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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้พิเศษเพือการอืนกรณีซือทีดิน 

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

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด พิจารณาแล้ว เพือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก         
มีสินทรพัย์และมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน อาศยัอํานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากัด         
ว่าดว้ยการใหเ้งนิกู้แก่สมาชกิ พ.ศ. 2562 ขอ้ 38 และมตคิณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมป่าไม ้จํากดั ชุดท ี43 ครงัท ี6 เมอืวนัท ี24 เมษายน พ.ศ. 2563 และใหม้ปีระกาศสหกรณ์ออมทรพัย์
กรมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูพ้เิศษเพอืการอนืกรณซีอืทดีนิ ดงันี  
 1. วตัถปุระสงค ์
        1.1  เพอืใหเ้งนิกูซ้อืทดีนิ โดยมอีสงัหารมิทรพัยน์นัเป็นหลกัประกนั  
 1.2  เพอืไถ่ถอนจาํนองทดีนิกบัสถาบนัการเงนิอนื ๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์ดมิเป็นการ
กูเ้งนิเพอืซอืทดีนิแปลงหลกัทรพัยป์ระกนัเทา่นนั 
 2.  คณุสมบติัของผูก้ ู้ 

  เป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และมหีุน้ไม่น้อยกว่า 5% ของจํานวนเงนิกู ้
(ระดมหุน้เพมิได)้ 
 3.  หลกัประกนั 

 ตอ้งเป็นทดีนิ ซงึเป็น โฉนดทดีนิ (น.ส.4จ.) หรอื นส.3ก. และตอ้งมทีางสาธารณะเขา้-ออก 
ไมเ่ป็นทดีนิทหีา้มจาํหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสทิธหิลงัแดง) ไมม่กีารรอนสทิธใิดๆ หากมกีารรอนสทิธภิายหลงั
จาํนองกบัสหกรณ์ เชน่ ใหเ้ชา่ หรอืบุกรกุ ผูถ้อืกรรมสทิธริบัผดิชอบเอง และสงวนสทิธบิงัคบัจาํนองทนัท ี
 4. วงเงินกู้ 
    จํานวนเงนิกูพ้เิศษเพอืการอนืกรณีซอืทดีนิซงึอนุมตัใิหแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึง ๆ ไม่เกนิ 
5,000,000 บาท โดยมเีงอืนไขดงัต่อไปนี 
  4.1  กูเ้งนิพเิศษเพอืการอนืกรณีซอืทดีนิ จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ 2,000,000.00 บาท 
   4.1.1 กรณีขอกู้เพือซือทีดิน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
หลกัประกนั ทงันี ไมเ่กนิราคาซอืขาย  
   4.1.2 กรณีไถ่ถอนจากสถาบนัการเงนิอนื ๆ ใหกู้้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา
ประเมนิหลกัประกนั แต่ไมเ่กนิภาระหนีเงนิตน้จากสถาบนัการเงนิเดมิ 
  4.2 กูเ้งนิพเิศษเพอืการอนืกรณซีอืทดีนิ จาํนวนเงนิกูเ้กนิ 2,000,000.00 บาท 
   4.2.1 กรณีขอกู้เพือซือทีดิน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน
หลกัประกนั ทงันี ไมเ่กนิราคาซอืขาย  
   4.2.2 กรณีไถ่ถอนจากสถาบนัการเงนิอนื ๆ ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคา
ประเมนิหลกัประกนั แต่ไมเ่กนิภาระหนีเงนิตน้จากสถาบนัการเงนิเดมิ 
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  หากผูกู้้รายใดประสงค์ทําประกนัชวีติ คณะกรรมการเงนิกู้อาจอนุมตัใิหผู้กู้้สามารถ   
กูเ้งนิเกนิกวา่ขอ้ 4.1 หรอื 4.2 ได ้ทงันี สว่นทเีกนินนัใหกู้ไ้ดเ้ฉพาะคา่เบยีประกนัชวีติเทา่นนั 
   5.  เงินเดือนคงเหลือ 
   สําหรับเงินกู้พิเศษเพือการอืนกรณีซือทีดิน เมือหักเงินทีต้องชําระหนีเงินกู ้          
ทุกประเภท ตอ้งมสีดัส่วนของจํานวนเงนิชําระหนีรายเดอืนต่อรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ไ้ม่เกนิรอ้ยละ 70 
ตลอดอายสุญัญา  
  สําหรบัการกู้เงนิพิเศษเพอืการอืนกรณีซือทีดิน รายได้รายเดือนของผู้กู้หมายถึง 
เงนิเดอืนของผูกู้ร้วมเงนิรายไดร้ายเดอืนของบุตรและหรอืคู่สมรสและหรอืบดิามารดาของผูกู้ ้และรายได้
อนื ๆ ของผูกู้ท้สีามารถแสดงหลกัฐานได ้ 
  หลกัฐานซงึแสดงรายไดร้ายเดอืนประกอบคําขอกู้เพอืการอนืกรณีซอืทดีนิ ของผูกู้้
ของบุตรและหรอืคู่สมรสและหรอืบดิามารดาของผูกู้ ้ไดแ้ก่ หลกัฐานการรบัเงนิเดอืนสุทธ ิสําเนาสมุดบญัชี
เงนิฝากสถาบนัการเงนิยอ้นหลงั 6 เดอืน หรอืหลกัฐานอนืใดทคีณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร 
 6.  การผอ่นชาํระเงินกู้ 

