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สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด(สกส.)
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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
ว่ าด้ วยการรับจํานองทรัพย์ สินเป็ นประกันเงินกู้
พ.ศ. 2548
***********************
อาศัย อํา นาจตามความในข้อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จํากัด (สกส.) ข้อ 71 (8) และ 99 (10) ที่ ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ชุ ดที่ 35 ในการ
ประชุ มครั้งที่ 6 วันที่ 20 เมษายน 2548 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับจํานองทรัพย์สินประกันเงินกู้ พ.ศ.2548
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จํากัด (สกส.) ว่าด้วยการรับจํานองทรัพย์สินเป็ นประกันเงินกู้ พ.ศ.2548
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
ว่าด้วยการรับจํานองทรัพย์สินเป็ นประกันเงินกู้ พ.ศ.2544 บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนิ นการและคําสั่ง
อื่นใดซึ่งขัด หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 21 เมษายน 2548 เป็ นต้นไป
2/
ข้อ 4. นิยามและความหมายในระเบียบนี้
(1) สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
(สกส.)
(2) คณะกรรมการ หมายถึ ง คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
(3) สมาชิ ก หมายถึง สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จํากัด
(4) ธ.ก.ส. หมายถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(5) เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผูท้ ี่สหกรณ์จา้ งไว้ปฏิบตั ิงานประจําในสหกรณ์
(6) สาขา หมายถึง สาขาของ ธ.ก.ส.
(7) ฝ่ ายจัดการ หมายถึง ผูจ้ ดั การ, รองผูจ้ ดั การ ของสหกรณ์
(8) ปริ มณฑล หมายถึง นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี
2/
ข้อ 5 ลักษณะของที่ดินที่สหกรณ์รับจํานอง
ทรั พ ย์สิ นที่ ส หกรณ์ รั บ จํา นองจะเป็ นที่ ดิ น หรื อที่ ดิ น พร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ างจะต้ อ งมี
ลักษณะดังนี้
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5.1

