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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินราคาหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555
**************************

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ข้อ 79 (11)
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 51 ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2555 ได้พิจารณากาหนด
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาหลักทรัพย์ สาหรับเงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไว้
ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินราคาหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินราคาหลักทรัพย์ พ.ศ. 2549 โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“ราคาประเมินที่ดิน” หมายถึง การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของทางราชการ
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาที่ท้ งั ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายส่ วนมากยินดีตกลงซื้ อขายกัน
“วิธีตน้ ทุนทดแทน” หมายถึง เป็ นวิธีการคิดหามูลค่าของโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้างที่จะทา
การประเมินราคาโดยการประมาณราคาต้นทุ นราคาค่าก่อสร้ างใหม่ในลักษณะทดแทนของเก่าหักด้วยค่าเสื่ อม
ตามอายุการก่อสร้าง
“ต้นทุนราคาค่าก่อสร้างใหม่” หมายถึง การประเมินราคาค่าก่อสร้างที่สมมุติวา่ สร้าง
ขึ้นใหม่ทดแทนของเดิม ณ วันที่ทาการประเมินราคาโดยให้มี ขนาด รู ปร่ าง ลักษณะ วัสดุก่อสร้างและ
ประโยชน์ใช้สอยเหมือนเดิม
“ค่าเสื่ อม” หมายถึง การเสื่ อมค่าอันเนื่องมาจากอายุการก่อสร้างของโรงเรื อน สิ่ งปลูก
สร้างโดยคิดหักเป็ นร้อยละต่อปี ตามประเภทของโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้างนั้น ๆ
“พื้นที่ใช้สอย” หมายถึง พื้นที่ของโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้างอันประกอบด้วยพื้นห้อง
ต่าง ๆ และให้รวมถึงเฉลียง ระเบียบ และส่ วนโล่งหลังคาคลุม
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หมวด 1
การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ทดี่ ิน
ข้อ 5. การประเมินราคาที่ดิน
5.1 การประเมินราคาที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างถาวรได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน
ทางราชการ
5.2 การประเมินราคาที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างถาวรได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
ทางราชการ
ข้อ 6. การประเมินราคาที่ดินอาจเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
6.1 การประเมินราคาที่ดินอาจเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
6.1.1 การถมที่ดิน
6.1.1.1 การถมที่ดินโดยไม่มีเขื่อน
6.1.1.2 การถมที่ดินโดยมีเขื่อน
6.1.2 ที่ดินติดถนนมาตรฐาน ถนนหลัก ถนนซอย หรื อแหล่งชุมชน
หนาแน่น หรื อการคมนาคม สะดวก หรื อติดแม่น้ าลาคลอง ให้เพิ่ม
หรื อลด ตามแต่สภาพแวดล้อม ดังนี้
6.1.2.1 สภาพแวดล้อมที่ดีให้บวกเพิม่ 10% ของราคาประเมินทางราชการ เช่น
- มีการคมนาคมสะดวก
- อยูย่ า่ นศูนย์การค้า
- ติดแม่น้ าลาคลอง
ฯลฯ
6.1.2.2 สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ให้ลด 10% ของราคาประเมินทางราชการ เช่น
- ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม
- ใกล้แหล่งขยะมูลฝอย
- ใกล้ป่าช้า
- ใกล้แหล่งเสื่ อมโทรม
- มีสายไฟแรงสู งผ่าน
- มีท่อก๊าซผ่าน
ฯลฯ
6.1.3 มีสาธารณู ปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า น้ า น้ าประปา โทรศัพท์พ้นื ฐาน
ให้คิดราคาตามเป็ นจริ ง แต่ท้ งั นี้ไม่เกินรายการละหนึ่งหมื่นบาท

3

หมวด 2
การกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้ าง
ข้อ 7. การกาหนดราคาประเมินโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้างให้คานวณตามรายละเอียดแต่ละประเภท
ดังนี้
ประเภท / รายละเอียด

