
 
 
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ที่  3/2564 

เรื่อง เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - เคหะสุขใจ 
………………………………………….. 

                      

               เพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  กับเพื่ออนุวัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบสหกรณ์- 
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ ประกอบกบัคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2563  เม่ือวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563  มีมติเห็นชอบให้เปิดให้บรกิารเงินกู้พเิศษ เพือ่การเคหะสงเคราะห์ -                 
เคหะสขุใจ จึงได้ออกประกาศไวด้ังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง เงนิกู้พิเศษ  
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ - เคหะสุขใจ” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแตว่ันถัดจากวันที่มีมตเิป็นต้นไป 
 ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของเงินกู้พเิศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - เคหะสุขใจ ให้เพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศัยของตนเอง  
และหรือครอบครัว และให้เปน็ไปตามที่ก าหนดดังนี ้

(1) เพื่อซ้ือที่ดินพร้อมบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ หรือทาวนเ์ฮ้าส์ หรือทาวน์โฮม หรืออาคารที่มีรูปแบบ 
ลักษณะเดียวกนัที่เรียกเป็นอย่างอื่น  

(2) เพื่อซ้ือที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน  
(3) เพื่อซ้ืออาคารชุด หรือห้องชุด 
(4) เพื่อปลูกสร้างบ้าน บนที่ดินของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบดิาและหรือมารดาของผู้กู้  

หรือบนที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิร์่วมกับคู่สมรส หรอืบิดาและหรอืมารดาของผู้กู ้
(5) เพื่อไถ่ถอนจ านองบ้านพร้อมที่ดิน หรืออาคารพาณิชย์ หรือทาวนเ์ฮ้าส์ หรือทาวน์โฮม  หรือ                 

อาคารที่พักรูปแบบลกัษณะเดียวกันที่เรียกเป็นอย่างอื่น หรอือาคารชุด หรืออาคารที่พักในรปูแบบอื่น ที่ได้จ านองอนัเนือ่งจาก 
การกู้เงินเพื่อการเคหะจากสถาบนัการเงนิอื่น   
              การกู้เงินเพื่อซ้ือที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านตาม (2) จะต้องเป็นการกูเ้พื่อด าเนินการในคราวเดียวกัน 
              การกู้เงินเพื่อปลกูสรา้งบ้านตาม (4) ให้ด าเนินการเปน็ไปตามที่ก าหนดดังนี ้
                       (ก) กรณีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ หรอืที่ดินที่ผู้กู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม ให้ขออนุญาตปลูกสร้างในนามของผูกู้้ 
                       (ข) กรณีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของคู่สมรส ให้ขออนุญาตปลูกสร้างในนามของคู่สมรส หรือขออนญุาต     
ปลูกสร้างรว่มในนามผู้กู้และคู่สมรส 
                       (ค) กรณีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบิดาและหรือมารดา ให้ผู้กู้ด าเนินการให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปน็               
ของผู้กู้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินกอ่น และขออนุญาตปลูกสร้างในนามของผูกู้้ 
                       (ง) กรณีไม่ด าเนินการตาม (ค) ให้ขออนุญาตปลูกสร้างร่วมในนามของเจ้าของทีด่ินและผู้กู ้
    การกู้เพื่อบ้านแฝด บ้านทาวนเ์ฮ้าส์  บ้านทาวน์โฮม  หรอือาคารที่มีรูปแบบลักษณะเดียวกันที่เรยีกเป็นอย่างอืน่  
อาคารพาณิชย์ กรณีมีความจ าเปน็ต้องการกูอ้าคารหลงัติดกันมากกว่า 1 หลงั อนุโลมใหเ้ป็นการกูต้ามประกาศนี้ แต่ต้อง                 
ไม่เกิน 2 หลังติดกัน โดยต้องเปน็อาคารที่มีด้านหน้าอยู่ในทิศทางเดียวกัน ใช้ผนงัด้านข้างรว่มกัน และต้องเปน็การกู้ในคราว
เดียวกัน 
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 ข้อ 4 วงเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - เคหะสุขใจ ส าหรับสมาชิกรายหนึ่ง ๆ มีสิทธิกู้ไดไ้ม่เกินราคาตามท่ี
ก าหนดในข้อ 6 และไม่เกนิหลักเกณฑ์ของมูลค่าหลกัทรัพย์ประกนัตามข้อ 11 และไม่เกินวงเงินกูด้ังนี้ 

เง่ือนไขการกู้ วงเงินให้กู้ 
(1) ไม่ท าประกันชีวิต วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
(2) ท าประกันชีวิต (เข้าร่วม 
     โครงการประกันเงินกู้) 

วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท  (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 
(โดยค่าเบี้ยประกันชีวิตให้หักจากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ท้ังน้ี แนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ประกาศฯ ว่าด้วยเพื่อการน้ัน)     

 

 กรณีคู่สมรสของสมาชิกผู้กูเ้ป็นสมาชิกด้วย ประสงค์จะใช้สิทธิการกู้ของตน ให้ใช้สิทธิกูไ้ด้อีกในฐานะสมาชิกรายหนึ่ง 
ตามจ านวนวงเงินที่ก าหนดในวรรคหนึง่ โดยต้องเป็นการกู้ร่วมและเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้ วงเงินกู้รวมกนัต้องไม่เกิน
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 และค่าเบี้ยประกันชีวิต (กรณีท าประกันชวีิต) ทั้งนี้ ให้รวมถงึการขอใช้สิทธิกูร้่วมของสมาชิกที่เปน็พี่น้อง
ร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือร่วมมารดาด้วย 
 กรณีผู้กู้มีเงินกู้พเิศษเพื่อการเคหะสงเคราะหอ์ื่น เม่ือรวมกับเงินกูน้ี้ วงเงินกู้รวมต้องไม่เกนิวงเงินตามที่ก าหนดใน
ระเบียบฯ (ขณะที่ออกประกาศนีว้งเงินกู้รวมกันไม่เกนิ 10 ล้านบาท)      
 ข้อ 5 สมาชิกรายหนึ่ง ๆ มีหนี้เงนิกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - เคหะสุขใจ ในเวลาใดเวลาหนึง่ไดเ้พียง       
1 สัญญา  

กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์เคหะ 1 หรือเงนิกู้พิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์
หลังแรกกับสหกรณ์ฯ คงค้างอยู่ ไม่มีสิทธิยื่นขอกูเ้งินกู้ตามประกาศนี้  
 ข้อ 6 การกู้เงินตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในข้อ 3 สมาชิกมีสิทธิกูไ้ด้ไม่เกินราคาที่ก าหนดดังนี้ 

(1) การกู้เพื่อซ้ือที่ดินพร้อมบ้าน หรอือาคารพาณิชย์ หรือทาวน์เฮ้าส ์หรือทาวนโ์ฮม หรืออาคารทีมี่ 
รูปแบบลกัษณะเดียวกันทีเ่รียกเป็นอย่างอื่น หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงคข์้อ 3 (1) และ (3) ใหส้ทิธิกู้ไดไ้ม่เกินราคาซ้ือขาย  

(2) การกู้เพื่อซ้ือที่ดินพร้อมปลกูสร้างบ้าน ตามวัตถุประสงค์ข้อ 3 (2) ให้ใช้สิทธิกู้ไดไ้ม่เกินราคาซ้ือขาย 
ที่ดินและราคาค่าก่อสร้างบ้าน โดยในส่วนที่เป็นที่ดินใหกู้้ไดไ้ม่เกนิราคาซ้ือขายที่ดินจริง และไม่เกนิร้อยละ 50 ของวงเงนิกู้    
ที่ได้รับอนุมัติ ส่วนสิง่ปลูกสร้างให้กู้ไดไ้ม่เกินราคาก่อสร้างจรงิ และไม่เกินวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติท่ีคงเหลือหลงัหกัเปน็ค่าที่ดิน   

(3) การกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านตามวัตถุประสงค์ขอ้ 3 (4) ให้ใช้สิทธิกู้ไดไ้ม่เกินค่าใช้จ่ายของการก่อสร้าง 
(4) การกู้เพื่อไถ่ถอนจ านองตามวัตถปุระสงค์ขอ้ 3 (5) ให้สิทธิกูไ้ด้ไม่เกินยอดหนี้ต้นเงินคงเหลือและ 

ดอกเบี้ยที่คงค้างกับสถาบันการเงินนั้น 
 การกู้เงินกรณีท าประกันชีวิต ให้สิทธิกู้เงินไม่เกินจ านวนเงินที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในข้อ (1) - (4) 
รวมกับค่าเบี้ยประกันชีวิต 
 ข้อ 7 วิธีการผ่อนช าระหนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ และเงื่อนไขการท าประกันชีวิต 

 (1) วิธีการผ่อนช าระหนี้ ก าหนดให้ผอ่นช าระแบบใดแบบหนึง่ ดังนี้ 
 (ก) ช าระต้นเงินเท่ากันทกุงวดเดอืน เวน้แต่งวดสุดท้าย และช าระดอกเบี้ยต่างหากทกุงวดเดือน  
 (ข) ช าระต้นเงินพรอ้มดอกเบี้ยเทา่กันทุกงวดเดือน 

 (2) การผ่อนช าระตามวิธีข้อ 7 (1) (ข) ให้ค านวณการผ่อนช าระโดยถือตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  
          (3)  ผู้กู้ต้องท าสัญญาเงินกู้ โดยมีระยะเวลาการผ่อนช าระอย่างน้อย 60 งวดเดือน และไม่ให้มีการช าระ
พิเศษในชว่ง 60 งวดเดือนแรก เว้นแตก่รณีช าระหนี้ทัง้จ านวน ส าหรับการส่งคืนเงินกู้ ก าหนดใหผ้่อนช าระหนี้เงินกู้
เป็นงวดรายเดือนดังนี ้
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เง่ือนไขการกู้ ระยะเวลาการผ่อนช าระ 
(1) ไม่ท าประกันชีวิต ไม่เกิน 300  งวดเดือน (25 ปี) และไม่เกินอายุ 65 ปี 
(2) ท าประกันชีวิต(เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ไม่เกิน 360  งวดเดือน (30 ปี) และไม่เกินอายุ 65 ปี 

 

ผู้กู้อาจขอผ่อนผันการช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายหลังอายุเกนิ 65 ปกี็ได้ ให้เปน็ดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการด าเนนิการ  
 (4)  การท าประกันชวีิต ก าหนดให้ท าประกันชวีิตคุ้มครองตลอดระยะเวลาตามสัญญากู้เงิน และกรณีที่
สมาชิกมีความประสงค์จะท าประกันชีวิตไม่ตลอดอายุสัญญากูเ้งิน ให้ด าเนินการดังนี ้
                          (ก)   ท าประกันชีวิต คุ้มครองไม่น้อยกว่าอายุ 60 ปี   
                          (ข)   ท าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ น าเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนประจ าปี  จ านวน 50%               
ของจ านวนเงินที่ได้รับประจ าปี เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้ จนกว่าจะช าระหน้ีตามสัญญาเงินกู้น้ีเสร็จส้ิน    
                      กรณีท าประกันชีวิตคุ้มครองนอ้ยกว่าระยะเวลาตามสัญญากู้เงิน และเม่ือมจี านวนเงินกูค้งเหลือ           
หากค านวณแลว้สามารถผ่อนช าระเสร็จสิ้นภายในอายุ 60 ปี สามารถท าหนังสือขอยกเลิกการหักเงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคืน
ประจ าปีได้ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินจิของคณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเป็นราย ๆ ไป 
 ข้อ 8    การส่งเงินงวดช าระหนี้ ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (1)  สมาชิกผู้กู้ที่มีเงินได้รายเดือนกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสหกรณ์ฯ ต้องส่งเงนิงวดช าระหนี้ 
ต่อสหกรณ์ฯ โดยวธิีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย เมื่อรวมกับรายการหกัเงนิอื่น ๆ แลว้ เงินได้คงเหลือสุทธิ 
หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วก าหนดดังนี ้

เง่ือนไขการกู้ 
เงินได้คงเหลือสุทธิ 

หลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วคงเหลือ(ไม่น้อยกว่า) 
(ก)  ไม่ท าประกันชีวิต 3,000  บาท 
(ข)  ท าประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) 2,000 บาท 

 
                          กรณีการกูร้่วม ให้พิจารณาจากรายได้ของผูกู้้ทั้งหมด และการสง่เงนิงวดช าระหนี้ ให้ส่งโดยวธิีหกัจาก 
เงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย เฉพาะรายใดรายหนึ่งหรือทัง้หมดก็ได ้และเมื่อรวมกับรายการอื่น ๆ แล้ว ผู้กู้แต่ละราย
จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง     
  (2)  ผู้กู้ที่ลาออกจากการเป็นพนกังานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสหกรณ์ฯ หรือผู้กู้ทีเ่กษียณ-    
อายุงาน จะต้องช าระหนี้ทั้งต้นเงนิคงเหลือและดอกเบี้ยให้เสร็จสิน้ หรือหากมีความจ าเป็นจะขอผอ่นช าระหนี้ต่อไป อาจส่ง
เงินงวดช าระหนีโ้ดยหักจากบัญชเีงินฝากในสหกรณ์ฯ ของผูกู้้ หรอืช าระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร หรือช าระหนี้ด้วยตนเอง หรือ
ช าระหนี้โดยวิธอีื่น ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนนิการ    
 ข้อ 9 อัตราดอกเบี้ย ก าหนดโดยไม่มีเงินเฉล่ียคืน และเป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินใหกู้ข้อง
สหกรณ์ฯ ขณะออกประกาศนีเ้ทา่กับอัตราดังนี ้

