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เรื่อง  

อาศัยอํ
รสหกรณ์ออม
1 มีมติเห็นชอบ

 

 

 

ทั้งน

    การกําหนด

ํานาจตามระเบี
มทรัพย์กรมป่
บให้กําหนดอัต

เงินกู้พิเศษ
ประเภท 1 

ประเภท 2 

ประเภท 3 

นี้ ให้มีผลต้ังแต

              

ป
สหกรณ์ออมท

ดอัตราดอกเบีย้

บียบการให้เงินกู้
าไม้ จํากัด ชุด
ราดอกเบี้ยเงิน

ษเพื่อการเคหะ
  อัตราดอกเบี้
แรก อัตราร้อ
ร้อยละ 5.5
จํานวนเงินง
หรือไถ่ถอนจ
ทํานิติกรรม
ยอดเงินกู้ทั้ง

  อัตราดอกเบีย้
อัตราร้อยละ 
5.55 ต่อปี ทั้
ผ่อนชําระต
จํานองก่อนก
ต้องชําระค่าธ

  อัตราดอกเบี้
เงินงวดผ่อนช
จํานองก่อนเ

ต่วันที่ 1 พฤศจิ

                ป

   
ประกาศ 
ทรัพย์กรมป่าไ
ยเงินกู้พิเศษเพื

กูแ้ก่สมาชิกสหก
ดที่ 41 ในครา
นกู้พิเศษเพื่อกา
ะ 
้ยคงที่ 2 ปีแรก
อยละ 0.00 ต่อ
5 ต่อปี ทั้งนี้ภ
งวดผ่อนชําระ
จํานองก่อนกํา
 ต้องชําระค่า
หมด 
ยคงที ่2 ปีแรก
 0.00 ต่อปี) สาํ
ทั้งนี้ภายใน 3 ปี
ามปกติ หาก
กําหนดภายใน
ธรรมเนียมไถ่ถ
้ย ร้อยละ 5.5
ชําระตามปกติ
ม่ือใดก็ได้ โดย

จิกายน พ.ศ. 2

ระกาศ ณ วันท

(นาย
ประธ

สหกรณ์

 

ไม ้จํากัด 
พื่อการเคหะให้

กรณ์ พ.ศ. 2561
าวประชุม ครั้
ารเคหะให้แก่สม

ก อัตราร้อยละ
อปี) สําหรับปีท
ภายใน 5 ปีแ
ตามปกติ หาก
หนดภายในระ
าธรรมเนียมไถ

 อัตราร้อยละ 
าหรับปีที่ 3 เป็
ปีแรกจะต้องผ่
ชําระเกินกว่า

นระยะเวลา 3 
ถอนในอัตราร้อ
5 ต่อปี สามาร

ตไิด้ตลอดระยะ
ยไม่เสียค่าธรรม

2561 เป็นต้นไ

ที่ 1 พฤศจิกาย

ยจงเจริญ กิจสํ
ธานกรรมการด

ณอ์อมทรัพย์กรม

หแ้ก่สมาชิก 

1 ข้อ 46 และม
รั้งที่ 11 เมื่อวั
มาชิก ดังนี้ 

ะ 3.50 ต่อปี (โ
ที่ 3 เป็นต้นไป

แรก จะต้องผ่อ
กชําระเกินกว่
ะยะเวลา 5 ปี
ถ่ถอนในอัตรา

4.50 ต่อปี (โด
ป็นต้นไป อัตรา
อนชําระไม่เกิน
างวดชําระปก
 ปีแรก นับแต่ว
อยละ 3 ของยอ
รถชําระเงินกู้เกิ
ะเวลาสัญญาเงิน
มเนียมใด ๆ 

ไป  

ยน พ.ศ. 2561

สาํราญกุล) 
ดําเนินการ 
มป่าไม้ จํากัด 

มติคณะกรรมกา
ันที่ 26 ตุลาค

โดยใน 12 เดือ
ป อัตราดอกเบี
อนชําระไม่เกิ
างวดชําระปก
แรก นับแต่วัน
าร้อยละ 3 ขอ

ยใน 6 เดือนแร
าดอกเบี้ยร้อยล
นจํานวนเงินงว
กติ หรือไถ่ถอ
วันที่ทํานิติกรร
อดเงินกู้ทั้งหมด
กนิกว่าจํานวน
นกู้ และไถ่ถอน
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เรื่อง    ก