1

ราคาประเมิน / ตารางเมตร
พอใช้ ปานกลาง
ดี

บ้ านพักอาศัย

4,000
5,000
8,000
บ้ านไม้ ช้ ันเดียว โครงสร้างและโครงหลังคาเป็ นไม้ท้ งั หมด หลังคามุง
กระเบื้องผนังส่ วนใหญ่เป็ นไม้หรื อกระเบื้องกระดาษ พื้นเป็ น ค.ส.ล. วางบนดิน
4,500
7,000
9,000
หรื อพื้นไม้ยกระดับ ประตู – หน้าต่างเป็ นไม้ ลูกฟั กกระจกหรื อไม้ มีฝ้าเพดาน
บ้ านไม้ 2 ชั้น โครงสร้างและโครงหลังคาเป็ นไม้ท้ งั หมด หลังคามุงกระเบื้อง ผนัง
5,000
6,000
8,000
ชั้นบน – ล่าง ส่ วนใหญ่เป็ นไม้หรื อกระเบื้องกระดาษ พื้นชั้นบนเป็ นไม้ ส่ วนชั้น
7,000 10,000
ล่างเป็ น ค.ส.ล. วางบนดิน หรื อพื้นไม้ยกระดับ มีฝ้าเพดาน ประตู - หน้าต่างเป็ นไม้ 5,500
ลูกฟักกระจกหรื อไม้
บ้ านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น โครงสร้างชั้นล่างเป็ น ค.ส.ล. ส่ วนชั้นบนเป็ นไม้หลักคา
5,000
6,000
7,500
โครงไม้มุงกระเบื้อง ผนังชั้นล่างก่ออิฐ ชั้นบนเป็ นไม้หรื อกระเบื้องกระดาษ พื้น
5,500
7,000
9,500
ชั้นล่างเป็ น ค.ส.ล. วางบนดิน ส่ วนชั้นบนเป็ นพื้นไม้ ประตู – หน้าต่างเป็ นไม้ลูก
ฟัก กระจกหรื อไม้ฝ้าเพดานกระเบื้องกระดาษหรื อยิปซัม่ บอร์ด
บ้ านตึกชั้นเดียว โครงสร้าง ค.ส.ล. หลังคาเป็ นโครงไม้หรื อเหล็กมุงกระเบื้อง
4,000
5,000
7,000
ผนังก่ออิฐ พื้น ค.ส.ล. วางบนดินหรื อยกระดับ ประตู – หน้าต่างเป็ นไม้ลูกฟั ก
4,500
7,000
9,000
กระจกฝ้าเพดานกระเบื้องกระดาษหรื อยิปซัม่ บอร์ดไม้หรื อ ที – บาร์
บ้ านตึก 2 ชั้น โครงสร้าง ค.ส.ล. หลังคาเป็ นโครงไม้หรื อเหล็กมุงกระเบื้อง ผนัง
6,000
7,500
9,000
ส่ วนใหญ่ก่ออิฐ พื้นชั้นล่างเป็ น ค.ส.ล. วางบนดินหรื อยกระดับ ส่ วนชั้นบนอาจ
7,000
8,500 10,000
เป็ นไม้หรื อ ค.ส.ล. ทาผิวประตู – หน้าต่างเป็ นไม้หรื ออลูมิเนี ยมลูกฟั ก กระจก ฝ้า
เพดานหรื อยิปซัม่ เคร่ าไม้ / เหล็ก / ทีบาร์
พอใช้ การออกแบบอย่างง่าย ๆ พื้นผิดส่ วนใหญ่ขดั มัน(ไม่ทาผิว) การใช้วสั ดุแบบง่าย ๆ และราคาถูก ห้องน้ าผิวพื้น
ผนังทาผิวขัดมัน การตกแต่งภายในมีนอ้ ย เฟอร์นิเจอร์ชนิดติดตรึ งมีนอ้ ยหรื อไม่มี
ปานกลาง การออกแบบดีข้ ึน มีการจัดสัดส่ วนของห้องให้เหมาะสมกับการใช้สอย พื้นผิวมีการตกแต่งผิว เช่น ปูปาร์เก้
ลายโมเสด หรื อกระเบื้องยาง ห้องน้ าผิวพื้น – ผิวผนังจะปูกระเบื้องเคลือบ มีการตกแต่งภายในพอประมาณ เกณฑ์การ
ใช้วสั ดุทวั่ ไปปานกลาง เฟอร์นิเจอร์ชนิดติดตรึ งมีเป็ นบางส่ วน วัสดุมุงหลังคาเป็ นกระเบื้อง
ดี การออกแบบดีเยี่ยม มีการจัดส่ วนของห้องให้เหมาะสมดีมากขึ้น พื้นผิวมีการตกแต่งด้วยวัสดุราคาแพงขึ้น เช่น
พื้นหิ นอ่อน หรื อกระเบื้องเซรามิคแผ่นใหญ่ 12 นิ้ว ขึ้นไป / ปาร์เก้ไม้สกั – มะค่า สลักลายใหญ่เข้าลิน้ ผนังจะปิ ดทับ
ด้วยวอลล์เปเปอร์ ประตูหน้าต่างส่ วนใหญ่เป็ นอลูมิเนียม ลูกฟักกระจกสี ชา มีการตกแต่งภายในดีเยี่ยม
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ประเภท / รายละเอียด

