3.1.5 ประกาศเงินกู้สามัญเพือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญเพือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
---------------------------เพือให้การดําเนินงานเกียวกับการให้เงินกูส้ ามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ เป็ นไป
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 43 เมือคราวการ
ประชุมครังที 3 เมือวันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้
จํากัด เรือง การให้เงินกูส้ ามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ฉบับลงวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ
ให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือเป็ นค่ าใช้ จ่ ายสํ าหรับการซืออาวุ ธปื นและหรือเครืองกระสุ นปื น หรือเพือซือ
อุ ปกรณ์ ร กั ษาความปลอดภัย สํา หรับ อาคารบ้า นเรือ นในการคุ้มครองชีวิต และทรัพ ย์ส ิน ของสมาชิก
สหกรณ์ ครอบครัวสมาชิก หรือทางราชการ
2. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
2.1 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุน้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
2.2 กูเ้ พือเป็ นค่าใช้จ่ายในการซืออาวุธปื น จํานวนไม่เกิน 1 กระบอก และหรือรวม
เครืองกระสุนปื น หรือเพือซืออุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยสําหรับอาคารบ้านเรือน
2.3 จํานวนเงินให้กู้เมือรวมจํานวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายในวงเงิน
ตามทีกําหนดไว้ในระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ทังนี จํานวนเงินกูต้ อ้ งไม่เกิน 120,000 บาท
2.4 ผู้ยนคํ
ื าขอกู้จะต้องไม่เคยเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุ มตั ิเงินกู้สามัญเพือคุ้มครองชีวติ และ
ทรัพย์สนิ มาก่อน
3. ระยะเวลาการชําระคืนเงิ นกู้
3.1 ผ่อนชําระเงินต้น และดอกเบียในอัตราคงทีเท่ากันทุกเดือน
3.2 ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 144 เดือน
4. เงือนไขเงิ นคงเหลือ
สมาชิกผูต้ อ้ งการกูเ้ งินสามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ต้องมีสดั ส่วนของจํานวน
เงินชําระหนีรายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
5. การคําประกันเงิ นกู้
5.1 กรณีเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นทีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ไม่ต้องมี
บุคคลคําประกัน
5.2 กรณีบุคคลเป็นผูค้ าประกั
ํ
นต้องมีผคู้ าประกั
ํ
นไม่น้อยกว่า 2 คน
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5.3 สมาชิกคนหนึงจะเป็ นผูค้ ําประกันสําหรับผูก้ มู้ ากกว่า 10 คน ในเวลาเดียวกันไม่ได้
โดยผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินกูท้ ตนได้
ี
คาประกั
ํ
นไว้ทงหมด
ั
6. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
6.1 คําขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญ
6.2 สําเนาเอกสารการขอซืออาวุธปื น (ป.3) และหรือสําเนาเอกสารการขอซือเครือง
กระสุนปืน ของผูก้ ู้
6.3 ใบเสนอราคา หรือเอกสารโฆษณาสินค้า หรือสัญญาซือขายซึงระบุราคาอาวุธปื น
หรือใบเสนอราคาอุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยสําหรับอาคารบ้านเรือน
6.4 สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ แู้ ละผูค้ าประกั
ํ
น
7. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
7.1 ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเกียวข้องได้ทสหกรณ์
ี
7.2 หากรายละเอียดและหลักฐานประกอบคําขอกูส้ ามัญตามวัตถุประสงค์เพือ
คุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ครบถ้วน จะทราบผลการอนุมตั เิ งินกูภ้ ายใน 15 วัน (นับแต่วนั ทียืนเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน)
8. การรายงานผลการใช้เงิ นกู้
ผู้กู้จะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มทีสหกรณ์กําหนดภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที
ได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ ซึงแบบรายงานผลมีรายละเอียด ดังนี
8.1 สําเนาเอกสารการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง (ป.4) และหรือสําเนาเอกสารการมี
เครืองกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
8.2 สําเนาใบเสร็จรับเงินจากผูจ้ าํ หน่ายอาวุธปื นและหรือเครืองกระสุนปื น หรือสําเนา
ใบเสร็จรับเงินการซืออุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยสําหรับอาคารบ้านเรือน
8.3 ภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนทีติดตังอุปกรณ์รกั ษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว
9. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
10. การลงโทษ
สมาชิกผูไ้ ด้รบั เงินกูส้ ามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ จะต้องนํ าเงินกูไ้ ปใช้ตาม
วัตถุประสงค์แห่งการขอกู้ หากผูก้ ูไ้ ม่นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะดําเนินการตามระเบียบว่า
ด้วยการให้เงินกูแ้ 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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