ระเบียบการเคหะแห่ งชาติ
ว่ าด้ วย การจัดระเบียบร้ านค้ า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๓
เพือให้เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายในโครงการเคหะชุ มชนของการเคหะแห่ งชาติ
เกียวกับการประกอบกิจการร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ตลาดนัด และการประกอบการค้าในรู ปแบบอืน ๆ ให้
เป็ นหลักเกณฑ์เดี ยวกัน โดยคํานึ งถึ งสภาพความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของชุ มชนเป็ นหลักมิได้มุ่งถึ งการ
จัดหารายได้หรื อประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติการเคหะแห่ งชาติพ.ศ. ๒๕๓๗
ผูว้ า่ การการเคหะแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดงั นี:
ข้อ ๑ ระเบียบนี: เรี ยกว่า “ระเบียบการเคหะแห่ งชาติ ว่าด้วย การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่
แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี: ให้ใช้บงั คับตั:งแต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่ แผงลอย ใน
เคหะชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๑ ลงวันที ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ คําสัง ประกาศ อืนใดทีขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี:ให้ใช้ระเบียบนี:แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี:
(๑) “ผูว้ า่ การ” หมายความว่า ผูว้ า่ การการเคหะแห่งชาติ
(๒) “การจัด ระเบี ย บ” หมายความว่ า การจัด บริ เวณพื: น ที ว่ า งในเคหะชุ ม ชนให้ มี
สภาพแวดล้อ มที เ ป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และอํา นวยความสะดวกสบายให้แ ก่ ผูอ้ ยู่อ าศัย ในชุ ม ชนของ
การเคหะแห่งชาติ
(๓) “บริ เวณ” หมายความว่า เขตพื:นทีวา่ งภายในเคหะชุมชนทีการเคหะแห่งชาติได้กาํ หนด
ไว้วา่ เป็ นพื:นทีเพือให้จดั ตั:งร้านค้า หาบเร่ แผงลอย หรื อเพือประโยชน์อืน ๆ
(๔) “เคหะชุ มชน” หมายความว่า โครงการทีการเคหะแห่งชาติก่อสร้างขึ:นและหรื ออยูใ่ น
ความดูแลของการเคหะแห่งชาติ
(๕) “คณะกรรมการกําหนดอัตราค่าเช่ า ค่าธรรมเนี ยม” หมายความว่าคณะกรรมการซึ ง
ได้รับการแต่งตั:งจากผูว้ า่ การ เพือทําหน้าทีตามระเบียบนี:
(๖) “หน่วยงานทีรับผิดชอบ” หมายความว่า ฝ่ ายเคหะชุ มชน ฝ่ ายโครงการเมืองใหม่ ฝ่ าย
ปรับปรุ งชุ มชนแออัด หรื อหน่วยงานใด ๆ ทีมีหน้าทีดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายในโครงการของ
การเคหะแห่งชาติ

