








 
 

 
 

บริษัทประเมินราคาสินทรัพย์ 
 
 

 
1. บริษัท เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส  
 

KTAC Appraisal And Services Co., Ltd. 
972/1 อาคารวรสุปิน ชั้น 2 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทร. 0-2641-5157 -61 แฟกซ์ 0-2641-5162 -63 

 
2. บริษัท บางกอกแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
 

BANGKOK VALUATION & CONSULTANT CO.,LTD. 
41/285 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม 

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
โทร. 0-2363-7680-2 แฟกซ์ 0-2363-4329 

 
3. บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด 
 

BANGKOK PROPERTY APPRALSAL CO., LTD 
1420/2 ซอยหลังอาคารตึกไทย ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทร. (02) 240-1250-1, 240-0861-2, 671-0373, 671-3873-6 แฟกซ์ 02-249-3343, 249-337 
 
4. บริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
 

CHARTERED 
Valuation and Consultant Ltd. 

www.charter.co.th  E-mail : customercare@charter.co.th 
โทร. 02-6939603-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

เอกสารประกอบเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2563 
 

• เพื่อซ้ือบ้าน ห้องชุด อาคาร พร้อมที่ดิน เอกสารดังนี้ 
 

  1. คำขอและสญัญากู้เงินพิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์กรอกรายละเอียดครบถ้วน  จำนวน  2  ฉบับ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบตัรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   จำนวน  1  ฉบับ 
     ของผู้กู้และคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก  
     และไม่หมดอายุ ณ วันท่ีอนุมัติเงินกู ้  
  3. สำเนาใบสำคญัการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 
     สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกลุของผู้กู้และคู่สมรส  
  4. สำเนาทะเบยีนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส      จำนวน  1  ฉบับ 

5. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน หรือใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง   จำนวน  1  ฉบับ 
   ของผู้กู้เดือนล่าสุด (กรณีปรับเลื่อนเงินเดือนให้แนบหนังสือการเลื่อนเงินเดือนด้วยทุกคร้ัง) 
6. สัญญาจะขายที่ดินพร้อมสิ่งที่ปลูกสรา้ง/ สญัญาซื้อขาย     จำนวน  1  ฉบับ 
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายและคู่สมรส     จำนวน  1  ฉบับ 
8. สำเนาใบสำคญัการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 

     สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกลุของผู้ขายและคู่สมรส  
9. สำเนาทะเบยีนบ้านของผู้ขายและคู่สมรส       จำนวน  1  ฉบับ 
10. สำเนาโฉนดทีด่ิน หนังสือระวางที่ดิน ราคาประเมินที่ดินของสำนักงานท่ีดิน   จำนวน  1  ฉบับ 
11. ราคาประเมินของบริษัทเอกชนท่ีสหกรณ์ฯ กำหนด     จำนวน  1  เล่ม 
 

• เพื่อซ้ือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง / ซื้อที่ดินเปล่า และหรือปลูกสร้างบ้าน หรือรอการปลูกสร้างบ้าน เอกสารดังนี้ 
 

1. คำขอและสญัญากู้เงินพิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์กรอกรายละเอียดครบถ้วน  จำนวน  2  ฉบับ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบตัรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   จำนวน  1  ฉบับ 
     ของผู้กู้และคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก  
     และไม่หมดอายุ ณ วันท่ีอนุมัติเงินกู้  
  3. สำเนาใบสำคญัการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 
     สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกลุของผู้กู้และคู่สมรส  
  4. สำเนาทะเบยีนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส      จำนวน  1  ฉบับ 

5. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน หรือใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง   จำนวน  1  ฉบับ 
   ของผู้กู้เดือนล่าสุด (กรณีปรับเลื่อนเงินเดือนให้แนบหนังสือการเลื่อนเงินเดือนด้วยทุกคร้ัง) 
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายและคู่สมรส     จำนวน  1  ฉบับ 
7. สำเนาใบสำคญัการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 

     สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกลุของผู้ขายและคู่สมรส  
8. สำเนาทะเบยีนบ้านของผู้ขายและคู่สมรส       จำนวน  1  ฉบับ 
9. สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือระวางที่ดิน ราคาประเมินที่ดินของสำนกังานท่ีดิน   จำนวน  1  ฉบับ 
10. ราคาประเมินของบริษัทเอกชนท่ีสหกรณ์ฯ กำหนด     จำนวน  1  เล่ม 
11. สำเนาแบบแปลนก่อสร้าง (พิมพ์เขียว)      จำนวน  1  ฉบับ 
12. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดดัแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร    จำนวน  1  ฉบับ 
13. สัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้าง โดยแจกแจงรายละเอียดในการก่อสร้างแต่ละงวด  จำนวน  1  ฉบับ 
14. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเหมา      จำนวน  1  ฉบับ 
15. สำเนาทะเบียนบา้นของผู้รับเหมา       จำนวน  1  ฉบับ 

   
 
 
 
 
 



 
 

• เพื่อไถ่ถอน จำนองบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดของตนเองหรือคู่สมรสจากสถาบันการเงินอ่ืน เอกสารดังนี้ 
 

  1. คำขอและสญัญากู้เงินพิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์กรอกรายละเอียดครบถ้วน  จำนวน  2  ฉบับ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบตัรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   จำนวน  1  ฉบับ 
     ของผู้กู้และคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก  
     และไม่หมดอายุ ณ วันท่ีอนุมัติเงินกู้  
  3. สำเนาใบสำคญัการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 
     สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกลุของผู้กู้และคู่สมรส  
  4. สำเนาทะเบยีนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส      จำนวน  1  ฉบับ 

5. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน หรือใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง   จำนวน  1  ฉบับ 
   ของผู้กู้เดือนล่าสุด (กรณีปรับเลื่อนเงินเดือนให้แนบหนังสือการเลื่อนเงินเดือนด้วยทุกคร้ัง) 
6. สัญญาเงินกู้ และสญัญาจำนองของสถาบันการเงิน      จำนวน  1  ฉบับ 
7. หนังสือรับรองการผ่อนชำระหนี้ และยอดหนีค้งเหลือจากสถาบนัการเงิน    จำนวน  1  ฉบับ 
8. หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในอาคาร      จำนวน  1  ฉบับ 

 

• เพื่อต่อเติม หรือปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยของตนเองหรือคู่สมรส เอกสารดังนี้ 
 

1. คำขอและสญัญากู้เงินพิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์กรอกรายละเอียดครบถ้วน  จำนวน  2  ฉบับ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบตัรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   จำนวน  1  ฉบับ 
     ของผู้กู้และคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก  
     และไม่หมดอายุ ณ วันท่ีอนุมัติเงินกู้  
  3. สำเนาใบสำคญัการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 
     สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกลุของผู้กู้และคู่สมรส  
  4. สำเนาทะเบยีนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส      จำนวน  1  ฉบับ 

5. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน หรือใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง   จำนวน  1  ฉบับ 
   ของผู้กู้เดือนล่าสุด (กรณีปรับเลื่อนเงินเดือนให้แนบหนังสือการเลื่อนเงินเดือนด้วยทุกคร้ัง) 
6. รายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการต่อเตมิ หรือปรับปรุงบ้าน ดดัแปลงอาคาร   จำนวน  1  ฉบับ 
7. ใบอนุญาตปลูกสร้าง ต่อเตมิ ดดัแปลงอาคารจากทางราชการ    จำนวน  1  ฉบับ 
8. สำเนาแบบแปลนก่อสร้าง (พิมพ์เขียว)      จำนวน  1  ฉบับ 
9. สัญญาว่าจา้งเหมาก่อสร้าง โดยแจกแจงรายละเอียดในการก่อสร้าง    จำนวน  1  ฉบับ 
10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเหมา      จำนวน  1  ฉบับ 
11. สำเนาทะเบียนบา้นของผู้รับเหมา       จำนวน  1  ฉบับ 

   

• เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้เดิมที่มีอยู่กับ สอ.พช. เอกสารดังนี้ 
 

1. คำขอและสญัญากู้เงินพิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์กรอกรายละเอียดครบถ้วน  จำนวน  2  ฉบับ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบตัรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   จำนวน  1  ฉบับ 
     ของผู้กู้และคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก  
     และไม่หมดอายุ ณ วันท่ีอนุมัติเงินกู้  
  3. สำเนาใบสำคญัการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 
     สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกลุของผู้กู้และคู่สมรส  
  4. สำเนาทะเบยีนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส      จำนวน  1  ฉบับ 

5. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน หรือใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง   จำนวน  1  ฉบับ 
   ของผู้กู้เดือนล่าสุด (กรณีปรับเลื่อนเงินเดือนให้แนบหนังสือการเลื่อนเงินเดือนด้วยทุกคร้ัง) 
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