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 99  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 

 

  
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
เรือง  การให้เงินกู้พิเศษเพือการอืนในการพฒันาคณุภาพชีวิต 

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

 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั พจิารณาแลว้ เพอืเป็นการพฒันาคุณภาพชวีติสมาชกิ 
อาศยัอาํนาจตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยการใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
ขอ้ 38 และมตคิณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ชุดท ี43 ในการประชุมครงัท ี10 
เมอืวนัท ี26 มถุินายน พ.ศ. 2563 จงึใหม้ปีระกาศสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ว่าดว้ย การใหเ้งนิกู้
พเิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติ ดงันี  
 1. วตัถปุระสงค ์
        เพอืใหเ้งนิกูแ้ก่สมาชกินําไปใชจ้่ายตามความจําเป็นในการพฒันาคุณภาพชวีติใหด้ขีนึ 
โดยมอีสงัหารมิทรพัยซ์งึเป็นทดีนิพรอ้มสงิปลกูสรา้งหรอืหอ้งชุดหรอืทดีนิเปล่าเป็นหลกัประกนั  
 2.  คณุสมบติัของผูก้ ู้ 
  2.1 ต้องเป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และมหีุน้ไม่น้อยกว่า 5% 
ของจาํนวนเงนิกู ้(ระดมหุน้เพมิได)้ และ 
  2.2 ต้องมีหนีเงนิกู้กบัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั หรอืสถาบนัการเงนิอืน    
โดยใชอ้สงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั หรอื 
  2.3 ต้องมอีสงัหารมิทรพัย์ซงึเป็นทดีนิพร้อมสงิปลูกสร้างหรอืหอ้งชุดหรอืทดีนิเปล่า
เป็นหลกัประกนั 
 3.  หลกัประกนั 

 ตอ้งเป็นทดีนิพรอ้มสงิปลูกสรา้งหรอืหอ้งชุดหรอืทดีนิเปล่า ซงึเป็น โฉนดทดีนิ (น.ส.4จ.) 
หรอื นส.3ก. หรอืเอกสทิธหิอ้งชุด ซงึกรรมสทิธขิองผูกู้ ้หรอืคู่สมรส หรอืบุตร (ยกเวน้บุตรบุญธรรม) และ
ตอ้งมทีางสาธารณะเขา้-ออก, ไมเ่ป็นทดีนิทหีา้มจําหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสทิธหิลงัแดง), ไม่มกีารรอน
สทิธใิด ๆ หากมกีารรอนสทิธขิอสงวนสทิธบิงัคบัจาํนองทนัท ี
 4. วงเงินกู้ 
    จาํนวนเงนิกูพ้เิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติ ซงึอนุมตัใิหแ้ก่สมาชกิผูกู้ค้นหนึง 
ๆ ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท โดยมเีงอืนไขดงัต่อไปนี 
  4.1 สมาชิกทีมีหนีเงนิกู้เพอืการเคหะกบัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จํากดั หรือ
สถาบนัการเงนิอนืใหกู้ไ้ดร้วมเงนิกูพ้เิศษวนาเคหะไมเ่กนิรอ้ยละ 90 ของราคาประเมนิ กรณ ีมดีอกเบยีคา้ง
ชาํระจากสถาบนัการเงนิอนื ใหผู้กู้ช้าํระใหเ้สรจ็สนิก่อนรบัเงนิกู ้
  4.2 สมาชกิทมีอีสงัหารมิทรพัยซ์งึเป็นทดีนิพรอ้มสงิปลกูสรา้งหรอืหอ้งชุดอนัปลอดจาก
ภาระจาํนอง ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 70 ของราคาประเมนิ     
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  4.3 สมาชกิทมีอีสงัหารมิทรพัยซ์งึเป็นทดีนิเปล่าอนัปลอดจากภาระจํานอง มเีสน้ทาง
คมนาคมและสาธารณูปโภคเขา้ถงึ ใหกู้ไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 60 ของราคาประเมนิ    
  หากผูกู้้รายใดประสงคท์ําประกนัชวีติ ใหผู้กู้้สามารถกูเ้งนิเกนิกว่าขอ้ 4.1 ถงึ 4.3 ได ้
ทงันี สว่นทเีกนินนัใหกู้ไ้ดเ้ฉพาะคา่เบยีประกนัชวีติเทา่นนั 
   5.  เงินเดือนคงเหลือ 
  การชําระหนีเงนิกู้พเิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติ เมอืรวมกบัเงนิทตี้อง
ชาํระหนีเงนิกูทุ้กประเภทแลว้ ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 70 ของรายไดร้ายเดอืนของผูกู้ต้ลอดอายสุญัญา  
  สําหรบัการกูเ้งนิพเิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติ รายไดร้ายเดอืนของผูกู้้
หมายถงึ เงนิเดอืนของผูกู้ร้วมเงนิรายไดร้ายเดอืนของบุตรและหรอืคูส่มรสและหรอืบดิามารดาของผูกู้ ้และ
รายไดอ้นื ๆ ของผูกู้ท้สีามารถแสดงหลกัฐานได ้  
  หลกัฐานซึงแสดงรายได้รายเดอืนประกอบคําขอกู้เพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพ
ชวีติของผูกู้้และหรอืของบุตรและหรอืคู่สมรสและหรอืบิดามารดา ได้แก่ หลกัฐานการรบัเงนิเดอืนสุทธ ิ
สําเนาสมุดบญัชีเงนิฝากสถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน หรือหลักฐานอืนใดทีคณะกรรมการเงินกู้
เหน็สมควร 
 6.  การผอ่นชาํระเงินกู้ 
        ระยะเวลาใหกู้ส้งูสุด 30 ปี และอายุของผูกู้ร้วมกบัระยะเวลาผ่อนชําระหนีไม่เกนิ 70 ปี 
โดยระยะเวลาผ่อนชําระหนีก่อนเกษียณอายุราชการตอ้งมไีม่น้อยกว่ากงึหนึงของระยะเวลาผ่อนชําระหนี
ทงัหมด ยกเวน้จาํนวนเงนิกูไ้มเ่กนิ 2,000,000 บาท ไมนํ่าระยะเวลาผอ่นชาํระหนีก่อนเกษยีณอายุราชการ
ดงักล่าวมาบงัคบัใช ้  
 7.  เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้ 
 7.1  คาํขอกูเ้งนิกูพ้เิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติ 
  7.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรขา้ราชการของ ผูกู้/้คูส่มรส/ผูเ้ป็นเจา้ของ
หลกัประกนั 
  7.3  ทะเบยีนบา้นของ ผูกู้/้คูส่มรส  
  7.4  สาํเนาทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, ใบเปลยีนชอื หรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 
  7.5 ใบรบัรองเงนิเดอืนผูกู้/้คูส่มรส, รายไดอ้นื ๆ ทสีามารถแสดงหลกัฐานได ้
 7.6  สลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน  
 7.7 เอกสารการเดนิบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 6 เดอืน   
 7.8  สาํเนาเอกสารสทิธ ิ(เอกสารสทิธหิอ้งชุด, โฉนดทดีนิ, น.ส.3ก.) ขนาดเทา่ตน้ฉบบั 
         7.9  แผนผงัหรอืแผนทตีงัทดีนิทใีชเ้ป็นหลกัทรพัยป์ระกนั โดยสงัเขป 
   7.10 หนงัสอืยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูเครดติบโูร 
 กรณหีลกัประกนัตดิจาํนองกบัสถาบนัการเงนิ ตอ้งมเีอกสารเพมิ ดงันี 
 - สญัญากูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และสญัญาจาํนอง 
  - หลกัฐานการผ่อนชําระหนี (STATEMENT) และหนังสอืรบัรองประเภทหนี และยอดหนี
จากธนาคาร หรอืใบเสรจ็รบัเงนิของธนาคารทแีสดงยอดหนีคงเหลอืก่อนยนืกู ้ 
  - หลกัฐานการเป็นเจ้าของกรรมสทิธิในอาคาร เช่น สําเนาสญัญาซือขายซงึจดัทําที
สาํนกังานทดีนิ (ท.ด.13) หรอืคาํขอเลขทบีา้น 
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 8.  การพิจารณาอนุมติัเงินกู้ 
 8.1  สมาชกิผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งนิพเิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติตามประกาศนี 
ใหย้นืคําขอกู้ตามแบบทสีหกรณ์กําหนด พรอ้มยนิยอมใหส้หกรณ์ตรวจสอบขอ้มูลเครดติบูโร และเอกสารที
เกยีวขอ้งตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถงึ 30 มถุินายน พ.ศ. 2565 