กรณีท าประกันชีวิต กรณีไม่ท าประกันชีวิต 
(ก) อัตราคงที่ : งวดท่ี 1-36 เท่ากับ 3.50% ต่อปี (ก) อัตราคงที่ : งวดท่ี 1-36 เท่ากับ 3.75% ต่อปี 
(ข) อัตราลอยตัว : งวดท่ี 37 เป็นต้นไป เท่ากับ 5.00% ต่อปี (ข) อัตราลอยตัว : งวดท่ี 37 เป็นต้นไป เท่ากับ 5.25% ต่อปี 

 

             อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามวรรคหนึ่ง ต่อไปภายหน้าอาจเพิ่มขึ้นหรอืลดลงตามสถานการณ์ทางการเงิน 
 ข้อ 10 จ านวนเนื้อที่ดินอันเกี่ยวเนื่องกับการกู้เงินพิเศษตามประกาศนี้ ก าหนดจ านวนเนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
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 (1) ซ้ือที่ดินพร้อมบ้าน หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ 
 (2) กรณีไถ่ถอนบ้าน หรือบ้านพร้อมที่ดินเพื่อเปน็ที่อยู่อาศัยของตนเองที่ได้จ านอง อนัเนือ่งจากการกูเ้งนิ
เพื่อการเคหะสงเคราะห์จากสถาบันการเงินอื่น ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดดังนี้  
 (2.1) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้ถือเป็นเงินกู้พิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์ 
 (2.2) กรณีที่ดินเนื้อที่เกิน 5 ไร่   
 (ก) กรณีบ้านพร้อมที่ดินได้มาโดยการซื้อขาย ใหถ้ือเป็นเงินกู้พเิศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์
ส าหรับจ านวนที่ดินไม่เกิน 5 ไร่ ส่วนที่เกิน 5 ไร่ ให้พิจารณาเปน็เงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์ 
  (ข) กรณีบ้านพร้อมที่ดินได้มาโดยวิธอีื่น ที่ไม่ใช่การซ้ือขาย ให้ถือเป็นการกู้พิเศษ 
เพื่อการเคหะสงเคราะห์  

(3) กรณีสมาชิกผู้กู้ และคู่สมรสที่เปน็สมาชิกด้วย ต่างขอใช้สิทธิของตนเอง ขอกู้เงินกู้พิเศษ 
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ให้ใช้สิทธิการกู้รว่มเพื่อวัตถุประสงค์ทีเ่ป็นที่ดินและบ้านที่เดียวกันหรืออาคารเดยีวกัน และเนื้อที่
ที่ดินต้องเป็นไปตามที่ก าหนดใน (1) (2) ทั้งนี้ ให้รวมถึงการกู้รว่มของสมาชิกที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ  
ร่วมมารดาด้วย     
 ข้อ 11  หลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน และเงื่อนไขการท าประกันชีวิตมีดังนี้ 
 (1) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของการกูเ้งนิ และปลอดภาระจ านองรายอื่น 
จ านวนเงนิให้กูไ้ด้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามที่ก าหนดดังนี้  

เง่ือนไขการกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 
(1.1) ไม่ท าประกันชีวิต ร้อยละ  85  ของราคาประเมิน 
(1.2) ท าประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน 

 
และจะต้องเป็นหลักทรัพย์ของบคุคลที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงคต์ามข้อ 3 
 (2) ห้องชุดอันปลอดภาระจ านองรายอื่น กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ และหรือคู่สมรส จ านวนเงินใหกู้้ได้
สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 105 ของราคาประเมิน และตามที่ก าหนดดังนี้  

เง่ือนไขการกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 
(1.1) ไม่ท าประกันชีวิต ร้อยละ  85  ของราคาประเมิน 
(1.2) ท าประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน 

