3.1.7 ประกาศเงินกู้สามัญเพือการท่องเทียว

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือการท่องเทียว
---------------------------เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการให้เงินกูส้ ามัญเพือการท่องเทียว เป็ นไปตามทีกําหนดไว้
ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป ่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 42 เมือคราวการประชุม ครังที 9 เมือ
วันที 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรือง การให้
เงินกูส้ ามัญเพือการท่องเทียว ฉบับลงวันที 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญ
เพือการท่องเทียว ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือสนั บ สนุ น และส่ ง เสริม ให้ส มาชิก ได้ มีโ อกาสไปท่ อ งเทียวทังในประเทศและ
ต่างประเทศ สําหรับสมาชิกและผูร้ ว่ มเดินทางซึงเป็ น คูส่ มรส บิดา มารดา และบุตรของสมาชิกเท่านัน
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 หากผูก้ ูม้ หี นีเงินกูส้ ามัญทีใช้บุคคลคําประกัน จะต้องมีหนีไม่เกิน 50 % ของวงเงินกู้
สูงสุดตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
2.3 จํานวนเงินให้กเู้ มือรวมจํานวนเงินกูส้ ามัญทุกประเภทแล้วต้องอยูภ่ ายในวงเงินตามที
กําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.4 จํานวนเงินกูต้ อ้ งไม่เกินจํานวนเงินทีจ่ายจริงและค่าใช้จา่ ยอืนอีกไม่เกินคนละ 10,000 บาท
3. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ ้องการกู้เงินสามัญเพือการท่องเทียว ต้องมีสดั ส่วนหนีสินรายเดือนต่อเงินได้
รายเดือนไม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
4. การคําประกันเงิ นกู้
4.1 กรณีเงินกูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้ หรือเงินฝากทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ไม่ต้องมีบุคคลคําประกัน
4.2 กรณีบุคคลเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น
4.2.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 2 คน
4.2.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
น
ไม่น้อยกว่า 4 คน
4.2.3 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 5 คน
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4.2.4 จํานวนเงินกู้สามัญเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ต้องมี
ผูค้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 6 คน
4.2.5 จํานวนเงินกูส้ ามัญเกิน 1,500,000 บาท ต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 8 คน
4.2.6 สมาชิกคนหนึงจะเป็ นผูค้ ําประกันสําหรับผูก้ ูม้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
5. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
5.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
5.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 งวด
6. วิ ธีการชําระเงิ นกู้
6.1 หักจากเงินได้รายเดือน หรือ
6.2 หักจากบัญชีเงินฝากทีสมาชิกมีอยู่กบั สหกรณ์ (ทังนี สามารถหักจากเงินฝากหรือ
ดอกเบียเงินฝากก็ได้)
7. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
7.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
7.2 โปรแกรมการท่องเทียวและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการท่องเทียวของผู้กู้หรือของ
บริษทั นําเทียว
7.3 สําเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารทีเกียวข้องของผูก้ แู้ ละผูร้ ว่ มเดินทางสําหรับกรณี
ท่องเทียวต่างประเทศ
7.4 สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านของผูก้ แู้ ละผูร้ ว่ มเดินทาง
7.5 กรณีมคี สู่ มรสหรือบุตรหรือบิดามารดา ร่วมเดินทางด้วย ให้มบี นั ทึกเพิมเติมแนบท้าย
คําขอกูส้ ามัญเพือการท่องเทียวเพือแสดงค่าใช้จา่ ยของผูร้ ว่ มเดินทาง
8. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
8.1 ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเกียวข้องได้ทสหกรณ์
ี
8.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกูเ้ งินสามัญเพือการท่องเทียวครบถ้วน
จะได้รบั การอนุ มตั เิ งินกูภ้ ายใน 7 วันทําการ
9. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
10. เงือนไข
10.1 เพือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่เพือนสมาชิก สหกรณ์จงึ ขอให้สมาชิก
ผู้ได้รบั เงินกู้สามัญเพือการท่องเทียวส่งภาพถ่ายการท่องเทียว จํานวน 2 - 5 ภาพ พร้อมบรรยายภาพ
ให้สหกรณ์ภายใน 15 วัน นับจากกลับจากการท่องเทียว
10.2 กรณีมเี หตุจาํ เป็ นไม่สามารถไปท่องเทียวตามทีกําหนดได้ ผูก้ ตู้ อ้ งนําเงินมา
ชําระคืนสหกรณ์ภายในกําหนด 7 วัน นับแต่วนั กําหนดเดินทาง
10.3 กรณีไม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จะถูกลงโทษตามระเบียบของสหกรณ์
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11. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญเพือการท่องเทียว จะต้องนํ าเงินกูไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการ
ขอกู้ หากผูก้ ไู้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
สหกรณ์
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
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