
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 

คุณภาพการดําเนนิงาน 

คู่มือการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการให้บริการแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ความเป็นมา 
 

ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีครอบครัวเกิดขึ้นใหม่จ านวนมาก  
บางครอบครัวมีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่ไม่มีก าลังซื้อมากพอ รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ที่พ่ึงเริ่มท างานก็มองหาที่อยู่อาศัยใกล้ที่ท างาน แต่อาจจะยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ 
เนื่องจากการซื้อบ้านมีต้นทุนค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

การเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดให้มีเคหะ เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอ านวยความสะดวก แก่ผู้อยู่อาศัย 
ท านุบ ารุง ปรับปรุง และพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมด าเนิน
กิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพ่ือให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ และประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการก่อสร้าง อาคารหรือจัดหาที่ดิน การปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพ่ือให้มีสภาพการ
อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น ดังนั้นงานให้บริการด้านการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่
ประชาชน และให้บริการเช่าหรือขายเพ่ือจัดท าโครงการที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง  
ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ที่ให้ความส าคัญในการเร่งรัดส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มุ่งเน้น
ให้ชุมชนมีบทบาทหลัก ในการพัฒนาและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้ครบทุกมิติ การด าเนินงานจึงค านึงถึงความต้องการของประชาชน ไม่ใช่เพียงแค่สร้างบ้าน
ที่เป็นตัวอาคาร แต่เป้าหมายหลักคือ การสร้างบ้านพร้อมด้วยสังคมที่น่าอยู่ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
เพ่ือความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน  

จากภารกิจดังกล่าวในข้างต้น การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดท าคู่มือการให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการ 
ได้ทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ ในกระบวนงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นภารกิจของ 
การเคหะแห่งชาติ 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 

(1) เพ่ือจัดท าคู่มือการให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่องานกับการเคหะแห่งชาติ ในงานบริการ 
ต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจของการเคหะแห่งชาติ 

(2) เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ทราบแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการด้านต่างกับการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของคู่มือการให้บริการฉบับนี้ 
 

คู่มือการให้บริการฉบับนี้จะประกอบไปด้วยงานบริการต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) การรับช าระเงิน ณ เคาน์เตอร์รับเงิน ส านักงานใหญ่ หรือ ส านักงานเคหะชุมชนการเคหะแห่งชาติ 
(2) การซื้อ เช่าซื้อ โครงการจากการเคหะแห่งชาติ 
(3) การขอให้การเคหะแห่งชาติประสานงานขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
(4) การท าสัญญาโอนสิทธิ 
(5) การท าสัญญากรณีรับสิทธิแทนผู้ซื้อถึงแก่กรรม 
(6) การท าสัญญากรณีรับสิทธิแทนผู้ซื้อสาบสูญ 
(7) การขอเปลี่ยนแปลงชื่อทายาทในสัญญา 

 



1. การรับช าระเงิน ณ เคาน์เตอร์รับเงิน  
ส านักงานใหญ่ หรือ ส านักงานเคหะชุมชนการเคหะแห่งชาติ 

 

การเคหะแห่งชาติมีกระบวนงานที่จะรับเงินจากประชานที่มาซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงผู้ที่เช่าทรัพย์สิน
ของการเคหะแห่งชาติ โดยการเคหะแห่งชาติได้ก าหนดช่องทางการช าระเงินไว้ ประกอบด้วย 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1) ช าระผ่านเคาน์เตอร์รับเงินส่วนกลาง ณ ส านักงานใหญ่ หรือส านักงานเคหะชุมชนการเคหะ
แห่งชาติทั่วประเทศ 

2) ช าระเงินโดยการเขียนค าร้องยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าประเภทออมทรัพย์/
สะสมทรัพย์ แยกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
2.1) กรณีหักผ่านบัญชีรายย่อยใช้ธนาคาร/สาขาเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล ตามที่  

การเคหะแห่งชาติก าหนด 
2.2) กรณีหักผ่านบัญชีทั้งโครงการใช้ธนาคาร/สาขา ตามท่ีการเคหะแห่งชาติก าหนด 

