
 

1. คุณสมบัติของผูข้อกู้ 

1.1 เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือ ลูกจ้ างประจ าเงินงบประมาณแผ่นดิน                 

ลูกจ้างประจ าเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัย  (พนักงานมหาวิทยาลัย

หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินรายได้ และพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนที่

สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มิใช่หน่วยงานวิสาหกิจมิใช่หน่วยงานที่มีการ

บริหารงานเป็นอิสระของตนเองและมิใช่หน่วยงานที่มีระเบียบการบริหารงานบุคคลของตนเอง  

และจะต้องมีบัญชีเงินเดือนหรือค่าจ้างพอที่จะให้มหาวิทยาลัยหัก ณ ที่จ่าย ผ่อนช าระเงินกู้และ

ดอกเบี้ยได้จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาการกู้ ) 

1.2  รับราชการและอยู่ปฏิบัติราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อเน่ืองมาแลว้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

(นับถึงวันที่ยื่นแสดงความจ านง) 

1.3   ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินค่าเช่าบ้านจากทางราชการและ 

1.4   เป็นผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย และ ไม่อยู่ในฐานะที่จะด าเนินการด้วยทุนทรัพย์ 

  ของตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ในการให้กู้เพื่อ 

2.1 ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้ออาคารพร้อมที่ดินหรือซื้อห้องชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรกของตนเอง 

2.2 เพื่อทดแทนอาคารที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่อยู่อาศัยแห่งแรกของตนเองที่ทรุดโทรมมากและไม่สามารถ

อยู่อาศัยได้ตามปกติ  หรือเพื่อทดแทนอาคารพร้อมที่ดินเดิมที่มีความจ าเป็นต้องขายหรือเพื่อ

ทดแทนห้องชุดเดิมที่มีความจ าเป็นต้องขาย 

ทั้งน้ี ที่อยู่อาศัยเดิมน้ันจะต้องมีสภาพเสื่อมโทรมหรือประสพภัยพิบัติ  หรือเป็นที่อยู่อาศัยแออัด   

2.3 ช าระหน้ีไถ่ถอนจ านองอาคารพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุด อันเป็นที่อยู่อาศัยแห่งแรกของ 

ตนเอง  จากสถานบันการเงินอื่น ทั้งน้ีไม่เกินวงเงินตามราคาประเมินของคณะกรรมการ             

และ/หรือ ตามหน้ีที่เหลือจากการกู้เงินกับสถาบันอื่นของการกู้ครั้งแรก 

 2.4  ดัดแปลงและหรือซ่อมแซมอาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยที่จ าเป็นของตนเอง ซึ่งผู้ขอกู้จะต้อง 

2.6.1  เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์และใช้อาคารน้ันเป็นที่อยู่อาศัยเป็นประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี 

2.6.2  กรณีผู้ที่เคยขอกู้ยืมเงินเพื่อปลูก / ซื้อ / ไถ่ถอนเคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย 

         และอยู่ในระหว่างผ่อนช าระจะขอกู้ยืมเงินเพื่อดัดแปลงและหรือซ่อมแซมได้  ก็ต่อ  

         เมื่อได้ผ่อนช าระเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า  60  งวด 

3. วงเงินให้กู้ 

3.1 ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่เทียบเคียงกับราคาในท้องตลาดและราคาประเมิน

ของส านักงานที่ดินแต่ไม่เกิน   3,000,000  บาท (สามล้านบาทถ้วน)  

3.2 มหาวิทยาลัยจะให้กู้เพื่อดัดแปลง  และหรือซ่อมแซมภายในวงเงิน  600,000 บาท(หกแสนบาทถ้วน) 

ทั้งน้ีไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการประเมินรายการปรับปรุงซ่อมแซม 

 

สรุปหลักเกณฑ์การกู้เงินเคหะสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัย

อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ต่อปี 
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4. อัตราดอกเบี้ย 

 4.1  ผู้ขอรับสวัสดิการจะต้องช าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้มหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ  3  ต่อปี 

5.  ระยะเวลาการผอ่นช าระคืน 

5.1 มหาวิทยาลัยก าหนดให้ผ่อนช าระให้เสร็จสิ้นภายใน  20  ปี  แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินอายุราชการ

6. หลักฐานท่ียื่นพรอ้มใบแสดงความจ านง 

 ก. หลักฐานทั่วไป 

6.1 ใบรับเงินเดือน  และใบเสร็จรับเงินสหกรณ์จุฬาฯ  จากซองเงินเดือนที่ได้รับจาก 

มหาวิทยาลัยล่าสุดของผู้ขอกู้ 
6.2 หนังสือรับรองเงินเดือนเดือนปัจจุบันของคู่สมรส 

6.3 ส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาบัตรลูกจ้างประจ า / ส าเนาบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย 

