ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห
เรื่อง
หลักเกณฑการใหกูเงิน “โครงการบาน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ ครั้งที่ 6”
............................................
โดยความรวมมือระหวางธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(กบข.) ไดจัดทํา สินเชื่อโครงการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยของขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. และขาราชการที่ไม
เปนสมาชิก กบข. เพื่อชวยกระตุนอสังหาริมทรัพยและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และชวยสงเสริม
กําลังซื้อของขาราชการ ใหสามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยูอาศัย เปนของตนเองไดสะดวกขึ้น และเพื่อลดภาระ
ดอกเบี้ยเงินกู และเงินงวดผอนชําระสินเชือ่ ที่อยูอาศัย กับสถาบันการเงินตาง ๆ ธนาคารอาคารสงเคราะห
จึงขอประกาศหลักเกณฑและวิธีการใหกูเงินของโครงการ ดังนี้
1.คุณสมบัตขิ องผูกู
เปนขาราชการที่ยังรับราชการอยู ที่เปนสมาชิก กบข. หรือไมเปนสมาชิก กบข. แตอยูภายในสังกัด
เดียวกันกับสมาชิก กบข.
2.วัตถุประสงคการขอกู
เปนการขอสินเชื่อใหม ตามวัตถุประสงคดังนี้
2.1 เพื่อซื้อที่ดินพรอมอาคาร หรือหองชุด*
2.2 เพื่อปลูกสรางอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพรอมปลูกสรางอาคาร*
2.3 เพื่อตอเติม หรือขยาย หรือซอมแซมอาคาร*
2.4 เพื่อซื้อที่ดินเปลาที่เปนทรัพย (NPA) ของ ธอส.
2.5 เพื่อไถถอนจํานองที่ดินพรอมอาคาร หรือหองชุด จากสถาบันการเงินอื่น*
2.6 เพื่อไถถอนจํานองที่ดินพรอมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสราง หรือตอเติม/ขยาย/
ซอมแซมอาคาร*
2.7 เพื่อไถถอนจํานองที่ดินเปลา จากสถาบันการเงินอืน่ พรอมปลูกสรางอาคาร*
2.8 เพื่อชําระหนี้เกี่ยวกับที่อยูอาศัย*
2.9 เพื่อซื้ออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวเนือ่ งเพื่อประโยชนในการอยูอาศัย*
หมายเหตุ * การขอกูตามวัตถุประสงค ขอ 2.1 – 2.9 จะตองเปนไปเพื่อกรรมสิทธิ์ของตนเองและหรือ
คูสมรส (จดทะเบียน) และกรณีขอกูเพื่อไถถอนจํานองผูกูตองมีประวัติเปนลูกหนีท้ ี่ดีกับสถาบันการเงิน
เดิม และกรณีเปนลูกหนี้เดิมของธนาคารไมใหใชสิทธิโครงการนี้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูในบัญชีเงินกูที่มีอยู
กับธนาคารแลว

3.วงเงินใหกู
3.1 ไมเกินรอยละ 110 ของราคาประเมินราคาทีด่ ินพรอมอาคาร หรืออาคาร หรือหองชุด ตาม
วัตถุประสงคการขอกูเงินแตละประเภท และไมเกินรอยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาคากอสราง
แลวแตวาราคาใดต่าํ กวา
3.2 ไมเกิน 65 เทาของเงินเดือน เงินผอนชําระเปนอัตราคงที่ตามสัญญากู โดยเงินงวดไมเกิน
รอยละ 80 ของ เงินเดือนสุทธิ
4.ระยะเวลาการกู
ไมเกิน 30 ป และอายุผูกู (ผูมีคุณสมบัตติ ามโครงการ) รวมกับจํานวนปที่ขอกูตองไมเกิน 70 ป
หรือจนเกษียณอายุราชการ แลวแตระยะเวลาใดยาวกวา
5.หลักประกันในการขอกูเงิน
เปนโฉนดทีด่ นิ หรือ น.ส.3ก. หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุด
6.อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ปท่ี 1 = 3.99%
ปที่ 2 = MRR – 2.25%
ตั้งแตปที่ 3 จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา = MRR – 1.25%
7.การคํานวณเงินงวดผอนชําระ
คํานวณโดยใชอัตราดอกเบี้ยตามขอ 6. บวกรอยละ 1.00 ตอป
8.การชําระหนี้เงินกู
8.1 หนวยงานตนสังกัดของผูกูตองทําขอตกลงกับธนาคาร และทําหนาที่หักเงินเดือนของผูกูนําสง
ชําระหนี้ใหธนาคาร
8.2 กรณีชําระหนี้ปดบัญชีกอ น 3 ปนับจากวันทําสัญญากูเงินครั้งแรก ธนาคารจะคิดคาเบี้ยปรับ
รอยละ 2 ของวงเงินกูตามสัญญา
9. การพิจารณาใหกูเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชําระหนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัตใิ นการ ใหกูเงินโครงการ ธอส.-กบข. และระเบียบปฏิบตั ิงานสินเชื่อของธนาคาร
10. การไดรับสิทธิตอ
10.1 ผูกูที่พนสภาพการเปนขาราชการในกรณีปกติทั่วไป เชน ลาออก ใหออก ไลออก เปนตน
ยังคงสิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกูตามโครงการตอไปไดจนถึงอายุ 60 ป
10.2 ผูกูที่พนจากราชการตามนโยบาย/มาตรการของรัฐบาล ยังคงสิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกูตาม
โครงการ ตอไปไดจนถึงอายุ 60 ป

11.การหมดสิทธิการกูเงินตามโครงการ
ธนาคารจะยกเลิกการใชสิทธิ และเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกูเ ปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูลอยตัวสําหรับ
ลูกคาทั่วไปของ ธนาคาร ในกรณีดังนี้
11.1 กรณีผูกู (ยกเวน ขอ 10.) มีหนี้คางเมื่อครบกําหนดชําระแลว (DPD) เกิน 90 วัน
11.2 กรณีผูไดรับสิทธิตอตาม ขอ 10. มีหนี้คางเมื่อครบกําหนดชําระแลว (DPD) ตั้งแต 45 วัน
ขึ้นไป
*ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการนับจํานวนวันไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา*
12.กําหนดระยะเวลายื่นคําขอกูเงิน
ติดตอยื่นคําขอกูเงินไดตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2552 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552
13.ระยะเวลาสิ้นสุดในการทํานิติกรรม
ผูที่ยื่นคําขอกูเงินภายในกําหนดตามขอ 12. จะตองทํานิติกรรมกับธนาคารใหเสร็จสิน้ ภายในวันที่
31 มีนาคม 2553 มิฉะนั้น จะถือวาสละสิทธิในการกูเงินตามโครงการ
14.สถานที่ตดิ ตอยื่นคําขอกูเงิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักพระราม 9 สํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขากรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล หรือสํานักงานสาขาภูมิภาคทุกแหง
15.หลักฐานการขอกูเงิน
15.1 หนังสือรับรองเงินเดือนจากตนสังกัด (ตามแบบฟอรมของธนาคาร) พรอมสลิปเงินเดือน
หรือใบแจงรายการเงินเดือนจากหนวยงาน และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอืน่ ๆ
15.2 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชน
15.3 สําเนาทะเบียนบานทุกหนา
15.4 สําเนาทะเบียนสมรส/หยา/มรณะบัตร แลวแตกรณี
15.5 สําเนาโฉนดทีด่ ิน หรือน.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด (อช.2) ทุกหนา
15.6 กรณีซื้อหองชุด ที่ดินพรอมอาคาร ที่ดินพรอมปลูกสรางอาคาร ใหแสดงสําเนาหนังสือสัญญา
จะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจํา
15.7 กรณีปลูกสราง/ตอเติม/ขยาย/ซอมแซมอาคาร ใหแสดงสําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร/
คําขออนุญาต/แบบกอสรางอาคาร/สวนขยาย/ตอเติมอาคาร/ซอมแซมอาคาร
15.8 กรณีไถถอนจํานอง ใหแสดงสําเนาสัญญากู สัญญาจํานอง Statement/ใบเสร็จการผอนชําระ
ยอนหลัง 12 เดือน และหลักฐานแสดงการเปนเจาของกรรมสิทธิ์บานพรอมที่ดินทีน่ ํามาเปนหลักประกัน
ไดแก สําเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสํานักงานทีด่ ิน) หรือใบแจงเลขหมายประจําบาน หรือ
ใบอนุญาต กอสรางอาคาร

15.9 กรณีชําระหนี้เกี่ยวกับที่อยูอาศัย ใหแสดงหลักฐานการเปนเจาของกรรมสิทธิ์บานพรอมทีด่ นิ
ที่นํามาเปนหลักประกัน ไดแก สําเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสํานักงานที่ดนิ ) หรือใบแจงเลขหมาย
ประจําบาน หรือใบอนุญาตกอสรางอาคาร
15.10 กรณีซื้ออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชนในการอยูอาศัย ให
แสดงใบเสร็จรับเงิน หลักฐานแสดงการซือ้ หรือรายการอุปกรณฯ ที่ประสงคจะซื้อพรอมราคาโดยประมาณ
หมายเหตุ
• ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในเอกสารขอ 15.2-15.10
* กรณีมีผูกูมากกวา 1 คน ผูก ูรวมทุกคนจะตองนําเอกสาร ตามขอ 15.1-15.4 มาแสดงตอ
ธนาคาร
* ในกรณีจําเปน ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา
• ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ศูนยลูกคาสัมพันธ
หมายเลขโทรศัพท 0-2645-9000

แบบฟอรมหนังสือรับรองเงินเดือน
(ใชกระดาษของสวนราชการ)
(สวนราชการ เจาของหนังสือ)

ที่
(วัน เดือน ป)

เรื่อง การกูเงินตาม “โครงการบาน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ ครั้งที่ 6"
เรียน กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห
อางถึง ขอตกลงระหวางธนาคารอาคารสงเคราะหกับกรมชลประทาน
ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 (รหัสสวัสดิการ001\/\/521343 )
(หนวยงานที่สงั กัด)............................. ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว/
อื่นๆ) ......................นามสกุล......................... เปนขาราชการกรมชลประทานและเปนสมาชิกกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เลขที่สมาชิก.........../ไมเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(กบข.)วันที่เริ่มบรรจุ................... ปจจุบนั รับราชการในตําแหนง...................ระดับ.............ชั้น......
อัตราเงินเดือน......................... บาท (สุทธิเดือนละ..................................บาท)และมีรายไดพเิ ศษ
อื่นๆ เฉลี่ยตอเดือน................ บาท มีสิทธิที่จะเปนผูกูยมื เงินเพื่อที่อยูอาศัยตามขอตกลงดังกลาวขางตน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ

(คําลงทาย)
(ลงชื่อ)
(พิมพชื่อเต็ม)
(ตําแหนง)
หมายเหตุ หนังสือฉบับนื้มีอายุ 90 วัน นับเเตวันที่ออกหนังสือ
(สวนราชการ เจาของเรื่อง)
โทร.

