
3.1.10 ประกาศเงินกู้สามญัโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จาํนองเป็นหลักประกัน 

 91  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

 

 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้สามญัโดยใช้อสงัหาริมทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนั 

---------------------------- 
  อาศยัอํานาจตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2561 ขอ้ 41(2) และมตคิณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ชุดท ี41 
ในการประชุมครงัท ี8 เมอืวนัท ี24 สงิหาคม พ.ศ. 2561 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั เรอืง การใหเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์ํานองเป็นหลกัประกนั ฉบบัลงวนัท ี28 ธนัวาคม พ.ศ. 
2558 และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนั ดงันี 

 1. วตัถปุระสงคก์ารขอกู้ 
  สมาชกิผูป้ระสงคข์อกูเ้งนิกูส้ามญัโดยไมใ่ชหุ้น้ เงนิฝาก หรอืบุคคลคาํประกนั สามารถ  
ยนืคาํขอกูเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนัได ้สาํหรบัเงนิกูส้ามญัประเภทต่างๆ ดงันี 

  (1) เงนิกูส้ามญัทวัไป    
  (2) เงนิกูส้ามญัเพอืการศกึษา   
  (3) เงนิกูส้ามญัเพอืประกอบอาชพีเสรมิ    
  (4) เงนิกูส้ามญัเพอืสง่เสรมิการประหยดัพลงังาน 
  (5) เงนิกูส้ามญัเพอืคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิ 
  (6) เงนิกูส้ามญัเพอืสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั  
  (7) เงนิกูส้ามญัเพอืการทอ่งเทยีว 

   (8) เงนิกูส้ามญัเพอืความมนัคงของครอบครวั 
 
 2. วงเงินกู้ 
 วงเงนิกูใ้หอ้ยูภ่ายในวงเงนิทกีาํหนดตามเงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ป้ระเภทเงนิกูส้ามญั    
ตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้กส่มาชกิสหกรณ์ ดงันี 
                         (1)  เงนิไดร้ายเดอืนไมเ่กนิ 13,000 บาท  จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 750,000  บาท 
     (2)  เงนิไดร้ายเดอืน 13,001 – 14,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 850,000 บาท 
      (3)  เงนิไดร้ายเดอืน 14,001 – 15,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 900,000 บาท 
     (4)  เงนิไดร้ายเดอืน 15,001 – 17,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 950,000 บาท 
     (5)  เงนิไดร้ายเดอืน 17,001 – 19,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 
      (6)  เงนิไดร้ายเดอืน 19,001 – 21,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 1,100,000 บาท 
     (7)  เงนิไดร้ายเดอืน 21,001 – 23,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 1,200,000 บาท 
    (8)  เงนิไดร้ายเดอืน 23,001 – 25,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 1,300,000 บาท 
    (9)  เงนิไดร้ายเดอืน 25,001 – 27,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 1,400,000 บาท 
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    (10) เงนิไดร้ายเดอืน 27,001 – 29,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 1,500,000 บาท 
    (11) เงนิไดร้ายเดอืน 29,001 – 32,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 1,600,000 บาท 
     (12) เงนิไดร้ายเดอืน 32,001 – 35,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 1,700,000 บาท   
     (13) เงนิไดร้ายเดอืน 35,001 – 38,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 1,800,000 บาท 
     (14) เงนิไดร้ายเดอืน 38,001 – 41,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 1,900,000 บาท 
     (15) เงนิไดร้ายเดอืน 41,001 – 44,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 2,000,000 บาท 
      (16) เงนิไดร้ายเดอืน 44,001 – 47,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 2,100,000 บาท 
     (17) เงนิไดร้ายเดอืน 47,001 – 50,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 2,200,000 บาท 
    (18) เงนิไดร้ายเดอืน 50,001 – 53,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 2,300,000 บาท 
    (19) เงนิไดร้ายเดอืน 53,001 – 56,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 2,400,000 บาท 
    (20) เงนิไดร้ายเดอืน 56,001 – 60,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 2,500,000 บาท 
    (21) เงนิไดร้ายเดอืน 60,001 – 64,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 2,600,000 บาท 
    (22) เงนิไดร้ายเดอืน 64,001 – 68,000 บาท จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 2,700,000 บาท 
             (23) เงนิไดร้ายเดอืน 68,001 บาทขนึไป จาํนวนเงนิกูส้งูสดุไมเ่กนิ 3,000,000  บาท  
 ทงันี จาํนวนเงนิกูต้อ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 80 แหง่มลูคา่อสงัหารมิทรพัยท์นํีามาเป็น
หลกัประกนั 
 3.  คณุสมบติัของผูก้ ู้ หุ้น  ระยะเวลาการผอ่นชาํระเงินกู้  และรายได้รายเดือน
คงเหลือ 
 คุณสมบตัขิองผูกู้ ้หุน้ ระยะเวลาการผอ่นชาํระเงนิกู ้และรายไดร้ายเดอืนคงเหลอืใหเ้ป็นไป
ตามทกีาํหนดสาํหรบัผูกู้ป้ระเภทเงนิกูส้ามญั ตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการให้
เงนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์  
 4. อสงัหาริมทรพัยที์เป็นหลกัประกนั 

