
 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
วาดวย การพิจารณาอนุมัติเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยสําหรับขาราชการกระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 เพ่ือใหการจัดสวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยสําหรับขาราชการกระทรวงยุติธรรม เกิดประสิทธิภาพ
อันมีผลเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ  
 อาศัยอํานาจตามความในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
พ.ศ. 2547 และมติคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกูเงินเพ่ือท่ีอยูอาศัยสําหรับขาราชการกระทรวง
ยุติธรรม เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม วาดวย การพิจารณาอนุมัติเงินกูเพ่ือท่ีอยู
อาศัยสําหรับขาราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558” 
 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก “ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกูเงินเพ่ือท่ีอยูอาศัย สําหรับขาราชการ
กระทรวงยุติธรรม วาดวย หลักเกณฑในการพิจารณาอนุมัติการกูเงินเพ่ือท่ีอยูอาศัยสําหรับขาราชการ
กระทรวงยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 บรรดาระเบียบและคําสั่งอ่ืนใด ซ่ึงขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

 ขอ 4 ในระเบียบนี ้
 “กระทรวงยุติธรรม” หมายความวา หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมท่ีข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการหรือลูกจางประจําของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมและหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมท่ีข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 “โครงการ” หมายความวา 
 (1) โครงการสวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยสําหรับขาราชการกระทรวงยุติธรรมตามขอตกลง
ร วม กัน เ ก่ียว กับโครงการสิน เชื่ อ เ พ่ือการ เคหะสง เคราะหแก ข าราชการกระทรวงยุ ติ ธรรม                     
โดย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) แบบมีเงินฝาก 
 (2) โครงการสวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยสําหรับขาราชการกระทรวงยุติธรรม ตามขอตกลง
รวมกันระหวางธนาคารอาคารสงเคราะหกับกระทรวงยุติธรรม แบบมีเงินฝาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 “ผูกูรวม” หมายความวา คูสมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกูเงินเพ่ือท่ีอยูอาศัยสําหรับ
ขาราชการกระทรวงยุติธรรม 
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หมวด 2  
วัตถุประสงค 

 
 ขอ 5 การใหกูยืมเงินตามโครงการเพ่ือวัตถุประสงค ดังนี้ 
 (1) เพ่ือซ้ือท่ีดินและอาคารเปนท่ีอยูอาศัยของตนเอง 
 (2) เพ่ือซ้ือหรือปลูกสรางอาคารเปนท่ีอยูอาศัยของตนเอง 
 (3) เพ่ือซ้ือท่ีดินเปนท่ีอยูอาศัยของตนเอง 
 (4) เพ่ือไถถอนจํานองหรือขายฝากอันผูกพันท่ีดินและ/หรืออาคารของตนเอง 
 (5) เพ่ือปรับลดอัตราดอกเบี้ย ท่ีดินและ/หรืออาคารของตนเอง 
 (6) เพ่ือขยาย ตอเติม ซอมแซมอาคารหรือสราง ซอมแซม ตอเติม รั้วบานอันเปนท่ีอยูอาศัย                
ของตนเอง 
ท้ังนี้ การขอใชสิทธิผูขอกูจะตองนําหลักทรัพยตาม (1) – (5) ดังกลาวขางตนมาเปนประกันดวย 
 

หมวด 3 
คุณสมบัติ 

 
 ขอ 6 คุณสมบัติของผูกูเงินตามโครงการ ดังนี้ 
 (1) เปนขาราชการหรือลูกจางประจําของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรมท่ีข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 (2) เปนผูมีรายไดของตนเองเพียงพอท่ีจะผอนชําระเงินกูได 
 (3) เปนผูไมอยูระหวางตองความคดีอาญา ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสอบสวนทางวินัยอยาง
รายแรง 
 (4) อายุของผูกูเม่ือรวมกับจํานวนปท่ีขอกูจะตองไมเกิน 65 ป (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)) 
 (5) อายุของผูกูเม่ือรวมกับจํานวนปท่ีขอกูจะตองไมเกิน 70 ป (ธนาคารอาคารสงเคราะห) 
 
 ขอ 7 คุณสมบัติของผูกูรวมตามโครงการ ดังนี้ 
 (1) เปนคูสมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย 
 (2) อายุไมเกิน 65 ป (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)) และอายุไมเกิน 70 ป (ธนาคารอาคาร
สงเคราะห) 
 (3) ตองไดรับเงินเดือน คาจาง ท่ีมีกําหนดจายเปนรายเดือน ในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชนเทานั้น 
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หมวด 4 
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการกูยืมเงินตามโครงการ 

 
 ขอ 8 หลักเกณฑและเง่ือนไขในการกูยืมเงินตามโครงการ 
 (1) วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 60 เทา ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 3,000,000 บาท 
 (2) ระยะเวลาในการผอนชําระเงินกูธนาคารอาคารสงเคราะห ไมเกิน 25 ป ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ไมเกิน 20 ป 
 (3) กรณีท่ีขาราชการไดใชสิทธิกูเงินมาแลวไมต่ํากวา 5 ป ใหมีสิทธิกูเพ่ิมเพ่ือขยาย ตอเติมหรือ
ซอมแซมอาคาร ไดไมเกิน 500,000 บาท โดยวงเงินดังกลาวจะตองไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมิน
หลักทรัพยท่ีประกันไวกับธนาคาร และวงเงินกูรวมตองไมเกิน 3,000,000 บาท 
 (4) กรณีท่ีผูกูเคยใชสิทธิกูเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห หรือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
มาแลว แตวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ผูกูสามารถใชสิทธิในการกูครั้งใหมไดอีกก็ตอเม่ือใชสิทธิกูครั้งกอน
มาแลวไมต่ํากวา 5 ป นับตั้งแตวันทําสัญญา และเม่ือรวมการกูครั้งกอนและครั้งใหมแลวจะตองมีวงเงินไมเกิน 
3,000,000 บาท 
 (5) กรณีผูกูหลักและผูกูรวมสังกัดกระทรวงยุติธรรม สามารถแยกกูโดยใชหลักทรัพยตัวเดียวกันได 
ภายในวงเงินคนละไมเกิน 3,000,000 บาท แตเม่ือคํานวณแลว ตองไมเกิน 6,000,000 บาท 
 (6) กรณีปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรือไถถอนจํานอง ใหเพ่ิมวงเงิน จํานวน 200,000 บาท               
รวมวงเงินท้ังสิ้นไมเกิน 3,000,000 บาท 
 (7) ในกรณีท่ีผูกูไดรับอนุมัติผานสิทธิไปแลว แตไมประสงคใชสิทธิ ผูกูตองยื่นหนังสือขอยกเลิก       
การใชสิทธิพรอมแนบหนังสือผานสิทธิฉบับจริงมาดวย หากไมแจงยกเลิกความประสงคจะถูกตัดสิทธินั้น      
และจะใชใหมไดภายหลัง 3 ปไปแลว 
 (8) กรณีท่ีผูกูพนสภาพจากการเปนขาราชการ แตยังคงเปนขาราชการบํานาญ ผูกูจะตองยื่นหนังสือ
แสดงความประสงคขอคงสิทธิภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันพนสภาพจากการเปนขาราชการ ซ่ึงจะตองไดรับ
อนุมัติจากปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู ท่ีไดรับมอบหมาย ใหคงสิทธิในการกูเงินตามระเบียบฯ ตอไป                     
หากขาราชการรายดังกลาวไมแสดงความประสงคขอคงสิทธิ ขาราชการรายนั้นจะตองเสียดอกเบี้ยตามท่ี
ธนาคารคิดกับลูกคาท่ัวไป 
 (9) เม่ือไดรับหนังสือผานสิทธิแลว ผูขอกูจะตองดําเนินการใชสิทธิภายใน 90 วัน นับแตวันออก
หนังสือผานสิทธิ 
 ท้ังนี้ หากผูขอกูไมสามารถใชสิทธิในการกูไดภายใน 90 วัน ผูขอกูสามารถขอขยายระยะเวลาหนังสือ
ผานสิทธิไดอีก 30 วัน 
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หมวด 5 
เอกสารหลักฐานและข้ันตอนการพิจารณา 

 
 ขอ 9 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ 
 (2) สําเนาทะเบียนบาน 
 (3) หนังสือรับรองเงินเดือน 
 (4) สลิปเงินเดือน เดือนลาสุด (ฉบับจริง) 
 (5) สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาทะเบียนหยา สําเนามรณะบัตร (แลวแตกรณี) 
 (6) ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (ถามี) 
 (7) สําเนาโฉนดท่ีดิน (ทุกหนา) 
 (8) สําเนาสัญญาจะซ้ือจะขาย หรือสําเนามัดจําการซ้ือขาย (กรณีซ้ือท่ีดินและ/หรืออาคาร) 
 (9) สําเนาสัญญาจํานองหรือขายฝาก (กรณีไถถอนจํานองและปรับลดอัตราดอกเบี้ย) 
 (10) สําเนาสัญญากูเงินจากสถาบันการเงิน (กรณีไถถอนจํานองและปรับลดอัตราดอกเบี้ย) 
 (11) สําเนาแบบพิมพเขียวหรือแบบแปลน จํานวน 1 ชุด หรือสําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร                   
พรอมประมาณการคาใชจายในการกอสราง (กรณีปลูกสรางอาคารและตอเติม ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร) 
 (12) สําเนาใบเสร็จรับเงินจากธนาคารท่ีผูกูชําระหนี้เดือนลาสุด (กรณีไถถอนจํานองและปรับลด
อัตราดอกเบี้ย) 
 (13) ในกรณีท่ีมีผูกูรวม ใหผูกูรวมยื่นหลักฐานเฉพาะ (1) – (6) 
 
 ขอ 10 ข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติการกูเงินตามโครงการ มีดังนี้ 
 (1) ผูประสงคขอใชสิทธิสวัสดิการเงินกูตามโครงการ ยื่นแบบแสดงความประสงคพรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
 (2) หนวยงานตนสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา เม่ือครบถวน
แลวใหจัดสงไปยังฝายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินตามโครงการนี้ 
 (3) เม่ือฝายเลขานุการฯ ไดรับเอกสารจากหนวยงานตนสังกัดของทางผูกู ใหดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน
ตามโครงการนี ้
 (4) เม่ือธนาคารแจงยอดเงินคงเหลือท่ีจัดสรรไดในแตละเดือนแลว ใหฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูล
แลวนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติผานสิทธิในการกูเงินตอไป 
 (5) เม่ือคณะกรรมการมีมติอนุมัติเงินกูตามโครงการใหแกผูประสงคขอใชสิทธิใหฝายเลขานุการฯ
จัดทําหนังสือผานสิทธิใหแกผูขอกูดังกลาว พรอมท้ังมีหนังสือแจงกรมบังคับคดี 
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หมวด 6 
การจัดสรรวงเงิน 

 
 ขอ 11 เม่ือธนาคารแจงยอดเงินคงเหลือมายังกระทรวงยุติธรรม ใหฝายเลขานุการฯ นําวงเงิน
ดังกลาวมาจัดสรร เปน 8 สวน เทาๆ กัน โดยกรมราชทัณฑจะไดรับจัดสรร 2 สวน ตามสัดสวนดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม                
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ สํานักงานกิจการยุติธรรม และสถาบันนิติวิทยาศาสตร 
 สวนท่ี 2 กรมคุมประพฤติ 
 สวนท่ี 3 กรมบังคับคดี 
 สวนท่ี 4 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 สวนท่ี 5  - 6 กรมราชทัณฑ 
 สวนท่ี 7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต                  
ในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
 สวนท่ี 8 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
เม่ือจัดสรรวงเงินตามสัดสวนแลว มีวงเงินคงเหลือ ใหจัดสรรวงเงินคงเหลือตามมติคณะกรรมการฯ 
 

หมวด 7 
วิธีการคิดคํานวณวงเงินอนุมัติเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยฯ 

 
 ขอ 12 มีวิธีการคิดคํานวณ ดังนี้ 
 (1) นําอัตราเงินเดือนของผูกูบวกกับเงินประจําตําแหนง หรือเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง แลวนํามาคูณ
ดวย 60 เทา จะไดวงเงินท่ีสามารถอนุมัติใหใชสิทธิได แตไมเกิน 3,000,000 บาท 
 (2) กรณีท่ีมีผูกูรวมรับราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นําอัตราเงินเดือนของผูกูบวกเงินประจํา
ตําแหนง หรือเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง แลวนํามาบวกรวมกับอัตราเงินเดือนของผูกูรวม บวกเงินประจํา
ตําแหนงหรือเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงผูกูรวม คูณดวย 60 เทา จะไดวงเงินท่ีสามารถอนุมัติใหใชสิทธิได                        
แตไมเกิน 3,000,000 บาท 
 (3) กรณีท่ีผูกูรวมรับราชการในหนวยงานอ่ืนท่ีไมสังกัดกระทรวงยุติธรรม เปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน นําอัตราเงินเดือนของผูกูบวกเงินประจําตําแหนง หรือเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงบวกดวยเงินเดือน
ของผู กูรวม ไมเกิน 10,000 บาท แลวคูณดวย 60 เทา จะไดวงเงินท่ีสามารถอนุมัติใหใชสิทธิได                        
แตไมเกิน 3,000,000 บาท 
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หมวด 8 
คณะกรรมการ 

 
 ขอ 13 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการกูเงินเพ่ือท่ีอยูอาศัยสําหรับขาราชการกระทรวง
ยุติธรรมคณะหนึ่ง ประกอบดวย รองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่ีกํากับดูแลกองการเจาหนาท่ี เปนประธาน   
ผูแทนของหนวยงานตามขอ 4 ผู อํานวยการกองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                    
ผูอํานวยการกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนกรรมการ หัวหนากลุมงานสวัสดิการและ        
เจาหนาท่ีสัมพันธ กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนกรรมการและเลขานุการ                 
หัวหนาฝายการเงิน กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ                      
เจาหนาท่ีกลุมงานสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                            
เปนผูชวยเลขานุการ 
 

 ขอ 14 คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาดําเนินการอนุมัติการกูเงินเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
สําหรับขาราชการของกระทรวงยุติธรรม โดยเปนไปตามระเบียบและขอตกลง 
 
 

         ประกาศ  ณ วันท่ี  27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 

      (ลงชื่อ)    ธวัชชัย ไทยเขียว 
 

               (นายธวัชชัย ไทยเขียว) 
                       รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
              รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