2

ราคาประเมิน / ตารางเมตร
พอใช้ ปานกลาง
ดี

ทาวน์ เฮ้ าส์ /เรื อนแถว และอาคารพาณิชย์

ทาวน์ เฮ้ าส์ /เรื อนแถวชั้นเดียว โครงสร้างทัว่ ไปเป็ น ค.ส.ล. หลังคาโครงไม้ เหล็ก
5,500
6,500
มุงด้วยกระเบื้องลอนด้านหลัง ส่ วนด้านหน้าโชว์เป็ นมอร์เนีย ผนังก่ออิฐพื้นเป็ น 4,000
6,000
7,500
ค.ส.ล. วางบนดินหรื อยกระดับ ประตู – หน้าต่างเป็ นไม้ลูกฟั ก กระจกฝ้าเพดาน 5,000
กระเบื้องกระดาษ/ยิปซ่ มบอร์ด เคร่ าไม้หรื อ ที - บาร์
ทาวน์ เฮาส์ /เรื อนแถว 2 ชั้น ขึน้ ไป โครงสร้างทัว่ ไปเป็ น ค.ส.ล. หลังคาเป็ นโครง
ไม้/เหล็ก มุงด้วยกระเบื้องลอนด้านหลัง ส่ วนด้านหน้าเป็ นมอร์เนีย ผนังก่ออิฐ
4,000
5,500
7,000
พื้นชั้นล่างเป็ น ค.ส.ล. วางบนดินหรื อยกระดับ ส่ วนชั้นบนเป็ นไม้หรื อ ค.ส.ล.
5,000
6,000
8,000
ประตู - หน้าต่าง เป็ นลูกฟัก กระจก ฝ้าเพดานกระเบื้องกระดาษ/ยิปซัม่ บอร์ดเคร่ า
ไม้หรื อ ที – บาร์
ตึกแถวชนิดครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น โครงสร้างชั้นล่างเป็ น ค.ส.ล. ส่ วนชั้นบนเป็ น
ไม้หลังคาโครงไม้มุงกระเบื้องลอน ผนังชั้นล่างก่ออิฐ ส่ วนชั้นบนเป็ นผนังไม้หรื อ
4,000
5,000
6,500
กระเบื้องกระดาษ พื้นชั้นล่างเป็ น ค.ส.ล. วางบนดินหรื อยกระดับ ส่ วนชั้นบนเป็ น
4,500
6,000
7,000
พื้นไม้ ฝ้าเพดานกระเบื้องกระดาษ/ยิปซัม่ บอร์ด เคร่ าไม้ ประตู – หน้าต่างเป็ นไม้
ลูกฟักกระจก
ตึกแถวชั้นเดียว โครงสร้างทัว่ ไป ค.ส.ล. หลังคาโครงไม้หรื อเหล็ก มุงกระเบื้อง
3,500
5,000
6,500
ผนังก่ออิฐ พื้น ค.ส.ล. วางบนดินหรื อยกระดับ ประตู – หน้าต่าง เป็ นไม้ลูกฟัก
4,000
6,000
7,000
กระจก เพดานกระเบื้องกระดาษหรื อยิปซัม่ บอร์ด เคร่ าไม้
ตึกแถว 2 ชั้นขึน้ ไป โครงสร้างทัว่ ไปเป็ น ค.ส.ล. หลังคาอาจเป็ น ค.ส.ล. หรื อเป็ น
3,500
5,000
7,000
โครงไม้หรื อเหล็ก มุงด้วยกระเบื้องลอน พื้นเป็ น ค.ส.ล. ในส่ วนชั้นล่างซึ่ งวางบน
4,500
6,000
8,000
ดินหรื อยกระดับ ส่ วนชั้นบนอาจเป็ นพื้น ค.ส.ล. หรื อพื้นไม้ ผนังก่ออิฐ ประตูหน้าต่างเป็ นไม้ลูกฟักกระจก ฝ้าเพดานฉาบปูนหรื อเปลือยผิว
พอใช้ การออกแบบ รู ปแบบเป็ นอย่างง่าย ๆ ผนังภายในไม่มีการกั้น เปิ ดโล่งตลอด ผิวพื้นไม่มีการทาผิว (ขัดมัน) วัสดุ
ที่ใช้เป็ นชนิ ดเรี ยบและราคาถูก ผิวพื้น – ผนังในห้องน้ าจะเป็ นฉาบปูนขัดมัน (ไม่ปูกระเบื้องเคลือบ) การตกแต่งภายใน
มีนอ้ ย
ปานกลาง การออกแบบ รู ปแบบดี ข้ ึ น มีการจัดสัดส่ วนภายในเป็ นห้อง ๆ เฉพาะมีการตกแต่งภายในอาคารมากขึ้ น
เช่น อาจเป็ นเฟอร์นิเจอร์ติดตรึ งบางส่ วน ผิวพื้นมีการปูวสั ดุแต่งผิว เช่น ปาร์เก้ลายโมเสส ภายในห้องน้ ามีการ
ปูกระเบื้องที่พ้ืนและผนัง
ดี (เฉพาะห้องน้ า – ส้วม) ผิวผนังและผิวพื้นปูดว้ ยกระเบื้องเคลือบเซรามิคชนิดสี พิเศษ หรื อลวดลายหรื อปูดว้ ยหิ นอ่อน
เครื่ องสุ ขภัณฑ์เป็ นสี พิเศษหรื อสี พรี เมี่ยม ชนิดสุ ขภัณฑ์เป็ นชนิ ดดีเยี่ยม มีอ่างอาบน้ า มีสุขภัณฑ์ครบ
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ประเภท / รายละเอียด