ข้อ ๖ การจัดระเบียบในเคหะชุมชน แบ่งเป็ น ๓ ประเภทคือ
(๑) ประเภท ก. การจัดระเบียบการใช้พ:ืนทีทีมีลกั ษณะการใช้พ:ืนทีเป็ นประจําบนพื:นทีทีมี
สิ งปลูกสร้างทีมีลกั ษณะกึงถาวรแต่ร:ื อถอนได้ง่าย และต้องจัดสร้างตามรู ปแบบทีการเคหะแห่งชาติกาํ หนดมี
วัตถุประสงค์เพือประกอบการค้าเพียงอย่างเดียวมิได้ใช้อยูอ่ าศัย และไม่ใช้งบลงทุนของการเคหะแห่งชาติใน
การจัดสร้าง
(๒) ประเภท ข. การจัดระเบียบการใช้พ:นื ทีทีมีลกั ษณะการใช้พ:นื ทีเป็ นประจําไม่มีสิ งปลูกสร้าง
บนพื:นที มีการค้าขายในพื:นทีติดต่อกันทุกวันและกําหนดขนาดพื:นทีในการค้าขายได้ตามแผนผังและบริ เวณ
(๓) ประเภท ค. การจัดระเบียบการใช้พ:นื ทีทีมีลกั ษณะชัว คราวในแต่ละโครงการสัปดาห์ละ
ไม่เกิน ๓ วัน ไม่มีสิ งปลูกสร้างบนพื:นที ไม่มีการใช้พ:นื ทีเป็ นประจําและกําหนดขนาดพื:นทีในการใช้ได้
หมวด ๑
การจัดระเบียบ ประเภท ก.
ข้อ ๗ การจัดระเบียบ ประเภท ก. หมายถึง การใช้พ:นื ทีในรู ปแบบต่าง ๆดังต่อไปนี:คือ
(๑) แผงลอยร้านค้า
(๒) ส้วมสาธารณะ เป็ นสถานทีให้บริ การแก่ผสู ้ ัญจรไปมาในชุมชน ยกเว้น ส้วมสาธารณะ
ทีต:งั อยูใ่ นตลาด ไม่รวมเป็ นการจัดระเบียบในประเภทนี:
(๓) สําหรับประเภทต่อไปนี: ซึ งเป็ นการจัดระเบียบชุมชนทีดาํ เนินการอยูก่ ่อนระเบียบนี:ใช้
บังคับให้มีบญั ชีทะเบียนคุมไว้ และหากจะเกิดขึ:นใหม่ให้กาํ หนดเป็ นงานจัดประโยชน์แทน ได้แก่
แบบที ๑ ร้านค้าใต้ถุนแฟลตซึงจําแนกได้เป็ น ๒ ลักษณะ ดังนี:
ก. แบ่งพื:นทีแยกเป็ นสัดส่ วนด้วยโครงเหล็กดัด หรื อลวดตาข่าย
ข. ใช้พ:นื ทีร่วมกัน
แบบที ๒ เช่าพื:นทีเพือจัดสร้างเป็ นร้านค้า
แบบที ๓ ซุม้ ขายของ เป็ นสถานทีขายของขนาดเล็ก
แบบที ๔ ตลาดมีสิ งปลูกสร้าง เป็ นตลาดสดในชุมชน แบ่งให้เช่าเป็ นล๊อคเล็ก ๆ
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบประเภท ก. อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนี ยมการได้สิทธิ เช่า
และค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ให้เป็ นไปตามบัญชีแนบท้าย
หมวด ๒
การจัดระเบียบ ประเภท ข.
ข้อ ๙ การจัดระเบียบประเภท ข. หมายถึง การใช้พ:นื ทีรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี:คือ
(๑) ตลาดกลางแจ้ง
(๒) รถเข็น

(๓) แผงลอย
(๔) รถเร่ ทีจอดขายเป็ นประจํา
ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบ ประเภท ข. อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ เช่า
และค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ให้เป็ นไปตามบัญชีแนบท้าย
หมวด ๓
การจัดระเบียบ ประเภท ค.
ข้อ ๑๑การจัดระเบียบ ประเภท ค. หมายถึง การใช้พ:นื ทีในรู ปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี:คือ
(๑) ตลาดนัดประจําสัปดาห์
(๒) ตลาดนัดทีเปิ ดขายติดต่อกันไม่เกิน ๓ วัน
(๓) เปิ ดท้ายรถขายของ
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบประเภท ค. ให้จดั เป็ นรายวัน ไม่เกินสัปดาห์ละ ๓ วัน
โดยให้ยืนคําขอต่อหน่วยงานทีดูแลเคหะชุ มชนทุกครั:งทีจดั และไม่ตอ้ งจัดทําสัญญา อัตราค่าเช่าให้เป็ นไป
ตามบัญชีแนบท้าย
หมวด ๔
วิธีดาํ เนินการ
ข้อ ๑๓ บริ เวณทีอนุญาตให้จดั ระเบียบได้จะเป็ นบริ เวณดังนี:
(๑) บริ เวณทีกาํ หนดไว้ตามแผนการจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ซึ งได้รับอนุมตั ิจาก
ผูว้ า่ การหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมาย
(๒) บริ เวณนอกเหนือจาก (๑) เว้นแต่การจัดระเบียบ ประเภท ค. ให้หน่วยงานทีรับผิดชอบ
เสนอคณะกรรมการปรับปรุ งเคหะชุ มชนด้านกายภาพพิจารณาแล้วสรุ ป ความเห็ นเสนอผูว้ ่า การหรื อผูท้ ี
ผูว้ า่ การมอบหมายพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ ๑๔ การกําหนดบริ เวณทีจะจัดระเบียบให้อยูภ่ ายใต้เงือนไขดังนี:
(๑) ไม่ขดั กับนโยบายและแผนงานการเคหะแห่งชาติ
(๒) เป็ นกิจกรรมทีให้บริ การแก่ชุมชนส่ วนรวม
(๓) หากจําเป็ นต้องมีสิ งปลูกสร้างจะต้องมีลกั ษณะกึงถาวร แต่ร:ื อถอนได้ง่ายและต้องจัดสร้าง
ตามรู ปแบบทีการเคหะแห่งชาติกาํ หนด พร้อมทั:งต้องยกกรรมสิ ทธิIในสิ งปลูกสร้างให้กบั การเคหะแห่งชาติ
ข้อ ๑๕ วิธีดาํ เนินการจัดระเบียบ กําหนดให้หน่วยงานทีรับผิดชอบเป็ นผูเ้ สนอราคาจัดเก็บ
อัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนี ยมการได้สิทธิ ข: นั ตํา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความเหมาะสม ทั:งนี: ต้องไม่ตาํ กว่า
อัตราทีกาํ หนดไว้ในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี: พร้อมกับการนําเสนอการขอใช้พ:ืนทีตามรายละเอียดการขอใช้
พื:นทีตอ่ ผูว้ า่ การหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายพิจารณาอนุมตั ิท:งั อัตราการจัดเก็บและการใช้พ:นื ที

