
3.1.8 ประกาศเงินกู้พเิศษเพอืประกอบกิจการ 

 85   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

   
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้พิเศษเพือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธรุกิจ 

---------------------------- 
  เพอืเป็นการเพมิรายได ้ส่งเสรมิฐานะ และสรา้งความมนัคงใหแ้ก่สมาชกิและครอบครวั 
เป็นไปตามทกีําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม ้จํากดั ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี41 เมอืคราวการ
ประชุมครงัท ี8 เมอืวนัท ี24 สงิหาคม พ.ศ. 2561 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั เรอืง การใหเ้งนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ ฉบบัลงวนัท ี19 มกราคม พ.ศ. 
2561 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ ดงันี 
 1.  วตัถปุระสงค ์
  เพอืเป็นการใหเ้งนิกูพ้เิศษแก่สมาชกิในการประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ 
ซงึไดแ้ก่ หอพกั บา้นเรอืนแถว อาคารพาณชิย ์อาคารชุด บา้นรสีอรท์ และอาคารอนืๆ ทมีวีตัถุประสงค์
เพอืประกอบธุรกจิ 

 2.  ประเภทของการให้เงินกู้ 
  2.1   ซอือาคารธุรกจิ พรอ้มทดีนิ  

  2.2   ซอืทดีนิเปล่าพรอ้มปลกูสรา้งอาคารธุรกจิ 
  2.3   ปลกูสรา้งอาคารธุรกจิ บนทดีนิกรรมสทิธขิองผูกู้ ้หรอืคูส่มรส สาํหรบักรณปีลกู

สรา้งแลว้อาคารธุรกจิตอ้งก่อสรา้งยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 
  2.4   การต่อเตมิ การปรบัปรงุ ซ่อมแซมอาคารธุรกจิบนทดีนิกรรมสทิธขิองผูกู้ ้หรอื 

คูส่มรส  
  2.5   ไถ่ถอนจาํนองอาคารธุรกจิพรอ้มทดีนิจากสถาบนัการเงนิ ใหกู้ไ้มเ่กนิยอดหนี

เงนิตน้คงเหลอื และตอ้งเป็นหนีเงนิกูท้ไีมม่ปีญัหาการผอ่นชาํระหนีกบัสถาบนัการเงนิเดมิ  
  2.6  ไถ่ถอนจาํนองทดีนิเปล่าจากสถาบนัการเงนิ พรอ้มปลกูสรา้งอาคารธุรกจิบน

ทดีนิของตนเอง 
 3. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 

 3.1  อายุการเป็นสมาชกิ ผูกู้้ต้องเป็นสมาชกิสหกรณ์และต้องส่งเงนิค่าหุน้มาแล้วไม่
น้อยกวา่ 6 งวดเดอืน และมหีุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนเงนิกู ้ 

  3.2  จาํนวนเงนิกู ้สหกรณ์จะใหเ้งนิกูร้ายละตงัแต่ 500,000 บาท (หา้แสนบาท) และไม่
เกนิ 15,000,000 บาท (สบิหา้ลา้นบาท) ตามเงอืนไข ดงันี 
  3.2.1 จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ 2,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 80 ของราคา
ประเมนิหลกัประกนั 



3.1.8 ประกาศเงินกู้พเิศษเพอืประกอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 86   

 3.2.2 จํานวนเงนิกูเ้กนิกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ  5,000,000  บาท ใหกู้ไ้ด้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของราคาประเมนิหลกัประกนั 
  3.2.3 จาํนวนเงนิกูเ้กนิกวา่ 5,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 8,000,000 บาท ใหกู้ไ้ด ้  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 60 ของราคาประเมนิหลกัประกนั 
  3.2.4 จาํนวนเงนิกูเ้กนิกวา่ 8,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 50 ของราคา
ประเมนิหลกัประกนั 
 3.3  ระยะเวลาการผ่อนชําระเงนิกู ้ระยะเวลาใหกู้ส้งูสุด 30 ปี  ทงันี อายุของผูกู้ร้วม
กบัระยะเวลาผอ่นชาํระหนี ตอ้งไมเ่กนิ 70 ปี 

 3.4  การชําระหนีเงนิกู้ ผู้กู้ต้องมีรายได้รวมเพยีงพอต่อการชําระหนีในแต่ละงวด
เดอืน โดยเงนิงวดผอ่นชาํระหนี ตอ้งสามารถหกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ ้ 