3) ช าระผ่านตัวแทนรับช าระตามใบแจ้งหนี้/ใบทวงหนี้ที่การเคหะแห่งชาติจัดส่งเป็นรายเดือน 
 

ส าหรับช่องทางการรับช าระเงินค่าเช่า/ค่าเช่าซื้อ ผ่านเคาน์เตอร์รับเงินส่วนกลาง ณ ส านักงานใหญ่ 
หรือส านักงานเคหะชุมชนการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา 

1. ผู้ช าระเงิน แจ้งรายละเอียด ชื่อโครงการ บ้านเลขท่ี หรือ ชื่อ-ชื่อสุกล  

ผู้ท าสัญญา หรือ รหัสลูกค้า หรือ เลขท่ีบัตรประชาชน หรือ ใบเสร็จรับเงิน 

หรือใบน าส่งเงินกรณีช าระค่าอ่ืน ๆ ของ กคช. 

15 นาที 
2. จัดส่งเงินตามจ านวนที่จะต้องช าระแก่เจ้าหน้าที่รับเงิน 

3. เจ้าหน้าที่ของ กคช. จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 2 ฉบับ ได้แก่ ต้นฉบับและส าเนา

รับเงิน ให้ถูกต้องตรงตามจ านวนเงินในใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือชื่อ 

ในใบเสร็จรับเงิน ให้ปรากฏทั้งต้นฉบับและส าเนา 

4. ส่งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้ผู้ช าระเงิน 

 
 
 
 
 
 
 



2. การซื้อ เช่าซื้อ โครงการจากการเคหะแห่งชาติ 
 

ส าหรับลูกค้าและประชาชนที่มีความประสงค์จะซื้อโครงการจากการเคหะแห่งชาตินั้น มีกระบวนงาน
การให้บริการงานขายโครงการ ทั้งนี้กระบวนงานนี้จะด าเนินการโดยฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ของ
การเคหะแห่งชาติ ซึ่งมรีายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินการ ต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา 

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ขาย 

30 นาที 

2. รับฟังค าชี้แจงข้อมูลโครงการ / วิธีการและขั้นตอนการจอง 

3. เลือกจองอาคาร / ห้อง 

4. ลูกค้ากรอกข้อมูลในแบบจองสิทธิ และระบุทายาท 

5. เจ้าหน้าที่ขายจะสัมภาษณ์คุณสมบัติลูกค้า / รายรับ – รายจ่าย  

ตามแบบสัมภาษณ์ข้อมูลที่ก าหนด เพ่ือบันทึกข้อมูลลงในระบบ 

6. ตรวจสอบความถูกต้องในแบบจองสิทธิ 

7. ลูกค้าน าใบจองสิทธิไปแสดงเพ่ือช าระเงิน ณ เคาน์เตอร์การเงิน 

8. ลูกค้ารับใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน 

9. ลูกค้าน าใบเสร็จรับเงินแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขาย 

10. เจ้าหน้าที่ขายพิมพ์สัญญาเพ่ือมอบสัญญาให้ลูกค้าลงนาม 

11. ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลในสัญญา ชื่อ นามสกุล รายละเอียดต่าง ๆ  

และลงนามในสัญญา 

12. ลูกค้ารับสัญญาคู่ฉบับกลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. การขอให้การเคหะแห่งชาติประสานงานขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
 

ประชาชน/ลูกค้า ที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อในวันท าสัญญา จะมีผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงาน
ขายและลูกค้าสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ด าเนินการ มีระยะเวลาการด าเนินการรวม 45 นาที 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 

1.  การให้ลูกค้าเตรียม

เอกสารยื่นขอสินเชื่อ

ในวันท าสัญญา 

โครงการยังไม่ก่อสร้าง / อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

 เจ้าหน้าที่ กคช. อธิบายวิธีการขอสินเชื่อ / เอกสาร

ประกอบการขอสินเชื่อ 

 เจ้าหน้าที่ กคช. แนะน าวิธีการเดินบัญชีเพ่ือสร้างวินัยทาง

การเงิน 

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 เจ้าหน้าที่ กคช. อธิบายวิธีการขอสินเชื่อ / ธนาคารที่ให้