6.4 ส าเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน ของผู้ขอกู้ ฯ  และคู่สมรส  ถ่ายเอกสารทุกหน้า 

6.5 ส าเนาโฉนดที่ดินที่อยู่ปัจจุบัน / ส าเนาสัญญาเช่าบ้าน / ส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน                

ถ่ายเอกสารทุกหน้า 

6.6 ส าเนาทะเบียนสมรส  ทะเบียนหย่า  มรณะบัตร  แล้วแต่กรณี 

ข. ผู้ขอกู้เพื่อปลูกอาคาร  ต้องยื่นหลักฐานเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

6.7 ส าเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกอาคาร  ถ่ายเอกสารทุกหน้า 

6.8 แบบแปลนอาคารที่จะท าการปลูก 

6.9 เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินการได้แก่การขออนุญาตจากทางราชการสัญญาว่าจ้าง

การปลูก ฯลฯ 

ค. ผู้ขอกู้เพื่อซื้อ / ไถ่ถอนอาคารพร้อมที่ดิน  ต้องยื่นหลักฐานเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

           6.10 ส าเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สัญญามัดจ า (ถ้ามี) ถ่ายเอกสารทุกหน้า  

6.10.1  กรณีช าระหน้ีไถ่ถอนจ านองจากสถาบันการเงินให้น าส าเนาสัญญากู้เงิน   

                      สัญญาจ านอง  STATEMENT (รายงานการช าระเงิน)  หรือใบเสร็จช าระ 

เงินการผ่อนช าระ 3 เดือนสุดท้ายและหลักฐานแสดงการมีกรรมสิทธิ์เป็น

เจ้าของอาคารได้แก่ หนังสือสัญญาขายที่ดิน (ฉบับส านักงานที่ดิน หรือ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือ ใบแจ้งหมายเลขประจ าบ้าน) 

   6.10.2  กรณีช าระหน้ีไถ่ถอนจ านองจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ให้น าส าเนา 

 สัญญากู้เงิน  สัญญาจ านองและใบออกเช็ด / ใบโอนเงินจาก 

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

    6.11 ส าเนาโฉนดที่ดินที่ซื้อ  ถ่ายเอกสารทุกหน้า 

 ง. ผู้ขอกู้เพื่อซื้อ / ไถ่ถอนอาคารชุด  ต้องยื่นหลักฐานเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

   6.12 ส าเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด 

   6.13 ส าเนาหนังสือส าคัญการจดทะเบียนอาคารชุด  รายละเอียดทรัพย์ส่วนบุคคล และ 

         ส่วนกลาง 

 6.14 ส าเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องขุดที่ซื้อ  ถ่ายเอกสารทุกหน้า 
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จ. ผู้ขอกู้เพื่อดัดแปลงและหรือซ่อมแซมอาคาร  ต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   6.15 แบบแสดงรายละเอียดเพื่อขออนุมัติเงินกู้ดัดแปลง / ซ่อมแซมอาคาร 

   6.16 แบบแปลนส่วนที่จะซ่อมแซม / ดัดแปลง 

   6.17 สัญญาว่าจ้างการซ่อมแซม / ดัดแปลง 

 6.18 ในกรณีที่ได้ด าเนินการแล้วต้องไม่เกิน 1 ปี  หรอือยู่ในระหว่างด าเนินการ จะต้อง 

         แสดงหลักฐานการกู้เงินจากสถาบันการเงิน  และหลักฐานการดัดแปลงซ่อมแซม 

         ประกอบการกู้น้ัน ๆ 

 ฉ. หลักฐาน / เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าจ าเป็น 

 

7. การยื่นกู้ 

7.1  ผู้ประสงค์จะขอกู้เงินจะต้องรับและยื่นใบแสดงความจ านงขอกู้ฯ ด้วยตนเอง ที่                     

งานสวัสดิการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์  อาคารจามจุรี 5   ชั้น  5  

ตั้งแต่บัดน้ีถึงวนัที่  28 กันยายน  2555        
7.2 สามี – ภรรยา  กู้ร่วมกันจะต้องยื่นใบแสดงความจ านงขอกู้ทั้งสองคน 

7.3 ผู้ขอกู ้ฯ  ที่ยื่นหลักฐานและหรือกรอกข้อความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยอาจจะงดการ

พิจารณาใบแสดงความจ านงขอกู้ 

 

 

 
 
 

 
 

  งานสวัสดิการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

                        25  กรกฎาคม  2555 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิง  1. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เรื่องสวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2551 
       2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เรื่องสวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2551 


