
 
 

 
            

         
 

 
การให้กู้เงิน  “โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ” 

   
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดทําโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ  ครั้งที่  2  เพื่อมอบสิทธิพิเศษ

ให้กับบุคลากรภาครัฐที่ย่ืนขอกู้เงินโดยใช้สิทธิสวัสดิการไม่มีเงินฝากตามข้อตกลงที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามร่วมกับ
ธนาคาร  โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงื่อนไขการกู้พิเศษ  เพื่อช่วยให้บุคลากรภาครัฐที่ยังมีความต้องการสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย  สามารถจัดซื้อ/จัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกขึ้น  และเป็นการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1.  คุณสมบัติของผู้กู้ 
      เป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นและลูกจ้างประจํา  ที่เป็นผู้มีสิทธ์ิขอกู้เงินตามคํานิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัยประเภทไม่มีเงินฝากที่ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือองค์การ
มหาชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรอิสระอื่นในกํากับของรัฐหรือจัดต้ังโดยกฎหมายเฉพาะหรือจัดต้ัง
ตามนโยบายรัฐบาล  ได้ลงนามร่วมกับธนาคาร 

2. วัตถุประสงค์การขอกู ้
2.1  เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร  หรือห้องชุด* 
2.2  เพื่อปลูกสร้างอาคาร  หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร* 
2.3  เพื่อต่อเติม  หรือขยาย  หรือซ่อมแซมอาคาร* 
2.4  เพื่อซื้อทีดิ่นเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA)  ของ  ธอส* 
2.5  เพื่อไถ่ถอนจํานองที่ดินพร้อมอาคาร  หรือห้องชุด  จากสถาบันการเงินอื่น* 
2.6  เพื่อไถ่ถอนจํานองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น  และปลูกสร้าง  หรือต่อเติม/ขยาย 

ซ่อมแซมอาคาร* 
2.7  เพื่อไถ่ถอนจํานองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น  พร้อมปลูกสร้างอาคาร* 
2.8  เพื่อชําระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย* 
2.9  เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย* 

หมายเหตุ : *การขอกู้ตามวัตถุประสงค์  ข้อ 2.1 – 2.9 จะต้องเป็นไปเพื่อกรรมสิทธ์ิของตนเองและหรือคู่สมรสจด
ทะเบียน 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  18   ปการศึกษา  2553   วันอังคารที่  15  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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 3.  วงเงินให้กู้ 
      3.1  ไม่เกนิร้อยละ  100  ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร  หรืออาคาร  หรือหอ้งชุด  ตามวัตถุประสงค์ 
การขอกู้แต่ละประเภทและไม่เกินร้อยละ  100  ของราคาซื้อขายหรือราคาค่าก่อสร้าง  แล้วแต่ราคาใดต่ํากว่า 
      3.2  เงินงวดผ่อนชําระไม่เกินร้อยละ  80  ของเงินเดือนสุทธิ 
 4.  ระยะเวลาการกู ้
      ไม่เกิน  30  ปี  และอายุผู้กู้รวมกับจํานวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน  75  ปี 
 5.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
      ปีที ่ 1 -  ปีที่  2 
  เดือนที่  1 – 6  =  0.00% **  ต่อปี 
  เดือนที่  7 – 24  =  MRR-2.00%  ต่อปี 
      ปีที ่ 3  จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-1% ต่อปี ยกเว้นกรณีกู้เพื่อชําระหนี้และหรือซื้ออุปกรณ์ฯ  = MRR 
 หมายเหตุ :  - ปัจจุบัน  MRR = 6.50%  ต่อปี  และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ  ธอส. 

- **  ลูกค้าจะได้รับสิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษปีแรก  เดือนที่  1  ถึงเดือนที่  6  ในอัตราดอกเบี้ย  0.00%   
ต่อปี  ทันที  และหากลูกค้ามีประวัติการผ่อนชําระเงินงวดทุกเดือนสมํ่าเสมอดีตามสัญญากู้เงินหรือบันทึกต่อท้าย
สัญญากู้เงินจนครบ  24  เดือน  ธนาคารจะให้สิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  0.00%  เพิ่มอีก  1  เดือนทั้งนี้การให้
สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดและลูกค้าต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารกําหนดด้วย 

 6.  หลักประกันในการขอกู้เงิน 
      เอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน  หรือ  น.ส. 3ก.  หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิห้องชุด 

7. การชําระหนี้เงินกู้ 
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ต้องทําหน้าที่หักเงินเดือนของผู้กู้นําส่งชําระหนี้ให้ธนาคารตามที่ได้ทําข้อตกลงกับ 

