ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ
พ.ศ. 2562
...........................................................
โดยที่เป็น การสมควรให้ มีการปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2544 และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอำนำจตำมควำมในข้อ 65(9)
และข้อ92(3) แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด และด้วยควำมเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำร ชุ ด ที่ 44 ประจำปี 2562 ประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2562 เมื่ อ วั น ที่ 27 มี น าคม 2562
จึงกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยำกรธรณี จำกัด ว่ำด้วยกำรให้กู้พิเศษ พ.ศ. 2562
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2562"
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิก พ.ศ. 2544 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และบรรดาระเบียบประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งระบุไว้
แล้วในระเบียบนี้หรือขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“สินทรัพย์” หมายถึง ทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์ที่สมาชิกมีอยู่
“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินที่สมาชิกมีอยู่ก่อนการยื่นคาขอกู้เงินกับสหกรณ์
“เงิน ได้ รายเดื อน” หมายถึงเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงินอื่น ๆที่ส มาชิกได้รับเป็ น
ประจาในลักษณะเช่นเดี ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายถึง
เงินบานาญตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยเงินบาเหน็ จบานาญ หรือเงินบาเหน็จรายเดือน ซึ่งสมาชิกได้รับจาก
ทางราชการ
ข้อ 5. การให้ เงิน กู้ พิเศษแก่ส มาชิกให้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิ เศษพิ จารณา
อนุมัตไิ ด้ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์และตามระเบียบนี้
ข้ อ 6. การให้ กู้ เงิน กู้ พิ เศษนั้ น จะให้ เพื่ อ การเคหสงเคราะห์ เพื่ อ การลงทุ น ประกอบอาชี พ
เพื่อการซื้อยานพาหนะ และเพื่อการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด

-2ข้อ 7. สมาชิกซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินกู้พิเศษ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในวันยื่นคาขอกู้พิเศษนั้นๆ เว้นแต่สมาชิกซึ่งมีความจาเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได้
ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิเศษได้อนุมัติให้กู้เงินกู้พิเศษ ให้สมาชิกจัดทา
หนังสือกู้และเอกสารทางกฎหมายอย่างอื่นๆ เกี่ยวกับเงินกู้นั้นตามแบบที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ข้ อ 9. ในระหว่ า งที่ ส มาชิ ก ส่ ง ช าระหนี้ เงิ น กู้ ไม่ ค รบถ้ ว น สมาชิ ก ต้ อ งยิ น ยอมและอ านวย
ความสะดวกให้ ก รรมการหรื อบุ ค คลอื่ น ซึ่ งได้รับ มอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่ อสร้าง ต่ อเติม หรือ
ปรับปรุงอาคาร หรือทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพ หรืออื่นๆ ที่ใช้เงินกู้พิเศษนั้นและต้องชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่
ตรวจให้ทราบตามความประสงค์
หมวด 2
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์
ข้อ 10. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ ได้แก่
(1) เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิก
หรือครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
(2) เงินกู้เพื่อซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรื อซื้อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคาร
ในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ สาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกหรือครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
(3) เงินเพื่อชาระหนี้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งสมาชิกกู้มาเพื่อกิจการตาม (1) หรือ (2)
ข้อ 11. สมาชิกผู้ ป ระสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 10. ต้องเสนอคาขอกู้ถึงสหกรณ์ ตามแบบที่
คณะกรรมการกาหนด รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสิ นทรัพย์และหนี้สิ น
รายได้ และค่ าใช้ จ่ าย รายการบุ ค คลในครอบครั ว ที่ อ ยู่ อ าศั ย เดิ ม และเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี
ที่อยู่อาศัยใหม่แบบรูปและรายการก่อสร้ าง หรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดิน
ที่จะก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินและหรืออาคารที่จะซื้อกาหนดเวลา
และราคาสัญญาที่ทาไว้หรือร่างสัญญาที่จะทารายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน เป็นต้น
ข้อ 12. แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น สมาชิกให้คารับรองว่าได้
ดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
ข้ อ 13. คณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการเงิน กู้ พิ เศษอาจมอบให้ ก รรมการคนหนึ่ งคนใด
หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร หรือว่าจ้าง ให้ตรวจสอบและทารายงานเกี่ยวกับคาขอกู้เงินกู้พิเศษ
เพื่ อ การเคหสงเคราะห์ เสนอคณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการเงิ น กู้ พิ เศษเพื่ อ พิ จ ารณา ดั ง นั้ น สมาชิ ก
ผู้ขอกูต้ ้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ
ข้อ 14. การกู้เงิน กู้ พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ ซึ่งให้ แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ต้องไม่เกิน
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิเศษพิจารณาเห็นสมควร
โดยคานึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย ตามควรแก่ฐานะและความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น
ข้อ 15. ในระหว่างที่สมาชิกชาระหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ไม่ครบถ้วน สมาชิกจะโอน
อาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นและได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากคณะกรรมการก่อน
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เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 16. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิก
และครอบครัว
ข้อ 17. สมาชิกผู้ ป ระสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 16. ต้องเสนอคาขอกู้ถึงสหกรณ์ ตามแบบที่
คณะกรรมการกาหนด รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ เช่น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน ที่ผู้ขอกู้มีอยู่แล้ว
แผนการประกอบอาชีพ รายละเอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้ ความต้องการเงินกู้ จานวนทุนซึ่งสมาชิก
มีอยู่แล้ว รายได้และรายจ่ายในการลงทุน ผลกาไรที่คาดว่าจะได้รับ กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของ
สมาชิกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น รายละเอียดของทรัพย์สินที่เป็นประกัน เป็นต้น
ข้อ 18. คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้ พิเศษอาจมอบให้กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือ
หลายคน หรือบุคคลอื่นตามที่เห็ นสมควร หรือว่าจ้าง ให้ตรวจสอบและทารายงานเกี่ยวกับคาขอกู้เงินกู้พิเศษ
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้ พิเศษเพื่อพิจารณา เป็นหน้าที่ของ
สมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ
ข้อ 19. การกู้เงิน กู้พิ เศษเพื่ อการลงทุ นประกอบอาชี พ ซึ่ งให้ แ ก่ส มาชิก ผู้ กู้ค นหนึ่ งๆนั้ น ต้อ ง
ไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิเศษพิจารณากาหนด
ตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกู้ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชาระหนี้ของ
สมาชิกนั้น
หมวด 4
เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ
ข้อ 20. เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะนั้น ให้เพื่อการซื้อและหรือแลกเปลี่ยนยานพาหนะ
เพื่อเป็นของสมาชิกและครอบครัว
ข้อ 21. สมาชิกผู้ ป ระสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 20. ต้องเสนอคาขอกู้ถึงสหกรณ์ ตามแบบที่
คณะกรรมการกาหนด รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสิ นทรัพย์และหนี้สิ น
รายได้และค่าใช้จ่าย ความจาเป็นในการซื้อยานพาหนะ เป็นต้น
ข้อ 22. คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิเศษอาจมอบให้กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือ
หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ เห็ น สมควร หรื อ ว่าจ้ าง ให้ ต รวจสอบและท ารายงานเกี่ ย วกั บ ค าขอกู้ เงิน กู้ พิ เศษ
เพื่อการซื้อยานพาหนะเสนอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้ พิเศษเพื่อพิจารณา เป็นหน้าที่ของสมาชิก
ผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ
ข้ อ 23. การกู้ เงิน กู้ พิ เศษเพื่ อ การซื้ อ ยานพาหนะ ซึ่ ง ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ผู้ ข อกู้ ค นหนึ่ ง ๆนั้ น ต้ อ ง
ไม่ เกิ น 1,500,000 บาท (หนึ่ งล้ านห้ าแสนบาทถ้ ว น) ตามที่ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงิน กู้พิ เศษ
พิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความจาเป็นและความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น
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เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 24. เงิน กู้พิเศษเพื่อการอื่นๆ หมายถึงหรือ ได้แก่การกู้เงินพิเศษนอกเหนือจากเงินกู้ พิเศษ
ตามข้อ 10. ข้อ 16. และข้อ 20.
