3.1.9 ประกาศเงินกู้สามัญดิจิทัล

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญดิ จิทลั
----------------------------------เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการให้เงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่ า ไม้ จํ า กัด ชุ ด ที 42 เมือคราวการประชุ ม ครังที 11 เมือวัน ที
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพืออํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการกูเ้ งินสามัญ
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 จํานวนเงินให้กู้เมือรวมจํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงิน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2.3 จํานวนเงินให้กู้ มีดงั นี
2.3.1 จํานวนเงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั ยอดจ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
2.3.2 จํานวนเงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั สูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าหุน้ ทีสมาชิกมี
อยู่ในสหกรณ์ และจํานวนเงินกูส้ งู สุดไม่เกิน 300,000 บาท ทังนี เมือรวมกับเงินกูฉ้ ุ กเฉินแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทีสมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์
2.4 กรณีกู้เงินสามัญดิจทิ ลั สหกรณ์ จะหักกลบลบหนีเงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ
ดิจทิ ลั เดิม
2.5 กรณีกู้เงินสามัญทัวไป สหกรณ์จะหักกลบลบหนีเงินกู้สามัญดิจทิ ลั เดิมทีค้างอยู่
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้นและดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 งวดเดือน
4. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผู้ต้องการกู้เงินสามัญดิจิทลั ต้องมีสดั ส่วนของจํานวนเงินชําระหนีรายเดือนต่อ
ั ญา
รายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
5. การคําประกันเงิ นกู้
เนื องจากเงิน กู้ส ามัญ ดิจิท ัล กู้ไ ด้ไ ม่เ กิน ร้อ ยละ 50 ของมูล ค่ า หุ้น ทีสมาชิก มีอ ยู่ใ น
สหกรณ์ จึงไม่ตอ้ งมีบุคคลคําประกัน

87

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด

3.1.9 ประกาศประกาศเงินกู้สามัญดิจิทัล
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้สามัญทางดิ จิทลั
6.1 คําขอกูแ้ ละสัญญาเงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั
6.2 สําเนาบัตรประชาชนของผูก้ ู้
6.3 สลิปเงินเดือน
7. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
7.1 ในการกูส้ ามัญดิจทิ ลั ครังแรก ให้ยนคํ
ื าขอกูพ้ ร้อมเอกสารตามข้อ 6 ทีสหกรณ์ฯ
7.2 กรณีรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกูเ้ งินสามัญดิจทิ ลั ครบถ้วน
คณะกรรมการเงินกูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ และสหกรณ์จะเปิดระบบให้สมาชิกผูน้ นสามารถทํ
ั
ารายการกูเ้ งินสามัญ
ดิจทิ ลั ผ่าน Application ได้ต่อไป
8. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
9. การเปิ ดให้บริ การ
ด้วยขณะนีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด อยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบ
ระบบการให้เงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั ผ่าน Mobile Application ซึงจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2563
แต่ เ พือบรรเทาความเดือ ดร้อ นให้ก ับ สมาชิก สหกรณ์ จึ ง เปิ ดให้ บ ริ ก ารเงิ น กู้ส ามัญ ดิ จิ ท ัล ผ่ า น
เคาน์ เตอร์สหกรณ์หรือส่งทางไปรษณี ย์ เป็ นการชัวคราวไปก่อน โดยสมาชิ กสามารถยืนคําขอกู้ได้
ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2562 จนกว่า Mobile Application จะแล้วเสร็จ สําหรับสมาชิกทียืนคําขอกูแ้ ละ
สัญญาเงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั ครังนีสามารถใช้บริการเงินกูส้ ามัญดิจทิ ลั ผ่าน Application Forest CO-OP ได้
ต่อเนืองทันที โดยไม่ตอ้ งยืนเอกสารคําขอกูใ้ หม่
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม)

วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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