  กรณีเงนิได้รายเดือนไม่เพยีงพอต่อการชําระหนีรายเดือน ให้คณะกรรมการ
เงนิกูม้อีํานาจพจิารณาหกัเงนิไดร้ายเดอืนรวมกบับญัชเีงนิฝากของผูกู้ท้มีอียู่กบัสหกรณ์ไดเ้ป็นกรณี ๆ 
ไป  ทงันี ตอ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนใหห้กัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของการชาํระหนีในแต่ละงวดเดอืน 
  3.5  เงนิไดร้ายเดอืนคงเหลอืของผูกู้แ้ละคูส่มรส เมอืหกัเงนิทตีอ้งชาํระต่อสหกรณ์ 
(หุน้ หนี เงนิประกนัชวีติ ฯลฯ) ผูกู้ต้อ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนคงเหลอืไมน้่อยกวา่ 2,500 บาท และจะตอ้งมี
เงนิไดร้วมรายเดอืนของผูกู้แ้ละคูส่มรส คงเหลอื ดงันี 
   3.5.1 จํานวนเงนิกูทุ้กประเภททมีอียู่กบัสหกรณ์รวมแลว้ไม่เกนิ 750,000 บาท 
จะตอ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ ้คูส่มรส คงเหลอืสทุธริวมกนัไมน้่อยกวา่ 2,500 บาท 
   3.5.2 จาํนวนเงนิกูทุ้กประเภททมีอียูก่บัสหกรณ์รวมแลว้เกนิ 750,000 บาท แต่   
ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท จะตอ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ ้คูส่มรส คงเหลอืสทุธริวมกนัไมน้่อยกวา่ 3,500 บาท 
   3.5.3 จํานวนเงนิกูทุ้กประเภททมีอียู่กบัสหกรณ์รวมแล้วเกนิ 1,000,000 บาท 
แต่ ไม่เกนิ 1,5000,000 บาท จะต้องมเีงนิได้รายเดอืนของผูกู้้ สมรส คงเหลอืสุทธริวมกนัไม่น้อยกว่า 
4,500 บาท 
   3.5.4 จํานวนเงนิกูทุ้กประเภททมีอียู่กบัสหกรณ์รวมแล้วเกนิ 1,500,000 บาท 
แต่ ไม่เกนิ 2,000,000 บาท จะต้องมเีงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้้ คู่สมรส คงเหลอืสุทธริวมกนัไม่น้อยกว่า 
6,000 บาท 
   3.5.5 จํานวนเงนิกูทุ้กประเภททมีอียู่กบัสหกรณ์รวมแล้วเกนิ 2,000,000 บาท 
แต่ ไม่เกนิ 3,000,000 บาท จะต้องมเีงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้้ คู่สมรส คงเหลอืสุทธริวมกนัไม่น้อยกว่า 
8,000 บาท 
   3.5.6 จํานวนเงนิกูทุ้กประเภททมีอียู่กบัสหกรณ์รวมแล้วเกนิ 3,000,000 บาท 
แต่ ไม่เกนิ 4,000,000 บาท จะต้องมเีงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้้ คู่สมรส คงเหลอืสุทธริวมกนัไม่น้อยกว่า 
12,000 บาท 
   3.5.7 จํานวนเงนิกูทุ้กประเภททมีอียู่กบัสหกรณ์รวมแล้วเกนิ 4,000,000 บาท 
แต่ ไม่เกนิ 5,000,000 บาท จะต้องมเีงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้้ คู่สมรส คงเหลอืสุทธริวมกนัไม่น้อยกว่า 
16,000 บาท 
   3.5.8 จํานวนเงนิกูทุ้กประเภททมีอียู่กบัสหกรณ์รวมแล้วเกนิ 5,000,000 บาท 
จะตอ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ ้คูส่มรส คงเหลอืสทุธริวมกนัไมน้่อยกวา่ 20,000 บาท 
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 4. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์   
 5. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  5.1  คาํขอกูเ้งนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ  

  5.2  แผนธุรกจิตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด 
  5.3  สาํเนาบตัรประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการ ผูกู้/้คูส่มรส  ทะเบยีนบา้นของผูกู้/้คูส่มรส 
และสาํเนาทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบเปลยีนชอื หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