เป็ นที่ดินที่มีหนังสื อแสดงสิ ทธิ ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
5.1.1 โฉนดที่ดิน
5.1.2 โฉนดตราจอง
5.1.3 ตราจองที่ตราว่า “ได้ทาํ ประโยชน์แล้ว”
5.1.4 น.ส.3
5.1.5 น.ส.3 ก
5.1.6 น.ส.3 ข
5.2 เป็ นที่ดินที่ไม่ได้จาํ นองต่อเจ้าหนี้อื่น
5.3 เป็ นที่ ดินซึ่ งไม่อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ หรื อที่ สาธารณประโยชน์ หรื อเขต
เวนคืนทางนํ้า ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง ที่ภูเขา หรื อที่ดินซึ่ งทางราชการสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ
2/
ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาทรัพย์สิน
สมาชิกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาทรัพย์สินตามที่สหกรณ์กาํ หนด
3/
ข้อ 7 การตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สิน
สมาชิ กที่มีความประสงค์ขอกู้เงิ นจากสหกรณ์ โดยใช้ทรั พย์สินจํานองเป็ นประกันหนี้
ต้องเสนอแบบประเมินราคาทรัพย์สินมาให้คณะกรรมการพิจารณาพร้อมกับคําขอกูเ้ งินโดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
7.1 กรณี สมาชิ กมีทรัพย์สินอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลต้องให้ฝ่ายจัดการ
หรื อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสิ นเชื่อรวม 2 คน หรื อให้สมาชิ กขอความร่ วมมือผูจ้ ดั การสาขาของ ธ.ก.ส.ที่ทรัพย์สินอยูใ่ น
เขตดําเนิ นงานหรื อจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินเป็ นผู ้
ตรวจสอบและประเมิ นราคาทรั พย์สินที่สมาชิ กเสนอขอจํานอง หลังจากสมาชิ กยื่นคําขอกูแ้ ล้วโดยใช้แบบพิมพ์
บันทึกการตรวจสอบที่ดิน (13-020) โดยอนุ โลม เอกสารประกอบบันทึกการตรวจสอบที่ดินคือบัญชี กาํ หนดราคา
ที่ดินกลางของ ธ.ก.ส. และราคาประเมินที่ดินเฉพาะแปลงของสํานักงานที่ดิน
3/
7.2 กรณี สมาชิ กมีทรัพย์สินอยู่นอกเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลให้สมาชิ กขอ
ความร่ วมมือสาขาที่ทรัพย์สินอยูใ่ นเขตการดําเนินงานช่วยตรวจสอบและประเมินราคา โดยใช้แบบพิมพ์บนั ทึกการ
ตรวจสอบที่ดิน (13-020) โดยอนุ โลม เอกสารประกอบบันทึกการตรวจสอบที่ดินคือบัญชี กาํ หนดราคาที่ดินกลาง
ของ ธ.ก.ส. และราคาประเมินที่ดินเฉพาะแปลงของสํานักงานที่ดิน สําหรับผูต้ รวจและประเมินราคาเป็ นไปตามที่
ธ.ก.ส. กําหนด เมื่อตรวจและประเมินราคาเสร็ จแล้วนําเสนอผูจ้ ดั การสาขาของ ธ.ก.ส. หรื อผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
ธ.ก.ส.จังหวัดเป็ นผูร้ ับมอบอํานาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในบันทึกการตรวจสอบที่ดิน (13-020)
ในกรณี ที่ผูต้ รวจสอบที่ ดินประเมินราคาที่ ดินสู งกว่าราคาที่ ดินตามบัญชี กําหนดราคา
ที่ดินกลางและพนักงานผูร้ ับมอบอํานาจในการประเมินราคาที่ดินของสาขาพิจารณาแล้วเห็นสมควรประเมินราคา
ที่ดินแปลงที่ขอจํานองสู งกว่าราคาที่ดินกลางของสาขาให้นาํ บันทึกการตรวจที่ดิน (13-020) เสนอคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดราคาที่ดินกลางของจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนพนักงานผูร้ ับมอบอํานาจดําเนิ นการ
อนุ มตั ิ ราคาประเมิ นที่ ดินในบันทึ ก การตรวจสอบที่ ดิน (13-020) โดยให้แนบสําเนารายงานการประชุ มไว้เป็ น
หลักฐานและจะต้องมีรายละเอียดที่แสดงถึงเหตุผลต่างๆในการกําหนดราคาประเมินที่ดินแต่ละแปลงด้วย ทั้งนี้การ
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ประเมินราคาโดยถื อเอาจํานวนเงินกูท้ ี่สมาชิ กต้องการเป็ นเกณฑ์หรื อประเมินราคาสู งกว่าความเป็ นจริ งอาจทําให้
เกิดผลเสี ยหายต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ซ่ ึ งเป็ นสถาบันของสมาชิกทุกคน ในกรณี มีปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน
ราคาที่ดินให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาด
อนึ่ ง ให้สมาชิ กผูข้ อกูต้ อ้ งยื่นคําขอประเมินราคาที่ดินเฉพาะแปลงที่เสนอขอจํานองจาก
สํานักงานที่ดินทุกกรณี โดยแนบกับบันทึกการตรวจสอบที่ดิน
7.3 กรณี สมาชิ กมีสิ่งปลูกสร้างอยูบ่ นที่ดิน การประเมินราคาสิ่ งปลูกสร้างให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ 8. การจดทะเบียนจํานอง
เมื่ อสหกรณ์ ได้พิจารณาอนุ มตั ิ คาํ ขอกู้ของสมาชิ กแล้ว จะจัดพิมพ์เอกสารการจํานองพร้ อมกับ
หนังสื อมอบอํานาจให้ผอู ้ าํ นวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด หรื อผูจ้ ดั การ ธ.ก.ส. สาขาทํานิ ติกรรมรับจํานองที่ดิน
ส่ งไปให้สมาชิ กผูข้ อกู้ไปดําเนิ นการจดทะเบียนจํานองที่ สํานักงานที่ ดินจังหวัด หรื อ สํานักงานที่ดินสาขาหรื อ
ที่วา่ การอําเภอหรื อกิ่งอําเภอ
ข้อ 9. การตรวจสอบเอกสารการจํานองหลังจากจดทะเบียนแล้ว
เมื่ อจดทะเบี ย นจํานองเรี ย บร้ อยแล้ว ให้สมาชิ ก ผูข้ อกู้และผูไ้ ด้รับ มอบอํานาจตรวจสอบความ
ถู ก ต้อ งครบถ้ว นของเอกสาร เช่ น การบัน ทึ ก รายการจดทะเบี ย นในหนัง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น การลงวัน ที่
จดทะเบียนจํานองในเอกสารการจํานอง การลงลายมือชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผจู ้ ดทะเบียน การประทับตราประจํา
ตําแหน่ งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผูจ้ ดทะเบี ยน เป็ นต้น สําหรั บเอกสารข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจํา นองกรที่ดินได้
กํา หนดวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ใ ห้ เจ้า พนัก งานที่ ดิน ลงนามกํา กับ รอยต่ อของสัญ ญาจํา นองและข้อ ตกลงต่ อ ท้า ยเท่ า นั้น ไม่
จําเป็ นต้องลงลายมือชื่อและประทับตราประจําตําแหน่งในส่ วนอื่นของข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจํานองอีก เมื่อเห็นว่า
ถูกต้องให้มอบหนังสื อสัญญาจํานองและข้อตกลงต่อท้ายหนังสื อสัญญาจํานองฉบับผูจ้ าํ นองให้แก่สมาชิ กสําหรับ
ฉบับ ผูร้ ับจํานอง หนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดินให้จดั ส่ งให้สหกรณ์ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนด้วย
ข้อ 10. การจ่ายเงินกู้
เมื่อสหกรณ์ ได้รับเอกสารการจํานองและตรวจสอบความถูกต้องแล้วสหกรณ์จะทําการโอนเงิ น
เข้าบัญชี เงิ นฝากของสมาชิ กตามที่ระบุไว้ในสัญญากูเ้ งิ นภายใน 3 วันทําการหลังจากที่ได้รับเอกสารสําหรั บการ
จ่า ยเงิ น กู้ใ ห้แ ก่ ส มาชิ ก ที่ ข อกู้เงิ นวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อซื้ อที่ ดิน ซื้ อที่ ดิน พร้ อมบ้า น ไถ่ ถ อนจํา นองที่ ดิ นและบ้า น
ซึ่ งจะต้องมีการทํานิ ติกรรมไถ่ถอนจํานอง หรื อโอนซื้ อขาย และจํานองในวันเดียวกัน ให้สมาชิกผูก้ ูจ้ ดั ทําหนังสื อ
มอบฉันทะโอนเงิ นกูผ้ า่ นบัญชี เงิ นฝากตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์โดยผูอ้ าํ นวยการสํานักงานธ.ก.ส. จังหวัด หรื อ
ผูจ้ ดั การ ธ.ก.ส. สาขาเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะในการรับเงินกูแ้ ทนสมาชิ กเพื่อนําไปดําเนิ นการตามวัตถุ ประสงค์ของ
การกูเ้ งินแทนสหกรณ์ และให้สมาชิ กผูก้ ูจ้ ดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะโอนเงิ นกูผ้ ่านบัญชี เงินฝาก พร้ อมกับมีหนังสื อ
แจ้ง นัดวันทํา นิ ติกรรมจํา นองส่ ง มาถึ ง สหกรณ์ ท ราบล่ วงหน้า อย่า งน้อย 3 วันทําการ เพื่ อสหกรณ์ จะได้เตรี ย ม
การโอนเงินกูเ้ ข้าบัญชีของผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด หรื อผูจ้ ดั การ ธ.ก.ส. สาขาได้ทนั ในวันที่นดั หมาย
ข้อ 11. ให้สหกรณ์ฯ จัดทําทะเบียนการจํานองทรัพย์สิน ทะเบียนการประกันอัคคีภยั และทะเบียน
การรับฝากหนังสื อแสดงสิ ทธิ ส่ วนเอกสารสําคัญให้เก็บไว้ในห้องมัน่ คง
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ข้อ 12. การขึ้นวงเงินจํานอง มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
12.1 กรณี ที่ ประเมิ นราคาที่ ดินไว้สูงอยู่แล้ว แต่รับจํา นองไว้ต่ าํ กว่า ราคาประเมิ น เช่ น
ประเมินราคาที่ดิน ไว้ 1,000,000 บาท แต่รับจํานองโดยจดทะเบียนจํานองไว้เพียง 500,000 บาท สมาชิ กต้องการ
เพิ่มวงเงินจํานองเป็ นไม่เกินราคาที่ประเมินไว้เดิม คือ 1,000,000 บาท ก็ให้ทาํ ได้โดยไม่ตอ้ งออกไปตรวจสอบที่ดิน
ใหม่ ในกรณี ที่พิจารณาแล้วเห็ นว่าไม่มีหตุที่ทาํ ให้ที่ดินแปลงนั้นราคาเสื่ อมลงและที่ดินแปลงนั้นได้มีการจัดทํา
แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ต้ งั ของที่ดินไว้เป็ นหลักฐานเรี ยบร้อยแล้ว
12.2 การขึ้นวงเงินจํานองที่ดิน ที่ดินนั้นต้องจดทะเบียนจํานองกับสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี หรื อได้พิจารณาแล้วเห็ นว่า มี เหตุ พิ เศษที่ จะทํา ให้ราคาที่ดินแปลงนั้นเปลี่ ย นแปลงไปจากราคาที่ ดิน
ประเมินไว้เดิมทางที่สูงขึ้นแม้จะยังไม่ครบ 3 ปี ก็ตาม เช่น เดิมสาขาประเมินราคาที่ดินไว้ 1,000,000 บาท ต่อมามี
การขยายถนน หรื อทางสาธารณประโยชน์ เป็ นต้น เมื่อสาขาอออกไปตรวจสอบและประเมินราคาที่ดินใหม่แล้ว
ปรากฏว่าราคาที่ดินใหม่สูงกว่าราคาที่ดินที่ประเมินไว้เดิม
3/
ข้อ 13. กรณี สมาชิกที่ได้จาํ นองที่ดินเป็ นหลักประกันเงินกูไ้ ว้แล้ว ให้สมาชิกที่ได้จาํ นองที่ดินเป็ น
หลักประกันไว้กบั สหกรณ์มาแล้วเกินกว่า 5 ปี ถ้ามีความประสงค์ขอกูใ้ หม่ให้มีการทบทวนราคาประเมินที่ดิน ถ้า
ทบทวนแล้วราคาลดลงไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาประเมินเดิม ให้ใช้แบบพิมพ์ที่ สกส.กําหนด ถ้าทบทวนแล้วราคา
ลดลงเกินร้อยละ 20 ของราคาประเมินเดิม ให้ตรวจสอบและประเมินราคาที่ดินใหม่
อนึ่ ง การประเมิ นราคาที่ดินใหม่ให้ถือใช้สัญญาจํานองเดิ มโดยไม่ตอ้ งจดทะเบียนแก้ไขสัญญา
จํา นองแต่อย่า งใด หากราคาประเมิ นใหม่ มีราคาตํ่ากว่า วงเงิ นเดิ ม สกส.จะให้กู้ไ ด้ไม่เกิ นร้ อยละ 80 ของราคา
ประเมินใหม่ ทั้งนี้ สกส.จะหมายเหตุในทะเบียนจํานองว่า “มีการประเมินราคาที่ดินใหม่ ณ วันที่ .........................
ในวงเงินไม่เกิน...................บาท”
ข้อ 14. การตรวจสอบ และประเมินราคาที่ดินของสมาชิกต่างสาขา
ในกรณี ที่สมาชิ กขอกูเ้ งิ นบางรายมีที่ดินตั้งอยูน่ อกเขตการดําเนินงานของสาขาที่สมาชิ กสังกัดอยู่
เพื่อเป็ นหลักประกันเงิ นกู้ ให้สมาชิ กผูข้ อกูเ้ งิ นทําหนังสื อขอความร่ วมมื อสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่พร้ อมแนบหนังสื อ
แสดงสิ ทธิ ในที่ดินรวมทั้งเอกสารสําคัญอื่น ๆ (ถ้ามี) ไปยื่นต่อสาขาที่ที่ดินตั้งอยูเ่ พื่อดําเนินการตรวจสอบประเมิน
ราคาเมื่อสาขาที่ที่ดินตั้งอยูต่ รวจสอบที่ดินแล้ว ให้พนักงานผูไ้ ด้รับมอบอํานาจของสาขาที่ที่ดินตั้งอยูป่ ระเมินราคา
ที่ดิน โดยบันทึกในกรอบ “บันทึกของพนักงานผูไ้ ด้รับมอบอํานาจ” ในแบบบันทึกการตรวจสอบที่ดิน จากนนั้นให้
ส่ งแบบบันทึกการตรวจสอบที่ดินไปให้สาขาที่สมาชิ กสังกัดหรื อมอบให้สมาชิ กผูข้ อกูน้ าํ ไปมอบให้สาขาที่สังกัด
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการกูเ้ งินต่อไป
อนึ่ง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการให้บริ การแก่สมาชิกการติดต่อประสานงานระหว่างสาขา
ที่ที่ดินตั้งอยู่กบั สาขาที่สมาชิ กสังกัดหรื อสมาชิ กที่อยูป่ ระจําสํานักงานใหญ่อาจพิจารณาดําเนิ นการส่ งหนังสื อทาง
เครื่ องโทรสาร (FAX) หรื อติดต่อทางโทรศัพท์ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงที่ดินที่นาํ มาจํานองเป็ นประกันหนี้เงินกู้
สมาชิ กที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่ดินที่จะนํามาจํานองเป็ นประกันหนี้เงินกู้ จากแปลงที่
เคยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิไว้แล้วมาเป็ นแปลงอื่นได้ ต้องเป็ นสมาชิ กที่ขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษ วัตถุประสงค์
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เพื่อปรั บปรุ งต่อเติ มซ่ อมแซมบ้าน ซื้ อรถยนต์ และปลดเปลื้ องหนี้ สิน โดยสมาชิ กจะต้องขอความร่ วมมื อสาขา
ตรวจสอบประเมิ นราคาที่ ดินแปลงที่ นาํ มาเปลี่ ยนแทนแปลงที่ นาํ มาจํา นองไว้เดิ ม แล้วนํา เสนอคณะกรรมการ
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ หลัง จากนั้น สหกรณ์ จ ะพิ ม พ์สั ญ ญาจํา นองพร้ อ มจัด ส่ ง เอกสารไปให้ ส มาชิ ก ดํา เนิ น การ
เสร็ จแล้วให้ส่งเอกสารจํานองพร้ อมหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ ดินมาให้สหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ ได้ตรวจสอบเอกสาร
เรี ย บร้ อ ยแล้วจึ ง จะอนุ ญาตไถ่ ถ อนจํา นองที่ ดินแปลงที่ ไ ด้จาํ นองไว้เ ดิ ม ได้ โดยสมาชิ ก ต้องเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม
ในการเปลี่ยนแปลงหลักประกันรายละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
4/
ข้อ 16. การตรวจสอบ และประเมินราคาห้องชุด
สมาชิกที่มีความประสงค์ขอกูเ้ งินจากสหกรณ์โดยใช้หอ้ งชุดจํานองเป็ นประกันหนี้ ต้องเสนอแบบ
ประเมินราคาห้องชุดมาให้คณะกรรมการสหกรณ์พิจารณาพร้อมกับคําขอกูเ้ งิน โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ ข้อ 7.
อนึ่ ง ในการประเมิ นราคาห้องชุ ด สหกรณ์ จะใช้หลักเกณฑ์ตามวิธี ปฏิ บ ตั ิ ของเคหะสงเคราะห์
ธ.ก.ส. ว่าด้วยเรื่ องการประเมินราคาห้องชุ ด โดยใช้แบบพิมพ์แบบรายการสํารวจที่ดินที่ ต้ งั อาคารชุ ด และแบบ
รายการประเมินราคาห้องชุดของเคหะสงเคราะห์ ธ.ก.ส. โดยอนุโลม
ข้อ 17. การไถ่ถอนจํานอง
การไถ่ ถอนจํานองที่ดินจํากระทําได้เมื่ อสมาชิ กได้ชาํ ระหนี้ เงิ นกูเ้ สร็ จสิ้ นทุกสัญญาแล้ว กรณี ที่
สมาชิ กยังมีหนี้ เงิ นกูอ้ ยู่กบั สหกรณ์ และใช้บุคคลคํ้าประกัน สหกรณ์จะอนุ ญาตให้ไถ่ถอนจํานองที่ดินต่อเมื่อผูค้ ้ าํ
ประกันเงินกูใ้ ห้ความยินยอมเป็ นหนังสื อแนบมาพร้อมกับบันทึกขออนุญาตไถ่ถอนจํานองของสมาชิก
ประกาศไว้ ณ วันที่ 21 เมษายน 2548
ประเสริ ฐ อินทร์แก้ว
(นายประเสริ บ อินทร์ แก้ว)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
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แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 1ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2550
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 2552
3/
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2553
4/
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 29 พ.ค. 2556
2/
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หลักเกณฑ์ การประเมินราคาสิ่ งปลูกสร้ างเพือ่ ประกันหนีเ้ งินกู้พเิ ศษ
ในการประเมิ นราคาทรั พ ย์สิ นเพื่อ ประกันหนี้ เ งิ นกู้พิเศษนั้น ผูป้ ระเมิ นจะต้องคํา นึ ง ถึ ง ปั จจัย
ที่เกี่ยวข้อง 2 ประการ คือราคาที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้าง โดยมีหลักในการประเมินราคาสิ่ งปลูกสร้างเบื้องต้น ดังนี้
1. ราคาสิ่ งปลูกสร้าง

อย่างตํ่าตารางเมตรละ
อย่างสู งตารางเมตรละ
1. ทาวเฮาส์ช้ นั เดียว
8,000 บาท
8,500 บาท
2. ทาวเฮาส์ 2 ชั้น
7,000 บาท
7,500 บาท
3.ทาวเฮาส์ 3 ชั้น
7,000 บาท
7,000 บาท
4. บ้านเดียวชั้นเดียว
8,000 บาท
8,500 บาท
5.บ้านเดียว 2 ชั้น
7,500 บาท
8,000 บาท
6.ห้องชุด
8,000 บาท
30,000 บาท
ราคาสิ่ งปลูกสร้างรวม = (ราคาต่อตารางเมตร X พื้นที่ใช้สอย) – ค่าเสื่ อมราคา

2. ค่าเสื่ อมราคาสิ่ งปลูกสร้าง
ได้จาก (ราคาต่อตารางเมตร X พื้นที่ใช้สอย ) X 3% X จํานวนปี ที่ใช้งาน
3. การประเมินราคาก่อสร้าง
ราคาประเมินห้องชุดนั้นต้องประกอบด้วย ราคาก่อสร้าง และอัตราส่ วนค่าที่ดินของห้องชุด
3.1 ประเมินราคาค่าก่อสร้าง
ผูป้ ระเมินต้องพิจารณาราคาจากสภาพทัว่ ไปของอาคาร ทําเลที่ต้ งั ทรัพย์สินส่ วนรวม สิ่ งอํานวย
ความสะดวกในอาคารชุ ด เช่ น ลิฟท์ ที่จอดรถ สระว่ายนํ้า สโมสร ศูนย์สุขภาพ จํานวนชั้นของอาคารชุ ด วัสดุที่ใช้
ในการก่อสร้าง เช่น พื้นปูหินอ่อน แกรนิต กรณี มีสภาพทัว่ ไปดี มีส่ิ งอํานวยความสะดวกมาก และก่อสร้างด้วยวัสดุ
ที่มีราคาแพง ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตรย่อมสู ง
3.2 การคิดอัตราส่ วนค่าที่ดินของห้องชุด
3.2.1 ให้ราคาที่ดินรวมทั้งโครงการก่อนโดยหาตามวิธีในข้อ 1.
3.2.2 ให้นาํ ที่ดินที่ได้มาเฉลี่ยออกเป็ นส่ วนโดยเอาราคาที่ดินหารด้วยจํานวนส่ วนทั้งหมด
ของอาคารชุด (จะแสดงอยูใ่ นหนังสื อกรรมสิ ทธิ์ หอ้ งชุด)
3.2.3 นําผลที่ได้ในข้อ 3.2.2 X ด้วยอัตราส่ วนของห้องชุด (จะแสดงอยูใ่ นหนังสื อ
กรรมสิ ทธิ์ หอ้ งชุด) ก็จะได้ราคาอัตราส่ วนค่าที่ดินของห้องชุดนั้น ๆ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
บันทึกการประเมินราคาสิ่ งปลูกสร้าง
ของ...................................................
(ตั้งอยูบ่ นที่ดิน  โฉนด  น.ส.3  น.ส.3 ก เลขที่........................ลงวันที่..............................)
1.ประเภท ลักษณะการก่อสร้าง และราคาประเมินของสิ่ งปลูกสร้าง
ประเภท

ลักษณะการ
ก่อสร้าง

ขนาด
(เมตร)
(กxยxส)

ปี ที่สร้าง มูลค่าที่สร้าง สภาพ
หรื อได้มา หรื อได้มา ปั จจุบนั
(บาท)

ใช้งาน
ได้อีก
(ปี )

ราคาประเมิน
(บาท)

การเอาประกัน
อัคคีภยั
วงเงิน(บาท)

หมายเหตุ...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ราคาประเมินเฉพาะที่ดิน (แปลงที่ส่ิ งปลูกสร้างตั้งอยู)่ ไร่ ละ..............................บาท เนื้ อที่ ........./........./........ไร่
รวมราคาประเมิน....................................................บาท
3. จํานวนเงินกูข้ ้ ึนสู ง (ประเมินแบบ  ไม่มีประกันอัคคีภยั  มีประกันอัคคีภยั )
ราคาประเมิน (บาท)
ที่ดิน
(1)

สิ่ งปลูกสร้าง
(2)

4.สหกรณ์ควรกําหนดราคาประเมินเท่ากับ........................................บาท (1) + (2)
....................................................ผูต้ รวจสอบ
........./........../...........

....................................................ผูต้ รวจสอบ
........./........../...........

