิ ก ผู้ ไ ด้ ร ับ เงิ น กู้ ส ามัญ เพื อการประกอบอาชี พ เสริ ม จะต้ อ งนํ า เงิ น กู้ ไ ปใช้
ตามวัตถุประสงค์แห่งการขอกู้ หากผูก้ ูไ้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบ
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
72