 
 (3) หลักทรัพย์รัฐบาล ในนามของผู้กู ้หรือผู้กู้และคู่สมรส ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน า
เป็นประกันเงินกู้รายนั้น จ านวนเงินให้กูไ้ม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล 
 (4) โอนสิทธเิรียกร้องในเงินค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ จ านวนเงนิให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของ     
มูลค่าหุ้น 
 (5) เงินฝากของผูกู้้และหรอืของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับผู้กู้ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ที่มีอยู่ใน
สหกรณ์ฯ เป็นประกนั จ านวนเงนิให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจ านวนเงินฝาก 
           กรณีเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน ให้ผู้กู้ช าระหน้ีเงินกู้บางส่วนในวัน           
รับเงินกู ้ดังน้ี       
 (ก) กรณีสง่ช าระหนีแ้บบวิธีช าระต้นเงินเท่ากันทกุงวดเดือน เว้นแต่งวดสุดท้าย และช าระดอกเบี้ยต่างหาก ให้ช าระ
เท่ากับต้นเงินที่สง่รายเดือน 
 (ข) กรณีสง่ช าระหนีแ้บบวิธีช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดเดือน ให้ช าระเท่ากับต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยที่ส่ง
รายเดือน 
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  ทั้งนี้ หลักประกันตาม (3) (4) (5) จะต้องไม่เป็นหลักประกันเงินกู้อื่น และหลักประกันตาม (5) หากเปน็
กรรมสิทธิ์ของบคุคลอื่น ให้บุคคลนั้นกูร้่วมในฐานะเจ้าของหลักประกันและในฐานะสมาชิกสมทบ 
            ข้อ 12  การใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 11 (1) และหอ้งชุดตามข้อ 11 (2) เปน็หลักประกัน หากที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง หรือหอ้งชุด เป็นกรรมสิทธิ์ของคู่สมรส หรือของบิดา หรือของมารดา หรือเป็นกรรมสทิธิ์ร่วมของผู้กูก้ับคู่สมรส 
หรือบิดา หรือมารดา ผู้กู้ต้องจัดให้คู่สมรส บิดา มารดา กู้ร่วมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิและในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ข้อ 13  อสังหาริมทรัพย์ที่จะรับเป็นหลักประกัน และประเมินราคา ให้เปน็ไปตามประกาศฯ เรือ่งการใช้
อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู ้
 ข้อ 14  ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเงินกู้พเิศษตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้                                            
 (1) ค่าธรรมเนียมการยื่นกู ้
 (2) ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ หรอืประเมินราคาหลักทรัพย์ โดยคณะท างานของสหกรณ์ฯ                                      
                       (3) ค่าธรรมเนียมการขยายเวลารับเงินกู้ และงวดเงินกู้ ประกอบด้วย 
 (ก) ค่าธรรมเนียมในการขอขยายเวลารับเงินกู้   
 (ข) ค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้  
 (4)  ค่าธรรมเนียมการยกเลิกรับเงินกู ้หลังจากที่ได้ท านิติกรรมสัญญาเรียบรอ้ยแล้ว  
 (5)  ค่าธรรมเนียมการช าระหน้ีคืน และไถ่ถอนหลักประกันก่อนครบระยะเวลา 60 งวด นับจากวันท า
สัญญา คิดอัตราร้อยละ 1.0 ของวงเงินกู้ 
 ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งข้อ (1) ถึง (4) ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขและอัตราที่ก าหนดในประกาศว่าด้วยค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกบัเงินกู ้
 กรณีผู้กู้ช าระค่าธรรมเนียมตาม (1) แล้ว และขอยกเลกิเงินกู้ภายหลังจากที่ได้เข้าสู่กระบวนการพจิารณาตาม     
ข้อ 21 (2) สหกรณ์ฯ จะไม่คืนคา่ธรรมเนียมให้ 
 ข้อ 15  ค่าใช้จ่าย กรณเีจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย และหรือคณะท างานของสหกรณ์ฯ    
ต้องออกนอกพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสภาพหลักทรัพย์ ส าหรับการประเมินราคา หรือเพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจริง และหรือ      
ตรวจงวดงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายงวดเงินกู้ และหรือการจดทะเบียนจ านอง ให้ผู้กูเ้ปน็ผู้รับภาระค่าใช้จ่าย        
เพื่อการนั้น ดงันี ้

(1) ค่าพาหนะเดินทาง ให้ผูกู้้รับภาระค่าใช้จ่ายในอัตราตามระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ฯ      
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะท างานฯ โดยคิดระยะทางทัง้ไปและกลับ เว้นแต่ผู้กู้จะ
เป็นผู้จัดหา หรือบริการรถรบัส่งเอง 
 (2)  ค่าตอบแทน ใหค้ิดต่อครัง้ต่อวัน ภายในจังหวัดนครศรธีรรมราช คนละ 100 บาท ต่างจังหวัดในเขต
ภาคใต้ คนละ 200 บาท และจังหวัดอื่น ๆ คนละ 300 บาท กรณีภารกิจไม่เสร็จสิ้น จ าเป็นต้องพักค้างคืนเพือ่ปฏิบัติงาน 
วันถัดไป ค่าตอบแทนใหค้ิดเป็นรายวัน 
 (3) กรณีที่ต้องพักค้างคืน ค่าที่พกัตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราท่ีก าหนดตามระเบียบฯ และประกาศของ
สหกรณ์ฯ ว่าด้วยเพื่อการนัน้              
 ข้อ 16  การด าเนินการจดทะเบียนจ านองหลักประกัน มี 2 วิธี คือ 
 (1) บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ เป็นผู้ด าเนินการแทนสหกรณ์ฯ โดยค่าใช้จ่ายเป็นไปตามข้อ 15 
 (2) บริษัทรับจดทะเบียนนิติกรรมที่คณะกรรมการด าเนินการให้ความเห็นชอบ เปน็ผู้ด าเนินการแทน
สหกรณ์ฯ โดยค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่บริษัทก าหนดไว ้

