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ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้พิเศษเพือประกอบกิ จการ ประเภทอาคารธุรกิ จ
---------------------------เพือเป็ นการเพิมรายได้ ส่งเสริมฐานะ และสร้างความมันคงให้แก่สมาชิกและครอบครัว
เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ชุดที 42 เมือคราวการประชุม
ครังที 9 เมือวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
เรือง การให้เงินกูพ้ เิ ศษเพือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ฉบับลงวันที 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
และให้ประกาศการให้เงินกูพ้ เิ ศษเพือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือเป็ น การให้เ งิน กู ้พ เิ ศษแก่ส มาชิก ในการประกอบกิจ การ ประเภทอาคาร
ธุร กิจ ซึงได้แ ก่ หอพัก บ้า นเรือ นแถว อาคารพาณิช ย์ อาคารชุ ด บ้า นรีส อร์ท และอาคารอืนๆ ทีมี
วัตถุประสงค์เพือประกอบธุรกิจ
2. ประเภทของการให้เงิ นกู้
2.1 ซืออาคารธุรกิจ พร้อมทีดิน
2.2 ซือทีดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคารธุรกิจ
2.3 ปลูก สร้า งอาคารธุ รกิจ บนทีดินกรรมสิท ธิของผู้กู้ หรือคู่ส มรส สําหรับ กรณี
ปลูกสร้างแล้วอาคารธุรกิจต้องก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
2.4 การต่อเติม การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารธุรกิจบนทีดินกรรมสิทธิของผูก้ ู้ หรือ
คูส่ มรส
2.5 ไถ่ถอนจํานองอาคารธุรกิจพร้อมทีดินจากสถาบันการเงิน ให้กู้ไม่เกินยอดหนี
เงินต้นคงเหลือ และต้องเป็ นหนีเงินกูท้ ไม่
ี มปี ญั หาการผ่อนชําระหนีกับสถาบันการเงินเดิม
2.6 ไถ่ ถ อนจํ า นองทีดิน เปล่ า จากสถาบัน การเงิน พร้อ มปลู ก สร้า งอาคารธุ ร กิจ
บนทีดินของตนเอง
3. หลักเกณฑ์การให้เงิ นกู้
3.1 อายุการเป็ นสมาชิก ผู้กู้ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน และมีหนุ้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนเงินกู้
3.2 จํานวนเงินกู้ สหกรณ์จะให้เงินกูร้ ายละตังแต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และ
ไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ตามเงือนไข ดังนี
3.2.1 จํานวนเงินกูไ้ ม่เกิน 2,000,000 บาท ให้กูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา
ประเมินหลักประกัน
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3.2.2 จํานวนเงินกูเ้ กินกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กูไ้ ด้
ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักประกัน
3.2.3 จํานวนเงินกูเ้ กินกว่า 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 8,000,000 บาท ให้กไู้ ด้
ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลักประกัน
3.2.4 จํา นวนเงิน กู เ้ กิน กว่า 8,000,000 บาท ให้กูไ้ ด้ไ ม่เ กิน ร้อยละ 50 ของ
ราคาประเมินหลักประกัน
3.3 ระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้ ระยะเวลาให้กูส้ งู สุด 30 ปี ทังนี อายุของผูก้ ูร้ วม
กับระยะเวลาผ่อนชําระหนี ต้องไม่เกิน 70 ปี
3.4 การชํ า ระหนี เงิน กู้ ผู้กู้ ต้ อ งมีร ายได้ ร วมเพีย งพอต่ อ การชํ า ระหนี ในแต่ ล ะ
งวดเดือน โดยเงินงวดผ่อนชําระหนี ต้องสามารถหักจากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้
กรณีเงินได้รายเดือนไม่เพียงพอต่อการชําระหนีรายเดือน ให้คณะกรรมการ
เงินกูม้ อี ํานาจพิจารณาหักเงินได้รายเดือนรวมกับบัญชีเงินฝากของผูก้ ทู้ มีี อยูก่ บั สหกรณ์ได้เป็ นกรณี ๆ ไป
ทังนี ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หกั ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการชําระหนีในแต่ละงวดเดือน
3.5 สมาชิกผูต้ อ้ งการกูพ้ เิ ศษเพือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ ต้องมีสดั ส่วน
ของจํานวนเงินชําระหนีรายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผูก้ ไู้ ม่เกินร้อยละ 70 ตลอดอายุสญ
ั ญา
4. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
5. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
5.1 คําขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษเพือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ
5.2 แผนธุรกิจตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
5.3 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ผูก้ /ู้ คูส่ มรส ทะเบียนบ้านของผูก้ /ู้ คูส่ มรส
และสําเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลียนชือ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
5.4 ใบแจ้งยอดเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ของผูก้ /ู้ คูส่ มรส
5.5 เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
หรือเงินฝากประจํา โดยถ่ายเอกสารตังแต่หน้าบัญชีแรก ถึงวันทีปจั จุบนั )
5.6 เอกสารเกียวกับทีดินและอาคารธุรกิจ
5.6.1 กรณีซอขายที
ื
ดินพร้อมอาคารธุรกิจ
(1) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิทีดินตามประมวลกฎหมายทีดินขนาดเท่า
ต้นฉบับ
(2) สัญญาจะซือจะขาย พร้อมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของ
ผูข้ าย
(3) แผนผัง หรือแผ่นพับโครงการ หรือแผนทีตังทีดินทีใช้เป็ นหลักทรัพย์
ประกัน โดยสังเขป
5.6.2 กรณีปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
(1) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิทีดินตามประมวลกฎหมายทีดิน
ขนาดเท่าต้นฉบับ
(2) ใบขออนุ ญาต ปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร จากทางส่วนราชการ
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(3) สําเนาแบบแปลนการก่อสร้าง (พิมพ์เขียว) และรูปถ่ายภาพอาคาร
ปจั จุบนั ในกรณีต่อเติม
(4) รายละเอียดค่าใช้จา่ ย ในการปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
พร้อมทังสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(ถ้ามี)
(5) แผนผัง หรือแผ่นพับโครงการ หรือแผนทีตังทีดินทีใช้เป็ นหลักทรัพย์
ประกัน โดยสังเขป
5.6.3 กรณีไถ่ถอนจํานอง
(1) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิทีดินตามประมวลกฎหมายทีดินขนาดเท่า
ต้นฉบับ
(2) สัญญากูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจํานอง
(3) หลักฐานการผ่อนชําระหนี (STATEMENT) และหนังสือรับรองประเภท
หนีและยอดหนีจากธนาคาร หรือใบเสร็จรับเงินของธนาคารทีแสดง
ยอดหนีคงเหลือก่อนยืนกู้
(4) หลักฐานการเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในอาคาร เช่น สัญญาซือขายซึง
จัดทําทีสํานักงานทีดิน (ท.ด.13) คําขอเลขทีบ้าน
(5) แผนผัง หรือแผ่นพับโครงการ หรือแผนทีตังทีดินทีใช้เป็ นหลักทรัพย์
ประกัน โดยสังเขป
6. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
6.1 ยืนคําขอกูพ้ เิ ศษเพือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธุรกิจ
6.2 ชําระเงินค่าประเมินหลักทรัพย์ โดยผูก้ ูเ้ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมิน
หลักทรัพย์ทงหมด
ั
พร้อมนัดหมายตรวจสอบและประเมินหลักประกัน
6.3 สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคําขอกูภ้ ายใน 30 วัน นับแต่วนั ยืนคําขอ
6.4 กรณีได้รบั อนุ มตั เิ งินกู้ สหกรณ์จะนัดหมายวันทํานิตกิ รรม ภายใน 30 วัน นับแต่
วันได้รบั อนุมตั เิ งินกู้
7. หลักประกันทีดิ น
ต้องเป็ นทีดินทีมีกรรมสิทธิทีดินตามประมวลกฎหมายทีดิน
8. การทําประกันชีวิต
ผูก้ ตู้ อ้ งทําประกันชีวติ คุม้ ครองหนีตามทีสหกรณ์กาํ หนด
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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