            (1) โฉนดทดีนิ หรอื นส.3ก. พรอ้มสงิปลูกสรา้ง ต้องมทีางเขา้-ออก และไม่เป็นทดีนิ     
ทหีา้มจาํหน่ายจา่ยโอน (เอกสารสทิธหิลงัแดง) หรอื 

 (2) หนงัสอืกรรมสทิธหิอ้งชุด (อ.ช.2)  
 ทงันี อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวตอ้งเป็นกรรมสทิธขิองผูกู้ห้รอืคูส่มรสหรอืบุตร          

(ยกเวน้บุตรบุญธรรม)   
 5. เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
  (1)  ใบคาํขอกูเ้งนิกูส้ามญัโดยใชอ้สงัหารมิทรพัยจ์าํนองเป็นหลกัประกนั  
  (2) เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ตามทกีาํหนดไวใ้นประกาศการใหเ้งนิกูส้ามญัแต่ละ
ประเภท  
                            (3)  สาํเนาบตัรประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการ ผูกู้/้คูส่มรส ทะเบยีนบา้นของผูกู้/้คูส่มรส และ
สาํเนาทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบเปลยีนชอื หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี  
     (4) กรณกีรรมสทิธเิป็นของบุตรตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบยีนบา้น 
ของบุตร 
                            (5)  สลปิเงนิเดอืนเดอืนสดุทา้ยของผูกู้ ้

            (6) สาํเนาเอกสารกรรมสทิธทิดีนิหรอืหอ้งชุดขนาดเทา่ตน้ฉบบั 
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      (7) แผนททีตีงัอสงัหารมิทรพัยโ์ดยสงัเขป 
 6. ขนัตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมติั 
   (1) ยนืคาํขอกูพ้รอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้ง 
                        (2) ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ย ดงันี 
  - ค่าประเมินหลักทรัพย์ตามทีจ่ายจริง พร้อมนัดหมายตรวจสอบและประเมิน
หลกัประกนั  
  - คา่ใชจ้า่ยในการจดจาํนอง  
    กรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล    จาํนวน 1,000 บาท 
    ต่างจงัหวดั        จาํนวน 3,000 บาท 
                          (3) สหกรณ์จะแจง้ผลการพจิารณาคาํขอกูภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัยนืคาํขอ 
  (4) กรณไีดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้สหกรณ์จะนดัหมายวนัทาํนิตกิรรม ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที
อนุมตัเิงนิกู ้     
 7. อตัราดอกเบีย 
  อตัราดอกเบยีของเงนิกูส้ามญัแต่ละประเภทเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
           8.   การประกนัชีวิต 
        ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชวีติ และประกนัอคัคภียัตามทสีหกรณ์กาํหนด 
   

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

 

                                
 
 
 
 


