3.1.10 ประกาศเงินกู้สามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกัน

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
เรือง การให้เงิ นกู้สามัญโดยใช้อสังหาริ มทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกัน
---------------------------อาศัย อํ า นาจตามระเบีย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ก รมป่ า ไม้ จํ า กัด ว่ า ด้ว ยการให้เ งิน กู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 41 (2) และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ชุดที 42 ในการประชุมครังที 9 เมือวันที 27 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด เรือง การให้เงินกูส้ ามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกัน ฉบับ
ลงวันที 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และให้ประกาศการให้เงินกูส้ ามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จํานองเป็ น
หลักประกัน ดังนี
1. วัตถุประสงค์การขอกู้
สมาชิก ผู้ป ระสงค์ข อกู้เ งิน กู้ส ามัญ โดยไม่ ใ ช้หุ้น เงิน ฝาก หรือ บุ ค คลคําประกัน
สามารถยืนคําขอกูเ้ งินกูส้ ามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกันได้ สําหรับเงินกูส้ ามัญประเภท
ต่าง ๆ ดังนี
(1) เงินกูส้ ามัญทัวไป
(2) เงินกูส้ ามัญเพือการศึกษา
(3) เงินกูส้ ามัญเพือประกอบอาชีพเสริม
(4) เงินกูส้ ามัญเพือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
(5) เงินกูส้ ามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ
(6) เงินกูส้ ามัญเพือสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
(7) เงินกูส้ ามัญเพือการท่องเทียว
(8) เงินกูส้ ามัญเพือความมันคงของครอบครัว
(9) เงินกูส้ ามัญทางดิจทิ ลั
2. วงเงิ นกู้
วงเงินกูใ้ ห้อยู่ภายในวงเงินทีกําหนดตามประเภทเงินกู้สามัญตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
ทังนี จํานวนเงินกูต้ อ้ งไม่เกินร้อยละ 80 แห่งมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทนํี ามาเป็ นหลักประกัน
3. คุณสมบัติของผูก้ ้ ู หุ้น ระยะเวลาการผ่อนชําระเงิ นกู้ และรายได้รายเดือนคงเหลือ
คุณสมบัตขิ องผูก้ ู้ หุน้ ระยะเวลาการผ่อนชําระเงินกู้ และรายได้รายเดือนคงเหลือ
ให้เป็ นไปตามทีกําหนดสําหรับผูก้ ูป้ ระเภทเงินกูส้ ามัญ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
4. อสังหาริ มทรัพย์ทีเป็ นหลักประกัน
(1) โฉนดทีดิน หรือ นส.3ก. พร้อมสิงปลูกสร้าง ต้องมีทางเข้า-ออก และไม่เป็ นทีดิน
ทีห้ามจําหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสิทธิหลังแดง) หรือ
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(2) หนังสือกรรมสิทธิห้องชุด (อ.ช.2)
ทังนี อสัง หาริม ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วต้อ งเป็ น กรรมสิท ธิของผู้กู้ห รือ คู่ส มรสหรือ บุ ต ร
(ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
5. เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกู้
(1) ใบคําขอกูเ้ งินกูส้ ามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จาํ นองเป็ นหลักประกัน
(2) เอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ในประกาศการให้เงินกูส้ ามัญแต่ละประเภท
(3) สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ผูก้ ู/้ คู่สมรส ทะเบียนบ้านของผูก้ ู/้ คู่สมรส
และสําเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลียนชือ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
(4) กรณีกรรมสิทธิเป็ นของบุตรต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของบุตร
(5) สลิปเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผูก้ ู้
(6) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิทีดินหรือห้องชุดขนาดเท่าต้นฉบับ
(7) แผนทีทีตังอสังหาริมทรัพย์โดยสังเขป
6. ขันตอนการกู้ และระยะเวลาการอนุมตั ิ
(1) ยืนคําขอกูพ้ ร้อมเอกสารทีเกียวข้อง
(2) ผูก้ จู้ ะต้องชําระค่าใช้จา่ ย ดังนี
- ค่าประเมินหลักทรัพย์ตามทีจ่ายจริง พร้อมนัดหมายตรวจสอบและประเมิน
หลักประกัน
- ค่าใช้จา่ ยในการจดจํานอง
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จํานวน 1,000 บาท
ต่างจังหวัด
จํานวน 3,000 บาท
(3) สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคําขอกูภ้ ายใน 30 วัน นับแต่วนั ยืนคําขอ
(4) กรณีได้รบั อนุ มตั เิ งินกู้ สหกรณ์จะนัดหมายวันทํานิตกิ รรม ภายใน 30 วัน นับแต่
วันทีอนุ มตั เิ งินกู้
7. อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบียของเงินกูส้ ามัญแต่ละประเภทเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
8. การประกันชีวิต
ผูก้ ตู้ อ้ งทําประกันชีวติ และประกันอัคคีภยั ตามทีสหกรณ์กาํ หนด
ทังนี ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ลงนาม) วิชติ สนธิวณิช
(นายวิชติ สนธิวณิช)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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