    5.4  ใบแจง้ยอดเงนิเดอืน (สลปิเงนิเดอืน) ของผูกู้/้คูส่มรส   
   5.5  เอกสารการเดนิบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน (บญัชสีะสมทรพัยห์รอืกระแสรายวนั 
หรอืเงนิฝากประจาํ โดยถ่ายเอกสารตงัแต่หน้าบญัชแีรก ถงึวนัทปีจัจุบนั ) 
  5.6  เอกสารเกยีวกบัทดีนิและอาคารธุรกจิ 
  5.6.1  กรณซีอืขายทดีนิพรอ้มอาคารธุรกจิ 

(1) สาํเนาเอกสารกรรมสทิธทิดีนิตามประมวลกฎหมายทดีนิขนาดเทา่
ตน้ฉบบั 

(2) สญัญาจะซอืจะขาย พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของ
ผูข้าย 

(3) แผนผงั หรอืแผน่พบัโครงการ หรอืแผนทตีงัทดีนิทใีชเ้ป็นหลกัทรพัย์
ประกนั โดยสงัเขป 

 5.6.2 กรณปีลกูสรา้ง ต่อเตมิ ดดัแปลงอาคาร   
      (1) สาํเนาเอกสารกรรมสทิธทิดีนิตามประมวลกฎหมายทดีนิ 
       ขนาดเทา่ตน้ฉบบั 
   (2) ใบขออนุญาต ปลกูสรา้ง ต่อเตมิ ดดัแปลงอาคาร จากทางสว่นราชการ 
 (3)  สาํเนาแบบแปลนการก่อสรา้ง (พมิพเ์ขยีว) และรปูถ่ายภาพอาคาร 

ปจัจุบนัในกรณต่ีอเตมิ 
  (4) รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย ในการปลกูสรา้ง ต่อเตมิ ดดัแปลงอาคารพรอ้ม

ทงัสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง(ถา้ม)ี 
  (5) แผนผงั หรอืแผน่พบัโครงการ หรอืแผนทตีงัทดีนิทใีชเ้ป็นหลกัทรพัย์

ประกนั โดยสงัเขป 
  5.6.3  กรณไีถ่ถอนจาํนอง 
    (1) สาํเนาเอกสารกรรมสทิธทิดีนิตามประมวลกฎหมายทดีนิขนาดเทา่

ตน้ฉบบั 
  (2) สญัญากูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และสญัญาจาํนอง 
  (3) หลกัฐานการผอ่นชาํระหนี (STATEMENT) และหนงัสอืรบัรองประเภทหนี

และยอดหนีจากธนาคาร หรอืใบเสรจ็รบัเงนิของธนาคารทแีสดงยอด
หนีคงเหลอืก่อนยนืกู ้

 (4) หลกัฐานการเป็นเจา้ของกรรมสทิธใินอาคาร เชน่ สญัญาซอืขายซงึ
จดัทาํทสีาํนกังานทดีนิ (ท.ด.13) คาํขอเลขทบีา้น 
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    (5) แผนผงั หรอืแผน่พบัโครงการ หรอืแผนทตีงัทดีนิทใีชเ้ป็นหลกัทรพัย์
ประกนั โดยสงัเขป 

 6. ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
  6.1  ยนืคาํขอกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ 
 6.2  ชาํระเงนิค่าประเมนิหลกัทรพัย ์โดยผูกู้เ้ป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการประเมนิ
หลกัทรพัยท์งัหมด พรอ้มนดัหมายตรวจสอบและประเมนิหลกัประกนั 
  6.3  สหกรณ์จะแจง้ผลการพจิารณาคาํขอกูภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัยนืคาํขอ 
  6.4  กรณไีดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้สหกรณ์จะนดัหมายวนัทาํนิตกิรรม ภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัไดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้    
 7. หลกัประกนัทีดิน        
  ตอ้งเป็นทดีนิทมีกีรรมสทิธทิดีนิตามประมวลกฎหมายทดีนิ 
 8.  การทาํประกนัชีวิต 
  ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชวีติคุม้ครองหนีตามทสีหกรณ์กาํหนด 

 ทงันี ตงัแต่วนัท ี27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

                    ประกาศ ณ วนัท ี27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 (นายจงเจรญิ กจิสาํราญกุล) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 