การเรี ยกเก็บเงินใด ๆ ในอัตราทีต าํ กว่ากําหนดไว้ในบัญชี แนบท้ายระเบียบนี: ให้ผูว้ ่าการ
หรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิเป็ นราย ๆ ไป
ข้อ ๑๖ ให้มีคณะกรรมการกําหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนี ยม ขึ:นคณะหนึ งประกอบด้วย
เจ้าหน้าทีจากฝ่ ายเคหะชุ มชน ฝ่ ายโครงการเมืองใหม่ ฝ่ ายปรับปรุ งชุ มชนแออัดฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายการ
คลัง และนโยบายการเงิน
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการกําหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม มีหน้าทีดงั ต่อไปนี:
(๑) กําหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนี ยมการได้สิทธิ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีมิได้กาํ หนดไว้ใน
บัญชีแนบท้ายระเบียบนี:
(๒) ปรับปรุ งอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในบัญชี แนบท้าย
ระเบียบนี: ทุกปี โดยให้เสร็ จสิ: นก่อนสิ: นปี แล้วให้ถือปฏิ บตั ิในปี ต่อไป ทั:งนี: อัตราทีกาํ หนดต้องไม่ต าํ กว่า
อัตราทีกาํ หนดไว้เดิม เพือใช้ดาํ เนินการดังนี:
ก. การจัดระเบียบทีเกิดขึ:นใหม่ในเคหะชุมชน
ข. การต่อสัญญาเช่าทุกประเภทของการจัดระเบียบในเคหะชุมชน
ค. การต่อสัญญาเช่ าการจัดระเบีย บประเภท ก. ทีดาํ เนิ นการอยู่ก่อนระเบีย บนี: ใช้บงั คับ
จํานวน ๔ ประเภท ทีมีทะเบียนคุมไว้
ข้อ ๑๘ เมือคณะกรรมการกําหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ได้พิจารณาอัตราตามข้อ ๑๗
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ให้นาํ เสนอผูว้ ่าการพิจารณาอนุ มตั ิ และเมือผูว้ า่ การอนุ มตั ิแล้วให้ดาํ เนิ นการในส่ วนที
เกียวข้องต่อไป
ข้อ ๑๙ การจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ตามระเบียบนี:ให้ดาํ เนินการโดย
(๑) หน่วยงานทีรับผิดชอบเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดเก็บ
(๒) บุคคลภายนอกผูไ้ ด้รับสิ ทธิจากการเคหะแห่งชาติเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดเก็บ
ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานทีรับผิดชอบนําส่ งเงินตามข้อ ๑๙ ให้ฝ่ายการคลังและนโยบายการเงิน
ตามระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินและการนําส่ งเงิน
หมวด ๕
อํานาจอนุมตั ิ
ข้อ ๒๑ อํานาจในการพิจารณาอนุ มตั ิวงเงิ นค่าธรรมเนี ยมการได้สิทธิ และตัวบุคคลผูไ้ ด้
สิ ทธิจาํ แนกได้ดงั นี:
(๑) กรณี การอนุ มตั ิให้สิทธิ เช่ าในการจัดระเบียบในบริ เวณเคหะชุ มชนของการเคหะแห่ งชาติ
ให้ผอู ้ าํ นวยการฝ่ ายหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
(๒) การจัดระเบี ยบในบริ เวณเคหะชุ มชนของการเคหะแห่ งชาติ กรณี ดังต่ อไปนี: ให้หัวหน้า
สํานักงานเคหะชุมชน หรื อหัวหน้าแผนกในฝ่ ายปรับปรุ งชุมชนแออัด หรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ

ก. กรณี การโอนสิ ทธิ
ข. กรณี การต่อสัญญา
ค. กรณี ก ารรับ สิ ท ธิ ของทายาทของผู ไ้ ด้สิ ท ธิ เ ช่ า พื: น ที จ ดั ระเบีย บที แ สดงเจตนาต่อ
การเคหะแห่งชาติ เพือขอรับสิ ทธิเป็ นผูเ้ ช่าพื:นทีจดั ระเบียบแทนผูเ้ ช่าเดิมในกรณี ผเู ้ ช่าเดิมถึงแก่กรรม
ง. กรณี การจัดระเบียบประเภท ค.
(๓) กรณี อืน ๆ นอกเหนื อจาก (๑) และ (๒) ให้ผอู ้ าํ นวยการฝ่ ายหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมาย
เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ ๒๒ ให้หวั หน้าหน่วยงานทีรับผิดชอบ ดําเนินการจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่ แผงลอย ใน
เคหะชุมชน ให้เป็ นไปตามระเบียบนี: ตลอดจนควบคุมการดําเนินการให้เป็ นไปตามทีได้รับอนุมตั ิ
ข้อ ๒๓ การจัดระเบียบนอกจากทีกาํ หนดไว้ในระเบียบนี: ให้เสนอผูว้ า่ การพิจารณาอนุมตั ิ
เป็ นราย ๆ ไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานทีรับผิดชอบ ดําเนิ นการจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะ
ชุมชนทีมีอยูก่ ่อนระเบียบนี: ใช้บงั คับ ให้สอดคล้องกับระเบียบนี: ภายใน ๑ ปี นับแต่วนั ทีระเบียบนี: ใช้บงั คับ
ทั:งนี: กรณี มีการใช้พ:ืนทีเกินกว่าทีกาํ หนดไว้ในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี:ก็ให้ใช้พ:ืนทีตามทีกาํ หนดไว้เดิมได้
แต่มิให้มีการขยายพื:นทีเกินกว่าทีกาํ หนดไว้เดิม
ประกาศ ณ วันที ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
พิชยั เศรษฐพานิช
ผูว้ า่ การการเคหะแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๕๔ ง/หน้า ๔๑/๑๒ กันยายน ๒๕๔๓

บัญชีแนบท้าย
บัญชีที ๑ ข้อกําหนดสําหรับการจัดเก็บค่าเช่าในบัญชีแนบท้ายมีรายละเอียด ดังนี
๑. การจัดระเบียบประเภท ก. เป็ นการจัดระเบียบประเภทที$มสี งิ$ ปลูกสร้าง ดังนัน การจัดเก็บค่าเช่าในกรณีรายเดือน จึงกําหนดคูณด้วย ๓๐ วัน
เนื$องจากสามารถประกอบการค้าได้ทุกวัน
๒. การจัดระเบียบประเภท ข. เป็ นการดําเนินการจัดระเบียบประเภทไม่มสี งิ$ ปลูกสร้าง ดังนัน การจัดเก็บค่าเช่าในกรณีรายเดือน จึงกําหนดคูณด้วย
๒๖ วัน เพราะอาจไม่สามารถประกอบการค้าได้ทุกวัน
บัญชีที ๒ หลักเกณฑ์การจัดระเบียบประเภท ก. ตามระเบียบข้อ ๗ (๓)
๒.๑ ประเภททีเ$ ปิดดําเนินการอยูก่ ่อนหน้าทีร$ ะเบียบนีจะใช้บงั คับจะไม่มกี ารจัดให้เกิดขึน ใหม่ และหากจะเกิดขึน ใหม่จะกําหนดเป็ นงานจัดประโยชน์แทน
โดยการจัดระเบียบประเภทนีจะมีบญ
ั ชีทะเบียนคุมไว้ ได้แก่
ข้อกําหนด
รูปแบบ

ขนาดพืน ที$

ร้านค้าใต้ถนุ แฟลต
กัน- เป็ นสัดส่วน
ใช้พื-นทีร่วมกัน
แบ่งพืน ทีเ$ ป็นสัดส่วน แบ่งพืน ทีด$ ว้ ยการตีเส้นแบบใน
กัน แบบโปร่งด้วยโครง โรงอาหาร กัน เป็ นล็อคเล็กๆ
เหล็กดัดหรือลวดตาข่าย ตัง เคาน์เตอร์ และโต๊ะเก้าอี
ห้ามใช้เป็นทีอ$ ยูอ่ าศัย
และไม่มหี อ้ งนํา
ล็อคละไม่เกิน ๒๔ ตรม. เว้นพืน ทีบ$ ริเวณทีจ$ ะกัน เป็น
ร้านค้าให้มที างเดินสาธารณะ
โดยเปิดทางเดินด้านหน้าไว้ไม่
น้อยกว่าความกว้างของทางเดิน
ระเบียงหน้าห้องชัน บน และเว้น
ทางเดินร่วมด้านหลังอาคารให้

หลักเกณฑ์
การเช่าบริเวณเพือ
ปลูกสร้างสิ งปลูกสร้าง
ปลูกสร้างเป็นเรือนแถว

ตามที$ กคช. ให้ความเห็นชอบ

ซุ้มขายของ

ตลาดมีสิงปลูกสร้าง

เป็นสถานทีข$ ายของ
เป็นตลาดสดในชุมชน
ขนาดเล็กอยูใ่ นชุมชน แบ่งให้เช่าเป็ นล็อคๆ
ซึง$ จะมีสว้ มหรือไม่มกี ไ็ ด้

ซุม้ ละไม่เกิน ๙ ตรม.

ล็อคละไม่เกิน ๔ ตรม.

ข้อกําหนด

หลักเกณฑ์
การเช่าบริเวณเพือ
ปลูกสร้างสิ งปลูกสร้าง

ร้านค้าใต้ถนุ แฟลต
ซุ้มขายของ
ตลาดมีสิงปลูกสร้าง
กัน- เป็ นสัดส่วน
ใช้พื-นทีร่วมกัน
ขนาดพืน ที$
มีขนาดทางเดิน ๑ ช่วงเสา และกัน
ล็อคละ ๘ ตรม. ส่วนพืน ทีใ$ ช้
ร่วมกันให้กําหนดตามความจําเป็ น
การทําสัญญา
ทําสัญญาปีต่อปี
ทําสัญญาปีต่อปี
ทําสัญญาระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี
ทําสัญญาปีต่อปี
ทําสัญญาทุกล็อคปีต่อปี
อัตราค่าเช่า
ขัน ตํ$า ตรม. ละ ๒ บาท ต่อวัน
การจัดเก็บค่าเช่า แบ่งเป็น ๒ วิธ ี คือ (๑) เก็บเป็นรายวัน (๒) เก็บเป็นรายเดือน โดยการคูณด้วย ๓๐ วัน ให้เลือกใช้วธิ ใี ดวิธหี นึ$งเท่านัน
ค่าธรรมเนียมการ มอบ กต. พิจารณา
มอบ กต. พิจารณา
มอบ กต. พิจารณา
มอบ กต. พิจารณา ให้เรียกเก็บในอัตรา
ได้สทิ ธิ กรณียดึ มา
ไม่ต$าํ กว่า ๑๐ เท่า
ได้และให้สทิ ธิใหม่
ของค่าเช่ารายเดือน
ค่าธรรมเนียมการ
ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๕ เท่า ของค่าเช่ารายเดือน ทัง นีไม่ต$าํ กว่า ๕,๐๐๐ บาท
โอนสิทธิ
ค่าธรรมเนียมการ กรณีผเู้ ช่าประพฤติผดิ สัญญาเช่าจนถูกบอกเลิกสัญญาหรือถูกฟ้องศาล และภายหลังขอผ่อนผันกลับเป็นผูเ้ ช่าแล้วให้เจ้าหน้าทีเ$ รียกเก็บเงิน
ต่อสัญญา (กรณี ค่าธรรมเนียม ดังนี
ผิดสัญญาหรือถูก
- กรณีถูกบอกเลิกสัญญาเช่า ให้เรียกเก็บครัง ละ ๕๐๐ บาท
บอกเลิก)
- กรณีถูกฟ้องศาล ให้เรียกเก็บครัง ละ ๑,๐๐๐ บาท
ให้เรียกเก็บในอัตรา
ค่าประกันการเช่า
ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๒ เท่า ของค่าเช่ารายเดือน
ไม่ต$าํ กว่า ๑ เท่า
ของค่าเช่ารายเดือน
ค่านํา-ค่าไฟ
ให้ผไู้ ด้สทิ ธิตดิ ต่อกับ กปน. และ กฟน. โดยตรง หรือถ้าหากจะต้องใช้นําของ กคช. ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก$ี ําหนดไว้ในสัญญาการใช้นํา
ของสํานักงานเคหะชุมชน

๒.๒ การจัดระเบียบทีก$ ําหนดเป็ นประเภท ก. ตามระเบียบว่าด้วยการจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามระเบียบ
ข้อ ๗ (๑) และ (๒)
หลักเกณฑ์
ส้วมสาธารณะที ไม่ได้ตงั - อยูใ่ นตลาด
มีการประกอบการค้า
ไม่มีการประกอบการค้า
รูปแบบ
เป็ นแผงลอยร้านค้าทีม$ สี งิ$ ปลูกสร้าง และปลูกสร้างตามรูปแบบที$
เป็ นส้วมทีส$ ร้างไว้เพือ$ ให้บริการแก่ผทู้ $ี เป็ นส้วมทีส$ ร้างไว้เพือ$ ให้บริการแก่ผทู้ ส$ี ญ
ั จร
กคช. กําหนด
สัญจรไปมาในชุมชนและมีการประกอบ ไปมาในชุมชน และไม่มกี ารประกอบการค้า
การค้า
ยกเว้นกระดาษชําระ
ขนาดพืน ที$
ล็อคละไม่เกิน ๘ ตรม.
ตามรูปแบบที$ กคช. เห็นชอบ
การทําสัญญา
สัญญาปี ต่อปี
สัญญาปี ต่อปี
อัตราค่าเช่า
ขัน ตํ$า ตรม. ละ ๒ บาท ต่อวัน และต้องไม่ต$าํ กว่าวันละ ๑๐ บาทต่อแผง
ขัน ตํ$า ตรม. ละ ๑ บาทต่อวัน
คิดขัน ตํ$า ๓๐๐ บาท/อาคารส้วม ๑ หลัง/เดือน
การจัดเก็บค่าเช่า
แบ่งเป็ น ๒ วิธี คือ (๑) เก็บรายวัน (๒) เก็บรายเดือน โดยคูณ ๓๐ วัน จัดเก็บรายเดือน สําหรับวิธกี ารคํานาณส้วมทีม$ กี ารประกอบการค้าให้ใช้อตั ราค่าเช่าที$
ให้เลือกใช้วธิ ใี ดวิธหี นึ$งเท่านัน
กําหนดต่อวันคูณ ๓๐ วัน
ค่าธรรมเนียมการได้สทิ ธิ
ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๑๐ เท่า ของค่าเช่ารายเดือน
ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๑๐ เท่า ของค่าเช่ารายเดือน
กรณียดึ มาและให้สทิ ธิใหม่
ค่าธรรมเนียมการโอน
ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๕ เท่า ของค่าเช่ารายเดือน ทัง นีไม่
ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๑,๐๐๐ บาท
สิทธิ
ตํ$ากว่า ๕,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อ
กรณีผเู้ ช่าประพฤติผดิ สัญญาเช่าจนถูกบอกเลิกสัญญาหรือถูกฟ้องศาล และภายหลังขอผ่อนผันกลับเป็ นผูเ้ ช่าอีกครัง หนึ$ง เมือ$ กคช. อนุมตั ใิ ห้กลับเป็ น
สัญญากรณีผดิ สัญญา
ผูเ้ ช่าแล้ว ให้เจ้าหน้าทีเ$ รียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี
หรือถูกบอกเลิกสัญญา
- กรณีถกู บอกเลิกสัญญาเช่าให้เรียกเก็บครัง ละ ๕๐๐ บาท
- กรณีถกู ฟ้องศาลให้เรียกเก็บครัง ละ ๑,๐๐๐ บาท
ค่าประกันการเช่า
ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๑ เท่า ของค่าเช่ารายเดือน
ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๑ เท่า ของค่าเช่ารายเดือน
ค่านํา-ค่าไฟ
ให้ผไู้ ด้สทิ ธิตดิ ต่อกับ กปน. และ กฟน. โดยตรง หรือถ้าหากจะต้องใช้นําของ กคช. ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก$ี าํ หนดไว้ในสัญญาการใช้นําของสํานักงาน
เคหะชุมชน
ข้อกําหนด