 8.2  นดัหมายตรวจสอบและประเมนิหลกัประกนั 
 8.3  สหกรณ์จะแจง้ผลการพจิารณาคําขอกู้ภายใน 60 วนั นับแต่วนัยนืคําขอกู้ กรณี

ไดร้บัอนุมตัเิงนิกูส้หกรณ์จะนดัหมายทาํนิตกิรรม ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัไดร้บัอนุมตัเิงนิกู ้ 
         ทงันี ใหค้ณะกรรมการเงนิกู้เสนอคณะกรรมการดําเนินการเพอืพจิารณาอนุมตัิ ซงึอาจ    

ไมอ่นุมตัเิงนิกูห้รอืลดจาํนวนเงนิกูไ้ดต้ามทเีหน็สมควร 
  9. อตัราดอกเบีย  
            อตัราดอกเบยีเงนิกู้พเิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติ เป็นไปตามประกาศ
สหกรณ์ 
  10.  ค่าธรรมเนียม 
   10.1 คา่ประเมนิหลกัประกนั สมาชกิตอ้งชาํระคา่ประเมนิหลกัประกนัตามทจีา่ยจรงิ  
   10.2 คา่ใชจ้า่ยในการจดนิตกิรรม 
    - กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล จาํนวน 1,000.00 บาท 
    - ต่างจงัหวดั    จาํนวน 3,000.00 บาท 
   10.3 การกูเ้งนิพเิศษเพอืการอนืในการพฒันาคุณภาพชวีติครงัต่อไป ถา้หลกัประกนั
ทมีอีายกุารประเมนิเกนิกวา่ 5 ปี ตอ้งประเมนิหลกัประกนัใหม ่   
  11.  การทาํประกนัชีวิต 
          ผูกู้ต้อ้งทาํประกนัชวีติตามทสีหกรณ์กาํหนด  

  ทงันี ตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

                    ประกาศ ณ วนัท ี29 มถุินายน พ.ศ. 2563 
 
 (ลงนาม)     วชิติ สนธวิณชิ 
 (นายวชิติ สนธวิณชิ) 
 ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 


