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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้พิเศษเพือประกอบกิจการ ประเภทอาคารธรุกิจ 

---------------------------- 

  เพอืเป็นการเพมิรายได ้ส่งเสรมิฐานะ และสรา้งความมนัคงใหแ้ก่สมาชกิและครอบครวั 
เป็นไปตามทกีําหนดไวใ้นระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จํากดั ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ 
พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม ้จาํกดั ชุดท ี42 เมอืคราวการประชุม
ครงัท ี9 เมอืวนัท ี27 กนัยายน พ.ศ. 2562 จงึมมีตใิหย้กเลกิประกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
เรอืง การใหเ้งนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ ฉบบัลงวนัท ี27 สงิหาคม พ.ศ. 2561 
และใหป้ระกาศการใหเ้งนิกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ ดงันี 
 1. วตัถปุระสงค ์
  เพือเป็นการให้เงนิกู ้พเิศษแก่สมาชิกในการประกอบกิจการ ประเภทอาคาร
ธุรก ิจซึงได้แก่ หอพกั บ้านเรือนแถว อาคารพาณิชย์ อาคารชุด บ้านรีสอร์ท และอาคารอืนๆ ทีมี
วตัถุประสงคเ์พอืประกอบธุรกจิ 
 2.  ประเภทของการให้เงินกู้ 
  2.1   ซอือาคารธุรกจิ พรอ้มทดีนิ  

  2.2   ซอืทดีนิเปล่าพรอ้มปลกูสรา้งอาคารธุรกจิ 
  2.3   ปลูกสร้างอาคารธุรกิจ บนทีดินกรรมสิทธิของผู้กู้ หรือคู่สมรส สําหรบักรณ ี  

ปลกูสรา้งแลว้อาคารธุรกจิตอ้งก่อสรา้งยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 
  2.4   การต่อเตมิ การปรบัปรุง ซ่อมแซมอาคารธุรกจิบนทดีนิกรรมสทิธขิองผูกู้ ้หรอื 

คูส่มรส  
  2.5   ไถ่ถอนจํานองอาคารธุรกจิพรอ้มทดีนิจากสถาบนัการเงนิ ใหกู้้ไม่เกนิยอดหนี

เงนิตน้คงเหลอื และตอ้งเป็นหนีเงนิกูท้ไีมม่ปีญัหาการผอ่นชาํระหนีกบัสถาบนัการเงนิเดมิ  
  2.6  ไถ่ถอนจํานองทีดินเปล่าจากสถาบันการเงิน พร้อมปลูกสร้างอาคารธุรกิจ       

บนทดีนิของตนเอง 
 3. หลกัเกณฑก์ารให้เงินกู้ 

 3.1  อายุการเป็นสมาชิก ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว       
ไมน้่อยกวา่ 6 งวดเดอืน และมหีุน้ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนเงนิกู ้ 

  3.2  จาํนวนเงนิกู ้สหกรณ์จะใหเ้งนิกูร้ายละตงัแต่ 500,000 บาท (หา้แสนบาท) และ
ไมเ่กนิ 15,000,000 บาท (สบิหา้ลา้นบาท) ตามเงอืนไข ดงันี 
  3.2.1 จํานวนเงนิกูไ้ม่เกนิ 2,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 80 ของราคา
ประเมนิหลกัประกนั 
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 3.2.2 จํานวนเงนิกูเ้กนิกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ  5,000,000  บาท ใหกู้ไ้ด้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของราคาประเมนิหลกัประกนั 
  3.2.3 จาํนวนเงนิกูเ้กนิกว่า 5,000,000 บาท แต่ไมเ่กนิ 8,000,000 บาท ใหกู้ไ้ด ้  
ไมเ่กนิรอ้ยละ 60 ของราคาประเมนิหลกัประกนั 
  3.2.4 จํานวนเงนิกูเ้กนิกว่า 8,000,000 บาท ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 50 ของ
ราคาประเมนิหลกัประกนั 
 3.3  ระยะเวลาการผ่อนชําระเงนิกู ้ระยะเวลาใหกู้ส้งูสุด 30 ปี  ทงันี อายุของผูกู้ร้วม
กบัระยะเวลาผอ่นชาํระหนี ตอ้งไมเ่กนิ 70 ปี 

 3.4  การชําระหนีเงินกู้ ผู้กู้ต้องมีรายได้รวมเพียงพอต่อการชําระหนีในแต่ละ        
งวดเดอืน โดยเงนิงวดผอ่นชาํระหนี ตอ้งสามารถหกัจากเงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ ้ 

  กรณีเงนิได้รายเดือนไม่เพยีงพอต่อการชําระหนีรายเดือน ให้คณะกรรมการ
เงนิกูม้อีํานาจพจิารณาหกัเงนิไดร้ายเดอืนรวมกบับญัชเีงนิฝากของผูกู้ท้มีอียูก่บัสหกรณ์ไดเ้ป็นกรณี ๆ ไป  
ทงันี ตอ้งมเีงนิไดร้ายเดอืนใหห้กัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของการชาํระหนีในแต่ละงวดเดอืน 
  3.5  สมาชกิผูต้อ้งการกูพ้เิศษเพอืประกอบกจิการ ประเภทอาคารธุรกจิ ตอ้งมสีดัสว่น
ของจาํนวนเงนิชาํระหนีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ตลอดอายสุญัญา 
 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)  สําเนาเอกสารกรรมสทิธทิดีนิตามประมวลกฎหมายทดีนิขนาดเท่า
 ตน้ฉบบั 

(2)  สญัญาจะซอืจะขาย พรอ้มสําเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของ
 ผูข้าย 

(3)  แผนผงั หรอืแผน่พบัโครงการ หรอืแผนทตีงัทดีนิทใีชเ้ป็นหลกัทรพัย์
 ประกนั โดยสงัเขป 

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

  (4)  รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย ในการปลกูสรา้ง ต่อเตมิ ดดัแปลงอาคาร
 พรอ้มทงัสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง(ถา้ม)ี 

  (5)  แผนผงั หรอืแผน่พบัโครงการ หรอืแผนทตีงัทดีนิทใีชเ้ป็นหลกัทรพัย์
 ประกนั โดยสงัเขป 

  5.6.3  กรณไีถ่ถอนจาํนอง 
    (1)  สาํเนาเอกสารกรรมสทิธทิดีนิตามประมวลกฎหมายทดีนิขนาดเทา่

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

 หนีและยอดหนีจากธนาคาร หรอืใบเสรจ็รบัเงนิของธนาคารทแีสดง
 ยอดหนีคงเหลอืก่อนยนืกู ้

 (4)  หลกัฐานการเป็นเจา้ของกรรมสทิธใินอาคาร เชน่ สญัญาซอืขายซงึ
 จดัทาํทสีาํนกังานทดีนิ (ท.ด.13) คาํขอเลขทบีา้น 

    (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 ี1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

                    ประกาศ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
 

              (ลงนาม)       วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 