แผงลอยร้านค้า

บัญชี ๓

หลักเกณฑ์การจัดระเบียบประเภท ข. ตามระเบียบข้อ ๙
๓.๑ ตลาดกลางแจ้ง ตามระเบียบข้อ ๙ (๑)
ข้อกําหนด

รูปแบบ

ขนาดพืน ที$
การทําสัญญา
การจัดเก็บค่าเช่า

อัตราค่าเช่า
ค่าธรรมเนียมการได้สทิ ธิกรณี
ยึดมาและให้สทิ ธิใหม่

หลักเกณฑ์
เอกชนดําเนิ นการ
- ไม่มสี งิ$ ปลูกสร้าง
- มีการใช้พนื ทีเ$ ป็นประจํา
- มีการกําหนดขนาดพืน ที$
- มีแผนผังและบริเวณ
- ต้องขายในพืน ทีท$ ก$ี ําหนด
- ใช้พนื ทีต$ ดิ ต่อกันทุกวัน
- มีการกําหนดขนาดพืน ทีร$ วมและมีแผนผัง
กําหนดขนาดของพืน ทีแ$ ต่ละแผง
- สัญญาปีต่อปี
- จัดเก็บรายเดือน

- เรียกเก็บตามสัญญา
- มอบ กต. พิจารณา

สช. ดําเนิ นการ
- ใช้รปู แบบเดียวกับเอกชน

- มีแผนผังกําหนดขนาดของพืน ทีแ$ ต่ละแผง
- สัญญาปีต่อปี
แบ่งเป็น ๒ วิธ ี คือ
(๑) เก็บรายวัน
(๒) เก็บรายเดือน โดยคูณ ๒๖ วัน
ให้เลือกใช้วธิ ใี ดวิธหี นึ$งเท่านัน
- ขัน ตํ$า ตรม. ละ ๒ บาท/วัน และต้องไม่ต$ ํากว่าวันละ ๑๐ บาท ต่อแผง
- ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๑๐ เท่า ของค่าเช่ารายเดือน