          ระยะเวลาใหกู้ส้งูสดุ 30 ปี ทงันี อายขุองผูกู้ร้วมกบัระยะเวลาผอ่นชาํระหนีไมเ่กนิ  70 ปี  
 7.  เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
 7.1  คาํขอกูเ้งนิกูพ้เิศษเพอืการอนืกรณีซอืทดีนิ 
  7.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการของ ผูกู้/้คูส่มรส  
  7.3  ทะเบยีนบา้นของ ผูกู้/้คูส่มรส  
  7.4  สาํเนาทะเบยีนสมรส ใบหยา่ ใบเปลยีนชอื หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 
 7.5  ใบรบัรองเงนิเดอืนผูกู้ ้รายไดอ้นื สลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน หรอืเอกสาร
การเดนิบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน   
 7.6  สาํเนาเอกสารสทิธ ิ(โฉนดทดีนิ น.ส.4จ. หรอื น.ส.3ก.) ขนาดเทา่ตน้ฉบบั 
         7.7  แผนผงัหรอืแผนทตีงัทดีนิทใีชเ้ป็นหลกัทรพัยป์ระกนั โดยสงัเขป 
   7.8 หนงัสอืรบัรองราคาประเมนิจากสาํนกังานทดีนิ 
         7.9  หลกัฐานอนืใดทคีณะกรรมการเงนิกูเ้หน็สมควร 
 กรณหีลกัประกนัตดิจาํนองกบัสถาบนัการเงนิตอ้งมเีอกสารเพมิ ดงันี 
 - สญัญากูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และสญัญาจาํนอง 
  - หลกัฐานการผอ่นชาํระหนี (STATEMENT) และหนงัสอืรบัรองประเภทหนี และยอด
หนีจากธนาคาร หรอืใบเสรจ็รบัเงนิของธนาคารทแีสดงยอดหนีคงเหลอืก่อนยนืกู ้ 
 8.  การพิจารณาอนุมติัเงินกู้ 
 8.1  สมาชกิผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งนิตามประกาศนี ใหย้นืคาํขอกูต้ามแบบทสีหกรณ์กําหนด 
พรอ้มเอกสารทเีกยีวขอ้งตงัแต่วนัท ี1 มถุินายน พ.ศ. 2563 ถงึ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 8.2  นดัหมายตรวจสอบและประเมนิหลกัประกนั 
 8.3  สหกรณ์จะแจง้ผลการพจิารณาคาํขอกูภ้ายใน 60 วนั นบัแต่วนัยนืคาํขอกู ้กรณี

ไดร้บัอนุมตัเิงนิกูส้หกรณ์จะนดัหมายทาํนิตกิรรม ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัไดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้ 
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  9. อตัราดอกเบีย  
            อตัราดอกเบยีเงนิกูพ้เิศษเพอืการอนืกรณซีอืทดีนิเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ 
  10.  ค่าประเมินหลกัประกนั 
          ค่าประเมนิหลกัประกนั ผูกู้้เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการประเมนิหลกัทรพัยต์ามที
จา่ยจรงิ  
  11.  การทาํประกนัชีวิต 
          ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชวีติตามทสีหกรณ์กาํหนด  
    

  ทงันี ตงัแต่วนัท ี1 มถุินายน พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 
 

                    ประกาศ ณ วนัท ี27 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
 (ลงนาม)     วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 