ธนาคาร 
 8.  เงื่อนไขอื่น 
      การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชําระหนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไขและวิธี             
ปฏิบัติในการให้กู้เงินโครงการสวัสดิการไม่มีเงินฝาก  และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร 
 9.  กําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการ 
     ติดต่อยื่นคําขอกู้เงินได้ต้ังแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2554  จนถึงวันที่  30  มิถุนายน  2554  และต้องทํา             
นิติกรรมกับธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  30  กันยายน  2554 
 10.  สถานที่ติดต่อยื่นคําขอกู้เงิน 
       ธนาคารอาคารสงเคราะห์สํานักงานใหญ่ (สํานักพระราม  9  อาคาร  1  ช้ัน  1)  หรือสํานักงานสาขา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  หรือสํานักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง 
 11.  หลักฐานการขอกู้เงิน 
       11.1  หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด  (ตามแบบฟอร์มของธนาคารในโครงการสวัสดิการไม่มีเงินฝาก) 
       11.2  สลิปเงินเดือนหรือใบแจ้งรายการเงินเดือนจากหน่วยงาน  และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ 
       11.3  สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ  หรือบัตรประจําตัวประชาชน 
       11.4  สําเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า 
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         11.5  สําเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร  แล้วแต่กรณี 
       11.6  สําเนาโฉนดที่ดิน  หรือน.ส. 3ก.  หรือหนังสือกรรมสิทธ์ิห้องชุด  (อช.2)  ทุกหน้า 
       11.7  กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร  ซื้อห้องชุด  ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร  ให้แสดงสําเนาหนังสอืสญัญา
จะซื้อจะขายหรือสัญญามัดจํา 
       11.8  กรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร  ให้แสดงสําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/คําขอ
อนุญาต/แบบก่อสร้างอาคาร/ส่วนขยาย/ต่อเติมอาคาร/ซ่อมแซมอาคาร 
       11.9  กรณีไถ่ถอนจํานอง  ให้แสดงสําเนาสัญญากู้สัญญาจํานอง  Statement/ใบเสร็จการผ่อนชําระ
ย้อนหลัง  12  เดือน  และหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิบ้านพร้อมที่ดินที่นํามาเป็นหลักประกัน  ได้แก่  
สําเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน  (ฉบับสํานักงานที่ดิน)  หรือใบแจ้งเลขหมายประจําบ้าน  หรือใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
       11.10  กรณีชําระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  ให้แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิบ้านพร้อมที่ดินที่
นํามาเป็นหลักประกัน  ได้แก่  สําเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับสํานักงานที่ดิน)  หรือใบแจ้งเลขหมายประจําบ้านหรือ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
       11.11  กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย  ให้แสดง
ใบเสร็จรับเงินหลักฐานแสดงการซื้อหรือรายการอุปกรณ์ฯ  ที่ประสงค์จะซื้อพร้อมราคาโดยประมาณ 
*  ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง  ในเอกสารข้อ  11.3 – 11.11 
*  กรณีมีผู้กู้มากกว่า  1  คน  ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนําเอกสาร  ตามข้อ  11.1 – 11.5  มาแสดงต่อธนาคารด้วย 
*  ในกรณีจําเป็น  ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่นๆ  เพิ่มเติม  เพื่อประกอบการพิจารณา 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ศูนยล์ูกค้าสัมพันธ์  หมายเลขโทรศพัท์  0-2645-9000 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการ  สกสค.  แจ้ง  
คณะกรรมการ ช.พ.ค.  มีมติให้ขยายเวลาการ
เปิดให้บริการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. 
(เพิ่มเตม 5)  ต้ังแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  31  
มีนาคม  2554  ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดิม 

ในวันที่  20 – 21  กุมภาพันธ์  2554  
กอ งบริ ห า ร ง านบุ ค คล ไป ร าชก า ร เ รื่ อ ง  
“ประเมินผลการปฏิบัติงานจาก  Individual  
Scorecard”  ณ   ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
บุคลากรท่านใดที่ติดต่อกองบริหารงานบุคคล  
ติดต่อได้ ต้ังแต่ วันที่  15 – 17 กุมภาพันธ์  
2554  และวันที่  22  กุมภาพันธ์  2554  เป็น
ต้นไป   
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ด้วยกองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่การสอนขึ้นในระหว่างวันที่  7 – 9  มีนาคม  2554  ณ ห้องประชุม  209  อาคารทีปวิชญ์  เพื่อให้บุคลากร
สายวิชาการได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การสอนเพิ่มขึ้นและนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น  จึงขอให้พนักงานมหาวิทยาลัย – อาจารย์ประจําตามสัญญา  ที่มีรายชื่อตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พิบูลสงคราม  129/2554  ลงวันที่  9  กุมภาพันธ์  2554  เข้าร่วมอบรมตามวันเวลา  และสถานที่ดังกล่าวด้วย         
(ดูรายชื่อได้ที่คณะที่ตนสังกัด) 

กําหนดการโครงการอบรมความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติหนา้ที่การสอน 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม 

ระหว่างวนัที่  7 – 9  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
ณ ห้องประชมุ  209  อาคารทีปวชิญ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว) 

 
วัน  เดือน  ป ี เวลา กิจกรรม วิทยากร 

7  มีนาคม  2554 10.00 – 11.30 น. การกล่าวเปิดการอบรม ดร.สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 11.30 – 12.00 น.  รองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00 – 16.00 น. วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  กาญจนโชติ 

8  มีนาคม  2554 09.00 – 12.00 น. วิชาหลักสูตรและการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์  ศศิวิมล 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00 – 16.00 น. วิชาวัดผลและประเมินผล รองศาสตราจารย์วิราพร  พงศ์อาจารย์ 

9  มีนาคม  2554 09.00 – 12.00 น. วิชาจิตวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.ช่อลัดดา  ขวัญเมือง 
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00 – 16.00 น. วิชาความเป็นครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม  บุญโญ 

 

ของฝากคําคม  

                        ทําทุกอย่างให้ถูกต้องและเปิดเผย 
      จะชนะใจคนได้ 
     มีแต่สร้างมติร  ไมม่ีศัตรู 
    ชนะใจมิตรและศัตรูได้ 
   คือผู้ชนะทีแ่ท้จริง 

   
 นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ

โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่การสอน 