พื้นที่การรับจดทะเบียนจ านองให้เป็นไปตามที่ก าหนดในขอ้ 18 (1) และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการจดทะเบียน
จ านองดังกล่าว ให้ผูกู้้เปน็ผู้รับผดิชอบ 

/6 ข้อ 17 การรับเงินกู้... 
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 ข้อ 17  การรับเงินกู้ การขยายเวลารับเงินกู ้และการขยายเวลารับงวดเงินกู ้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ที่ได้รับอนุมัติแล้วจะต้องด าเนินการตามที่ก าหนดดังนี้ 
 (1)  รับเงนิกู้และด าเนนิการด้านนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ    
หากเกินก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่ท าใหไ้ม่สามารถ     
รับเงนิกู้ได้ภายในก าหนดดังกล่าว หากจะขอขยายเวลา ให้สามารถด าเนินการได้ แต่ไม่เกนิระยะเวลาตาม (2) โดยให้เป็น  
ดุลยพินจิของประธานกรรมการ 
 (2)  การขยายเวลารับเงินกู้ และการขยายเวลารบังวดเงินกู้ ให้ขยายไดค้ราวละไม่เกิน 30 วัน และ    
ให้ขยายไดไ้ม่เกิน 3 ครั้ง หากครบก าหนด 3 ครั้ง ถือว่าเงินกู้พิเศษดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 
 (3)  เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายเป็นงวด ผู้กู้จะต้องรับงวดเงินกู้ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น
ภายใน 240 วัน นับแต่วันที่ลงนามในหนังสือสัญญากูเ้งนิพิเศษ หากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้กู้รับเงินกู้ไม่ครบถว้น  
ให้ถือว่า ผู้กูไ้ด้กู้เงินเพียงจ านวนเงินที่รับไปแลว้ หากมีเหตุผลสมควรจะขอขยายเวลา ให้สามารถด าเนินการได้ แต่ไม่เกนิ
ระยะเวลาตาม (2) โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ 
 การขอขยายเวลารับเงนิกู้ตาม (1) (2) (3) ให้ช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในข้อ 14 (3) 
 กรณีเงินกู้ทีค่รบจ านวนครั้งที่ขอขยายแล้ว ถือวา่ยกเลิก หากผู้กู้ยังมีความจ าเป็นจะใช้เงินกู้น้ัน จะขอขยายเวลา
อีก ให้ด าเนินการยื่นค าขอกูใ้หม่  
 ส่วนกรณีเงินกู้ที่เบิกจ่ายเป็นงวด หากครบจ านวนครั้งที่ขอขยายแล้ว การก่อสร้างบ้านยังไม่แล้วเสร็จ และยังมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินกู้ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ให้ผู้กู้ท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือขอขยายเวลา โดยให้ชีแ้จง
เหตุผลที่ล่าช้า และความจ าเปน็ที่จะต้องใช้เงิน พร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในข้อ 14 (3) และมอบอ านาจให้
ประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ คนที่ 1, รองประธานกรรมการ คนที่ 2, เลขานุการ, เหรัญญิก จ านวน 2 ใน 5 
มีอ านาจในการพิจารณาเห็นชอบตามความเหมาะสม 
 ข้อ 18  พื้นที่ให้บริการ สหกรณ์ฯ เปิดรับพิจารณาพื้นที่ทุกจังหวัดทัว่ประเทศ กับต้องเก่ียวเน่ืองกับผู้กู้และหรือ   
คู่สมรส และเป็นไปตามประเภทของหลักประกัน ดังนี้ 
                       (1)  กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกนั รบัพิจารณาทุกจังหวัดทัว่ประเทศ ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส 
ยะลา ปัตตาน ีและพ้ืนที่ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย  
โดยการด าเนินการรับจดทะเบียนจ านอง ให้ด าเนินการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรอืกรรมการ หรือสมาชิกโดย  
ความเหน็ชอบของผู้มีอ านาจลงนามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 20 (1) แห่งข้อบงัคับสหกรณ์ฯ  
                        (2)  กรณีที่โอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลกัประกัน  รบัพิจารณาทุกจังหวัด               
ทั่วประเทศ 
 ข้อ 19  หลักฐานประกอบการขอเงินกู้พิเศษ ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดในค าขอกู้เงิน และเพิ่มเติมในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
ดังนี้ 
