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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือส่งเสริ มการประหยัดพลังงาน
---------------------------เพือให้การดําเนิ นงานเกียวกับ การให้เ งินกู้สามัญ เพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 43 เมือคราว
การประชุมครังที 3 เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด เรือง การให้เงินกู้สามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ฉบับลงวันที 30 กันยายน
พ.ศ. 2562 และให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือปรับปรุงยานพาหนะในการติดตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV หรือ LPG หรือเพือ
ติดตังระบบโซลาร์เซลล์สาํ หรับอาคารบ้านเรือน
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กู้เมือรวมจํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงิน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 จํานวนเงินให้กู้
2.3.1 กรณีตดิ ตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV หรือ LPG ต้องไม่เกินจํานวนเงินทีเป็ น
ค่าใช้จา่ ยจริง และไม่เกิน 120,000 บาท
2.3.2 กรณีตดิ ตังระบบโซลาร์เซลล์สาํ หรับอาคารบ้านเรือน ต้องไม่เกินจํานวนเงินที
เป็ นค่าใช้จา่ ยจริง และไม่เกิน 500,000 บาท
2.4 ผู้ยนคํ
ื าขอกู้จะต้องไม่เคยเป็ นผู้ได้รบั อนุ มตั ิเงินกู้สามัญเพือส่งเสริมการประหยัด
พลังงานมาก่อน
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 เดือน
4. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผู้ต้องการกู้เงินสามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ต้องมีสดั ส่วนของ
จํานวนเงินชําระหนีรายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
5. การคําประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคําประกัน
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5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ าประกั
ํ
น
5.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 2 คน
5.2.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีผู้
คําประกันไม่น้อยกว่า 4 คน
5.2.3 สมาชิกคนหนึ งจะเป็ นผู้คําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่า 10 คน ในเวลา
เดียวกันไม่ได้ โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 กรณีกเู้ พือติดตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV หรือ LPG ให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี
(1) คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
(2) สําเนาทะเบียนรถยนต์ ของผูก้ ู้ หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา มารดา ในฐานะ
เจ้าของกรรมสิทธิหรือผูค้ รอบครอง
(3) ใบเสนอราคาจากสถานบริการทีจะติดตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV หรือ LPG
ซึงระบุทะเบียนรถยนต์ทจะติ
ี ดตัง วันทีนัดติดตัง รายละเอียดชือทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ ู้ และผูค้ าประกั
ํ
น
6.2 กรณีกู้เ พือติดตังระบบโซลาร์เ ซลล์สําหรับอาคารบ้านเรือน ให้แนบเอกสาร
หลักฐาน ดังนี
6.2.1 การติดตังระบบโซลาร์เซลล์แบบ Off-Grid
(1) คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
(2) สําเนาทะเบียนบ้านหลังทีจะติดตังระบบโซลาร์เซลล์
(3) สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ ู้ และผูค้ าประกั
ํ
น
(4) ใบเสนอราคาจากสถานบริการทีจะติดตังระบบโซลาร์เซลล์ วันทีนัดติดตัง
รายละเอียดชือทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ หรือใบเสนอราคาอุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์
(5) ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนทีจะติดตังระบบโซลาร์เซลล์ ประกอบด้วย
ภาพทีถ่ายให้เห็นบ้านเลขทีซึงตรงกับในทะเบียนบ้าน และภาพบริเวณทีจะติดตังแผงโซลาร์เซลล์
6.2.2 การติดตังระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid
(1) คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
(2) สําเนาทะเบียนบ้านหลังทีจะติดตังระบบโซลาร์เซลล์
(3) สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ ู้ และผูค้ าประกั
ํ
น
(4) สําเนาใบอนุ ญาตให้เชือมต่อกระแสไฟฟ้าของทางการไฟฟ้า ออกโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
(5) ใบเสนอราคาจากสถานบริการทีจะติดตังระบบโซลาร์เซลล์ วันทีนัด
ติดตัง รายละเอียดชือทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานบริการ
(6) ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนทีจะติดตังระบบโซลาร์เซลล์ ประกอบด้วย
ภาพทีถ่ายให้เห็นบ้านเลขทีซึงตรงกับในทะเบียนบ้าน และภาพบริเวณทีจะติดตังแผงโซลาร์เซลล์
(7) ประมาณการรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า
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7. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
7.1 ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเกียวข้องได้ทสหกรณ์
ี
7.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกู้สามัญตามวัตถุประสงค์เพือการ
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานครบถ้วน จะทราบผลการอนุ มตั เิ งินกูภ้ ายใน 15 วัน (นับแต่วนั ทียืนเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน)
8. การรายงานผลการใช้เงิ นกู้
8.1 ผูก้ จู้ ะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มทีสหกรณ์กาํ หนดภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที
ได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ ซึงแบบรายงานผลมีรายละเอียด ดังนี
8.1.1 กรณีกูเ้ พือติดตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV หรือ LPG ให้แนบเอกสาร
หลักฐานการรายงานผล ดังนี
(1) ภาพถ่ายรถยนต์ซงแสดงให้
ึ
เห็นตําแหน่ งทีได้ทาํ การติดตังถังก๊าซแล้ว
และแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ (ในภาพเดียวกัน)
(2) ใบเสร็จรับเงินจากสถานบริการทีติดตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV
หรือ LPG
(3) กรณีผกู้ ยู้ นคํ
ื าขอกูต้ ดิ ตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV แต่ได้ดาํ เนินการ
ติดตังระบบการใช้เชือเพลิง LPG ถือว่าผูก้ ูไ้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้
8.1.2 กรณีกเู้ พือติดตังระบบโซลาร์เซลล์สาํ หรับอาคารบ้านเรือน ให้แนบเอกสาร
หลักฐานการรายงานผล ดังนี
(1) ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือน ประกอบด้วยภาพทีถ่ายให้เห็นบ้านเลขที
ซึงตรงกับในทะเบียนบ้าน และภาพบริเวณทีได้ตดิ ตังแผงโซลาร์เซลล์เรียบร้อยแล้ว
(2) ใบเสร็จรับเงินจากสถานบริการทีติดตังระบบโซลาร์เซลล์ หรือใบเสร็จ
ชําระค่าอุปกรณ์โซลาร์เซลล์
8.2 กรณีผกู้ ยู้ นคํ
ื าขอกูต้ ดิ ตังระบบการใช้เชือเพลิง NGV แต่ได้ดาํ เนินการติดตังระบบ
การใช้เชือเพลิง LPG ถือว่าผูก้ ไู้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้
9. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
10. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกู้สามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน จะต้องนํ าเงินกู้ไปใช้
ตามวัตถุประสงค์แห่งการขอกู้ หากผูก้ ไู้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบ
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทังนี ตังแต่วนั ที 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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