
ระเบียบการเคหะแห่งชาต ิ

ว่าด้วย การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   

เพื�อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ
เกี�ยวกบัการประกอบกิจการร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย ตลาดนดั และการประกอบการคา้ในรูปแบบอื�น ๆ ให้
เป็นหลกัเกณฑ์เดียวกนั โดยคาํนึงถึงสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนเป็นหลกัมิได้มุ่งถึงการ
จดัหารายไดห้รือประโยชน์ตอบแทนอยา่งอื�น 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบญัญติัการเคหะแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๓๗ 
ผูว้า่การการเคหะแห่งชาติ จึงออกระเบียบไวด้งันี:  

ขอ้ ๑  ระเบียบนี: เรียกวา่ “ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การจดัระเบียบร้านคา้ หาบเร่ 
แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓” 

ขอ้ ๒ ระเบียบนี:  ใหใ้ชบ้งัคบัตั:งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓  ใหย้กเลิกระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การจดัระเบียบร้านคา้หาบเร่ แผงลอย ใน

เคหะชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๑ ลงวนัที� ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ขอ้ ๔  บรรดาระเบียบ คาํสั�ง ประกาศ อื�นใดที�ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี:ใหใ้ชร้ะเบียบนี:แทน 
ขอ้ ๕  ในระเบียบนี:   
(๑) “ผูว้า่การ” หมายความวา่ ผูว้า่การการเคหะแห่งชาติ 
(๒) “การจัดระเบียบ” หมายความว่า  การจัดบริเวณพื:นที�ว่างในเคหะชุมชนให้มี

สภาพแวดล้อมที�เป็นระเบียบเรียบร้อย และอาํนวยความสะดวกสบายให้แก่ผูอ้ยู่อาศัยในชุมชนของ            
การเคหะแห่งชาติ 

(๓) “บริเวณ” หมายความวา่ เขตพื:นที�วา่งภายในเคหะชุมชนที�การเคหะแห่งชาติไดก้าํหนด
ไวว้า่เป็นพื:นที�เพื�อใหจ้ดัตั:งร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย หรือเพื�อประโยชน์อื�น ๆ  

(๔) “เคหะชุมชน” หมายความวา่ โครงการที�การเคหะแห่งชาติก่อสร้างขึ:นและหรืออยูใ่น
ความดูแลของการเคหะแห่งชาติ 

(๕) “คณะกรรมการกาํหนดอตัราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม” หมายความว่าคณะกรรมการซึ� ง
ไดรั้บการแต่งตั:งจากผูว้า่การ เพื�อทาํหนา้ที�ตามระเบียบนี:  

(๖) “หน่วยงานที�รับผิดชอบ” หมายความวา่ ฝ่ายเคหะชุมชน ฝ่ายโครงการเมืองใหม่ ฝ่าย
ปรับปรุงชุมชนแออดั หรือหน่วยงานใด ๆ ที�มีหน้าที�ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการของ 
การเคหะแห่งชาติ 

 
 



ขอ้ ๖ การจดัระเบียบในเคหะชุมชน แบง่เป็น ๓ ประเภทคือ 
(๑) ประเภท ก. การจดัระเบียบการใชพ้ื:นที�ที�มีลกัษณะการใช้พื:นที�เป็นประจาํบนพื:นที�ที�มี

สิ�งปลูกสร้างที�มีลกัษณะกึ�งถาวรแต่รื:อถอนไดง่้าย และตอ้งจดัสร้างตามรูปแบบที�การเคหะแห่งชาติกาํหนดมี
วตัถุประสงคเ์พื�อประกอบการคา้เพียงอยา่งเดียวมิไดใ้ชอ้ยูอ่าศยั และไม่ใชง้บลงทุนของการเคหะแห่งชาติใน
การจดัสร้าง 

(๒) ประเภท ข. การจดัระเบียบการใชพ้ื:นที�ที�มีลกัษณะการใชพ้ื:นที�เป็นประจาํไม่มีสิ�งปลูกสร้าง
บนพื:นที� มีการคา้ขายในพื:นที�ติดต่อกนัทุกวนัและกาํหนดขนาดพื:นที�ในการคา้ขายไดต้ามแผนผงัและบริเวณ 

(๓) ประเภท ค. การจดัระเบียบการใชพ้ื:นที�ที�มีลกัษณะชั�วคราวในแต่ละโครงการสัปดาห์ละ
ไมเ่กิน ๓ วนั ไมมี่สิ�งปลูกสร้างบนพื:นที� ไมมี่การใชพ้ื:นที�เป็นประจาํและกาํหนดขนาดพื:นที�ในการใชไ้ด ้

หมวด ๑ 
การจดัระเบียบ ประเภท ก. 