 (1)  หลักฐานเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ ส าเนาโฉนดที่ดิน, น.ส.3 ก., น.ส.3 หรอืหนงัสือ
กรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) ทุกหนา้ที่มีการบันทึก, หนังสือส าคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10) หรือหลักฐานแสดงถึง
หลักทรัพย์อื่น ๆ จ านวน 2 ชุด  
 กรณีที่ดินอยู่ในเขตรัศมีเวนคนืของทางราชการ  ให้มีหนังสือรบัรองจากหนว่ยงานนั้น ๆ แสดงต่อ
สหกรณ์ฯ ว่าจะไม่มีผลกระทบตอ่การจดทะเบียน หรือท านิติกรรมแต่ประการใด 
 (2)  หลักฐานกรณีเพ่ือการซื้อ  
 (ก) ส าเนาหนงัสือสัญญาจะซ้ือจะขาย จ านวน 2 ชุด 
 (ข) แบบแปลน รปูแบบ รายการก่อสร้าง (กรณีอยู่ระหว่างการกอ่สร้าง) จ านวน 2 ชุด 
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 (3)  หลักฐานกรณีเพ่ือการปลูกสร้าง  
 (ก) แบบแปลน รปูแบบ รายการก่อสร้าง  จ านวน 2 ชุด 
 (ข) ใบขออนญุาตปลูกสร้างอาคาร หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ และ/หรือ  
ค าขอเลขที่บ้าน 
 (ค) หนงัสือสัญญาจ้างเหมาก่อสรา้ง พร้อมจัดท างวดงานและงวดการเบิกจ่ายเงิน พรอ้มส าเนาบัตร
ประชาชนของผูร้ับเหมา  
 (4)  หลักฐานกรณีเพ่ือการไถ่ถอนจ านองจากสถาบันการเงินอื่น  
 (ก)  หลักฐานแสดงยอดหนีค้งเหลือ (ล่าสุด) และหลักฐานอนัเชื่อได้ว่าเป็นการกู้เงินเพื่อการเคหะ-
สงเคราะห์จากสถาบันการเงินนั้น 
 (ข)  ส าเนาเอกสารการประเมินราคาหลักทรัพย์จากสถาบันการเงินนัน้ (กรณีที่สามารถขอจากสถาบนั
การเงินนั้นได้) พร้อมแนบภาพถา่ยบ้านพักอาศัย ทั้งภายนอก และภายในอาคาร อย่างนอ้ย 5 รูป) 
 กรณีที่สถาบันการเงินนั้นไม่อนุญาตให้น าส าเนาเอกสารการประเมินราคาดังกล่าว แต่ออกหนังสือ
รับรองราคาประเมินหลักทรัพยแ์ทน โดยขอให้รับรองราคาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นราคาประเมินที่ดิน และส่วนที่ 2    
เป็นราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง    
 (ค)  หนังสือรบัรองราคาประเมินที่ดินปัจจุบันจากส านักงานที่ดินตัวจรงิ (กรณไีม่สามารถด าเนินการ
ตาม (ข)) 
 (5)  หลักฐานกรณีที่ดิน และ/หรือที่ดินพร้อมบ้าน ทีบ่ิดา มารดา หรือคู่สมรสถือกรรมสิทธ์ิร่วมกับผู้กู้ 
 (ก)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา จ านวน 2 ชุด 
 (ข)  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จ านวน 2 ชุด 
 (ค)  ทะเบียนสมรส ใบทะเบียนหย่า ใบมรณบัตร (กรณคีู่สมรสเสียชีวิต) จ านวน 2 ชุด 
 (ง)  ใบส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชือ่สกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จ านวน 2 ชุด        
 ข้อ 20  ในการให้เงนิกู้พิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์ ถ้าปรากฏวา่สหกรณ์ฯ มีเงินที่จะให้กู้ไดไ้ม่พอแกก่ารกู้ 
ในคราวเดียวกัน อันมีลักษณะพึงกู้นั้นทุกราย ให้ถือล าดับในการพจิารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เงินกู้ที่โอนสิทธเิรียกร้องในเงนิฝาก และหรือโอนสิทธิเรียกรอ้งในเงินค่าหุ้น เป็นประกัน 
 (2) เงินกู้ที่โอนสิทธเิรียกร้องในเงนิฝาก และอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 
 (3) เงินกู้ที่โอนสิทธเิรียกร้องในเงนิค่าหุ้น และอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกนั 
 (4) อสังหาริมทรัพย์เปน็หลักประกัน   
            การจัดล าดับการให้เงนิกู้ เงนิกู้ซ่ึงมีจ านวนน้อย พึงให้กอ่นเงนิกู้ซ่ึงมีจ านวนมาก 
 เพื่อประโยชนแ์หง่การนี้ จ านวนเงินกู้ที่น ามาเปรียบเทียบกนันั้น ให้คิดรวมทั้งเงนิกู้พิเศษ เพือ่การเคหะสงเคราะห์
สัญญาก่อนของผูกู้้ที่คงเหลอือยู่ด้วย (ถ้ามี) เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า มีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเป็นอย่างอืน่กไ็ด้ 
 ข้อ 21  ขั้นตอนการขอกู้เงินพเิศษ 
 (1)  สมาชิกยื่นกู้ ฝ่ายจัดการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น และด าเนินการในสว่นของการประเมิน