ข้อ 25. สหกรณ์อาจให้เงินกู้พิเศษเพื่อการที่สมาชิกจะได้ใช้จ่ายเงินในช่วงเวลาก่อนที่จะได้รับ
เงินปันผลแก่สมาชิกที่มีสิ ทธิเรียกร้องในเงินปันผล ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนดโดยเงื่อนไขดังกล่าวสามารถกาหนดยกเว้นความในระเบียบนี้บางส่วนได้ตามความจาเป็น
ข้ อ 26. สมาชิ ก ผู้ ป ระสงค์ จ ะกู้ เงิน ดั งกล่ าวในข้ อ 24. ข้ อ 25. ต้ อ งเสนอค าขอกู้ ต่ อ สหกรณ์
ตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์และ
หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย รายละเอียดและหลักฐานแห่งการใช้เงินกู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยต้องแจ้ง
เหตุผลและความจาเป็นประกอบการพิจารณาด้วย รายละเอียดและหลักฐานแห่ งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน
เป็นต้น
ข้ อ 27. คณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการเงิ น กู้ พิ เศษจะมอบให้ ก รรมการคนหนึ่ ง คนใด
หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควรหรือว่าจ้างให้ตรวจสอบและทารายงานเกี่ยวกับคาขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อ
การอื่นๆ เสนอคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้พิเศษเพื่อพิจารณา เป็นหน้าที่ของสมาชิก ผู้ขอกู้ต้องให้
ข้อความจริงและความร่วมมือ
ข้อ 28. การกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณา
อนุ มัติเงิน กู้เห็ น สมควร ซึ่งได้แก่ส มาชิกผู้ ขอกู้คนหนึ่งๆนั้นต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่ งล้านบาทถ้ว น)
ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิเศษพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการ
เงินกู้แท้จริง และความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น
หมวด 6
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 29. ในการกู้เงินกู้พิเศษนั้น ผู้ขอกู้ต้องทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่ อสหกรณ์ตามแบบที่คณะกรรมการ
กาหนดและต้องมีหลักประกัน ดังต่อไปนี้
1. หลักทรัพย์ปลอดจากภาระจานองรายอื่นจานองเป็นประกันเต็มจานวนเงินกู้ รายนั้น
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 หลักทรัพย์ค้าประกัน
(1) มีอสังหาริมทรัพย์ปลอดจากจานองภาระจานองรายอื่นจานองเป็นประกัน
เต็มจานวนเงินกู้รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการว่าจานวนเงินกู้อยู่ภายในค่าแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้น
(2) อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ งเป็ น ที่ ดิ น ต้ อ งเป็ น ที่ ดิ น ที่ มี โฉนดเท่ า นั้ น โดยจ าแนก
แห่งที่ดิน ดังนี้
(ก) ที่ดินที่มีทางสาธารณะ รถยนต์เข้าออกสะดวก ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ
90 ของราคาประเมิ น ส านั กงานที่ ดิ น เว้ น แต่ การซื้ อที่ อยู่ อาศั ยจากโครงการ หากกู้ ไม่ เกิ น 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กู้ได้ร้อยละ 80 ของราคาโครงการ หากกู้เกินกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ให้กู้ได้ตามราคาประเมินสานักงานที่ดิน

-5(ข) ที่ดินที่มีทางเดินเท้า รถจักรยานยนต์เข้าออกได้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ
60 ของราคาประเมินสานักงานที่ดิน
1.2 ในการพิ จ ารณารั บ ที่ ดิ น เป็ น หลั ก ประกั น ให้ ค านึ งถึ งสภาพของที่ ดิ น ตามที่
คณะกรรมการประกาศ
1.3 อสั งหาริ ม ทรัพ ย์ ซึ่งเป็ น อาคารหรือสิ่ งปลู ก สร้าง จานวนเงิน กู้ ต้ องอยู่ ภ ายใน
ร้อยละ 85 ของราคาประเมิน ตามหลักเกณฑ์การประเมินราคาอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่คณะกรรมการกาหนด
เว้นแต่สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารห้องชุดหรือสิ่งปลูกสร้างที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกับอาคารห้องชุด
จ านวนเงิ น กู้ ต้ อ งอยู่ ภ ายในร้ อ ยละ 50 ของราคาประเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ราคาอาคารหรื อ
สิ่ งปลู ก สร้ างที่ ค ณะกรรมการก าหนด และผู้ จ านองต้ อ งท าประกั น วิ น าศภั ยซึ่ งอาคารหรือ สิ่ งปลู ก สร้างนั้ น
กับบริษัทประกันภัยที่คณะกรรมการเห็นชอบในจานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าจานวนที่ใช้สิ่งปลูกสร้าง
เป็ น หลั ก ประกั น โดยระบุ ให้ ส หกรณ์ เป็ น ผู้ รับ ประโยชน์ แ ละจะต้ อ งต่ อ อายุ ก ารเอาประกั น ภั ย ตลอดเวลา
ตราบเท่าที่ผู้กู้ยังชาระเงินกู้ตามสัญญาไม่เสร็จ ทั้งนี้ สหกรณ์อาจหักเอาเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนที่ผู้กู้จะได้รับ
เพื่ อ ช าระเป็ น ค่าเบี้ ย ประกั น แทนผู้ กู้ ห รื อ หั ก จากเงิน ได้ รายเดื อ นของผู้ กู้ ณ ที่ จ่ ายทุ ก เดื อ นสะสมเพื่ อ ช าระ
เป็ น ค่าเบี้ย ประกันแทนผู้กู้ หรือให้ ผู้กู้เปิดบัญ ชี เงินฝากไว้กับสหกรณ์ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือไม่น้อยกว่า
จานวนค่าเบี้ยประกันที่จะต้องชาระในแต่ละปี
2. หลักทรัพย์รัฐบาล หรือเงินฝากหรือเงินให้กู้ในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร
จานาเป็นประกัน โดยจานวนเงินกู้ต้องอยู่ในร้อยละ 95 แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น