ข้อกําหนด

หลักเกณฑ์
เอกชนดําเนิ นการ
- มอบ กต. พิจารณา

สช. ดําเนิ นการ
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ
- ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๕ เท่า ของค่าเช่ารายเดือน
ทัง นีไม่ต$าํ กว่า ๕,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญา
กรณีผเู้ ช่าประพฤติผดิ สัญญาเช่าจนถูกบอกเลิกสัญญา หรือถูกฟ้องศาล และภายหลังขอผ่อนผันกลับเป็ นผูเ้ ช่าอีกครัง หนึ$ง
(กรณีผดิ สัญญา หรือถูกบอกเลิก) เมือ$ กคช. อนุมตั ใิ ห้กลับเป็นผูเ้ ช่าแล้วให้เจ้าหน้าทีเ$ รียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี
- กรณีถกู บอกเลิกสัญญาเช่า ให้เรียกเก็บครัง ละ ๕๐๐ บาท
- กรณีถูกฟ้องศาล ให้เรียกเก็บครัง ละ ๑,๐๐๐ บาท
ค่าประกันการเช่า
- ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$ ํากว่า ๑ เท่า ของค่าเช่า - ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๑ เท่า ของค่าเช่ารายเดือน
รายเดือน
ค่านํา-ค่าไฟ
ให้ผไู้ ด้สทิ ธิตดิ ต่อ กปน. และ กฟน. โดยตรง หรือถ้าหากจะต้องใช้นําของ กคช. ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก$ี ําหนดไว้ใน
สัญญาการใช้นําของสํานักงานเคหะชุมชน

๓.๒ รถเข็น แผงลอย และรถเร่ทจ$ี อดขายประจํา ตามระเบียบข้อ ๙ (๒) ถึง (๔)
ข้อกําหนด
รูปแบบ

ขนาดพืน ที$
การทําสัญญา
อัตราค่าเช่า

หลักเกณฑ์
แผงลอย

รถเข็น
รถเร่ทีจอดขายประจํา
- ไม่มสี งิ$ ปลูกสร้าง
รถเร่ทจ$ี อดขาย
- ใช้พาหนะหรืออุปกรณ์อ$นื ทีเ$ คลื$อนย้ายได้สะดวก
- เป็นการใช้พนื ทีป$ ระจํา โดยจะวางขายบริเวณทีก$ ําหนดไว้
ไม่เกิน ๕ ตรม.
ตามขนาดรูปร่างรถ
สัญญาปีต่อปี
ไม่ทาํ สัญญา
- กรณีจดั เก็บรายวัน ขัน ตํ$า ตรม. ละ ๒ บาท/วัน และต้องไม่ต$ ํากว่าวันละ ๑๐ บาท - กรณีใช้พนื ทีภ$ ายในรถไม่ต$าํ กว่า ๒๐ บาท/วัน/คัน
- กรณีใช้พนื ทีเ$ กินจากตัวรถคิดเพิม$ ตรม. ละ
- กรณีจดั เก็บรายเดือนคูณด้วย ๒๖ เนื$องจากไม่สามารถขายได้ทุกวัน ทัง นี
แล้วแต่ สช. แต่ละ สช. ทีจ$ ะเลือกวิธกี ารจัดเก็บ
๒ บาท/วัน
ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๑๐ เท่า ของค่าเช่ารายเดือน
กําหนดไม่จดั เก็บ

ค่าธรรมเนียมการได้สทิ ธิ
กรณียดึ มาและให้สทิ ธิใหม่
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ
ให้เรียกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๕ เท่า ของค่าเช่ารายเดือน ทัง นีไม่ต$าํ กว่า ๕,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อสัญญา กรณีผเู้ ช่าประพฤติผดิ สัญญาเช่าจนถูกบอกเลิกสัญญาหรือถูกฟ้องศาล และ
กรณีผดิ สัญญาหรือถูกบอกเลิก ภายหลังขอผ่อนผันกลับเป็ นผูเ้ ช่าอีกครัง เมือ$ กคช. อนุมตั ใิ ห้กลับเป็ นผูเ้ ช่าแล้ว
ให้เจ้าหน้าทีเ$ รียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ดังนี
- กรณีถูกบอกเลิกสัญญาเช่า ให้เรียกเก็บครัง ละ ๕๐๐ บาท
- กรณีถูกฟ้องศาล ให้เรียกเก็บครัง ละ ๑,๐๐๐ บาท
ค่าประกันการเช่า
ให้เรีบกเก็บในอัตราไม่ต$าํ กว่า ๑ เท่า ของค่าเช่ารายเดือน
ค่านํา-ค่าไฟ
ให้ผไู้ ด้สทิ ธิจดั หาเอง

กําหนดไม่จดั เก็บ
กําหนดไม่จดั เก็บ

กําหนดไม่จดั เก็บ
ให้ผไู้ ด้สทิ ธิจดั หาเอง