อาศัยอํ
รสหกรณ์ออมท
อบกําหนดอัตร

 

 

 

ทั้งน

การกําหนดอัต

อาํนาจตามระเบี
ทรัพย์กรมป่าไม้
ราดอกเบี้ยเงิน

เงินกู้พิเศษ
ประเภท 1 

ประเภท 2 

ประเภท 3 

นี้ ให้มีผลต้ังแต

              

ป
สหกรณ์ออมท

ตราดอกเบี้ยเงนิ

บียบการให้เงินก
ม้ จํากัด ชุดที่ 4
กู้พิเศษเพื่อการ

ษเพื่อการเคหะ
  อัตราดอกเบี้
แรก อัตราร้อ
ร้อยละ 5.5
จํานวนเงินง
หรือไถ่ถอนจ
ทํานิติกรรม
ยอดเงินกู้ทั้ง

  อัตราดอกเบีย้
อัตราร้อยละ 
5.55 ต่อปี ทั้
ผ่อนชําระต
จํานองก่อนก
ต้องชําระค่าธ

  อัตราดอกเบี้
เงินงวดผ่อนช
จํานองก่อนเ

ต่วันที่ 1 พฤศจิ

                ป

   
ประกาศ 
ทรัพย์กรมป่าไ
นกู้พิเศษเพื่อก

กู้แก่สมาชิกสม
41 เม่ือการประ
รเคหะให้แก่สม
ะ 
้ยคงที่ 2 ปีแรก
อยละ 0.00 ต่อ
5 ต่อปี ทั้งนี้ภ
งวดผ่อนชําระ
จํานองก่อนกํา
 ต้องชําระค่า
หมด 
ยคงที ่2 ปีแรก
 0.00 ต่อปี) สาํ
ทั้งนี้ภายใน 3 ปี
ามปกติ หาก
กําหนดภายใน
ธรรมเนียมไถ่ถ
้ย ร้อยละ 5.5
ชําระตามปกติ
ม่ือใดก็ได้ โดย

จิกายน พ.ศ. 2

ระกาศ ณ วันท

(นาย
ประธ

สหกรณ์

 

ไม ้จํากัด 
การเคหะให้แก

ทบ พ.ศ. 2559
ะชุม ครั้งที่ 11
มาชิกสมทบ ดัง

ก อัตราร้อยละ
อปี) สําหรับปีท
ภายใน 5 ปีแ
ตามปกติ หาก
หนดภายในระ
าธรรมเนียมไถ

 อัตราร้อยละ 
าหรับปีที่ 3 เป็
ปีแรกจะต้องผ่
ชําระเกินกว่า

นระยะเวลา 3 
ถอนในอัตราร้อ
5 ต่อปี สามาร

ตไิด้ตลอดระยะ
ยไม่เสียค่าธรรม

2561 เป็นต้นไ

ที่ 1 พฤศจิกาย

ยจงเจริญ กิจสํ
ธานกรรมการด

ณอ์อมทรัพย์กรม

ก่สมาชิกสมทบ

9 ข้อ 39 และม
1 วันที่ 26 ตุลา
งนี้ 

ะ 3.50 ต่อปี (โ
ที่ 3 เป็นต้นไป

แรก จะต้องผ่อ
กชําระเกินกว่
ะยะเวลา 5 ปี
ถ่ถอนในอัตรา

4.50 ต่อปี (โด
ป็นต้นไป อัตรา
อนชําระไม่เกิน
างวดชําระปก
 ปีแรก นับแต่ว
อยละ 3 ของยอ
รถชําระเงินกู้เกิ
ะเวลาสัญญาเงิน
มเนียมใด ๆ 

ไป 

ยน พ.ศ. 2561

สาํราญกุล) 
ดําเนินการ 
มป่าไม้ จํากัด 

บ 

มติคณะกรรมกา
าคม พ.ศ. 256

โดยใน 12 เดือ
ป อัตราดอกเบี
อนชําระไม่เกิ
างวดชําระปก
แรก นับแต่วัน
าร้อยละ 3 ขอ

ยใน 6 เดือนแร
าดอกเบี้ยร้อยล
นจํานวนเงินงว
กติ หรือไถ่ถอ
วันที่ทํานิติกรร
อดเงินกู้ทั้งหมด
กนิกว่าจํานวน
นกู้ และไถ่ถอน
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