   

ขอ้ ๗  การจดัระเบียบ ประเภท ก. หมายถึง การใชพ้ื:นที�ในรูปแบบต่าง ๆดงัต่อไปนี: คือ 
(๑) แผงลอยร้านคา้ 
(๒) ส้วมสาธารณะ เป็นสถานที�ให้บริการแก่ผูส้ัญจรไปมาในชุมชน ยกเวน้ ส้วมสาธารณะ

ที�ตั:งอยูใ่นตลาด ไมร่วมเป็นการจดัระเบียบในประเภทนี:  
(๓) สําหรับประเภทต่อไปนี:  ซึ� งเป็นการจดัระเบียบชุมชนที�ดาํเนินการอยูก่่อนระเบียบนี: ใช้

บงัคบัใหมี้บญัชีทะเบียนคุมไว ้และหากจะเกิดขึ:นใหมใ่หก้าํหนดเป็นงานจดัประโยชน์แทน ไดแ้ก่ 
แบบที� ๑  ร้านคา้ใตถุ้นแฟลตซึ�งจาํแนกไดเ้ป็น ๒ ลกัษณะ ดงันี:  
ก. แบง่พื:นที�แยกเป็นสัดส่วนดว้ยโครงเหล็กดดั หรือลวดตาขา่ย 
ข. ใชพ้ื:นที�ร่วมกนั 
แบบที� ๒ เช่าพื:นที�เพื�อจดัสร้างเป็นร้านคา้ 
แบบที� ๓ ซุม้ขายของ เป็นสถานที�ขายของขนาดเล็ก 
แบบที� ๔ ตลาดมีสิ�งปลูกสร้าง เป็นตลาดสดในชุมชน แบง่ใหเ้ช่าเป็นล๊อคเล็ก ๆ 
ขอ้ ๘  หลกัเกณฑ์ในการจดัระเบียบประเภท ก. อตัราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการไดสิ้ทธิเช่า

และคา่ใชจ่้ายอื�น ๆ ใหเ้ป็นไปตามบญัชีแนบทา้ย 

หมวด ๒ 
การจดัระเบียบ ประเภท ข. 

   

ขอ้ ๙  การจดัระเบียบประเภท ข. หมายถึง การใชพ้ื:นที�รูปแบบต่าง ๆ ดงัต่อไปนี: คือ 
(๑) ตลาดกลางแจง้ 
(๒) รถเขน็ 



(๓) แผงลอย 
(๔) รถเร่ที�จอดขายเป็นประจาํ 
ขอ้ ๑๐  หลกัเกณฑ์ในการจดัระเบียบ ประเภท ข. อตัราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการไดสิ้ทธิเช่า 

และคา่ใชจ่้ายอื�น ๆ ใหเ้ป็นไปตามบญัชีแนบทา้ย 

หมวด ๓ 
การจดัระเบียบ ประเภท ค. 

   

ขอ้ ๑๑การจดัระเบียบ ประเภท ค. หมายถึง การใชพ้ื:นที�ในรูปแบบต่างๆ ดงัต่อไปนี: คือ 
(๑) ตลาดนดัประจาํสัปดาห์ 
(๒) ตลาดนดัที�เปิดขายติดต่อกนัไมเ่กิน ๓ วนั 
(๓) เปิดทา้ยรถขายของ 
ขอ้ ๑๒  หลกัเกณฑใ์นการจดัระเบียบประเภท ค. ให้จดัเป็นรายวนั ไม่เกินสัปดาห์ละ ๓ วนั 

โดยให้ยื�นคาํขอต่อหน่วยงานที�ดูแลเคหะชุมชนทุกครั: งที�จดั และไม่ตอ้งจดัทาํสัญญา อตัราค่าเช่าให้เป็นไป
ตามบญัชีแนบทา้ย 

หมวด ๔ 
วธีิดาํเนินการ 

   

ขอ้ ๑๓  บริเวณที�อนุญาตใหจ้ดัระเบียบไดจ้ะเป็นบริเวณดงันี:  
(๑) บริเวณที�กาํหนดไวต้ามแผนการจดัระเบียบร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย ซึ� งไดรั้บอนุมติัจาก

ผูว้า่การหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมาย 
(๒) บริเวณนอกเหนือจาก (๑) เวน้แต่การจดัระเบียบ ประเภท ค. ให้หน่วยงานที�รับผิดชอบ

เสนอคณะกรรมการปรับปรุงเคหะชุมชนด้านกายภาพพิจารณาแล้วสรุปความเห็นเสนอผูว้่าการหรือผูที้�     
ผูว้า่การมอบหมายพิจารณาอนุมติั 

ขอ้ ๑๔  การกาํหนดบริเวณที�จะจดัระเบียบใหอ้ยูภ่ายใตเ้งื�อนไขดงันี:  
(๑) ไมข่ดักบันโยบายและแผนงานการเคหะแห่งชาติ 
(๒) เป็นกิจกรรมที�ใหบ้ริการแก่ชุมชนส่วนรวม 
(๓) หากจาํเป็นตอ้งมีสิ�งปลูกสร้างจะตอ้งมีลกัษณะกึ�งถาวร แต่รื:อถอนไดง่้ายและตอ้งจดัสร้าง

ตามรูปแบบที�การเคหะแห่งชาติกาํหนด พร้อมทั:งตอ้งยกกรรมสิทธิI ในสิ�งปลูกสร้างใหก้บัการเคหะแห่งชาติ 
ขอ้ ๑๕  วธีิดาํเนินการจดัระเบียบ กาํหนดให้หน่วยงานที�รับผิดชอบเป็นผูเ้สนอราคาจดัเก็บ

อตัราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการได้สิทธิขั:นตํ�า และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ตามความเหมาะสม  ทั:งนี:  ตอ้งไม่ตํ�ากว่า
อตัราที�กาํหนดไวใ้นบญัชีแนบทา้ยระเบียบนี:  พร้อมกบัการนาํเสนอการขอใชพ้ื:นที�ตามรายละเอียดการขอใช้
พื:นที�ต่อผูว้า่การหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายพิจารณาอนุมติัทั:งอตัราการจดัเกบ็และการใชพ้ื:นที� 



การเรียกเก็บเงินใด ๆ ในอตัราที�ต ํ�ากว่ากาํหนดไวใ้นบญัชีแนบทา้ยระเบียบนี: ให้ผูว้่าการ
หรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัเป็นราย ๆ ไป 

ขอ้ ๑๖  ให้มีคณะกรรมการกาํหนดอตัราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ขึ:นคณะหนึ� งประกอบดว้ย 
เจา้หน้าที�จากฝ่ายเคหะชุมชน ฝ่ายโครงการเมืองใหม่ ฝ่ายปรับปรุงชุมชนแออดัฝ่ายการตลาด และฝ่ายการ
คลงั และนโยบายการเงิน 

ขอ้ ๑๗  คณะกรรมการกาํหนดอตัราคา่เช่า คา่ธรรมเนียม มีหนา้ที�ดงัต่อไปนี:  
(๑) กาํหนดอตัราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการไดสิ้ทธิ และค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�มิไดก้าํหนดไวใ้น

บญัชีแนบทา้ยระเบียบนี:  
(๒) ปรับปรุงอตัราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการไดสิ้ทธิ และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ในบญัชีแนบทา้ย

ระเบียบนี: ทุกปี โดยให้เสร็จสิ:นก่อนสิ:นปีแล้วให้ถือปฏิบติัในปีต่อไป ทั:งนี:  อตัราที�กาํหนดตอ้งไม่ตํ�ากว่า
อตัราที�กาํหนดไวเ้ดิม เพื�อใชด้าํเนินการดงันี:  

ก. การจดัระเบียบที�เกิดขึ:นใหมใ่นเคหะชุมชน 
ข. การต่อสัญญาเช่าทุกประเภทของการจดัระเบียบในเคหะชุมชน 
ค. การต่อสัญญาเช่าการจดัระเบียบประเภท ก. ที�ดาํเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี: ใช้บงัคบั 

จาํนวน ๔ ประเภท ที�มีทะเบียนคุมไว ้
ขอ้ ๑๘  เมื�อคณะกรรมการกาํหนดอตัราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ไดพ้ิจารณาอตัราตามขอ้ ๑๗ 

เสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้นาํเสนอผูว้่าการพิจารณาอนุมติั และเมื�อผูว้า่การอนุมติัแล้วให้ดาํเนินการในส่วนที�
เกี�ยวขอ้งต่อไป 

ขอ้ ๑๙  การจดัเกบ็คา่เช่า คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ่้ายอื�น ๆ ตามระเบียบนี:ใหด้าํเนินการโดย 
(๑) หน่วยงานที�รับผดิชอบเป็นผูด้าํเนินการจดัเกบ็ 
(๒) บุคคลภายนอกผูไ้ดรั้บสิทธิจากการเคหะแห่งชาติเป็นผูด้าํเนินการจดัเกบ็ 
ขอ้ ๒๐  ใหห้น่วยงานที�รับผดิชอบนาํส่งเงินตามขอ้ ๑๙ ใหฝ่้ายการคลงัและนโยบายการเงิน

ตามระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การจดัเกบ็เงินและการนาํส่งเงิน 

หมวด ๕ 
อาํนาจอนุมติั 

   

ขอ้ ๒๑  อาํนาจในการพิจารณาอนุมติัวงเงินค่าธรรมเนียมการได้สิทธิและตวับุคคลผูไ้ด้
สิทธิจาํแนกไดด้งันี:  

(๑) กรณีการอนุมติัให้สิทธิเช่าในการจดัระเบียบในบริเวณเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ     
ใหผู้อ้าํนวยการฝ่ายหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

(๒) การจัดระเบียบในบริเวณเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ กรณีดังต่อไปนี: ให้หัวหน้า
สาํนกังานเคหะชุมชน หรือหวัหนา้แผนกในฝ่ายปรับปรุงชุมชนแออดั หรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 



ก. กรณีการโอนสิทธิ 
ข. กรณีการต่อสัญญา 
ค. กรณีการรับสิทธิ  ของทายาทของผูไ้ด ้สิทธิ เช่าพื:นที�จดัระเบียบที�แสดงเจตนาต่อ   

การเคหะแห่งชาติ เพื�อขอรับสิทธิเป็นผูเ้ช่าพื:นที�จดัระเบียบแทนผูเ้ช่าเดิมในกรณีผูเ้ช่าเดิมถึงแก่กรรม 
ง. กรณีการจดัระเบียบประเภท ค. 
(๓) กรณีอื�น ๆ นอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ให้ผูอ้าํนวยการฝ่ายหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมาย

เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 
ขอ้ ๒๒  ใหห้วัหนา้หน่วยงานที�รับผดิชอบ ดาํเนินการจดัระเบียบร้านคา้หาบเร่ แผงลอย ใน

เคหะชุมชน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี:  ตลอดจนควบคุมการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามที�ไดรั้บอนุมติั 
ขอ้ ๒๓  การจดัระเบียบนอกจากที�กาํหนดไวใ้นระเบียบนี:  ให้เสนอผูว้า่การพิจารณาอนุมติั

เป็นราย ๆ ไป 

บทเฉพาะกาล 
   

ขอ้ ๒๔ ให้หน่วยงานที�รับผิดชอบ ดาํเนินการจดัระเบียบร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย ในเคหะ
ชุมชนที�มีอยูก่่อนระเบียบนี: ใช้บงัคบั ให้สอดคลอ้งกบัระเบียบนี:ภายใน ๑ ปี นบัแต่วนัที�ระเบียบนี: ใช้บงัคบั 
ทั:งนี:  กรณีมีการใช้พื:นที�เกินกวา่ที�กาํหนดไวใ้นบญัชีแนบทา้ยระเบียบนี:ก็ให้ใชพ้ื:นที�ตามที�กาํหนดไวเ้ดิมได้
แต่มิใหมี้การขยายพื:นที�เกินกวา่ที�กาํหนดไวเ้ดิม 
 

ประกาศ ณ วนัที� ๑๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
พิชยั  เศรษฐพานิช 

ผูว้า่การการเคหะแห่งชาติ 
 
 
 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๕๔ ง/หนา้ ๔๑/๑๒ กนัยายน ๒๕๔๓



บญัชีแนบท้าย 

บญัชีที ๑ ขอ้กําหนดสําหรบัการจดัเกบ็ค่าเช่าในบญัชแีนบทา้ยมรีายละเอยีด ดงันี� 
๑. การจดัระเบยีบประเภท ก. เป็นการจดัระเบยีบประเภทที$มสีิ$งปลูกสร้าง ดงันั �น การจดัเก็บค่าเช่าในกรณีรายเดอืน จงึกําหนดคูณด้วย ๓๐ วนั 

เนื$องจากสามารถประกอบการคา้ไดทุ้กวนั 
๒. การจดัระเบยีบประเภท ข. เป็นการดําเนินการจดัระเบยีบประเภทไม่มสีิ$งปลูกสรา้ง ดงันั �น การจดัเกบ็ค่าเช่าในกรณีรายเดอืน จงึกําหนดคูณดว้ย 

๒๖ วนั เพราะอาจไมส่ามารถประกอบการคา้ไดทุ้กวนั 
 

บญัชีที ๒ หลกัเกณฑก์ารจดัระเบยีบประเภท ก. ตามระเบยีบขอ้ ๗ (๓) 
 ๒.๑ ประเภทที$เปิดดาํเนินการอยูก่่อนหน้าที$ระเบยีบนี�จะใชบ้งัคบัจะไม่มกีารจดัใหเ้กดิขึ�นใหม่ และหากจะเกดิขึ�นใหม่จะกําหนดเป็นงานจดัประโยชน์แทน 

โดยการจดัระเบยีบประเภทนี�จะมบีญัชทีะเบยีนคุมไว ้ไดแ้ก่ 
 

ข้อกาํหนด 
หลกัเกณฑ ์

ร้านค้าใต้ถนุแฟลต การเช่าบริเวณเพือ 
ซุ้มขายของ ตลาดมีสิงปลูกสร้าง 

กั -นเป็นสดัส่วน ใช้พื-นทีร่วมกนั ปลกูสร้างสิงปลกูสร้าง 
รปูแบบ แบ่งพื�นที$เป็นสดัส่วน  

กั �นแบบโปรง่ดว้ยโครง
เหลก็ดดัหรอืลวดตาข่าย 
หา้มใชเ้ป็นที$อยูอ่าศยั 
และไมม่หีอ้งนํ�า 

แบ่งพื�นที$ดว้ยการตเีสน้แบบใน
โรงอาหาร กั �นเป็นลอ็คเลก็ๆ  
ตั �งเคาน์เตอร ์และโต๊ะเกา้อี� 

ปลกูสรา้งเป็นเรอืนแถว เป็นสถานที$ขายของ
ขนาดเลก็อยูใ่นชุมชน 
ซึ$งจะมสีว้มหรอืไม่มกีไ็ด ้

เป็นตลาดสดในชุมชน
แบ่งใหเ้ช่าเป็นลอ็คๆ 

ขนาดพื�นที$ ลอ็คละไม่เกนิ ๒๔ ตรม. เวน้พื�นที$บรเิวณที$จะกั �นเป็น
รา้นคา้ใหม้ทีางเดนิสาธารณะ 
โดยเปิดทางเดนิดา้นหน้าไวไ้ม่
น้อยกว่าความกวา้งของทางเดนิ
ระเบยีงหน้าหอ้งชั �นบน และเวน้
ทางเดนิรว่มดา้นหลงัอาคารให ้

ตามที$ กคช. ใหค้วามเหน็ชอบ ซุม้ละไมเ่กนิ ๙ ตรม. ลอ็คละไมเ่กนิ ๔ ตรม. 



 

ข้อกาํหนด 
หลกัเกณฑ ์

ร้านค้าใต้ถนุแฟลต การเช่าบริเวณเพือ 
ซุ้มขายของ ตลาดมีสิงปลูกสร้าง 

กั -นเป็นสดัส่วน ใช้พื-นทีร่วมกนั ปลกูสร้างสิงปลกูสร้าง 
ขนาดพื�นที$  มขีนาดทางเดนิ ๑ ช่วงเสา และกั �น

ลอ็คละ ๘ ตรม. ส่วนพื�นที$ใช้
รว่มกนัใหก้ําหนดตามความจาํเป็น 

   

การทําสญัญา ทาํสญัญาปีต่อปี ทาํสญัญาปีต่อปี ทาํสญัญาระยะเวลาไมเ่กนิ ๓ ปี ทาํสญัญาปีต่อปี ทาํสญัญาทุกลอ็คปีต่อปี 
อตัราค่าเช่า ขั �นตํ$า ตรม. ละ ๒ บาท ต่อวนั 
การจดัเกบ็ค่าเช่า แบ่งเป็น ๒ วธิ ีคอื (๑) เกบ็เป็นรายวนั (๒) เกบ็เป็นรายเดอืน โดยการคณูดว้ย ๓๐ วนั ใหเ้ลอืกใชว้ธิใีดวธิหีนึ$งเท่านั �น 
ค่าธรรมเนียมการ
ไดส้ทิธ ิกรณยีดึมา
ไดแ้ละใหส้ทิธใิหม่ 

มอบ กต. พจิารณา มอบ กต. พจิารณา มอบ กต. พจิารณา มอบ กต. พจิารณา ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัรา
ไมต่ํ$ากว่า ๑๐ เท่า 
ของค่าเช่ารายเดอืน 

ค่าธรรมเนียมการ
โอนสทิธ ิ

ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๕ เท่า ของค่าเช่ารายเดอืน ทั �งนี�ไมต่ํ$ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 

ค่าธรรมเนียมการ
ต่อสญัญา (กรณี
ผดิสญัญาหรอืถูก
บอกเลกิ) 

กรณผีูเ้ช่าประพฤตผิดิสญัญาเช่าจนถูกบอกเลกิสญัญาหรอืถูกฟ้องศาล และภายหลงัขอผ่อนผนักลบัเป็นผูเ้ช่าแลว้ใหเ้จา้หน้าที$เรยีกเกบ็เงนิ
ค่าธรรมเนียม ดงันี� 
  - กรณถีูกบอกเลกิสญัญาเช่า ใหเ้รยีกเกบ็ครั �งละ ๕๐๐ บาท 
  - กรณถีูกฟ้องศาล ใหเ้รยีกเกบ็ครั �งละ ๑,๐๐๐ บาท 

ค่าประกนัการเช่า ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๒ เท่า ของค่าเช่ารายเดอืน 
ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัรา
ไมต่ํ$ากว่า ๑ เท่า  
ของค่าเช่ารายเดอืน 

ค่านํ�า-ค่าไฟ ใหผู้ไ้ดส้ทิธติดิต่อกบั กปน. และ กฟน. โดยตรง หรอืถา้หากจะตอ้งใชน้ํ�าของ กคช. ใหถ้อืปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี$กําหนดไวใ้นสญัญาการใชน้ํ�า
ของสาํนกังานเคหะชุมชน 



 

 ๒.๒ การจดัระเบยีบที$กําหนดเป็นประเภท ก. ตามระเบยีบว่าดว้ยการจดัระเบยีบรา้นคา้ หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามระเบยีบ 
ขอ้ ๗ (๑) และ (๒) 

 

ข้อกาํหนด 
หลกัเกณฑ ์

แผงลอยร้านค้า 
ส้วมสาธารณะทีไม่ได้ตั -งอยูใ่นตลาด 

มีการประกอบการค้า ไม่มีการประกอบการค้า 
รปูแบบ เป็นแผงลอยรา้นคา้ที$มสี ิ$งปลกูสรา้ง และปลกูสรา้งตามรปูแบบที$ 

กคช. กาํหนด 
เป็นสว้มที$สรา้งไวเ้พื$อใหบ้รกิารแกผู่ท้ี$
สญัจรไปมาในชมุชนและมกีารประกอบ
การคา้ 

เป็นสว้มที$สรา้งไวเ้พื$อใหบ้รกิารแกผู่ท้ี$สญัจร
ไปมาในชมุชน และไมม่กีารประกอบการคา้ 
ยกเวน้กระดาษชาํระ 

ขนาดพื�นที$ ลอ็คละไมเ่กนิ ๘ ตรม. ตามรปูแบบที$ กคช. เหน็ชอบ 
การทาํสญัญา สญัญาปีต่อปี สญัญาปีต่อปี 
อตัราคา่เชา่ ข ั �นตํ$า ตรม. ละ ๒ บาท ต่อวนั และตอ้งไมต่ํ$ากวา่วนัละ ๑๐ บาทต่อแผง ขั �นตํ$า ตรม. ละ ๑ บาทต่อวนั คดิขั �นตํ$า ๓๐๐ บาท/อาคารสว้ม ๑ หลงั/เดอืน 
การจดัเกบ็คา่เชา่ แบ่งเป็น ๒ วธิ ีคอื (๑) เกบ็รายวนั (๒) เกบ็รายเดอืน โดยคณู ๓๐ วนั 

ใหเ้ลอืกใชว้ธิใีดวธิหีนึ$งเทา่นั �น 
จดัเกบ็รายเดอืน สาํหรบัวธิกีารคาํนาณสว้มที$มกีารประกอบการคา้ใหใ้ชอ้ตัราคา่เชา่ที$
กาํหนดต่อวนัคณู ๓๐ วนั 

คา่ธรรมเนียมการไดส้ทิธ ิ
กรณียดึมาและใหส้ทิธใิหม ่

ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๑๐ เทา่ ของคา่เชา่รายเดอืน ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๑๐ เทา่ ของคา่เชา่รายเดอืน 

คา่ธรรมเนียมการโอน
สทิธ ิ

ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๕ เทา่ ของคา่เชา่รายเดอืน ทั �งนี�ไม่
ตํ$ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 

ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๑,๐๐๐ บาท 

คา่ธรรมเนียมการต่อ
สญัญากรณีผดิสญัญา
หรอืถกูบอกเลกิสญัญา 

กรณีผูเ้ชา่ประพฤตผิดิสญัญาเชา่จนถกูบอกเลกิสญัญาหรอืถูกฟ้องศาล และภายหลงัขอผอ่นผนักลบัเป็นผูเ้ชา่อกีครั �งหนึ$ง เมื$อ กคช. อนุมตัใิหก้ลบัเป็น 
ผูเ้ชา่แลว้ ใหเ้จา้หน้าที$เรยีกเกบ็เงนิคา่ธรรมเนียม ดงันี� 
 - กรณีถกูบอกเลกิสญัญาเชา่ใหเ้รยีกเกบ็ครั �งละ ๕๐๐ บาท 
 - กรณีถกูฟ้องศาลใหเ้รยีกเกบ็ครั �งละ ๑,๐๐๐ บาท 

คา่ประกนัการเชา่ ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๑ เทา่ ของคา่เชา่รายเดอืน ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๑ เทา่ ของคา่เชา่รายเดอืน 
คา่นํ�า-คา่ไฟ ใหผู้ไ้ดส้ทิธติดิต่อกบั กปน. และ กฟน. โดยตรง หรอืถา้หากจะตอ้งใชน้ํ�าของ กคช. ใหถ้อืปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี$กาํหนดไวใ้นสญัญาการใชน้ํ�าของสาํนกังาน

เคหะชมุชน 
 



 

 
บญัชี ๓ หลกัเกณฑก์ารจดัระเบยีบประเภท ข. ตามระเบยีบขอ้ ๙ 
 ๓.๑ ตลาดกลางแจง้ ตามระเบยีบขอ้ ๙ (๑) 
 

ข้อกาํหนด 
หลกัเกณฑ ์

เอกชนดาํเนินการ สช. ดาํเนินการ 
รปูแบบ  - ไมม่สีิ$งปลกูสรา้ง 

 - มกีารใชพ้ื�นที$เป็นประจาํ 
 - มกีารกําหนดขนาดพื�นที$ 
 - มแีผนผงัและบรเิวณ 
 - ตอ้งขายในพื�นที$ที$กําหนด 
 - ใชพ้ื�นที$ตดิต่อกนัทุกวนั 

 - ใชร้ปูแบบเดยีวกบัเอกชน 

ขนาดพื�นที$  - มกีารกําหนดขนาดพื�นที$รวมและมแีผนผงั
กําหนดขนาดของพื�นที$แต่ละแผง 

 - มแีผนผงักําหนดขนาดของพื�นที$แต่ละแผง 

การทาํสญัญา  - สญัญาปีต่อปี  - สญัญาปีต่อปี 
การจดัเกบ็ค่าเช่า  - จดัเกบ็รายเดอืน  แบ่งเป็น ๒ วธิ ีคอื 

 (๑) เกบ็รายวนั 
 (๒) เกบ็รายเดอืน โดยคณู ๒๖ วนั 
  ใหเ้ลอืกใชว้ธิใีดวธิหีนึ$งเท่านั �น 

อตัราค่าเช่า  - เรยีกเกบ็ตามสญัญา  - ขั �นตํ$า ตรม. ละ ๒ บาท/วนั และตอ้งไมต่ํ$ากว่าวนัละ ๑๐ บาท ต่อแผง 
ค่าธรรมเนียมการได้สทิธกิรณี
ยดึมาและใหส้ทิธใิหม ่

 - มอบ กต. พจิารณา 
 

 - ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๑๐ เท่า ของค่าเช่ารายเดอืน 

 
 



 

 
 

ข้อกาํหนด 
หลกัเกณฑ ์

เอกชนดาํเนินการ สช. ดาํเนินการ 
ค่าธรรมเนียมการโอนสทิธ ิ  - มอบ กต. พจิารณา  - ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๕ เท่า ของค่าเช่ารายเดอืน 

ทั �งนี�ไมต่ํ$ากว่า ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมการต่อสญัญา 
(กรณผีดิสญัญา หรอืถูกบอกเลกิ) 

กรณีผูเ้ช่าประพฤตผิดิสญัญาเช่าจนถูกบอกเลกิสญัญา หรอืถูกฟ้องศาล และภายหลงัขอผ่อนผนักลบัเป็นผูเ้ช่าอกีครั �งหนึ$ง 
เมื$อ กคช. อนุมตัใิหก้ลบัเป็นผูเ้ช่าแลว้ใหเ้จา้หน้าที$เรยีกเกบ็เงนิค่าธรรมเนียม ดงันี� 
 - กรณถีกูบอกเลกิสญัญาเช่า ใหเ้รยีกเกบ็ครั �งละ ๕๐๐ บาท 
 - กรณถีูกฟ้องศาล ใหเ้รยีกเกบ็ครั �งละ ๑,๐๐๐ บาท 

ค่าประกนัการเช่า  - ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไม่ตํ$ากว่า ๑ เท่า ของค่าเช่า
รายเดอืน 

 - ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๑ เท่า ของค่าเช่ารายเดอืน 
 

ค่านํ�า-ค่าไฟ ใหผู้ไ้ดส้ทิธติดิต่อ กปน. และ กฟน. โดยตรง หรอืถา้หากจะต้องใชน้ํ�าของ กคช. ใหถ้อืปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี$กําหนดไวใ้น
สญัญาการใชน้ํ�าของสาํนกังานเคหะชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๓.๒ รถเขน็ แผงลอย และรถเรท่ี$จอดขายประจาํ ตามระเบยีบขอ้ ๙ (๒) ถงึ (๔) 
 

ข้อกาํหนด 
หลกัเกณฑ ์

รถเขน็ แผงลอย รถเร่ทีจอดขายประจาํ 
รปูแบบ - ไมม่สีิ$งปลกูสรา้ง 

- ใชพ้าหนะหรอือุปกรณ์อื$นที$เคลื$อนยา้ยไดส้ะดวก 
- เป็นการใชพ้ื�นที$ประจาํ โดยจะวางขายบรเิวณที$กําหนดไว ้

รถเรท่ี$จอดขาย 

ขนาดพื�นที$ ไมเ่กนิ ๕ ตรม. ตามขนาดรปูรา่งรถ 
การทําสญัญา สญัญาปีต่อปี ไมท่าํสญัญา 
อตัราค่าเช่า - กรณจีดัเกบ็รายวนั ขั �นตํ$า ตรม. ละ ๒ บาท/วนั และตอ้งไมต่ํ$ากว่าวนัละ ๑๐ บาท 

- กรณจีดัเกบ็รายเดอืนคณูดว้ย ๒๖ เนื$องจากไมส่ามารถขายไดทุ้กวนั ทั �งนี� 
แลว้แต่ สช. แต่ละ สช. ที$จะเลอืกวธิกีารจดัเกบ็ 

- กรณใีชพ้ื�นที$ภายในรถไมต่ํ$ากว่า ๒๐ บาท/วนั/คนั 
- กรณใีชพ้ื�นที$เกนิจากตวัรถคดิเพิ$ม ตรม. ละ  
๒ บาท/วนั 

ค่าธรรมเนียมการไดส้ทิธ ิ
กรณยีดึมาและใหส้ทิธใิหม ่

ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๑๐ เท่า ของค่าเช่ารายเดอืน กําหนดไมจ่ดัเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการโอนสทิธ ิ ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๕ เท่า ของค่าเช่ารายเดอืน ทั �งนี�ไมต่ํ$ากว่า ๕,๐๐๐ บาท กําหนดไมจ่ดัเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมการต่อสญัญา 
กรณผีดิสญัญาหรอืถูกบอกเลกิ 

กรณผีูเ้ช่าประพฤตผิดิสญัญาเช่าจนถูกบอกเลกิสญัญาหรอืถูกฟ้องศาล และ
ภายหลงัขอผ่อนผนักลบัเป็นผูเ้ช่าอกีครั �ง เมื$อ กคช. อนุมตัใิหก้ลบัเป็นผูเ้ช่าแลว้ 
ใหเ้จา้หน้าที$เรยีกเกบ็เงนิค่าธรรมเนียม ดงันี� 
 - กรณถีูกบอกเลกิสญัญาเช่า ใหเ้รยีกเกบ็ครั �งละ ๕๐๐ บาท 
 - กรณถีูกฟ้องศาล ใหเ้รยีกเกบ็ครั �งละ ๑,๐๐๐ บาท  

กําหนดไมจ่ดัเกบ็ 

ค่าประกนัการเช่า ใหเ้รบีกเกบ็ในอตัราไมต่ํ$ากว่า ๑ เท่า ของค่าเช่ารายเดอืน กําหนดไมจ่ดัเกบ็ 
ค่านํ�า-ค่าไฟ ใหผู้ไ้ดส้ทิธจิดัหาเอง ใหผู้ไ้ดส้ทิธจิดัหาเอง 
 

 