สินเชื่อ / อัตราดอกเบี้ย 

 เจ้าหน้าที่ กคช. แนะน าวิธีการเดินบัญชีเพ่ือสร้างวินัยทาง

การเงิน 

 เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ประกอบด้วย 

- แบบฟอร์มใบขอสินเชื่อ (ของธนาคาร) 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / ใบแจ้ง

ความ (ถ้ามี) 

- หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี) 

- เอกสารรับรองรายได้ / หนังสือรับรองรายได้ หรือ สลิป

เงินเดือน 

- กรณีประกอบอาชีพอิสระใช้รูปถ่ายสถานที่

ประกอบการ 3 - 5 รูป, ใบจดทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 

- ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement ย้อนหลัง    

6 - 12 เดือน 

10 นาที 



ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 

- หลักฐานของคู่สมรส เช่น ส าเนาบัตรประชาชน /ส าเนา

ทะเบียนบ้าน / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

- ส าเนาใบเสร็จรับเงินมัดจ า 

- ส าเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / เช่าซื้อ 

2.  การให้ลูกค้าจัดส่ง

เอกสารขอสินเชื่อ 
 เจ้าหน้าที่ กคช. อธิบายวิธีการกรอกข้อมูลพร้อมให้

แบบฟอร์มใบขอสินเชื่อ 

 เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ กคช. 

ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลในแบบฟอร์มใบขอ

สินเชื่อ พร้อมกับตรวจทานเอกสารประกอบการยื่นขอ

สินเชื่อให้ครบถ้วน 

 รวบรวมเอกสารส่งแฟ้มเอกสารให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

20 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. การท าสัญญาโอนสิทธิ 
 

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะท าสัญญาโอนสิทธิเพ่ือให้บุคคลอื่น ลูกค้าสามารถด าเนินการได้ท่ี 
ส านักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และส านักงานเคหะนครหลวงหรือส านักงานเคหะจังหวัดทุกแห่ง โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 

1. การให้ข้อมูลพร้อม

รับค าร้องโอนสิทธิ

ลูกค้า 

1.1. เจ้าหน้าที่จะแนะน าขั้นตอน พร้อมให้จัดเตรียม

เอกสารประกอบการโอนสิทธิ ดังนี้ 

ผู้โอนสิทธิ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร 

- ส าเนาใบเสร็จรับเงินงวดเดือนปัจจุบัน / ส าเนา

ใบเสร็จรับเงินปิดบัญชีจากธนาคาร 

- ส าเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาจอง 

ผู้รับโอนสิทธิ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

- เอกสารรับรองรายได้ / หนังสือรับรองรายได้ 

หรือ สลิปเงินเดือน 

- ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / 

ใบบันทึกประจ าวัน กรณีแยกกันอยู่ ไม่จด

ทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 

- หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี) 

- หลักฐานของคู่สมรส เช่น ส าเนาบัตรประชาชน /

ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล 

(ถ้ามี) 

1.2 ยื่นค าร้องโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ 

1-2 ชั่วโมง 



ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 

1.3 เจ้าหน้าที่ กคช. ตรวจทานความถูกต้องของค าร้อง

ขอโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ 

1.4 เจ้าหน้าที่ กคช. ตรวจทานเอกสารประกอบการขอ

โอนสิทธิให้ครบถ้วน 

1.5 ตรวจทานคุณสมบัติทั้งของผู้โอนสิทธิและผู้รับ 

โอนสิทธิ พร้อมทั้งตรวจทานจากแฟ้มสัญญาเดิม 

จากระบบ 

1.6 เจ้าหน้าที่ กคช. ก าหนดวันนัดท าสัญญาโอนสิทธิ 

2. ขออนุมัติท าสัญญา

โอนสิทธิ 

เจ้าหน้าที่ กคช. ด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติการโอนสิทธิ 1 วันท าการ 