หมวด 7
การตรวจสอบและการจานองอสังหาริมทรัพย์
ข้อ 30. คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิเศษพิจารณาอนุมัติเงินกู้ จะมอบให้กรรมการ
คนหนึ่งคนใดหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรหรือว่าจ้างให้ตรวจสอบและทารายงานเกี่ยวกับคาขอ
กู้เงิน เสนอคณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการเงิน กู้พิ เศษในการรับ จานองอสั งหาริม ทรัพ ย์เป็ น หลั ก ประกั น
ทั้งนี้ ผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและให้ความร่วมมือ
ข้อ 31. เมื่อผู้จัดการพิจารณาคาขอกู้ในเบื้องต้นเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบ และเห็นว่าสมควร
ให้กู้ได้ ก็ให้เสนอผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบดาเนินการต่อไป
รายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับคาขอกู้เงินกรณีใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันที่จะเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังนี้
(1) คาขอกู้เงินเป็นความจริงและสมควรหรือไม่
(2) หลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกันเงินกู้นั้น เหมาะสมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 29. หรือไม่
(3) จานวนเงินที่ขอกู้ เหมาะสมกับเหตุผลที่จะนาไปใช้จ่ายหรือไม่
(4) ผู้กู้มีความสามารถในการส่งคืนเงินกู้เพียงใด
(5) ข้อความอื่นๆ ที่ควรรายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

-6ข้อ 32. ค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้างในการตรวจสอบ และการจานองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
เงินกู้ให้ผู้ขอกู้เป็นผู้จ่ายตามที่ คณะกรรมการประกาศกาหนด ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงของกรรมการหรือบุคคลที่เป็ น
ผู้แทนของสหกรณ์ไปทาการตรวจสอบและรับจานองอสังหาริมทรัพย์สหกรณ์เป็นผู้จ่าย
หมวด 8
เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้
ข้อ 33. เงิน งวดช าระหนี้ ส าหรับเงินกู้พิ เศษให้ ค ณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินก็พิ เศษ
พิจารณากาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจานวน
กี่งวด ก็สุ ดแต่จ ะเป็ น การเห็ น สมควรตามฐานะของผู้ ขอกู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่ งเงิน กู้โดยไม่มี การ
ผ่อนเวลาอย่างใดอีก อัน ได้แก่เงิน กู้เพื่อการเคหสงเคราะห์ เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เงินกู้เพื่อการ
ซื้ อ ยานพาหนะ เงิน กู้ เพื่ อ การอื่ น ๆ โดยก าหนดไว้ ไม่ เกิ น 360 งวดเดื อ น และต้ อ งช าระให้ เสร็จ สิ้ น ภายใน
อายุ 65 ปี
ข้อ 34. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจาก
เงินรายได้ และเงินได้อื่นๆ ประจาเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย
หากผู้ กู้ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ได้ ต ามวรรคแรก ให้ ยื่ น ค าร้ อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลและรายละเอี ย ด
การส่งเงินงวดชาระหนี้ต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้พิเศษเพื่อพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควรเป็น
รายๆ ไป ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวด ถึงกาหนดส่งชาระภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ
หมวด 9
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 35. การคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท ให้ถือตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 36. ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ เว้นแต่คณะกรรมการจะ
กาหนดเป็นอย่างอื่น
หมวด 10
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้ อ 37. ให้ ค ณะกรรมการตรวจตรา ควบคุ ม ให้ เงิน กู้ ทุ ก รายมี ห ลั ก ประกั น ตามที่ ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ 38. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เงินกู้ตามระเบียบนี้ เป็นอันถึง
ก าหนดส่ ง ช าระคื น โดยสิ้ น เชิ ง พร้ อ มทั้ งดอกเบี้ ย ในทั น ที โดยมิ พั ก ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ก าหนดเวลาที่ ให้ ไว้ และ
คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่า ผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด

-7(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย เป็นเวลาถึง 2 เดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึง 3 คราว สาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
บทเฉพาะกาล
ข้อ 39. ให้ถือว่าการกู้เงิน สัญญากู้ที่ และสัญญาจานองที่มีอยู่ก่อนระเบียบสหกรณ์นี้ใช้บังคับให้
ถือเป็นการกู้เงิน สัญญากู้ และสัญญาจานองตามระเบียบนี้
ข้อ 40. บรรดาประกาศ คาสั่ง มติหรือข้อตกลงอื่นใดที่ออกตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรม
ทรัพยากรธรณี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ใช้ได้ ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562
(นายสมหมาย เตชวาล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด

