
 
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
เร่ือง เงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์เคหะ 1 

………………………………………….. 
                                    เพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั  กบัเพื่ออนวุติัให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์- 
ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั วา่ด้วยเงินกู้พิเศษ ประกอบกบัคณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี 17                 
ในการประชมุครัง้ท่ี 6/2556 เม่ือวนัท่ี 27 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงการให้บริการเงินกู้พิเศษ    
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเปิดให้บริการเงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลยัลกัษณ์เคหะ 1 จงึได้ออกประกาศไว้
ดงันี ้
 ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกวา่ “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั เร่ือง เงินกู้พิเศษ  
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลยัลกัษณ์เคหะ 1” 
 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 วตัถปุระสงค์ของเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลยัลกัษณ์เคหะ 1 ให้เพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
ตนเอง และหรือครอบครัว และให้เป็นไปตามท่ีก าหนดดงันี ้

(1) เพื่อซือ้ท่ีดินพร้อมบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ หรือทาวน์เฮ้าส์ หรือซือ้ท่ีดินพร้อมปลกูสร้างบ้าน  
(2) เพื่อซือ้อาคารชดุ หรือห้องชดุ 
(3) เพื่อปลกูสร้างบ้าน บนท่ีดินของตนเอง หรือของคูส่มรส หรือของบิดาและหรือมารดาของผู้กู้   

หรือบนท่ีดินท่ีตนเองมีกรรมสิทธ์ิร่วมกบัคูส่มรส หรือบิดาและหรือมารดาของผู้กู้   
(4) เพื่อตอ่เติมบ้าน 
(5) เพื่อไถ่ถอนบ้าน หรือบ้านพร้อมท่ีดิน หรืออาคารชดุ หรืออาคารท่ีพกัในรูปแบบอ่ืน ท่ีได้จ านอง 

 อนัเน่ืองจากการกู้ เงินเพ่ือการเคหะจากสถาบนัการเงินอ่ืน   
              การกู้ เงินเพื่อซือ้ท่ีดินพร้อมปลกูสร้างบ้านตาม (1) จะต้องเป็นการกู้ เพื่อด าเนินการในคราวเดียวกนั 
              การกู้ เงินเพ่ือปลกูสร้างบ้านตาม (3) ให้ด าเนินการเป็นไปตามท่ีก าหนดดงันี ้
                           (ก) กรณีท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้กู้  หรือท่ีดินท่ีผู้กู้ มีกรรมสิทธ์ิร่วม ให้ขออนญุาตปลกูสร้างในนาม    
ของผู้กู้  
                           (ข) กรณีท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิของคูส่มรส ให้ขออนญุาตปลกูสร้างในนามของคูส่มรส หรือขออนญุาต 
ปลกูสร้างร่วมในนามผู้กู้และคูส่มรส 
                           (ค) กรณีท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิของบิดาและหรือมารดา ให้ผู้กู้ด าเนินการให้มีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน     
เป็นของผู้กู้  หรือโอนกรรมสิทธ์ิให้ถือกรรมสิทธ์ิร่วมในท่ีดินก่อน และขออนญุาตปลกูสร้างในนามของผู้กู้  
                           (ง) กรณีไม่ด าเนินการตาม (ค) ให้ขออนญุาตปลกูสร้างร่วมในนามของเจ้าของท่ีดินและผู้กู้  
              การกู้ เงินเพื่อตอ่เติมบ้านตาม (4) ผู้กู้จะไม่มีสิทธิน าดอกเบีย้ไปลดหยอ่นภาษีเงินได้ตามกฎหมายวา่ด้วยประมวล
รัษฎากรได้    
 การกู้ เพื่อบ้านแฝด บ้านทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ กรณีมีความจ าเป็นต้องการกู้อาคารหลงัติดกนัมากกวา่        
1 หลงั อนโุลมให้เป็นการกู้ตามประกาศนี ้แตต้่องไม่เกิน 2 หลงัติดกนั โดยต้องเป็นอาคารท่ีมีด้านหน้าอยูใ่นทิศทาง
เดียวกนั ใช้ผนงัด้านข้างร่วมกนั และต้องเป็นการกู้ ในคราวเดียวกนั 
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 ข้อ 4 วงเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลยัลกัษณ์เคหะ 1 ส าหรับสมาชิกรายหนึ่ง ๆ มีสิทธิกู้ ได้ไม่เกิน
ราคาตามท่ีก าหนดในข้อ 6 และไม่เกินหลกัเกณฑ์ของมลูคา่หลกัทรัพย์ประกนัตามข้อ 11 และไม่เกินวงเงินกู้ดงันี ้

เงื่อนไขการกู้ วงเงนิให้กู้ 
(1) ไม่ท าประกันชีวิต วงเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
(2) ท าประกันชีวิต (เข้าร่วม 
     โครงการประกันเงนิกู้) 

วงเงินกู้ไม่เกิน 7,000,000 บาท  (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 
(โดยค่าเบีย้ประกันชีวิตให้หักจากเงนิกู้ที่ได้รับอนุมัต ิทัง้นี ้แนวปฏิบติัให้
เป็นไปตามประกาศฯ วา่ด้วยเพื่อการนัน้)     

 

 กรณีคูส่มรสของสมาชิกผู้กู้ เป็นสมาชิกด้วย ประสงค์จะใช้สิทธิการกู้ของตน ให้ใช้สิทธิกู้ ได้อีกในฐานะสมาชิก 
รายหนึ่ง ตามจ านวนวงเงินท่ีก าหนดในวรรคหนึ่ง โดยต้องเป็นการกู้ร่วม และเพื่อวัตถุประสงค์เดยีวกัน ทัง้นี ้วงเงินกู้
รวมกนัต้องไม่เกินคา่ใช้จา่ยตามข้อ 6 และคา่เบีย้ประกนัชีวิต (กรณีท าประกนัชีวิต) ทัง้นี ้ให้รวมถึงการขอใช้สิทธิกู้ ร่วมของ
สมาชิกท่ีเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือร่วมมารดาด้วย 
 กรณีผู้กู้ มีเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์อ่ืน เม่ือรวมกบัเงินกู้ นี ้วงเงินกู้รวมต้องไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดใน
ระเบียบฯ (ขณะท่ีออกประกาศนีว้งเงินกู้รวมกนัไม่เกิน 10 ล้านบาท)      
 ข้อ 5 สมาชิกรายหนึ่ง ๆ มีหนีเ้งินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลยัลกัษณ์เคหะ 1 ในเวลาใดเวลาหนึ่งได้   
มากกว่า 1 สัญญา และต้องไม่เกินวงเงินกู้ ท่ีก าหนดตามข้อ 4 

กรณีสมาชิกมีหนีเ้งินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลยัลกัษณ์เคหะ 1 หรือเงินกู้พิเศษเพื่อการ
เคหะสงเคราะห์อ่ืน คงค้างอยูเ่ดิม หากประสงค์จะขอกู้ เงินเพ่ิมจะต้องเป็นการกู้ เพื่อวตัถปุระสงค์ตามข้อ 3 (4) เท่านัน้             
โดยเงินกู้ ใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อ 6 (4) และเม่ือรวมกบัหนีเ้งินกู้คงค้างเดิม จะต้องไม่เกินวงเงินกู้ ท่ีก าหนดตามข้อ 4       
และไม่เกินหลกัเกณฑ์ของมลูคา่หลกัทรัพย์ประกนัตามข้อ 11  
 ข้อ 6 การกู้ เงินตามวตัถปุระสงค์ข้อ 3 สมาชิกมีสิทธิกู้ ได้ไม่เกินราคาท่ีก าหนดดงันี ้

(1) การกู้ เพื่อวตัถปุระสงค์ตามข้อ 3 (1) (ไม่รวมการกู้ เพื่อซือ้ท่ีดินพร้อมปลกูสร้างบ้าน) และ          
ตามข้อ 3 (2) ให้สิทธิกู้ ได้ไม่เกินราคาซือ้ขาย  

(2) การกู้ เพื่อซือ้ท่ีดินพร้อมปลกูสร้างบ้านตามข้อ 3 (1) ให้ใช้สิทธิกู้ ได้ไม่เกินราคาซือ้ขายท่ีดินและ 
ราคาคา่ก่อสร้างบ้าน โดยในสว่นท่ีเป็นท่ีดินให้กู้ ได้ไม่เกินราคาซือ้ขายท่ีดินจริง และไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ ท่ีได้รับ
อนมุติั สว่นสิ่งปลกูสร้างให้กู้ ได้ไม่เกินราคาก่อสร้างจริง และไม่เกินวงเงินกู้ ท่ีได้รับอนมุติัท่ีคงเหลือหลงัหกัเป็นค่าท่ีดิน   

(3) การกู้ เพื่อวตัถปุระสงค์ตามข้อ 3 (3) ให้ใช้สิทธิกู้ ได้ไม่เกินคา่ใช้จ่ายของการก่อสร้าง 
(4) การกู้ เพื่อวตัถปุระสงค์ตามข้อ 3 (4) ให้ใช้สิทธิกู้ขัน้ต ่า 600,000บาท (หกแสนบาทถ้วน) และ 

ไม่เกินคา่ใช้จา่ยของการก่อสร้าง  
(5) การกู้ เพื่อวตัถปุระสงค์ตามข้อ 3 (5) ให้สิทธิกู้ ได้ไม่เกินยอดหนีต้้นเงินคงเหลือและดอกเบีย้ท่ีคงค้าง 

กบัสถาบนัการเงินนัน้ 
 การกู้เงนิกรณีท าประกันชีวิตให้สิทธิกู้เงนิไม่เกินจ านวนเงินที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
ในข้อ (1) - (5) รวมกับค่าเบีย้ประกันชีวิต 
 ข้อ 7 วิธีการผอ่นช าระหนี ้ระยะเวลาการผอ่นช าระหนี ้และเง่ือนไขการท าประกนัชีวิต 

 (1) วิธีการผอ่นช าระหนี ้ก าหนดให้ผอ่นช าระแบบใดแบบหนึ่ง ดงันี ้
 (ก) ช าระต้นเงินเท่ากนัทกุงวดเดือน เว้นแตง่วดสดุท้าย และช าระดอกเบีย้ตา่งหากทกุงวดเดือน  
 (ข) ช าระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้เท่ากนัทุกงวดเดือน 
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                         (2)  ผู้กู้ ต้องท าสญัญาเงินกู้  โดยมีระยะเวลาการผอ่นช าระอย่างน้อย 3 ปี หรือ 36 งวดเดอืน และ
การสง่คืนเงินกู้  ก าหนดให้ผอ่นช าระหนีเ้งินกู้ เป็นงวดรายเดือนดงันี ้

เงื่อนไขการกู้ ระยะเวลาการผ่อนช าระ 
(1) ไม่ท าประกันชีวิต ไม่เกิน 300  งวดเดือน (25 ปี) และไม่เกินอาย ุ65 ปี 
(2) ท าประกันชีวิต(เข้าร่วม 
     โครงการประกันเงนิกู้) 

ไม่เกิน 360  งวดเดือน (30 ปี) และไม่เกินอาย ุ65 ปี 

 

ผู้กู้อาจขอผอ่นผนัการช าระหนีใ้ห้เสร็จสิน้ภายหลงัอายเุกิน 65 ปีก็ได้ ให้เป็นดลุยพินิจของ 
คณะกรรมการด าเนินการ  
 (3)  ระยะเวลาการผอ่นช าระหนี ้และการท าประกนัชีวิต ก าหนดให้ท าประกนัชีวิตคุ้มครองตลอด
ระยะเวลาตามสญัญากู้ เงิน และกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์จะท าประกนัชีวิตไม่ตลอดอายสุญัญากู้ เงิน ให้ด าเนินการ
ดงันี ้

(ก) ท าประกันชีวิต คุ้มครองไม่น้อยกว่าอายุ 60 ปี   
(ข) ท าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ น าเงนิปันผลและเงนิเฉล่ียคืนประจ าปีจ านวน 50% 

ของจ านวนเงนิที่ได้รับประจ าปี เพื่อช าระหนีเ้งนิกู้ตามสัญญานี ้จนกว่าจะช าระหนี ้
ตามสัญญาเงนิกู้นีเ้สร็จสิน้    

                          กรณีท าประกนัชีวิตคุ้มครองน้อยกวา่ระยะเวลาตามสญัญากู้ เงิน และจ านวนเงินกู้คงเหลือ หากค านวณ
แล้วสามารถผอ่นช าระเสร็จสิน้ภายในอาย ุ60 ปี สามารถท าหนงัสือขอยกเลิกการหกัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ าปีได้ 
ทัง้นี ้ให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการเป็นราย ๆ ไป 
 ข้อ 8    การสง่เงินงวดช าระหนี ้ให้เป็นไปตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ ดงันี ้
 (1)  สมาชิกผู้กู้ ท่ีมีเงินได้รายเดือนกบัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ หรือสหกรณ์ฯ ต้องสง่เงินงวดช าระหนี ้
ตอ่สหกรณ์ฯ โดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจา่ย เม่ือรวมกบัรายการหกัเงินอ่ืน ๆ แล้ว เงินได้คงเหลือสทุธิ 
หลงัจากหกัคา่ใช้จา่ยทกุรายการแล้วก าหนดดงันี ้

เงื่อนไขการกู้ 
เงนิได้คงเหลือสุทธิ 

หลงัหกัคา่ใช้จา่ยทกุรายการแล้วคงเหลือ(ไม่น้อยกวา่) 
(ก)  ไม่ท าประกนัชีวิต 3,000  บาท 
(ข)  ท าประกนัชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกนัเงินกู้ ) 2,000 บาท 

                          กรณีการกู้ ร่วม ให้พิจารณาจากรายได้ของผู้กู้ทัง้หมด และการสง่เงินงวดช าระหนี ้ให้สง่โดยวิธีหกัจาก
เงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจา่ย เฉพาะรายใดรายหนึ่งหรือทัง้หมดก็ได้ และเม่ือรวมกบัรายการอ่ืน ๆ แล้ว ผู้กู้แตล่ะราย
จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกวา่จ านวนท่ีก าหนดตามวรรคหนึ่ง     
 (2)  ผู้กู้ ท่ีลาออกจากการเป็นพนกังานของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ หรือสหกรณ์ฯ หรือผู้กู้ ท่ี   
เกษียณอายงุาน จะต้องช าระหนีท้ัง้ต้นเงินคงเหลือและดอกเบีย้ให้เสร็จสิน้ หรือหากมีความจ าเป็นจะขอผอ่นช าระหนี ้
ตอ่ไป อาจสง่เงินงวดช าระหนีโ้ดยหกัจากบญัชีเงินฝากในสหกรณ์ฯ ของผู้กู้  หรือช าระโดยโอนเงินผา่นธนาคาร หรือ     
ช าระหนีด้้วยตนเอง หรือช าระหนีโ้ดยวิธีอ่ืน ให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ    
 ข้อ 9 อตัราดอกเบีย้ เป็นไปตามประกาศฯ เร่ืองอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ ของสหกรณ์ฯ  
 ข้อ 10 จ านวนเนือ้ท่ีดินอนัเก่ียวเน่ืองกบัการกู้ เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ตามประกาศนี ้ก าหนดจ านวน
เนือ้ท่ีไม่เกิน 5 ไร่ ในกรณีดงัต่อไปนี ้
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 (1) ซือ้ท่ีดินพร้อมบ้าน หรือซือ้ท่ีดินพร้อมปลกูสร้างบ้าน ท่ีดินเนือ้ท่ีไม่เกิน 5 ไร่ 
 (2) กรณีไถ่ถอนบ้าน หรือบ้านพร้อมท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยัของตนเองท่ีได้จ านอง อนัเน่ืองจาก      
การกู้ เงินเพ่ือการเคหะสงเคราะห์จากสถาบนัการเงินอ่ืน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดดงันี ้ 
 (2.1) ท่ีดินเนือ้ท่ีไม่เกิน 5 ไร่ ให้ถือเป็นเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
 (2.2) กรณีท่ีดินเนือ้ท่ีเกิน 5 ไร่   
 (ก) กรณีบ้านพร้อมท่ีดินได้มาโดยการซือ้ขาย ให้ถือเป็นเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-
สงเคราะห์ส าหรับจ านวนท่ีดินไม่เกิน 5 ไร่  สว่นท่ีเกิน 5 ไร่ ให้พิจารณาเป็นเงนิกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ 
  (ข) กรณีบ้านพร้อมท่ีดินได้มาโดยวิธีอ่ืน ท่ีไม่ใชก่ารซือ้ขาย ให้ถือเป็นการกู้พิเศษ 
เพื่อการเคหะสงเคราะห์  

(3) กรณีสมาชิกผู้กู้  และคูส่มรสท่ีเป็นสมาชิกด้วย ตา่งขอใช้สิทธิของตนเอง ขอกู้ เงินกู้พิเศษ 
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ให้ใช้สิทธิการกู้ ร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นที่ดินและบ้านที่เดยีวกันหรืออาคารเดยีวกัน และ  
เนือ้ท่ีท่ีดินต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดใน (1) (2) ทัง้นี ้ให้รวมถึงการกู้ ร่วมของสมาชิกท่ีเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือร่วมมารดาด้วย     
 ข้อ 11  หลกัทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลกัประกนั และเง่ือนไขการท าประกนัชีวิตมีดงันี ้
 (1) ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง อนัเก่ียวเน่ืองกบัวตัถปุระสงค์ของการกู้ เงิน และปลอดภาระจ านองรายอื่น 
จ านวนเงินให้กู้ ได้สงูสดุไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามท่ีก าหนดดงันี ้ 

เงื่อนไขการกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 
(1.1) ไม่ท าประกนัชีวิต ร้อยละ  85  ของราคาประเมิน 
(1.2) ท าประกนัชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกนัเงินกู้ ) ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน 

และจะต้องเป็นหลกัทรัพย์ของบุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวตัถปุระสงค์ตามข้อ 3 
 (2) ห้องชดุอนัปลอดภาระจ านองรายอ่ืน กรรมสิทธ์ิของสมาชิกผู้กู้  และหรือคูส่มรส จ านวนเงินให้กู้ ได้
สงูสดุไม่เกินร้อยละ 105 ของราคาประเมิน และตามท่ีก าหนดดงันี ้ 

เงื่อนไขการกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 
(1.1) ไม่ท าประกนัชีวิต ร้อยละ  85  ของราคาประเมิน 
(1.2) ท าประกนัชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกนัเงินกู้ ) ร้อยละ 105 ของราคาประเมิน 

 (3) หลกัทรัพย์รัฐบาล ในนามของผู้กู้  หรือผู้กู้และคูส่มรส ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน า
เป็นประกนัเงินกู้ รายนัน้ จ านวนเงินให้กู้ ไม่เกินร้อยละ 95 ของมลูคา่หลกัทรัพย์รัฐบาล 
 (4) โอนสิทธิเรียกร้องในเงินคา่หุ้นของผู้กู้ ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ฯ จ านวนเงินให้กู้ ไม่เกินร้อยละ 95 ของ   
มลูคา่หุ้น 
 (5) เงินฝากของผู้กู้และหรือของบคุคลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผู้กู้  ได้แก่ คูส่มรส บตุร บิดา มารดา ท่ีมีอยูใ่น
สหกรณ์ฯ เป็นประกนั จ านวนเงินให้กู้ ไม่เกินร้อยละ 95 ของจ านวนเงินฝาก 
           กรณีเงนิกู้ที่ได้รับอนุมัตติัง้แต่ร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน ให้ผู้กู้ช าระหนีเ้งนิกู้บางส่วน
ในวันรับเงนิกู้ ดงันี ้      
 (ก) ให้ช าระเท่ากบัต้นเงินท่ีสง่รายเดือน กรณีสง่ช าระหนีแ้บบวิธีช าระต้นเงินเท่ากนัทกุงวดเดือน เว้นแต ่        
งวดสดุท้าย และช าระดอกเบีย้ต่างหาก    
 (ข) ให้ช าระเท่ากบัต้นเงินพร้อมดอกเบีย้ท่ีสง่รายเดือน  กรณีสง่ช าระหนีแ้บบวิธีช าระต้นเงินพร้อมดอกเบีย้เท่ากนั
ทกุงวดเดือน   

/5 ทัง้นี.้.. 
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 ทัง้นี ้หลกัประกนัตาม (3) (4) (5) จะต้องไม่เป็นหลักประกันเงนิกู้อ่ืน และหลกัประกนัตาม (5) หากเป็น
กรรมสิทธ์ิของบคุคลอ่ืน ให้บคุคลนัน้กู้ร่วมในฐานะเจ้าของหลักประกัน 
            ข้อ 12  การใช้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างตามข้อ 11 (1) และห้องชดุตามข้อ 11 (2) เป็นหลกัประกนัเงินกู้พิเศษ  
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ หากท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง หรือห้องชดุ เป็นกรรมสิทธ์ิของคูส่มรส หรือของบิดา หรือของมารดา 
หรือเป็นกรรมสิทธ์ิร่วมของผู้กู้กบัคูส่มรส หรือบิดา หรือมารดา ผู้กู้ ต้องจดัให้คูส่มรส บิดา มารดา กู้ร่วมในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิและในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ข้อ 13  อสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะรับเป็นหลกัประกนั และประเมินราคา ให้เป็นไปตามประกาศฯ เร่ืองการใช้
อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนัเงินกู้  
 ข้อ 14  ค่าธรรมเนียม คา่ธรรมเนียมเงินกู้พิเศษตามประกาศนี ้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดดงันี ้                                           
 (1) ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 
 (2) ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ หรือประเมินราคาหลกัทรัพย์ โดยคณะท างานของสหกรณ์ฯ                                      
                           (3) ค่าธรรมเนียมการขยายเวลารับเงนิกู้ และงวดเงนิกู้ ประกอบด้วย 
 (ก) ค่าธรรมเนียมในการขอขยายเวลารับเงนิกู้   
 (ข) ค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงนิกู้  
 (4)  ค่าธรรมเนียมการยกเลิกรับเงนิกู้ หลงัจากท่ีได้ท านิตกิรรมสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
 (5)  ค่าธรรมเนียมการช าระหนีคื้น และไถ่ถอนหลักประกันก่อนระยะเวลา 3 ปี นับจากวันท า
สัญญา 
 คา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและอตัราท่ีก าหนดในประกาศวา่ด้วยคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบั
เงินกู้  
 กรณีผู้กู้ช าระคา่ธรรมเนียมตาม (1) แล้ว และขอยกเลิกเงินกู้ภายหลงัจากท่ีได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตาม

ข้อ 21 (2) สหกรณ์ฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ 
 ข้อ 15  ค่าใช้จ่าย กรณีเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ และหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย และหรือคณะท างานของสหกรณ์ฯ 
ต้องออกนอกพืน้ท่ี เพื่อตรวจสอบสภาพหลกัทรัพย์ ส าหรับการประเมินราคา หรือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และหรือ   
ตรวจงวดงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจา่ยงวดเงินกู้  และหรือการจดทะเบียนจ านอง ให้ผู้กู้ เป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จา่ย    
เพื่อการนัน้ ดงันี ้

(1) คา่พาหนะเดินทาง ให้ผู้กู้ รับภาระคา่ใช้จา่ยในอตัราตามระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ฯ      
วา่ด้วยคา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะท างานฯ โดยคิดระยะทางทัง้ไปและกลบั เว้นแตผู่้กู้
จะเป็นผู้จดัหา หรือบริการรถรับสง่เอง 
 (2)  คา่ตอบแทน ให้คิดตอ่ครัง้ตอ่วนั ภายในจงัหวดันครศรีธรรมราช คนละ 100 บาท ตา่งจงัหวดัในเขต
ภาคใต้ คนละ 200 บาท และจงัหวดัอ่ืน ๆ คนละ 300 บาท กรณีภารกิจไม่เสร็จสิน้ จ าเป็นต้องพกัค้างคืนเพื่อปฏบิติังาน 
วนัถดัไป คา่ตอบแทนให้คิดเป็นรายวนั 
 (3) กรณีท่ีต้องพกัค้างคืน คา่ท่ีพกัตามท่ีจา่ยจริง แตไ่ม่เกินอตัราท่ีก าหนดตามระเบียบฯ และประกาศ
ของสหกรณ์ฯ วา่ด้วยเพื่อการนัน้              
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 ข้อ 16  การด าเนินการจดทะเบียนจ านองหลักประกัน มี 2 วิธี คือ 

 (1) บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ เป็นผู้ด าเนินการแทนสหกรณ์ฯ โดยคา่ใช้จา่ยเป็นไป 
ตามข้อ 15 
 (2) บริษัทรับจดทะเบียนนิติกรรมท่ีคณะกรรมการด าเนินการให้ความเห็นชอบ เป็นผู้ด าเนินการแทน
สหกรณ์ฯ โดยคา่ใช้จา่ยเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนดไว้ 

พืน้ท่ีการรับจดทะเบียนจ านองให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อ 18 (6) (6.1) และคา่ใช้จา่ยจากการด าเนินการ 
จดทะเบียนจ านองดงักลา่ว ให้ผู้กู้ เป็นผู้ รับผิดชอบ 
 ข้อ 17  การรับเงนิกู้ การขยายเวลารับเงนิกู้ และการขยายเวลารับงวดเงนิกู้ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-
สงเคราะห์ท่ีได้รับอนมุติัแล้วจะต้องด าเนินการตามท่ีก าหนดดงันี ้
 (1)  รับเงินกู้และด าเนินการด้านนิติกรรมสญัญาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัต ิ

หากเกินก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าเงนิกู้ดงักล่าวเป็นอันยกเลิก เว้นแตก่รณีท่ีมีเหตผุลอนัสมควรท่ีท าให้ 
ไม่สามารถรับเงินกู้ ได้ภายในก าหนดดงักลา่ว หากจะขอขยายเวลา ให้สามารถด าเนินการได้ แต่ไม่เกินระยะเวลาตาม (2) 
โดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของประธานกรรมการ 
 (2)  การขยายเวลารับเงนิกู้ และการขยายเวลารับงวดเงินกู้ ให้ขยายได้คราวละไม่เกิน 30 วัน 
และให้ขยายได้ไม่เกิน 3 ครัง้ หากครบก าหนด 3 ครัง้ ถือว่าเงนิกู้พิเศษดงักล่าวเป็นอันยกเลิก 
 (3)  เงินกู้ ท่ีได้รับอนมุติั โดยมีเง่ือนไขการเบิกจ่ายเป็นงวด ผู้กู้จะต้องรับงวดเงินกู้ดงักลา่วให้เสร็จสิน้
ภายใน 240 วัน นบัแตว่นัท่ีลงนามในหนงัสือสญัญากู้ เงินพิเศษ หากครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ผู้กู้ รับเงินกู้             
ไม่ครบถ้วน ให้ถือวา่ผู้กู้ ได้กู้ เงินเพียงจ านวนเงินท่ีรับไปแล้ว หากมีเหตผุลสมควรจะขอขยายเวลา ให้สามารถด าเนินการได้ 
แตไ่ม่เกินระยะเวลาตาม (2) โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ 
 การขอขยายเวลารับเงินกู้ตาม (1)(2)(3) ให้ช าระคา่ธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในข้อ 14 (3) 
 กรณีเงินกู้ ท่ีครบจ านวนครัง้ที่ขอขยายแล้ว ถือว่ายกเลิก หากผู้กู้ยังมีความจ าเป็นจะใช้เงนิกู้นัน้    
จะขอขยายเวลาอีก ให้ด าเนินการย่ืนค าขอกู้ใหม่  
 ส่วนกรณีเงนิกู้ที่เบิกจ่ายเป็นงวด หากครบจ านวนครัง้ที่ขอขยายแล้ว การก่อสร้างบ้านยังไม่แล้วเสร็จ 
และยังมีความจ าเป็นต้องใช้เงนิกู้ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ให้ผู้กู้ท าบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอ
ขยายเวลา โดยให้ชีแ้จงเหตุผลที่ล่าช้า และความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงนิ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด
ในข้อ 14 (3) และมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ คนที่ 1, รองประธานกรรมการ -   
คนที่ 2, เลขานุการ, เหรัญญิก จ านวน 2 ใน 5 มีอ านาจในการพิจารณาเหน็ชอบตามความเหมาะสม 
 ข้อ 18  พืน้ท่ีให้บริการ สหกรณ์ฯ เปิดรับพิจารณาพืน้ท่ีทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ กบัต้องเก่ียวเน่ืองกับผู้กู้และ
หรือคู่สมรส และเป็นไปตามประเภทของหลักประกัน ดงันี ้
 (1)  ต้องเป็นพืน้ท่ีตามส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และหรือคูส่มรส หรือ 
 (2)  ต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีตัง้อยูใ่กล้สถานท่ีท างานของผู้กู้  และหรือคูส่มรส หรือ 
 (3)  ต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีบิดา มารดา คูส่มรส ครอบครัวของผู้กู้อาศยัอยู ่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (4)  พืน้ท่ีอ่ืน นอกเหนือจาก (1)(2)(3) แต่เก่ียวเน่ืองกบัผู้กู้  และหรือคูส่มรส ให้เป็นดลุยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการ  
 (5)  พืน้ท่ีอ่ืน เฉพาะกรณีสมาชิก บิดา มารดา และคูส่มรสของสมาชิกท่ีมีทะเบียนบ้านอยูใ่นพืน้ท่ี     
ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัยะลา จงัหวดัปัตตานี จงัหวดั
นราธิวาส และพืน้ท่ี 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย 
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 (6)  พืน้ท่ีให้บริการเงินกู้ ให้เป็นไปตามประเภทของหลกัประกนั ดงันี ้   
 (6.1)  กรณีใช้อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั รับพิจารณาทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ ยกเว้น จงัหวดั
นราธิวาส ยะลา และปัตตานี โดยการด าเนินการรับจดทะเบียนจ านอง ให้ด าเนินการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ 
หรือกรรมการ หรือสมาชิกโดยความเห็นชอบของผู้มีอ านาจลงนามตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 20 (1) แห่งข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ  
 (6.2)  กรณีท่ีโอนสิทธิเรียกร้องในมลูคา่หุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลกัประกนั  รับพิจารณา 
ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 
 ข้อ 19  หลกัฐานประกอบการขอเงินกู้พิเศษ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในค าขอกู้ เงิน และเพิ่มเติมในสว่นท่ี
เก่ียวข้อง ดงันี ้
 (1)  หลักฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ ส าเนาโฉนดท่ีดิน,น.ส.3 ก.,น.ส.3 หรือ
หนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชดุ (อ.ช.2) ขนาดเท่าต้นฉบับ (ไม่ยอ่ไม่ขยาย) ทุกหน้าท่ีมีการบนัทึก,หนงัสือส าคญัการจดทะเบียน
อาคารชดุ (อ.ช.10) หรือหลกัฐานแสดงถึงหลกัทรัพย์อ่ืนๆ  จ านวน 2 ชดุ  
 กรณีท่ีดินอยูใ่นเขตรัศมีเวนคืนของทางราชการ  ให้มีหนงัสือรับรองจากหน่วยงานนัน้ ๆ แสดงตอ่
สหกรณ์ฯ วา่จะไม่มีผลกระทบต่อการจดทะเบียน หรือท านิติกรรมแตป่ระการใด 
 (2)  หลักฐานกรณีเพื่อการซือ้  
 (ก) ส าเนาหนงัสือสญัญาจะซือ้จะขาย จ านวน 2 ชดุ 
 (ข) แบบแปลน รูปแบบ รายการก่อสร้าง (กรณีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง) จ านวน 2 ชดุ 
 (3)  หลักฐานกรณีเพื่อการปลูกสร้างหรือต่อเตมิ  
 (ก) แบบแปลน รูปแบบ รายการก่อสร้าง หรือตอ่เติม จ านวน 2 ชดุ 
 (ข) ใบขออนญุาตปลกูสร้างอาคาร หรือหนงัสือรับรองจากหน่วยงานราชการในพืน้ท่ี และ/หรือ  
ค าขอเลขท่ีบ้าน 
 (ค) หนงัสือสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง พร้อมจดัท างวดงานและงวดการเบิกจา่ยเงิน พร้อมส าเนา
บตัรประชาชนของผู้ รับเหมา  
 (4)  หลักฐานกรณีเพื่อการไถ่ถอนจ านองจากสถาบันการเงนิอ่ืน  

 (ก)  หลกัฐานแสดงยอดหนีค้งเหลือ (ลา่สดุ) และหลกัฐานอนัเช่ือได้วา่เป็นการกู้ เงินเพ่ือการ
เคหะสงเคราะห์จากสถาบนัการเงินนัน้ 

 (ข)  ส าเนาเอกสารการประเมินราคาหลกัทรัพย์จากสถาบนัการเงินนัน้ (กรณีท่ีสามารถขอจาก
สถาบนัการเงินนัน้ได้) พร้อมแนบภาพถ่ายบ้านพกัอาศยั ทัง้ภายนอก และภายในอาคาร อยา่งน้อย 5 รูป) 
 กรณีท่ีสถาบนัการเงินนัน้ไม่อนญุาตให้น าส าเนาเอกสารการประเมินราคาดงักลา่ว แตอ่อก
หนังสือรับรองราคาประเมินหลกัทรัพย์แทน โดยขอให้รับรองราคาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นราคาประเมินที่ดนิ 
และส่วนที่ 2 เป็นราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง    
 (ค)  หนงัสือรับรองราคาประเมินท่ีดินปัจจบุนัจากส านกังานท่ีดินตวัจริง (กรณีไม่สามารถ   
ด าเนินการตาม (ข) 
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 (5)  หลักฐานกรณีที่ดนิ และ/หรือที่ดนิพร้อมบ้าน ที่บิดา มารดา หรือคู่สมรสถือกรรมสิทธ์ิร่วม 
กับผู้กู้ 
 (ก)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของบิดาและมารดา จ านวน 2 ชดุ 

 (ข)  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จ านวน 2 ชดุ 
 (ค)  ทะเบียนสมรส ใบทะเบียนหยา่ ใบมรณบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวิต) จ านวน 2 ชดุ 
 (ง)  ใบส าคญัแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกลุ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จ านวน 2 ชดุ        
 ข้อ 20  ในการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ถ้าปรากฏวา่สหกรณ์ฯ มีเงินท่ีจะให้กู้ ได้ไม่พอแก่การกู้  
ในคราวเดียวกนั อนัมีลกัษณะพึงกู้นัน้ทกุราย ให้ถือล าดบัในการพิจารณาให้เงินกู้  ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) เงินกู้ ท่ีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก และหรือโอนสิทธิเรียกร้องในเงินคา่หุ้น เป็นประกนั 
 (2) เงินกู้ ท่ีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก และอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั 
 (3) เงินกู้ ท่ีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินคา่หุ้น และอสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั 
 (4) อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั   
              การจดัล าดบัการให้เงินกู้  เงินกู้ซึง่มีจ านวนน้อย พงึให้ก่อนเงินกู้ซึง่มีจ านวนมาก 
 เพื่อประโยชน์แห่งการนี ้จ านวนเงินกู้ ท่ีน ามาเปรียบเทียบกนันัน้ ให้คิดรวมทัง้เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์
สญัญาก่อนของผู้กู้ ท่ีคงเหลืออยูด้่วย (ถ้ามี) เว้นแตค่ณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ มีเหตผุลพิเศษ จะวินิจฉัยเป็นอยา่งอ่ืน
ก็ได้ 
 ข้อ 21  ขัน้ตอนการขอกู้ เงินพิเศษ 

 (1)  สมาชิกย่ืนกู้  ฝ่ายจดัการฯ ตรวจสอบคณุสมบติัในเบือ้งต้น และด าเนินการในสว่นของการประเมิน
ราคาอสงัหาริมทรัพย์ (กรณีใช้อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัประกนั) หากเป็นไปตามระเบียบฯ และประกาศฯ 
 (2)  คณะท างานประเมินราคาและตรวจสอบหลกัทรัพย์ ด าเนินการ และพิจารณารายงานการประเมิน
ราคา 
 (3)  คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินหลกัประกนัและวงเงินกู้  
 (4)  คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินหลกัประกนั และอนมุติัเงินกู้  
 (5)  สมาชิกและคูส่มรสของสมาชิก และหรือผู้ค า้ประกนั คูส่มรสของผู้ค า้ประกนั และหรือบคุคล 
ท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการด้านเอกสารนิติกรรมสญัญาตา่ง ๆ ณ ส านกังานสหกรณ์ฯ รวมทัง้ด าเนินการจดทะเบียนจ านอง
หลกัทรัพย์ประกนั และเบิกใช้เงินกู้ ในวนัเดียวกนั 
 กรณีท่ีสหกรณ์ฯ อนมุติัให้เบิกใช้เงินกู้แล้ว ไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนจ านองอสงัหาริมทรัพย์หลกัประกนั
ได้ภายในวนัเดียวกนั อนัเน่ืองจากระยะทาง การเดินทาง และหรืออื่น ๆ ท่ีอาจท าให้ไม่สามารถด าเนินการดงักลา่วได้  
ให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการในการวินิจฉยัอนมุติัจา่ยเงินกู้นัน้       
 ข้อ 22  เง่ือนไขการลงนามในเอกสารเงินกู้พิเศษ 
 สมาชิกผู้กู้  คูส่มรส ผู้ค า้ประกนั (ถ้ามี) ต้องลงนามในเอกสารนิติกรรมสญัญาตา่ง ๆ  ณ ส านกังาน
สหกรณ์ฯ ตอ่หน้าพยานเท่านัน้ เว้นแตส่มาชิกผู้กู้ ท่ีปฏิบติังาน ณ หน่วยประสานงานกรุงเทพฯ ศนูย์วิทยบริการ จ.สรุาษฎร์-
ธานี และสมาชิกท่ีลาศกึษาตอ่ ให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
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 ข้อ 23  กรณีท่ีผู้กู้ ได้รับอนมุติัเงินกู้ นีแ้ล้ว และไม่ได้ใช้เงินเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ หรือน าท่ีอยูอ่าศยัท่ีได้จาก  
การกู้ เงินนี ้ไปให้เชา่ทัง้หมด หรือให้เชา่บางสว่น ถือวา่ เป็นการใช้เงนิกู้ผิดวัตถุประสงค์ ผู้กู้จะต้องด าเนินการตาม       
ค าวินิจฉยัของคณะกรรมการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงันี ้
 (1)  ผู้กู้จะต้องช าระหนีคื้นให้เสร็จสิน้ทัง้ต้นเงินและดอกเบีย้ทนัที เม่ือสหกรณ์ฯ เรียกให้ช าระ หรือ 
 (2)  สหกรณ์ฯ อาจผอ่นผนัให้ผอ่นช าระเป็นรายเดือนตอ่ไป แตส่หกรณ์ฯ จะคิดดอกเบีย้เงินกู้  และผู้กู้
จะต้องช าระดอกเบีย้เงินกู้  ในอัตราดอกเบีย้เงนิกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ (ขณะท่ีออกประกาศนีเ้ท่ากบัอตัรา- 
ร้อยละ 6.70 ตอ่ปี) โดยได้รับเงินเฉลี่ยคืน นบัตัง้แตว่นัท่ีคณะกรรมการด าเนินการวินิจฉยัวา่ ผู้กู้ ใช้เงินกู้ผิดวตัถปุระสงค์  
ไปจนกวา่จะช าระหนีเ้สร็จสิน้ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมในอัตราที่ก าหนดในประกาศว่าด้วยค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
เงนิกู้ 
 (3)  ตามเง่ือนไข และมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีสหกรณ์ฯ อาจก าหนดขึน้ในภายหน้า เพื่อความเหมาะสม 
 ข้อ 24  กรณีท่ีประกาศนีมิ้ได้ก าหนดความเร่ืองใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ให้เป็นดลุยพินิจของ 
ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการคณะกรรมการเงินกู้  หรือผู้จดัการ และในกรณีมีปัญหา หรือข้อขดัแย้งใดในการ
ด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจในการวินิจฉยัชีข้าด 
 
        

                     ประกาศ ณ วนัท่ี 1 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2556 
 
 
 

                              (นายนิรันดร์ จินดานาค) 
                              ประธานกรรมการ 

                              สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั 