3. ช าระเงินพร้อมท า

สัญญาโอนสิทธิ 

3.1 ผู้โอนสิทธิและผู้รับโอนสิทธิ ช าระค่าธรรมเนียมการ

โอนสิทธิ 

3.2 จัดท าสัญญาการโอนสิทธิ พร้อมให้ผู้โอนสิทธิและ

ผู้รับโอนสิทธิลงนามในสัญญาโอนสิทธิ และผู้รับโอน

สิทธิรับส าเนาสัญญาฉบับใหม่กลับ 

2 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การท าสัญญากรณีรับสิทธิแทนผู้ซื้อถึงแก่กรรม 

 

การรับสิทธิแทนผู้ซื้อถึงแก่กรรมนั้น จะมีได้ 3 กรณี คือ 
1. การท าสัญญาในฐานะทายาทที่ระบุในสัญญา 
2. การท าสัญญาในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง 
3. การท าสัญญาในฐานะผู้จัดการมรดกผู้ซื้อถึงแก่กรรม 
ในแต่ละกรณีของการท าสัญญารับสิทธิแทนผู้ซื้อถึงแก่กรรมนั้น ลูกค้าสามารถด าเนินการได้ที่ 

ส านักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และส านักงานเคหะนครหลวงหรือส านักงานเคหะจังหวัดทุกแห่ง  และมี
ขั้นตอนการด าเนินการในแต่ละกรณี ดังนี้ 

 

กรณีที่ 1 การท าสัญญาในฐานะทายาทที่ระบุในสัญญา 

 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 

1. รับค าร้องขอรับสิทธิ

พร้อมเอกสาร  

(ก่อนรับมอบอาคาร) 

ผู้รับสิทธิแทนผู้ซื้อถึงแก่กรรม ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้ 

- ค าร้องขอรับสิทธิ/แบบจองสิทธิ 

- ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตร

พนักงานองค์กรของรัฐ 

- ส าเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้รับสิทธิ และคู่สมรส   

(ถ้ามี) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) กรณีอยู่กินร่วมกันโดย

ไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้เขียนค าร้องยืนยัน 

- คู่ฉบับสัญญา กรณีสูญหายให้แจ้งความ และขอคัด

ส าเนาสัญญาจาก กคช. 

- ใบเสร็จรับเงินค่างวดปัจจุบัน (กรณีใบเสร็จรับเงินสูญ

หายให้ใช้เอกสารใบแจ้งความ) 

- ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ซื้อที่ถึงแก่กรรม 

10 นาที 

2. ตรวจสอบสิทธิและ

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ 

และขออนุมัติการรับ

สิทธิแทนผู้ซื้อถึงแก่

กรรม 

เจ้าหน้าที่ กคช. ตรวจสอบสัญญาคู่ฉบับจากผู้รับสิทธิ 

จัดท าบันทึกเพ่ือขออนุมัติการรับสิทธิแทนผู้ซื้อถึงแก่กรรม 

10 นาที 



ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 

3. แจ้งผู้รับสิทธิท าสัญญา โทรศัพท์แจ้งผู้รับสิทธิ หรือส่งจดหมายแจ้งผู้รับสิทธิ 1 ช่ัวโมง 

4. ขั้นตอนการท าสัญญา 4.1 ผู้รับสิทธิช าระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ ต่อเจ้าหน้าที่

การเงิน 

4.2 น าใบเสร็จรับเงิน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ กคช. 

4.3 เจ้าหน้าที่ กคช. ท าสัญญาบันทึกต่อท้ายสัญญาในระบบ 

Front End 

4.4 ผู้รับสิทธิลงนามในสัญญาบันทึกต่อท้ายสัญญา 

4.5 ผู้รับสิทธิรับมอบสัญญาคู่ฉบับ 

1 ช่ัวโมง 

 

หมายเหตุ :  กรณผีู้รับสิทธิมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมาท าสญัญาแทนตน ผู้รับมอบอ านาจไมม่ีอ านาจในการระบุช่ือ
ทายาท หากผู้รับสิทธิถึงแก่กรรม เว้นแต่จะได้ระบุชื่อทายาทไว้ในหนังสือมอบอ านาจ 

 
 

กรณีที่ 2 การท าสัญญาในฐานะผู้แทนโดยชอบหรือผู้ปกครอง 

 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 

1. รับค าร้องขอรับ
สิทธิพร้อมเอกสาร  

ให้ผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ยื่นค าร้อง ขอรับ
สิทธิแทนผู้เยาว์ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 

- ค าร้องขอรับสิทธิ/แบบจองสิทธิ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือ

บัตรพนักงานองค์การของรัฐ พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้แทนโดยชอบธรรม 

- กรณีเป็นผู้ปกครองให้แนบค าสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครอง 
- คู่ฉบับสัญญา กรณีสูญหายให้แจ้งความ และขอคัดส าเนา

สัญญาจาก กคช. 
- ใบเสร็จรับเงินค่างวดปัจจุบัน (กรณีใบเสร็จรับเงินสูญ

หายให้ใช้เอกสารใบแจ้งความ) 
- ส าเนาใบมรณะบัตรของผู้ซื้อที่ถึงแก่กรรม 

1 ชั่วโมง 

2. ตรวจสอบสิทธิและ
คุณสมบัติผู้รับสิทธิ 
และขออนุมัติการ

เจ้าหน้าที่ กคช. ตรวจสอบสัญญาคู่ฉบับจากผู้รับสิทธิจัดท า
บันทึกเพ่ือขออนุมัติการรับสิทธิแทนผู้ซื้อถึงแก่กรรม 
หมายเหตุ :  

10 นาที 



ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 
รับสิทธิแทนผู้ซื้อถึง
แก่กรรม 

1.   ในกรณีผู้ซื้อถึงแก่กรรม และระบุชื่อบุคคลที่จะรับผิดชอบ 
แทนไว้ในสัญญา หากปรากฏว่าผู้ที่จะรับสิทธิแทนเป็นผู้เยาว์ใน
กรณีเช่นนี้จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ท าสัญญากับ กคช. 
แทนผู้เยาว์ 
2.   เป็นผู้ที่จะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ 

3. แจ้งผู้รับสิทธิท า
สัญญา 

โทรศัพท์แจ้งผู้รับสิทธิ หรือส่งจดหมายแจ้งผู้รับสิทธิ  

4. ขั้นตอนการท า
สัญญา 

4.1 ผู้รับสิทธิช าระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ ต่อเจ้าหน้าที่
การเงิน 

4.2 น าใบเสร็จรับเงิน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ กคช. 
4.3 เจ้าหน้าที่ กคช. ท าสัญญาบันทึกต่อท้ายสัญญาในระบบ 

Front End 
4.4 ผู้รับสิทธิลงนามในสัญญาบันทึกต่อท้ายสัญญา 
4.5 ผู้รับสิทธิรับมอบสัญญาคู่ฉบับ 

1 ช่ัวโมง 

 

หมายเหตุ :    1.   ผู้เยาว์ คือ ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือมิได้บรรลุนิตภิาวะโดยการจด 
ทะเบียนสมรส)  

 2.  ผู้แทนโดยชอบธรรม คือ ผู้ใช้อ านาจปกครอง และผู้ปกครอง ได้แก ่
ผู้ใช้อ านาจปกครอง ได้แก่ บิดา มารดา  
ผู้ปกครอง ได้แก่ บุคคลซึ่งศาลตั้งให้เป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ ซึ่งจะมไีด้ในกรณีที่ผู้เยาว์ไม่มีบิดา มารดา  
หรือบิดา มารดาถูกถอนอ านาจปกครอง 

 
  



กรณีที่ 3 การท าสัญญาในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ถึงแก่กรรม 
 

ในกรณีผู้ซื้อถึงแก่กรรม และมิได้ระบุชื่อบุคคลที่จะรับสิทธิแทน หากผู้ซื้อถึงแก่กรรม มีค าแนะน าให้
ผู้ขอรับสิทธิไปยื่นค าร้องต่อศาลขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพ่ือจัดการทรัพย์สินกับการเคหะแห่งชาติ  
และติดต่อการเคหะแห่งชาติเพ่ือด าเนินการ โดยก าหนดขั้นตอนด าเนินการไว้ดังนี้ 

 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 

1. รับค าร้องขอรับสิทธิ

พร้อมเอกสาร 

ให้จัดการมรดกตามค าสั่งศาล ยื่นค าร้องขอรับสิทธิการซื้อ

ในฐานะผู้จัดการมรดก พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้  

- ค าร้องขอรับสิทธิ/แบบจองสิทธิ 

- ค าสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก 

- คู่ฉบับสัญญา กรณีสูญหายให้แจ้งความ และขอคัด

ส าเนาสัญญาจาก กคช. 

- ใบเสร็จรับเงินค่างวดปัจจุบัน (กรณีใบเสร็จรับเงิน

สูญหายให้ใช้เอกสารใบแจ้งความ) 

- ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ซื้อที่ถึงแก่กรรม 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 

หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ ของผู้รับสิทธิ 

- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับสิทธิ 

10 นาที 

2. ตรวจสอบสิทธิและ

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ และ

ขออนุมัติการรับสิทธิแทน

ผู้ซื้อถึงแก่กรรม 

เจ้าหน้าที่ กคช. ตรวจสอบสัญญาคู่ฉบับจากผู้รับสิทธิ 

จัดท าบันทึกเพ่ือขออนุมัติการรับสิทธิแทนผู้ซื้อถึงแก่กรรม 

10 นาที 

3. แจ้งผู้รับสิทธิท าสัญญา โทรศัพท์แจ้งผู้รับสิทธิ หรือส่งจดหมายแจ้งผู้รับสิทธิ  

4. ขั้นตอนการท าสัญญา 4.1 ผู้รับสิทธิช าระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ ต่อเจ้าหน้าที่

การเงิน 

4.2 น าใบเสร็จรับเงิน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ กคช. 

4.3 เจ้าหน้าที่ กคช. ท าสัญญาบันทึกต่อท้ายสัญญาใน

ระบบ Front End 

4.4 ผู้รับสิทธิลงนามในสัญญาบันทึกต่อท้ายสัญญา 

4.5 ผู้รับสิทธิรับมอบสัญญาคู่ฉบับ 

1 ช่ัวโมง 



6. การท าสัญญากรณีรับสิทธิแทนผู้ซื้อสาบสูญ 
 

ในกรณีผู้ซื้อสูญหาย มีค าแนะน าให้ผู้ขอรับสิทธิไปยื่นค าร้องต่อศาลขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก  
เพ่ือจัดการทรัพย์สินกับการเคหะแห่งชาติ และลูกค้าสามารถด าเนินการได้ที่ส านักงานใหญ่ การเคหะ
แห่งชาติ และส านักงานเคหะนครหลวงหรือส านักงานเคหะจังหวัดทุกแห่ง โดยก าหนดขั้นตอนด าเนินการไว้
ดังนี้ 

 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 

1. รับค าร้องขอรับสิทธิ
พร้อมเอกสาร  

ให้จัดการมรดกตามค าสั่งศาล ยื่นค าร้องขอรับสิทธิการซื้อ
ในฐานะผู้จัดการมรดก พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้  

- ค าร้องขอรับสิทธิ/แบบจองสิทธิ 
- ค าสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก 
- คู่ฉบับสัญญา กรณีสูญหายให้แจ้งความ และขอคัด

ส าเนาสัญญาจาก กคช. 
- ใบเสร็จรับเงินค่างวดปัจจุบัน (กรณีใบเสร็จรับเงิน

สูญหายให้ใช้เอกสารใบแจ้งความ) 
- ส าเนาบัตรประชาชนผู้สูญหาย 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

ข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ ของ
ผู้รับสิทธิ 

- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับสิทธิ 

10 นาที 

2. ตรวจสอบสิทธิและ
คุณสมบัติผู้รับสิทธิ และ
ขออนุมัติการรับสิทธิ
แทนผู้ซื้อที่สาบสูญ 

เจ้าหน้าที่ กคช. ตรวจสอบสัญญาคู่ฉบับจากผู้รับสิทธิ 
จัดท าบันทึกเพ่ือขออนุมัติการรับสิทธิแทนผู้ซื้อที่สาบสูญ 

10 นาที 

3. แจ้งผู้รับสิทธิท าสัญญา โทรศัพท์แจ้งผู้รับสิทธิ หรือส่งจดหมายแจ้งผู้รับสิทธิ  

4. ขั้นตอนการท าสัญญา 4.1 ผู้รับสิทธิช าระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ ต่อเจ้าหน้าที่
การเงิน 

4.2 น าใบเสร็จรับเงิน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ กคช. 
4.3 เจ้าหน้าที่ กคช. ท าสัญญาบันทึกต่อท้ายสัญญาใน

ระบบ Front End 
4.4 ผู้รับสิทธิลงนามในสัญญาบันทึกต่อท้ายสัญญาในฐานะ

ผู้จัดการมรดก 
4.5 ผู้รับสิทธิรับมอบสัญญาคู่ฉบับ 

1 ชั่วโมง 



7. การขอเปลี่ยนแปลงช่ือทายาทในสัญญา 
 

เมื่อผู้ซื้อได้แสดงเจตนาระบุทายาทตามสัญญาจะซื้อจะขาย ในล าดับที่ 1 และล าดับที่ 2 แล้วนั้น  
ในระหว่างที่ผู้ขายยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์พร้อมทรัพย์สินตามสัญญาจะซื้อจะขาย ให้แก่ผู้ซื้อ หรือได้ส่งมอบ
อาคารให้แก่ผู้ซื้อเข้าอยู่อาศัย หากผู้ซื้อมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อทายาทที่ระบุไว้ในวันท าสัญญา
ดังกล่าวนั้น ผู้ซื้อก็สามารถกระท าได้โดยด าเนินการได้ที่ส านักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และส านักงาน
เคหะนครหลวงหรือส านักงานเคหะจังหวัดทุกแห่ง และมีขั้นตอนด าเนินการไว้ดังนี้ 

 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา 

1. ตรวจสอบสิทธิ   ผู้ซื้อยื่นเอกสารสัญญาคู่ฉบับ พร้อมแจ้งแก่
เจ้าหน้าที่ขอเปลี่ยนแปลงชื่อทายาทเดิม เพ่ือ
ตรวจสอบ 

10 นาที 

2. ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลง
ทายาท 

 ผู้ซื้อยื่นค าร้องแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
ทายาทในล าดับที่ 1 หรือ 2 ต่อหน้าเจ้าหน้าที่การ
เคหะแห่งชาติ 

 เอกสารประกอบ  
- สัญญาคู่ฉบับจะซื้อจะขาย  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หรือบัตร

ข้าราชการ/หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ 
ของผู้ซื้อ 

- ใบจองสิทธิ 

 10 นาที 

3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงทายาท เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญญาคู่ฉบับ ตรวจสอบเอกสาร 
และชื่อทายาทท่ีขอเปลี่ยนแปลง น าเสนออนุมัติ 

20 นาที 

4. ขั้นตอนการท าสัญญา 4.1 ผู้รับสิทธิน าใบน าส่งค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
ทายาทท่ีได้รับจากเจ้าหน้าที่ ไปช าระค่าธรรมเนียม
ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 

4.2 น าใบเสร็จรับเงิน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ กคช. 
4.3 เจ้าหน้าที่ กคช. ท าสัญญาบันทึกต่อท้ายสัญญาใน

ระบบ Front End และพิมพ์บันทึกเพ่ิมเติมต่อท้าย
สัญญาจ านวน 2 ฉบับ 

4.4 ผู้รับสิทธิลงนามในสัญญาบันทึกต่อท้ายสัญญา 
4.5 ผู้รับสิทธิรับมอบสัญญาคู่ฉบับ 

60 นาที 

 