3

ราคาประเมิน / ตารางเมตร
พอใช้ ปานกลาง
ดี

ทาวน์ เฮ้ าส์ /เรื อนแถวชั้นเดียว
รายละเอียดเหมือนทาวน์เฮ้าส์/เรื อนแถว

4,000

6,000

7,000

4,000

6,000

7,500

6,000

8,000

ทาวส์ เฮ้ าส์ /เรื อนแถว 2 ชั้นขึน้ ไป
รายละเอียดเหมือนทาวน์เฮ้าส์/เรื อนแถว
อาคารพักอาศัยสาหรับประเมินต้ นทุนค่ าก่ อสร้ างของโครงการจัดสรร
บ้ านตึกชั้นเดียว
รายละเอียดเหมือนบ้านตึกชั้นเดียวของบ้านพักอาศัย

5,000

บ้ านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
รายละเอียดเหมือนบ้านครึ่ งตึกครึ่ งไม้ 3 ชั้นของบ้านพักอาศัย

6,000

7,000

8,500

รายละเอียดเหมือนบ้านตึก 2 ชั้น ของบ้านพักอาศัย

6,000

7,000

9,000

บ้ านตึก 2 ชั้น

6

ประเภท / รายละเอียด

4

ราคาประเมิน / ตารางเมตร
พอใช้ ปานกลาง
ดี

การประเมินราคาพื้นทีภ่ ายนอกอาคารและพืน้ ทีภ่ ายในอาคารส่ วนพิเศษ

เฉลียง ระเบียง โรงรถ ลานซักผ้ า

พอใช้ เป็ นพื้น ค.ส.ล. วางบนดินไม่มีหลังคาคุมไม่ทาผิว
ปานกลาง เป็ นพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน ผิวปูกระเบื้อง ไม่มีหลังคาคลุม
ดี เป็ นพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน ผิวปูกระเบื้อง มีหลังคาคลุม
พอใช้ คาน – พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรี ยบ รวมเป็ นเหล็ก/ไม้ลูกกรง
ปานกลาง คาน – พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้อง ราวกันตก ค.ส.ล. ฉาบปูน
ลูกกรงปูนปั้นไม่เคลือบทาสี
ดี เป็ นพื้น ค.ส.ล. คาน – พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้อง รวมกันตก ค.ส.ล.
ฉาบปั้นบัว ลูกกรงปูนปั้นเคลือบเซรามิค
พอใช้ เป็ นพื้น ค.ส.ล. ไม่ทาผิว ไม่มีหลังคา ไม่อยูใ่ ต้อาคารเป็ นลาน
โล่งเท่านั้น
ปานกลาง เป็ นพื้น ค.ส.ล. ไม่ทาผิว แต่มีหลังคาคลุมเฉพาะหรื อเป็ น
ส่ วนอยูใ่ ต้อาคาร
ดี เป็ นพื้น ค.ส.ล. อาจทาผิว เช่น กรวดล้าง หรื อเป็ นพื้นซี แพค - บล็อก
มีหลังคาคลุม โดยเฉพาะ และแยกเป็ นอาคารหนึ่งต่างหาก
เป็ นพื้น ค.ส.ล. ไม่ทาผิว (พอใช้) และทาผิวปูกระเบื้อง