ราคาอสังหาริมทรัพย์ (กรณีใชอ้สังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกนั) หากเปน็ไปตามระเบียบฯ และประกาศฯ 
 (2)  คณะท างานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ ด าเนนิการ และพิจารณารายงานการประเมิน
ราคา 
 (3)  คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินหลักประกันและวงเงินกู ้
 (4)  คณะกรรมการด าเนนิการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินหลักประกัน และอนุมัติเงินกู ้
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 (5)  สมาชิกและคู่สมรสของสมาชิก และหรือผู้กู้ร่วม คู่สมรสของผูกู้้ร่วม และหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการด้านเอกสารนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ รวมทั้งด าเนินการจดทะเบียนจ านองหลักทรัพย์ประกัน 
และเบิกใชเ้งินกู้ในวนัเดียวกนั 
 กรณีที่สหกรณ์ฯ อนุมัติให้เบิกใช้เงินกูแ้ล้ว ไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนจ านองอสังหาริมทรัพย์หลักประกันได้
ภายในวันเดียวกัน อันเนื่องจากระยะทาง การเดินทาง และหรอือืน่ ๆ ที่อาจท าให้ไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้  
ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการในการวนิิจฉัยอนุมตัิจ่ายเงินกู้นั้น       
 ข้อ 22  เงื่อนไขการลงนามในเอกสารเงินกู้พิเศษ สมาชิกผู้กู้ ผูกู้้ร่วม คู่สมรสของผู้กู้ คู่สมรสของผูกู้้ร่วม (ถ้ามี)   
ต้องลงนามในเอกสารนิติกรรมสญัญาต่าง ๆ  ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ ต่อหน้าพยานเท่านั้น เว้นแต่สมาชิกผู้กู้ที่ปฏิบัติงาน      
ณ หน่วยประสานงานกรงุเทพฯ จ.สุราษฎร์ธานี และสถานที่อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งสมาชิกที่ลาศึกษาต่อ ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนนิการ 
 ข้อ 23  กรณีที่ผู้กูไ้ด้รับอนุมัติเงินกูน้ี้แล้ว และไม่ได้ใช้เงนิเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ หรอืน าที่อยู่อาศัยที่ได้จาก      
การกู้เงินนี้ ไปให้เช่าทัง้หมด หรอืให้เช่าบางสว่น ถอืว่า เปน็การใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ ผู้กู้จะต้องด าเนินการตามค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 
 (1)  ผู้กู้จะต้องช าระหนี้คนืให้เสร็จสิ้นทั้งต้นเงนิและดอกเบี้ยทันที เมื่อสหกรณ์ฯ เรียกให้ช าระ หรือ 
 (2)  สหกรณ์ฯ อาจผ่อนผันให้ผอ่นช าระเป็นรายเดือนต่อไป แต่สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ และผู้กู้
จะต้องช าระดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์ (ขณะที่ออกประกาศนี้เท่ากบัอัตราร้อยละ 
6.65 ต่อปี) โดยได้รับเงินเฉลี่ยคนื นับตั้งแตว่ันที่คณะกรรมการด าเนินการวินิจฉัยว่า ผู้กู้ใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ไปจนกว่าจะ
ช าระหนี้เสร็จสิ้น พร้อมช าระค่าธรรมเนียมในอัตราที่ก าหนดในประกาศว่าดว้ยคา่ธรรมเนียมเก่ียวกับเงินกู้ 
 (3)  ตามเงื่อนไข และมาตรการอื่น ๆ ที่สหกรณ์ฯ อาจก าหนดขึน้ในภายหน้า เพื่อความเหมาะสม 
           ข้อ 24   ก าหนดให้สมาชิกยื่นค าขอกูเ้งนิตามประกาศนีต้ั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน   
พ.ศ. 2564  
 ข้อ 25  กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ 
ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการคณะกรรมการเงินกู้ หรอืผู้จัดการ และในกรณีมีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใด             
ในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
        

                     ประกาศ ณ วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
 

              (อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์) 
              ประธานกรรมการ 

           สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


