3.1.6 ประกาศเงินกู้สามัญเพือสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัย

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
---------------------------เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการให้เงินกู้สามัญเพือสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัย เป็ นไปตามที
กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ชุดที 42 เมือคราวการประชุม ครังที 9
เมือวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง
การให้เงินกู้สามัญเพือสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัย ฉบับลงวันที 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และให้ประกาศ
การให้เงินกูส้ ามัญเพือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผูป้ ระสบภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั
หรือภัยอืน ๆ
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กู้เมือรวมจํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงิน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการประสบภัย และมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า
80,000 บาท ทังนี จํานวนเงินให้กตู้ อ้ งไม่เกินมูลค่าความเสียหายทีเกิดขึนจริง
3. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ อ้ งการกูเ้ งินสามัญเพือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย ต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงิน
ชําระหนีรายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
4. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
4.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
4.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 งวด
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 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 4 คน
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5.2.3 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 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 ต้อง
มีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 6 คน
5.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 8 คน
5.2.6 สมาชิกคนหนึ งจะเป็ นผู้คําประกันสําหรับ ผู้กู้มากกว่า 10 คน ในเวลา
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
เดียวกันไม่ได้ โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
6.2 ภาพถ่ายทีอยูอ่ าศัยทีแสดงถึงความเสียหายของทรัพย์สนิ
6.3 หนังสือรับรองความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหาย
ื ่
6.4 สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านทีประสบภัย ซึงสมาชิกมีชออยู
6.5 ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา หรือประธานกลุ่ม หรือผูแ้ ทนสมาชิก หรือหนังสือ
รับรองจากหน่วยราชการแห่งท้องที
6.6 สําเนาบัตรประชาชนของผูก้ แู้ ละผูค้ าประกั
ํ
น
7. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
ี
7.1 ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเกียวข้องได้ทสหกรณ์
7.2 สหกรณ์ จะอนุ มตั ิเ งิน กู้ภายใน 10 วันทําการ หากรายละเอียดและหลัก ฐาน
ประกอบคําขอกูค้ รบถ้วน
8. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
9. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญเพือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย จะต้องนําเงินกูไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์
แห่งการขอกู้ หากผูก้ ูไ้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกูแ้ 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
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