500
2,000
3,500
3,000
4,000
5,000
500
3,000
4,000
500

1,000

2,000

ห้ องนา้ – ส้ วม ราคาประเมินที่กาหนดนี้ให้บวกเพิ่มขึ้นจากราคาประเมิน
2,000
3,000
5,000
- ชนิดไม่มีอ่างอาบน้ า
4,000
6,000
- ชนิดมีอ่างอาบน้ า
พอใช้ - (เฉพาะห้องน้ า – ส้วม) ผิวผนังและผิวพื้ นเป็ นขัดมันหรื ออาจจะปูกระเบื้ องเคลือบบ้าง แต่ก็เป็ นเคลือบขาว
เครื่ องสุ ขภัณฑ์เป็ นสี ขาว โถส้วมเป็ นแบบราดน้ าเอง อ่างล้างหน้าอาจมีหรื อไม่มี จานวนสุ ขภัณฑ์มีนอ้ ยชิ้น
ปานกลาง - (เฉพาะห้องน้ า –ส้วม) ผิวผนังและผิวพื้นปูดว้ ยกระเบื้องเซรามิค เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบสี โถส้วมชักโครก
มีอ่างล้างหน้าพร้อมกระจกเงา อาจมีอ่างอาบน้ าหรื อไม่มี จานวนสุ ขภัณฑ์ครบตามแบบห้องน้ ามาตรฐาน
ดี (เฉพาะห้องน้ า – ส้วม) ผิวผนังและผิวพื้นปูดว้ ยกระเบื้องเคลือบเซรามิคชนิดสี พิเศษ หรื อลวดลายหรื อปูดว้ ยหิ นอ่อน
เครื่ องสุ ขภัณฑ์เป็ นสี พิเศษหรื อสี พรี เมี่ยม ชนิดสุ ขภัณฑ์เป็ นชนิดดีเยี่ยม มีอ่างอาบน้ า มีสุขภัณฑ์
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ข้อ 8. การหักค่าเสื่ อมราคาของโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้างแต่ละประเภท ให้เริ่ มนับอายุจากวันปลูก
สร้างครั้งแรก ดังนี้
8.1 โรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้างที่เป็ นตึก ให้หกั ค่าเสื่ อมปี ที่ 1 – 5 ร้อยละ 1 ต่อปี ปี ที่ 6 – 10
ร้อยละ 2 ต่อปี ปี ที่ 11 – 15 ร้อยละ 5 ต่อปี ปี ที่ 16 – 20 ร้อยละ 10 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 21 เป็ นต้นไป ให้หกั
ค่าเสื่ อมร้อยละ 20 ตลอดอายุการใช้งานของโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้างนั้น
8.2 โรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้างที่เป็ นครึ่ งตึกครึ่ งไม้ให้หกั ค่าเสื่ อม ปี ที่ 1 – 5 ร้อยละ 2 ต่อปี
ปี ที่ 6 – 10 ร้อยละ 4 ต่อปี ปี ที่ 11 – 15 ร้อยละ 8 ต่อปี ปี ที่ 16 – 20 ร้อยละ 15 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 21 เป็ นต้นไป
ให้หกั ค่าเสื่ อมร้อยละ 25 ตลอดอายุการใช้งานของโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้างนั้น
8.3 โรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้างที่เป็ นไม้ให้หกั ค่าเสื่ อม ปี ที่ 5 – 10 ร้อยละ 3 ต่อปี ปี ที่ 6 – 10
ร้อยละ 6 ต่อปี ปี ที่ 11 – 15 ร้อยละ 15 ต่อปี ปี ที่ 16 – 20 ร้อยละ 30 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 21 เป็ นต้นไปให้หกั
ค่าเสื่ อมร้อยละ 50 ตลอดอายุการใช้งานของโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้างนั้น
ข้อ 9. การคิดราคาโรงเรื อนสิ่ งปลูกสร้าง ให้คิดราคากลางต่อตารางเมตร ณ วันที่ทาการ
ประเมินแล้วหักด้วยค่าเสื่ อมราคา
ข้อ 10. ในกรณี ที่ซ้ื อบ้านพักอาศัยพร้อมที่ดินของโครงการบ้านจัดสรร ที่เจ้าของโครงการมี
มาตรฐานตามที่ทางราชการกาหนด ให้คิดราคาไม่เกิน 80% ของราคาซื้ อขายของโครงการนั้น หรื อตาม
ราคาตลาด
ประกาศไว้ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป

(นายนิวฒั น์ วีระสุ นทร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด

