ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห
เรื่อง หลักเกณฑการใหกูเงิน "โครงการบาน ธอส. เพือ่ ทึ่อยูอาศัยลูกจางประจํา
ของสวนราชการที่เปนสมาชิก กสจ.
..............................
ดวยธนาคารอาคารสงเคราะหไดคาํ นึงถึงความจําเปนในการมีที่อยูอาศัย ประกอบกับตองการชวย
สนับสนุนใหบคุ ลากรของรัฐมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองอยางทั่วถึง อันเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จึงไดจดั ทําสินเชื่อโครงการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยแกลูกจางประจําของสวนราชการที่เปนสมาชิกกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราซการ (กสจ.) เพื่อชวยกระตุนอสังหาริมทรัพยและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และชวยสงเสริมกําลังซื้อของลูกจางประจําของสวนราชการที่
เปนสมาชิก กสจ. ใหสามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยูอาศัยเปนของตนเองไดสะดวกขึ้น ธนาคารอาคารสงเคราะห
จึงขอประกาศหลักเกณฑและวิธีการใหกูเงินของโครงการ ดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องผูกู
เปนลูกจางประจําของสวนราชการที่ยังรับราชการอยูเเละเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
ลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.)
2. วัตถุประสงคการขอกู
2.1 เพื่อซื้อที่ดนิ พรอมอาคาร หรือหองชุด *
2.2 เพื่อปลูกสรางอาคาร หรือเพื่อชื้อที่ดินพรอมปลูกสรางอาคาร *
2.3 เพื่อตอเติม หรือขยาย หรือซอมแชมอาคาร *
2.5 เพื่อไถถอนจํานองที่ดินพรอมอาคาร หรือหองชุด จากสถาบันการเงินอึ่น *
2.6 เพื่อไถถอนจํานองที่ดินพรอมอาคารจากสถาปนการเงินอื่น และปลูกสราง หรือตอเติม/ขยาย/
ชอมแซมอาคาร *
2.7 เพื่อไถถอนจํานองที่ดินเปลา จากสถาบันการเงินอืน่ พรอมปลูกสรางอาคาร *
2.8 เพื่อชําระหนี้เกี่ยวกับทื่อยูอาศัย *
2.9 เพึ่อซื้ออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชนํในการอยูอาศัย *
หมายเหตุ การขอกูตามวัตถุประสงคขอ 2.1-2.9 จะตองเปนไปเพื่อกรรมสิทธิ์ของตนเองและหรือ คูสมรส
(จดทะเบียน) และกรณีขอกูเพื่อไถถอนจํานองผูกูตองมีเปนฺลูกหนี้ทดี่ แี ละไมเคยมีประวัติหนี้เสียกับสถาบัน
การเงินเดิม และกรณีเปนลูกหนี้เดิมของธนาคารไมใหใชสิทธิโครงการนี้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูในบัญชี
เงินกูที่มีอยูกับธนาคารแลว

3. วงเงินไหกู
3.1 ไมเกินรอยละ 110 ของราคาประเมินราคาทีด่ ินพรอมอาคาร หรืออาคาร หรือหองชุด ตาม
วัตถุประสงคการขอกูเงินแตละประเภทและไมเกินรอยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาคากอสราง
เเลวแตวาราคาใดตํา่ กวา
3.2 ไมเกิน 65 เทาของของเงินเดือน เงินผอนชําระเปนอัตราคงทีต่ ามสัญญากูโ ดยเงินงวดไมเกิน
รอยละ 80 ของเงินเดือนสฺทธิ
4. ระยะเวลาการกู
ไมเกิน 30 ป และอายุผูกู (ผูมีคุณสมบัตติ ามโครงการ) รวมกับจํานวนปที่ขอกูตองไมเกิน 70 ป
หรือจนเกษียณอายุราชการ แลวแตระยะเวลาใดยาวกวา
5. หลักประกันในการขอกูเงิน
เปนโฉนดทีด่ นิ หรือ น.ส.3 ก.หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุด
6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ปที่ 1 = 3.99%
ปที่2 = MRR-2.25%
ตั้งแตปที่ 3 จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา = MRR- 1.25%
7. การคํานวณโดยใซอัตราดอกเบี้ยเงินกู ตาม ขอ 6. บวกรอยละ 1.00 ตอป
8.การชําระเงินกู
8.1 หนวยงานตนสังกัดของผูกูตองทําขอตกลงกับธนาคารเเละทําหนาที่หักเงินเดือนของผูกูนําสง
ชําระหนี้ใหธนาคาร
8.2 กรณีชําระหนึ้ปดบัญซีกอ น 3 ปนบั จากวันทําสัญญากูเงินครั้งแรก ธนาคารจะคิดคาเบี้ยปรับรอย
ละ 2 ของวงเงินกูตามสัญญา
9. การพิจารณาใหกูเงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดซําระหนี้ ใหเปนไปดามระเบียบและ
หลักเกณฑการใหกูเงินของธนาคาร
10. การไดรับสิทธิตอ
10.1 ผูกูที่พนสภาพการเปนลูกจางประจําสวนราชการในกรณีปกติทั่วไป เชน ลาออก ใหออก
ไลออก เปนตนยังคงสิทธิอตั ราดอกเบี้ยเงินกูตามโครงการตอไปไดจนถึงอายุ 60 ป
10.2 ผูกูที่พนจากราชการตามนโยบาย/มาตรการของรัฐบาล ยังคงสิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกูตาม
โครงการตอไปไดจนถึงอายุ 60 ป

11. การหมดสิทธิการกูเ งินดามโครงการ
ธนาคารจะยกเลิกการใชสิทธิ และเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกูเ ปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูลอยตัวสําหรับลูกคา
ทั่วไปของธนาคารในกรณีดังนี้
11.1 กรณีผูกู (ยกเวนขอ 10.) มีหนี้คางเมื่อครบกําหนดชําระแลว (DPD) เกิน 90 วัน
11.2 กรณีผูไดรับสิทธิตอตาม ขอ 10. มีหนี้คางเมื่อครบกําหนดชําระแลว (DPD) ตั้งแต 45 วันขึ้นไป
*ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการนับจํานวนวันไดตามความเหมาะสมโดยไมตองแจงใหหราบ
ลวงหนา
12. กําหนดระยะเวลายื่นศําขอกูเงิน
ติดตอยื่นคําขอกูเงินไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2552 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552
13. ระยะเวลาสิ้นสุดในการทํานิติกรรม
ผูที่ยื่นคําขอกูเงินภายในกําหนดตามขอ 11.จะตองทํานิตกิ รรมกับธนาคารใหเสร็จสิ้นภายในวันที่
31 มีนาคม2553 มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิใ์ นการกูเงินตามโครงการ
14. สถานที่ตดิ ตอยื่นขอกูเงิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห พระราม 9 สํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขากรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล หรือสํานักงานสาขาฎมิภาคทุกแหง
15. หลักฐานการขอกูเงิน
15.1 หนังสือรับรองเงินเดือนจากตนสังกัด (ตามแบบฟอรมของธนาคาร) พรอมสลิปเงินเดือน
หรือใบแจงรายการเงินเดือนจากหนวยงาน และหลักฐานแสดงฐานะหางการเงินอื่น ๆ
15.2 สําเนาบัตรประจําตัวลูกจางประจําของสวนราชการ หรือบัตรประจําตัวประซาซน
15.3 สําเนาทะเบียนบานทุกหนา
15.4 สําเนาทะเปยนสมรส/หยา/มรณะบัตร แลวแตกรณี
15.5 สําเนาโฉนดทีด่ ิน หรึอ น.ส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด (อช.2) ทุกหนา
1 5.6 กรณีซื้อหองชุด ที่ดินพรอมอาคาร ที่ดินพรอมปลูกสรางอาคาร ใหแสดงสําเนาหนังสือสัญญา
จะซี้อจะขายหรึอสัญญามัดจํา
15.7 กรณีปลูกสราง/ตอเติม/ขยาย/ซอมแชมอาคาร ใหแสดงสําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร/คํา
ขออนุญาต/แบบกอสรางอาคาร/สวนขยาย/ตอเติมอาคาร/ซอมแชมอาคาร

15.8 กรณีไถถอนจํานอง ใหแสดงสําเนาสัญญากู สัญญาจํานอง Statement/ ใบเสร็จการผอนชําระ
ยอนหลัง12 เดือน และหลักฐานแสดงการเปนเจาของกรรมสิทธิ์บานพรอมที่ดินที่นํามาเปนหลักประกัน
ไดแก สําเนาหนังสึอสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสํานักงานหีด่ ิน) หรือใบแจงเลขหมายประจําบาน หรือ
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร
15.9 กรณีชําาระหนี้เกี่ยวกับที่อยูอาศัย ใหแสดงหลักฐานการเปนเจาของกรรมสิหธิ์บานพรอมทีด่ นิ
ที่นํามาเปนหลักประกัน ไดแก สําเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสํานักงานทีดนิ ) หรึอใบแจงเลขหมาย
ประจําบานหรือใบอนุญาตกอสรางอาคาร
15.10 กรณีซื้ออุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชนในการอยูอ าศัย ใหแสดง
ใบเสร็จรับเงินหลักฐานเเสดงการชี้อหรือรายการอุปกรณฯ ที่ประสงคจะซี้อพรอมราคาโดยประมาณ
หมายเหตุ
* ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ไนเอกสารขอ 15.2-15.10
* กรณีมีผูกูมากกวา 1 คน ผูก ูรวมทุกคนจะตองนําเอกสาร ตานขอ 15.1-15.4 มาแสดงตอธนาคาร
ดวย
* ในกรณีจําเปนธนาคารอาจขอหลักฐานอึ่น ๆ เพิ่มเติม เพึ่อประกอบการพิจารณา
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดทึ่ศูนยลูกคาสัมพันธ หมายเลขโทรศัพท 0-2645-9000

แบบฟอรมหนังสือรับรองเงินเดือน/คาจาง
(ใชกระดาษของสวนราชการ)
(สวนราชการ เจาของหนังสือ)

ที่
(วัน เดือน ป)

เรื่อง การกูเงินตาม “โครงการบาน ธอส.เพื่อที่อยูอาศัยลูกจางประจําของสวนราชการที่เปนสมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) ครั้งที่ 3"
เรียน กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห
อางถึง ขอตกลงระหวางธนาคารอาคารสงเคราะหกับกรมชลประทาน
ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2546 (รหัสสวัสดิการ001\/\/525679 )
(หนวยงานที่สงั กัด)............................. ขอรับรองวา(นาย/นาง/นางสาว/
อื่นๆ) ......................นามสกุล......................... เปนลูกจางประจํากรมชลประทานและเปนสมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) เลขที่สมาชิก...........วันที่เริ่มบรรจุ
................... ปจจุบนั รับราชการในตําแหนง...................ระดับ.............ชั้น...... อัตราเงินเดือน
......................... บาท (สุทธิเดือนละ..................................บาท)และมีรายไดพิเศษอึ่น ๆ เฉลีย่ ตอ
เดือน................ บาท และเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมมีสิทธิที่จะเปนผูกูยืมเงินเพื่อที่อยูอาศัยตาม
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห เรื่อง หลักเกณฑการใหกูเงินโครงการบาน ธอส.เพื่อที่อยูอาศัย
ลูกจางประจําของสวนราชการที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) ครั้งที่ 3 และขอตกลงดังกลาว
ขางตน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ
(คําลงทาย)
(ลงชื่อ)
(พิมพชื่อเต็ม)
(ตําแหนง)
หมายเหตุ หนังสือฉบับนื้มีอายุ 90 วัน นับเเตวันที่ออกหนังสือ
(สวนราชการ เจาของเรื่อง)
โทร.

