
ระเบียบการเคหะแห่งชาต ิ

วา่ดว้ย การใหเ้ช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน 
หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
_________________ 

 โดยที�เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การให้เช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�อ 
อาคาร ที�ดิน หรืออาคารพร้อมที�ดิน และการขอรับโอนกรรมสิทธิ0 ในที�ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื�อ 
พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ�งไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติมหลายครั� ง เพื�อใหเ้หมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบติังานยิ�งขึ�น 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบญัญติัการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗     
ผูว้า่การ การเคหะแห่งชาติ จึงใหอ้อกระเบียบไวด้งันี�  
 ขอ้ ๑ ระเบียบนี� เรียกวา่ “ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การให้เช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�ออาคาร 
ที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 ขอ้ ๒ ระเบียบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓ ใหย้กเลิก 
   ๓.๑ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การโอนสิทธิเช่าซื�อที�ดินพร้อมอาคารของอาคาร
ทุง่มหาเมฆ อาคารเรือนคูค่ลองจั�น และอาคารตึกแถวคลองจั�น ลงวนัที� ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  
  ๓.๒ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ที� ๑/๒๕๒๖ วา่ดว้ย การผอ่นผนัชาํระค่าเช่า ค่าเช่าซื�อ หรือเงิน
อื�นที�คา้งชาํระตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื�อ ลงวนัที� ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
   ๓.๓ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ที� ๑/๒๕๒๖ วา่ดว้ย การผอ่นผนัชาํระค่าเช่า ค่าเช่าซื�อ 
หรือเงินอื�นที�คา้งชาํระตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซื�อ แกไ้ขเพิ�มเติมครั� งที� ๑ ลงวนัที� ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 
   ๓.๔ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย อตัราค่าปรับในการชาํระค่าเช่าซื�อล่าชา้กวา่วนัที�
กาํหนด พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวนัที� ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 
   ๓.๕ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การเช่าอาคารพาณิชย ์พ.ศ. ๒๕๓๑ ลงวนัที� ๑๐ 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
   ๓.๖ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การให้เช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน หรือ
อาคารพร้อมที�ดิน และการขอรับโอนกรรมสิทธิ0 ในที�ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื�อ พ.ศ. ๒๕๓๒     
ลงวนัที� ๘ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
   ๓.๗ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การให้เช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน หรือ
อาคารพร้อมที�ดิน และการขอรับโอนกรรมสิทธิ0 ในที�ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื�อ ฉบบัที� ๒ พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ลงวนัที� ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 

รก.๒๕๕๓/พ๑๑๓ง/๕๕/๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



   ๓.๘ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การให้เช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน หรือ
อาคารพร้อมที�ดิน และการขอรับโอนกรรมสิทธิ0 ในที� ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื� อ ฉบับที� ๓         
พ.ศ. ๒๕๓๒ ลงวนัที� ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 
   ๓.๙ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การให้เช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน หรือ
อาคารพร้อมที�ดิน และการขอรับโอนกรรมสิทธิ0 ในที� ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื� อ ฉบับที� ๔         
พ.ศ. ๒๕๓๓ ลงวนัที� ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ 
   ๓.๑๐ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การให้เช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน หรือ
อาคารพร้อมที�ดิน และการขอรับโอนกรรมสิทธิ0 ในที�ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื� อ ฉบับที� ๕         
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวนัที� ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   ๓.๑๑ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การให้เช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน หรือ
อาคารพร้อมที�ดิน และการขอรับโอนกรรมสิทธิ0 ในที�ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื� อ ฉบับที� ๖         
พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวนัที� ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   ๓.๑๒ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การให้เช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน หรือ
อาคารพร้อมที�ดิน และการขอรับโอนกรรมสิทธิ0 ในที�ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื� อ ฉบับที� ๗          
พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวนัที� ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   ๓.๑๓ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การให้เช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน หรือ
อาคารพร้อมที�ดิน และการขอรับโอนกรรมสิทธิ0 ในที�ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื� อ ฉบับที� ๘          
พ.ศ. ๒๕๓๖ ลงวนัที� ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
   ๓.๑๔ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การให้เช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน หรือ
อาคารพร้อมที�ดิน และการขอรับโอนกรรมสิทธิ0 ในที�ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื� อ ฉบับที� ๙          
พ.ศ. ๒๕๓๖ ลงวนัที� ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
   ๓.๑๕ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ วา่ดว้ย การให้เช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน หรือ
อาคารพร้อมที�ดิน และการขอรับโอนกรรมสิทธิ0 ในที�ดินและหรืออาคารตามสัญญาเช่าซื� อ ฉบบัที� ๑๐       
พ.ศ. ๒๕๓๗ ลงวนัที� ๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 บรรดาระเบียบ คาํสั�งอื�นในส่วนที�กาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบนี�  หรือซึ� งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี� ให้ใช้
ระเบียบนี�แทน 
 ขอ้ ๔ ใหผู้อ้าํนวยการฝ่ายการตลาดรักษาการตามระเบียบนี�  
 ขอ้ ๕ ในระเบียบนี�  
   ๕.๑ “ผูว้า่การ” หมายถึง ผูว้า่การ การเคหะแห่งชาติ 
   ๕.๒ “เจ้าหน้าที�” หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างการเคหะแห่งชาติและให้รวมถึง
หน่วยงานหรือบุคคลที�ผูว้า่การมอบหมายที�มีหนา้ที�ดาํเนินการให้ประชาชนเช่า เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน 
หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 



   ๕.๓ “การให้เช่า” หมายถึง การเคหะแห่งชาติจดัทาํโครงการให้ประชาชน ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในโครงการนั�นชั�วระยะเวลาอนัมีจาํกดั โดยได้รับ
คา่ตอบแทนเป็นคา่เช่าตามระยะเวลาที�การเคหะแห่งชาติกาํหนดแต่ไมร่วมถึงการใหเ้ช่าโดยการจดัประโยชน์ 
   ๕.๔ “การเช่าเซง้” หมายถึง การเช่าพิเศษยิ�งกวา่การเช่าทั�วไป ซึ� งมีระยะเวลาการเช่าเกิน
กวา่ ๓ ปี และเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมการไดสิ้ทธิ ซึ� งสามารถโอนขายสิทธิเช่าได ้
   ๕.๕ “การให้เช่าซื�อ” หมายถึง การเคหะแห่งชาติเป็นเจา้ของโครงการแล้วนาํออกให้
ประชาชน ราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือนิติบุคคลเช่า และให้คาํมั�นวา่ทรัพยสิ์นนั�นตกเป็นสิทธิแก่ผูเ้ช่า เมื�อผูเ้ช่าได้
ใชเ้งินครบจาํนวนเทา่นั�นเทา่นี�คราว 
   ๕.๖ “การซื� อ” หมายถึง การเคหะแห่งชาติเป็นเจ้าของโครงการแล้วนําออกให้
ประชาชน ราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือนิติบุคคลซื�อ โดยโอนกรรมสิทธิ0 ใหผู้ซื้�อเมื�อไดช้าํระราคาครบถว้นแลว้ 
   ๕.๗ “การโอนสิทธิ” หมายถึง คู่สัญญาของการเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะโอน
สิทธิและหน้าที� ตลอดจนขอ้ผูกพนัตามสัญญาให้กบับุคคลภายนอกในระหวา่งที�การเคหะแห่งชาติยงัมิได ้
โอนกรรมสิทธิ0 ให ้ทั�งนี� ใหร้วมถึงการโอนสิทธิการเช่าดว้ย 
   ๕.๘ “การโอนกรรมสิทธิ0 ” หมายถึง การเคหะแห่งชาติขอจดทะเบียนดาํเนินการโอน
กรรมสิทธิ0 ในทรัพยสิ์นใหแ้ก่คูส่ัญญาของการเคหะแห่งชาติ ในกรณีที�ไดช้าํระราคาและเงินอื�นๆ ครบถว้นแลว้ 
   ๕.๙ “การรับสิทธิ” หมายถึง การที�บุคคลภายนอกแสดงเจตนาเพื�อขอเป็นคู่สัญญากบั
การเคหะแห่งชาติแทนคูส่ัญญาเดิมที�ถึงแก่กรรม 
   ๕.๑๐ “รายไดค้รอบครัว” หมายถึง รายไดป้ระจาํของผูย้ื�นแบบจองสิทธิและคู่สมรส (ถา้มี) 
รวมกนัต่อเดือน 
 ขอ้ ๖ การให้เช่า ให้เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง ซึ� งนอกเหนือ 
หรือแตกต่างจากที�กาํหนดไวใ้นระเบียบนี�ใหข้ออนุมติัผูว้า่การหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายเป็นรายๆ ไป 
 

หมวด ๑ 
บททั�วไป 

_______________ 
 

 ขอ้ ๗ ในระหวา่งการก่อสร้างอาคารแต่ละโครงการให้จดัทาํประกาศแจง้ให้ประชาชนทั�วไปทราบ
คุณสมบติัและประเภทรายไดข้องผูจ้องสิทธิเช่า เช่าเซง้ เช่าซื�อ หรือซื�อ อาคาร ที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง 
 การพิจารณาให้สิทธิตามวรรคหนึ� ง ให้เจา้หน้าที�ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขซึ� งไดรั้บอนุมติั
จากผูว้า่การหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมาย 
 ขอ้ ๘ การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขของผูย้ื�นแบบจองสิทธิในแต่ละโครงการอยา่งนอ้ยตอ้งมี ดงันี�  
   ๘.๑ เป็นผูมี้สัญชาติไทย เฉพาะโครงการที�ไดรั้บเงินอุดหนุน หรือมีกฎหมายห้ามบุคคล
ต่างดา้วถือครองกรรมสิทธิ0  
   ๘.๒ เป็นผูมี้อายไุมต่ ํ�ากวา่ ๑๕ ปี 



   ๘.๓ กาํหนดวธีิการไดสิ้ทธิเช่า เช่าเซง้ เช่าซื�อ ซื�อ 
 กรณีอาคาร ที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างที�ได้รับเงินอุดหนุน หรือมีข้อตกลงก็ให้กาํหนด
รายไดค้รอบครัวของผูย้ื�นแบบจองสิทธิ 
 ขอ้ ๙ ให้กองการขาย หรือหน่วยงานอื�นที�ผูว้่าการมอบหมายมีหน้าที�รับแบบจองสิทธิจาก 
ผูป้ระสงค์จะเช่า เช่าเซ้ง เช่าซื�อ หรือซื�อ ที�ดินและหรือที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้าง และให้เรียกหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาคุณสมบติัของผูย้ื�นแบบจองสิทธิดงันี�  
   ๙.๑ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตวัข้าราชการ หรือบัตรประจาํตัว
พนกังานองคก์ารของรัฐ หรือเอกสารอื�นที�หน่วยงานของรัฐเป็นผูอ้อกและเป็นเอกสารที�สามารถพิสูจน์ตวับุคคลได ้
   ๙.๒ สาํเนาทะเบียนบา้นของผูย้ื�นแบบจองสิทธิ 
   ๙.๓ หลกัฐานการมีรายไดต่้อเดือนของผูย้ื�นแบบจองสิทธิ และคู่สมรส (ถา้มี) เฉพาะ
กรณีที�กาํหนดรายได ้
   ๙.๔ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
   ๙.๕ หลกัฐานอื�นๆ ตามรายละเอียดในแต่ละโครงการ 
 เมื�อเจา้หน้าที�ไดรั้บแบบจองสิทธิแล้วให้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานพร้อมทั�งคุณสมบติัของผูย้ื�น
แบบจองสิทธิใหถู้กตอ้ง 
 ขอ้ ๑๐ เมื�อตรวจสอบคุณสมบติัไดผู้มี้สิทธิเช่า เช่าเซ้ง เช่าซื�อ หรือซื�อ ซึ� งมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามที�กาํหนดไวใ้นแต่ละโครงการ ก่อนการทาํสัญญาให้เจา้หนา้ที�เรียกหลกัฐานพร้อมเงินค่าเช่าหรือค่าเช่า
ซื�อตลอดจนเงินอื�นๆ ทุกประเภทที�ตอ้งเรียกเกบ็ตามที�กาํหนดไวใ้นแต่ละโครงการ 
 ขอ้ ๑๑ เมื�อการก่อสร้างอาคารแลว้เสร็จ พร้อมที�จะส่งมอบอาคารไดใ้หส้าํนกังานเคหะชุมชนหรือ
หน่วยงานที�รับผดิชอบมีหนงัสือแจง้กาํหนดวนัรับมอบใหท้ราบ 
 

หมวด ๒ 
การใหเ้ช่า 

_________________ 
 

 ขอ้ ๑๒ กรณีผูเ้ช่าเปลี�ยนคาํนําหน้าชื�อ หรือเปลี�ยนชื�อ ชื�อสกุล ให้เจา้หน้าที�ผูรั้บผิดชอบแนบ
เอกสารดงักล่าวไวใ้นแฟ้มประวติัพร้อมแจง้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งโดยไม่ตอ้งแกไ้ขสัญญาเช่าจนกวา่ไดมี้การ
ทาํสัญญาเช่าใหม ่จึงจะแกไ้ขใหต้รงกบัหลกัฐาน 
 ขอ้ ๑๓ ภายหลงัจากการทาํสัญญาเช่าแลว้ การแลกเปลี�ยนอาคารเช่าระหวา่งผูเ้ช่าดว้ยกนัหรือกบั
อาคารที�วา่งในโครงการเดียวกนัหรือกบัโครงการอื�น ตอ้งนาํเสนอขออนุมติัจากผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด
หรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายและใหเ้รียกเกบ็คา่ธรรมเนียมตามบญัชีแนบทา้ย 
 ขอ้ ๑๔ หากผูเ้ช่าชาํระค่าเช่าล่าชา้กวา่ที�กาํหนดไวใ้นสัญญาเช่า ให้คิดค่าปรับร้อยละ ๒ ของค่าเช่าที�
คา้งหรืออตัราตามสัญญาเช่าของแต่ละโครงการ โดยปรับเป็นรายเดือนทุกเดือน จนกว่าจะได้ชาํระเงิน 
คา่เช่า พร้อมคา่ปรับจนเสร็จสิ�น 



 เพื�อประโยชน์ในการประนอมหนี�หรือกิจการชุมชน การลดหรืองดค่าปรับให้เสนอผูว้า่การหรือผูที้�
ผูว้า่การมอบหมายพิจารณาอนุมติั 
 ขอ้ ๑๕ กรณีค้างชําระค่าเช่าหรือเงินอื�นที�ต้องชําระตามสัญญาเช่าพร้อมค่าปรับ ให้หัวหน้า
สํานกังานเคหะชุมชนหรือผูที้�ผูว้่าการมอบหมายดาํเนินการบอกเลิกสัญญาเช่าให้เสร็จสิ�นภายใน ๓๐ วนั 
นบัตั�งแต่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
 ขอ้ ๑๖ หากผูเ้ช่าขอผอ่นชาํระเงินที�คา้งพร้อมคา่ปรับ ใหอ้าํนาจอนุมติัการผอ่นผนัดงัต่อไปนี�  
   ๑๖.๑ หวัหน้าสํานกังานเคหะชุมชนหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายอนุมติัผอ่นผนัไดไ้ม่เกิน  
๖ เดือน 
   ๑๖.๒ ผูอ้าํนวยการกองที�ควบคุมและกาํกบัดูแลสํานักงานเคหะชุมชนนั�นๆ ผอ่นผนัได ้
ไมเ่กิน ๑๒ เดือน 
 ขอ้ ๑๗ กรณีผูเ้ช่าผิดเงื�อนไขหรือขอ้ตกลงการผอ่นผนัตามขอ้ ๑๖ ให้ส่งเรื�องไปยงักองกฎหมาย
หรือสาํนกังานกฎหมายเอกชนที�จดัหาไวแ้ลว้ภายใน ๑๕ วนั เพื�อดาํเนินการต่อไป 
 ขอ้ ๑๘ กรณีเรื�องอยูร่ะหวา่งเตรียมฟ้องคดีหรือดาํเนินคดี หากผูเ้ช่าขอผอ่นชาํระเงินที�คา้งพร้อม
ค่าปรับและเงินอื�นๆ ให้เสร็จสิ�นภายในเวลาไม่เกิน ๓ เดือน ให้นิติกรกองกฎหมายหรือหัวหน้าสํานกังาน
เคหะชุมชนหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายพิจารณาตามที�เห็นสมควร ถา้ผดิเงื�อนไขใหด้าํเนินคดีทนัที 
 ขอ้ ๑๙ ผูเ้ช่าอาคารประพฤติผิดสัญญาเช่าจนถูกบอกเลิกสัญญา หรือถูกฟ้องศาล และภายหลงัขอ
ผอ่นผนักลบัเป็นผูเ้ช่าอีกครั� งหนึ� ง เมื�อไดรั้บให้กลบัเป็นผูเ้ช่าแลว้ให้เจา้หน้าที�เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม
บญัชีแนบทา้ยและดาํเนินการต่อสัญญา 
 หากผูเ้ช่ายงัไม่เคยชาํระเงินประกนัการเช่า เงินประกนัมาตรวดันํ� า และเงินประกนัการใช้นํ� า หรือเงิน
อื�นๆ ใหเ้รียกเกบ็เงินดงักล่าวในอตัราเดียวกบัการบรรจุผูเ้ช่าใหม ่
 ในกรณีที�สัญญาเช่าฉบบัเดิมครบอายกุารเช่า หากผูเ้ช่าไมม่าทาํสัญญาเช่าใหม่ภายในระยะเวลาที�การ
เคหะแห่งชาติกําหนดจนถูกบอกเลิกสัญญาหรือถูกฟ้องศาล และภายหลังขอผ่อนผนักลับเป็นผู ้เช่า 
อีกครั� งเมื�อไดรั้บอนุมติัใหก้ลบัเป็นผูเ้ช่าไดแ้ลว้ใหเ้จา้หนา้ที�เรียกเกบ็คา่เช่าเพิ�มขึ�น และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ในการต่อสัญญาเช่าอีกส่วนหนึ�ง 
 ขอ้ ๒๐ การรับสิทธิเช่า หรือการบรรจุผูเ้ช่ารายใหม่แทนผูเ้ช่ารายเดิม ให้ยื�นคาํร้องที�สํานักงาน
เคหะชุมชนในโครงการอาคารนั�นๆ ตั�งอยู่ ตามแบบพิมพ์ที�การเคหะแห่งชาติกาํหนดโดยเจ้าหน้าที�ตอ้ง
ตรวจสอบคุณสมบติัของผูรั้บสิทธิเช่าหรือผูเ้ช่ารายใหมใ่หค้รบถว้น ตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี�  
   ๒๐.๑ ต้องไม่เคยเป็นผู ้เ ช่าอาคารของการเคหะแห่งชาติที�ปฏิบัติผิดสัญญาเช่าของ 
การเคหะแห่งชาติจนถูกขบัไล่หรือมีคาํพิพากษาขบัไล่และออกจากอาคารยงัไมค่รบ ๕ ปี 
   ๒๐.๒ การกาํหนดคุณสมบติัอื�นๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขของโครงการนั�นๆ 
 ขอ้ ๒๑ การโอนสิทธิเช่าใหแ้ก่บุคคลในครอบครัวของผูเ้ช่าจะกระทาํไดโ้ดยผูเ้ช่าจะตอ้งมาทาํการ
โอนสิทธิดว้ยตนเอง และใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจสอบคุณสมบติัของผูรั้บโอนสิทธิให้มีความสัมพนัธ์กบัผูเ้ช่าอยา่งใด
อยา่งหนึ�ง ดงันี�  



   ๒๑.๑ เป็นคู่สมรสที�จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือเป็นคู่สมรสที�มิไดจ้ดทะเบียน
สมรสตามกฎหมายแต่ตอ้งมีบุตรดว้ยกนั 
   ๒๑.๒ เป็นบิดาหรือมารดาของผูเ้ช่า 
   ๒๑.๓ เป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูเ้ช่า ยกเวน้บุตรบุญธรรม 
 เมื�อตรวจคุณสมบติัแลว้ กรณีผูโ้อนสิทธิยงัไม่เคยชาํระเงินอื�นใดนอกจากค่าเช่า ให้เจา้หน้าที�เรียก
เก็บเงินประกนัการเช่า เงินประกนัการใชน้ํ� า หรือเงินอื�นๆ (ถา้มี) พร้อมค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิเช่า ก่อน
นาํเสนอขออนุมติัและทาํสัญญาโดยกาํหนดคา่เช่าเพิ�มตามที�กาํหนด 
 ขอ้ ๒๒ การขอรับสิทธิเช่ากรณีผู ้เช่าเดิมถึงแก่กรรม ให้เจ้าหน้าที�ตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผูรั้บสิทธิซึ� งตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัผูเ้ช่าเดิมอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ดงันี�  
   ๒๒.๑ เป็นคู่สมรสที�จดทะเบียนตามกฎหมาย หรือหากไม่ได้จดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมาย ตอ้งมีบุตรดว้ยกนั 
   ๒๒.๒เป็นบิดาหรือมารดาของผูเ้ช่า หรือเป็นบิดามารดาของคู่สมรสของผูเ้ช่า ที�จด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 
   ๒๒.๓ เป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูเ้ช่า 
   ๒๒.๔ เป็นพี�นอ้งร่วมบิดาและมารดาของผูเ้ช่าหรือพี�นอ้งร่วมบิดาหรือมารดาของคู่สมรส
ที�จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 
   ๒๒.๕ เป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของบุคคลตาม ขอ้ ๒๒.๓ หรือ ขอ้ ๒๒.๔ 
   ๒๒.๖ เป็นผูอ้ยูอ่าศยัร่วมกบัผูเ้ช่าเป็นเวลาติดต่อกนัไมน่อ้ยกวา่หกเดือน 
 เมื�อตรวจคุณสมบติัแลว้ กรณีผูเ้ช่าเดิมยงัไม่เคยชาํระเงินอื�นใดนอกจากค่าเช่า ให้เจา้หน้าที�เรียกเก็บ
เงินประกนัการเช่า เงินประกนัมาตรวดันํ�า เงินประกนัการใชน้ํ� า หรือเงินอื�นๆ (ถา้มี) พร้อมค่าธรรมเนียมการ
รับสิทธิเช่า ก่อนนาํเสนอขออนุมติัและทาํสัญญาโดยกาํหนดคา่เช่าเพิ�มตามที�กาํหนด 
 ขอ้ ๒๓ กรณีโครงการที�ไดก้าํหนดการขึ�นอตัราค่าเช่าตามระยะเวลาไวแ้ลว้ ก็ให้ยกเวน้การเรียก
เกบ็คา่เช่าเพิ�มตามขอ้ ๑๙ วรรค ๓ ขอ้ ๒๑ วรรค ๒ ขอ้ ๒๒ วรรค ๒ และใหเ้จา้หนา้ที�ดาํเนินการดงันี�  
   ๒๓.๑ ตรวจสอบคุณสมบติัของผูรั้บโอนสิทธิเช่าใหค้รบถว้นตามที�กาํหนด 
   ๒๓.๒ เรียกเกบ็ค่าเช่า เงินค่าธรรมเนียม และเงินประกนัต่างๆ เพื�อการโอนสิทธิเช่าให้แก่
บุคคลอื�นตามอตัราที�การเคหะแห่งชาติกาํหนด 
 ขอ้ ๒๔ กรณีโอนสิทธิเช่าหรือรับสิทธิเช่าให้ทาํสัญญาเช่าใหม่ โดยมีระยะเวลาการเช่าเท่าที� 
ผูเ้ช่าเดิมเหลืออยู ่
 ขอ้ ๒๕ กรณีที�มีอาคารวา่ง หรืออาคารยึดคืนในโครงการ หากอาคารนั�นไดมี้การต่อเติมดดัแปลง
แลว้ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไดสิ้ทธิเช่าจากผูเ้ช่าอีกส่วนหนึ� งดว้ยในอตัราครึ� งหนึ� งของมูลค่าต่อเติม
ดดัแปลงในปัจจุบนัของอาคารนั�น โดยใหเ้รียกเกบ็ครั� งเดียวเมื�อทาํสัญญาใหม ่
 
 
 



หมวด ๓ 
การใหเ้ช่าซื�อ 

_________________ 
 

 ขอ้ ๒๖ เมื�อทาํสัญญาเช่าซื�อเสร็จเรียบร้อยแลว้ภายหลงัผูเ้ช่าซื�อยื�นคาํร้องขอเปลี�ยนคาํนาํหน้าชื�อ
หรือเปลี�ยนชื�อ - ชื�อสกุล ให้เจ้าหน้าที�ผูรั้บผิดชอบแนบเอกสารหลักฐานไวใ้นแฟ้มประวติัพร้อมแจ้ง
หน่วยงานที�เกี�ยวข้องแก้ไขทะเบียนรายชื�อ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาเช่าซื� อจนกว่าได้มีการทาํสัญญาที�
เกี�ยวขอ้งหรือบนัทึกเพิ�มเติมต่อทา้ยสัญญาหรือโอนกรรมสิทธิ0 จึงจะแกไ้ขใหต้รงกบัหลกัฐาน 
 ขอ้ ๒๗ ในระหว่างอายุสัญญาเช่าซื�อ หากผูเ้ช่าซื�อประสงค์จะขยายหรือลดระยะเวลาการชาํระ 
ค่าเช่าซื�อจากกาํหนดเวลาในสัญญาเดิมก็ให้กระทาํได ้แต่ระยะเวลาที�ขยายออกไปนั�นจะตอ้งไม่ยาวไปกวา่
กาํหนดระยะเวลาการเช่าซื�อที�ยาวที�สุดของโครงการนั�น โดยให้เจ้าหน้าที�เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะ 
การขอขยายระยะเวลาเทา่นั�น 
 ขอ้ ๒๘ หากผูเ้ช่าซื�อประสงคจ์ะชาํระเงินคา่เช่าซื�อส่วนที�เหลือบางส่วนหรือทั�งหมดเป็นเงินสด ให้
กระทาํไดโ้ดยไมเ่รียกเกบ็คา่ธรรมเนียมแต่อยา่งใด 
 ขอ้ ๒๙ กรณีการขอเปลี�ยนแปลง แก้ไขเพิ�มเติมหรือยกเลิกผูรั้บสิทธิเมื�อผูเ้ช่าซื� อถึงแก่กรรม  
ใหเ้รียกเกบ็คา่ธรรมเนียมตามบญัชีแนบทา้ย 
 ขอ้ ๓๐ ภายหลงัจากการทาํสัญญาเช่าซื�อหากมีการขอแลกเปลี�ยนอาคาร ที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ�ง
ปลูกสร้าง ระหว่างผูเ้ช่าซื�อด้วยกนัหรือกบัอาคาร ที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างที�ว่างในโครงการ
เดียวกนัหรือในโครงการอื�นตอ้งนาํเสนอขออนุมติัจากผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด หรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมาย
และใหเ้รียกเกบ็คา่ธรรมเนียมตามบญัชีแนบทา้ย 
 ขอ้ ๓๑ หากผูเ้ช่าชาํระคา่เช่าซื�อล่าชา้กวา่ที�กาํหนดไวใ้นสัญญาเช่าซื�อ ใหคิ้ดคา่ปรับร้อยละ ๒ ของ
ค่าเช่าซื�อที�คา้งหรือตามสัญญาเช่าซื�อของแต่ละโครงการโดยปรับเป็นรายเดือนทุกเดือน จนกวา่จะไดช้าํระ
เงินคา่เช่าซื�อพร้อมคา่ปรับจนเสร็จสิ�น 
 เพื�อประโยชน์ในการประนอมหนี�หรือกิจการชุมชน การลดหรืองดค่าปรับให้เสนอผูว้า่การหรือผูที้�
ผูว้า่การมอบหมายพิจารณาอนุมติั 
 ขอ้ ๓๒ กรณีคา้งชาํระค่าเช่าซื�อหรือเงินอื�นที�ตอ้งชาํระตามสัญญาเช่าซื�อพร้อมค่าปรับ ให้หวัหน้า
สํานกังานเคหะชุมชนหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายดาํเนินการบอกเลิกสัญญาเช่าซื�อให้เสร็จสิ�นภายใน ๓๐ วนั 
นบัตั�งแต่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
 ขอ้ ๓๓ หากผูเ้ช่าซื�อขอผอ่นชาํระเงินที�คา้งพร้อมคา่ปรับใหอ้าํนาจอนุมติัการผอ่นผนั ดงัต่อไปนี�  
   ๓๓.๑ หวัหน้าสํานกังานเคหะชุมชนหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายอนุมติัผอ่นผนัไดไ้ม่เกิน  
๖ เดือน 
   ๓๓.๒ ผูอ้าํนวยการกองที�ควบคุมและกาํกบัดูแลสํานกังานเคหะชุมชนอื�นๆ ผอ่นผนัได ้ 
ไมเ่กิน ๑๒ เดือน 



 ขอ้ ๓๔ กรณีผู ้เ ช่ าซื� อผิดเงื� อนไขหรือข้อตกลงการผ่อนผันตามข้อ ๓๓ ให้ ส่ งเรื� องไปย ัง 
กองกฎหมายหรือสาํนกังานกฎหมายเอกชนที�จดัหาไวแ้ลว้ภายใน ๑๕ วนั เพื�อดาํเนินการต่อไปดว้ย 
 ขอ้ ๓๕ กรณีเรื�องอยูร่ะหวา่งเตรียมฟ้องคดีหรือดาํเนินคดี หากผูเ้ช่าซื�อขอผอ่นชาํระเงินที�คา้งพร้อม
ค่าปรับและเงินอื�นๆ ให้เสร็จสิ�นภายในเวลาไม่เกิน ๓ เดือน ให้นิติกรกองกฎหมายหรือหัวหน้าสํานกังาน
เคหะชุมชนหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายพิจารณาตามที�เห็นสมควร ถา้ผดิเงื�อนไขใหด้าํเนินคดีทนัที 
 ขอ้ ๓๖ ผูเ้ช่าซื�อที�ประพฤติผิดสัญญาเช่าซื�อจนถูกบอกเลิกสัญญา หรือถูกฟ้องศาล และภายหลงั
ขอผอ่นผนักลบัเป็นผูเ้ช่าซื�ออีกครั� งหนึ� ง เมื�อไดรั้บอนุมติัให้กลบัเป็นผูเ้ช่าซื�อแลว้ ให้เจา้หนา้ที�เรียกเก็บเงิน
คา่ธรรมเนียมตามบญัชีแนบทา้ยและดาํเนินการต่อสัญญา 
 ในกรณีผูเ้ช่าซื�อเป็นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาเช่า
ซื�อใหข้ออนุมติัผูว้า่การหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายเป็นรายๆ ไป 
 ขอ้ ๓๗ ความในหมวดนี� ไม่ใช้บงัคบักบัอาคารในโครงการที�รับโอนมาจากสํานกังานปรับปรุงแหล่ง
ชุมชน เทศบาลกรุงเทพ สาํนกังานอาคารสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 ขอ้ ๓๘ กรณีโครงการที�ก่อสร้างเสร็จ และผูเ้ช่าซื�อไดรั้บมอบอาคารแลว้ ให้สํานกังานเคหะชุมชน
ในโครงการเปิดโอนสิทธิเช่าซื�อไดท้นัที ยกเวน้กรณีตามขอ้ ๓๙.๓ 
 ขอ้ ๓๙ กรณีโครงการอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างให้กาํหนดระยะเวลาการเปิดให้โอนสิทธิเช่าซื�อ
เป็น ๓ กรณี คือ 
   ๓๙.๑ กรณีโครงการที�การเคหะแห่งชาติโอนกรรมสิทธิ0 ให้ผูเ้ช่าซื�อเพื�อนาํไปจาํนอง ให้เปิด
โอนสิทธิไดก่้อนการผอ่นชาํระเงินล่วงหนา้จะสิ�นสุดลง ๓ เดือน 
   ๓๙.๒ กรณีโครงการที�การเคหะแห่งชาติโอนกรรมสิทธิ0 ให้ผู ้เช่าซื� อเมื�อชําระราคา
ครบถว้น ใหเ้ปิดโอนสิทธิไดห้ลงัจากผอ่นชาํระเงินล่วงหนา้งวดสุดทา้ยแลว้ 
   ๓๙.๓ กรณีผูเ้ช่าซื� อได้สิทธิในกรณีพิเศษ หรือโครงการที�การเคหะแห่งชาติกาํหนด
เงื�อนไขการเช่าซื�อหรือการขายไวเ้ฉพาะแต่ละโครงการ ให้เปิดให้โอนสิทธิไดห้ลงัจากผอ่นชาํระค่าเช่าซื�อ
มาแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๓ ปี 
 ขอ้ ๔๐ การโอนสิทธิเช่าซื�ออาคาร ที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง ให้ยื�นคาํร้องที�สํานกังาน
เคหะชุมชนในโครงการนั�นๆ ตั�งอยูห่รือกองการขายตามแบบพิมพที์�การเคหะแห่งชาติกาํหนด โดยเจา้หนา้ที�
ตอ้งตรวจสอบเอกสารประกอบคาํร้องให้ครบถว้นถูกตอ้ง พร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใชจ่้ายอื�นๆ (ถา้มี) 
ก่อนทาํสัญญาใหม ่
 ขอ้ ๔๑ ใหเ้จา้หนา้ที�สาํนกังานเคหะชุมชนหรือกองการขายมีหนา้ที�รับคาํร้องและรับเงินค่าธรรมเนียม
และเงินอื�นๆ จากผูป้ระสงคโ์อนสิทธิหรือรับสิทธิเช่าซื�อ อาคาร ที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างในเคหะชุมชน
ที�รับผดิชอบ และใหต้รวจสอบเอกสารประกอบคาํร้องใหค้รบถว้นถูกตอ้งก่อนพิจารณาอนุมติัต่อไป ดงันี�  
   ๔๑.๑ หลกัฐานของผูโ้อนสิทธิ ดงันี�  
    ๔๑.๑.๑   สัญญาคูฉ่บบั 
    ๔๑.๑.๒  สาํเนาใบเสร็จรับเงินคา่เช่าซื�องวดเดือนปัจจุบนัที�ทาํการโอนสิทธิ 



    ๔๑.๑.๓  สาํเนาบตัรอยา่งใดอยา่งหนึ�งตามขอ้ ๙.๑ 
    ๔๑.๑.๔  สาํเนาทะเบียนสมรสพร้อมหนงัสือยินยอมของคู่สมรสหรือใบสําคญัการหยา่
พร้อมบนัทึกการหยา่ หรือใบมรณบตัรของคูส่มรส (ถา้มี) 
    ๔๑.๑.๕  คา่ธรรมเนียมการโอนสิทธิตามบญัชีแนบทา้ย 
    ๔๑.๑.๖  กรณีมอบใหผู้อื้�นทาํแทน ตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจมาแสดงพร้อมสําเนา
บตัรอยา่งใดอยา่งหนึ�งตามขอ้ ๙.๑ ของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ โดยเจา้ของบตัรตอ้งลงนามรับรอง
ในสาํเนาภาพถ่ายบตัรประจาํตวัดงักล่าวดว้ย 
   ๔๑.๒ หลกัฐานของผูรั้บโอนสิทธิ 
    ๔๑.๒.๑  สาํเนาบตัรอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ตามขอ้ ๙.๑ 
    ๔๑.๒.๒  หนงัสือรับรองรายไดข้องตนเองและของคู่สมรสเฉพาะอาคารที�ไดรั้บ
เงินอุดหนุน 
    ๔๑.๒.๓  สาํเนาทะเบียนบา้นของตนเองและของคูส่มรส 
    ๔๑.๒.๔  กรณีมอบใหผู้อื้�นทาํแทน ตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจมาแสดงพร้อมสําเนา
บัตรอย่างใดอย่างหนึ� งตามข้อ ๙.๑ ของผู ้มอบอํานาจและผู ้รับมอบอํานาจ โดยเจ้าของบัตรต้อง 
ลงนามรับรองในสาํเนาภาพถ่ายบตัรประจาํตวัดงักล่าวดว้ย 
 ขอ้ ๔๒ คุณสมบติัของผูรั้บโอนสิทธิแบง่ออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
   ๔๒.๑ คุณสมบติัเรื�องอื�นๆ ของผูรั้บโอนใหก้าํหนดตามหลกัเกณฑก์ารเช่าซื�อ 
   ๔๒.๒ คุณสมบติัเรื�องของรายไดข้องผูรั้บโอนใหแ้บง่เป็น ๒ ประเภท 
    ๔๒.๒.๑  อาคารที�การเคหะแห่งชาติไดรั้บเงินอุดหนุนหรือมีขอ้ผกูพนั ให้กาํหนด
รายไดต้ามที�การเคหะแห่งชาติไดมี้ขอ้ตกลงกบัสํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ใหฝ่้ายที�รับผดิชอบประกาศใหท้ราบทุกปี เคหะชุมชนจะประกาศใหท้ราบทุกๆ ปี 
    ๔๒.๒.๒  อาคารที�ไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนหรือไม่มีขอ้ผูกพนั ไม่ตอ้งกาํหนดรายได้
ของผูรั้บโอน 
 ขอ้ ๔๓ ให้เจ้าหน้าที�ตรวจสอบคุณสมบัติของผูรั้บโอนสิทธิ หากตรวจพบว่าผู ้รับโอนสิทธิ 
มีคุณสมบติัไมค่รบถว้นตามที�การเคหะแห่งชาติกาํหนด ให้หกัเงินค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิไวร้้อยละยี�สิบ
ของจาํนวนเงินค่าธรรมเนียมที�ได้ชําระไว ้และในกรณีดังกล่าวหากผูโ้อนสิทธิจะเปลี�ยนผูรั้บโอนสิทธิ 
คนใหม ่จะตอ้งใหผู้รั้บโอนสิทธิรายแรกใหค้วามยนิยอมดว้ย 
 ในกรณีที�ผูย้ื�นคาํร้องเกี�ยวกบัการโอนสิทธิ ขอถอนคาํร้องหลงัจากวนัที�ยื�นคาํร้องและการเคหะแห่งชาติ
ยงัมิไดอ้นุมติัใหมี้การโอนสิทธิ ใหเ้จา้หนา้ที�หกัเงินคา่ธรรมเนียมการโอนสิทธิไวร้้อยละยี�สิบของจาํนวนเงิน
คา่ธรรมเนียมที�ไดช้าํระไว ้
 ในกรณีที�มีการยื�นคาํร้องเกี�ยวกับการโอนสิทธิ ต่อมาภายหลังผูโ้อนสิทธิตายลงให้เจ้าหน้าที�
ดาํเนินการตามคาํร้องต่อไป หากผูรั้บโอนสิทธิตายลงให้ระงบัการโอนสิทธิไวจ้นกวา่ทายาทของผูรั้บโอนสิทธิ
แสดงเจตนาขอรับโอนสิทธิต่อไป 



 ขอ้ ๔๔ การขอรับสิทธิแทนผูเ้ช่าซื�อถึงแก่กรรมให้เฉพาะผูจ้ดัการมรดก หรือผูมี้ชื�อรับสิทธิตาม
สัญญาเช่าซื�อหรือผูรั้บสิทธิตามคาํสั�งศาลเท่านั�น เมื�อยื�นคาํร้องพร้อมชาํระค่าธรรมเนียมแลว้ ให้เจา้หน้าที�
สํานกังานเคหะชุมชนในโครงการนั�นๆ หรือกองการขายเรียกเอกสารเพื�อเป็นหลกัฐานประกอบการยื�นคาํร้อง
ของผูรั้บสิทธิ ดงันี�  
   ๔๔.๑ สาํเนาคาํสั�งศาลแต่งตั�งผูจ้ดัการมรดกหรือคาํสั�งศาลที�กาํหนดผูรั้บสิทธิยกเวน้กรณี
เป็นผูมี้ชื�อรับสิทธิตามสัญญาเช่าซื�อ 
   ๔๔.๒ อยา่งใดอยา่งหนึ�งตามขอ้ ๙.๑ 
   ๔๔.๓ สาํเนาใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียมการรับสิทธิ 
   ๔๔.๔ สาํเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลกัฐานการชาํระเงินคา่เช่าซื�องวดเดือนปัจจุบนั 
   ๔๔.๕ สาํเนาใบมรณบตัรของผูเ้ช่าซื�อเดิม 
 ขอ้ ๔๕ ให้เจา้หน้าที�สํานกังานเคหะชุมชนมีหนา้ที�รับคาํร้องจากผูเ้ช่าซื�อที�ประสงคจ์ะขอรับโอน
กรรมสิทธิ0 อาคาร ที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง และให้เรียกเอกสารเพื�อเป็นหลกัฐานประกอบคาํร้อง
พร้อมกบัตรวจสอบใหถู้กตอ้ง ดงันี�  
   ๔๕.๑ สัญญาคูฉ่บบั 
   ๔๕.๒ สําเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลกัฐานการชาํระเงินค่าเช่าซื�องวดเดือนปัจจุบนัที�ทาํการ
โอนกรรมสิทธิ0  
   ๔๕.๓ สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือพนักงาน
รัฐวสิาหกิจ หรือเอกสารที�หน่วยงานของรัฐเป็นผูอ้อก และเป็นเอกสารที�สามารถพิสูจน์ตวับุคคลได ้
   ๔๕.๔ กรณีมอบให้ผูอื้�นทาํแทน ตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจมาแสดงพร้อมสําเนาบตัรอยา่งใด
อยา่งหนึ�งตามขอ้ ๔๒.๓ ของผูม้อบอาํนาจ และผูรั้บมอบอาํนาจ โดยเจา้ของบตัรตอ้งลงนามรับรองในสําเนา
ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัดงักล่าว 
 ขอ้ ๔๖ การยื�นคาํร้องขอรับโอนกรรมสิทธิ0 อาคาร ที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง ให้เจา้หนา้ที�
ตรวจสอบคุณสมบติัของผูรั้บโอนกรรมสิทธิ0  ดงันี�  
   ๔๖.๑ ต้องเป็นผูเ้ช่าซื� อตามสัญญาเช่าซื� ออาคาร ที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้าง  
ซึ� งขอรับโอนกรรมสิทธิ0  
   ๔๖.๒ ตอ้งชาํระเงินคา่เช่าซื�อพร้อมทั�งเงินค่าใชจ่้ายอื�นๆ ครบถว้นถูกตอ้งตามจาํนวนเงินที�
ระบุไวใ้นสัญญาเช่าซื�อและเงินอื�นๆ (ถา้มี) 
 ในกรณีที�ขอรับโอนกรรมสิทธิ0 ที�ดิน ตอ้งเป็นที�ดินซึ� งไดแ้บ่งแยกออกโฉนดที�ดินเป็นที�เรียบร้อยแลว้
 ขอ้ ๔๗ ในกรณีที�ผูเ้ช่าซื�อ ยงัชาํระเงินค่าเช่าซื�อไม่ครบถว้นตามสัญญาเช่าซื�อหรือมีหนี� คา้งชาํระ
บางส่วน แต่ประสงคจ์ะขอชาํระเงินทั�งหมดในวนัที�ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ0  ณ สํานกังานที�ดิน ให้ผูเ้ช่าซื�อ
ยื�นคาํร้องและให้เจา้หน้าที�ตรวจสอบหลกัฐานตามขอ้ ๔๕ และรับเงินค่าเช่าซื�อทั�งหมดให้ถูกตอ้งก่อนหรือ
ในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ0  



 ขอ้ ๔๘ ในกรณีที�ผูเ้ช่าซื�อไดช้าํระเงินค่าเช่าซื�อครบถว้นตามสัญญา และกรมที�ดินไดอ้อกโฉนด
ที�ดินดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ หากผูเ้ช่าซื�อรายนั�นประสงคจ์ะขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ0 โดยใส่ชื�อในโฉนด
เป็นชื�อบุคคลอื�น หรือใส่ชื�อบุคคลอื�นเขา้ถือกรรมสิทธิ0 ร่วมในโฉนด ใหเ้จา้หนา้ที�เรียกเกบ็เงินดงันี�  
   ๔๘.๑ กรณีใส่ชื�อในโฉนดเป็นชื�อบุคคลอื�น ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกบั
อตัราคา่ธรรมเนียมการโอนสิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นบญัชีแนบทา้ยระเบียบนี�  
   ๔๘.๒ กรณีใส่ชื�อบุคคลอื�นเขา้ถือกรรมสิทธิ0 ร่วมในโฉนดสําหรับบุคคลแรกให้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกบัอตัราค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นบญัชีแนบทา้ยระเบียบนี�  
สําหรับบุคคลรายต่อไป ให้เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในอตัรารายละครึ� งหนึ� งของอตัราค่าธรรมเนียมการ
โอนสิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นบญัชีแนบทา้ยระเบียบนี�  
 ขอ้ ๔๙ ในกรณีที�ผูเ้ช่าซื�อไดย้ื�นคาํร้องขอโอนกรรมสิทธิ0 อาคาร ที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง
และหรืออาคาร เพื�อขอชาํระเงินคา่เช่าซื�อส่วนที�เหลือในวนัรับโฉนดดว้ยนั�น เมื�อการเคหะแห่งชาติไดอ้นุมติั
แล้ว ผูเ้ช่าซื�อจะต้องดาํเนินการรับโอนกรรมสิทธิ0 ที�ดินและหรืออาคารให้เสร็จภายในกาํหนด ๓ เดือน 
นบัตั�งแต่วนัที�ไดย้ื�นคาํร้องขอรับโอน หากผูเ้ช่าซื�อมิไดด้าํเนินการตามกาํหนดและยงัมีความประสงค์จะขอรับ
โอนโฉนดดงักล่าวอีก จะตอ้งยื�นคาํร้องขอทราบยอดเงินคา่เช่าซื�อส่วนที�เหลือและเสียคา่ธรรมเนียมใหม ่

หมวด ๔ 
การซื�อ - หรือเช่าเซง้ 
_________________ 

    

 ขอ้ ๕๐ อาคาร ที�ดิน หรือที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างที�การเคหะแห่งชาติดาํเนินการเปิดให้ประชาชนซื�อ
หรือเช่าเซง้ ใหน้าํหลกัเกณฑก์ารเช่าซื�อในหมวด ๓ มาใชโ้ดยอนุโลม ส่วนอตัราคา่ธรรมเนียมใหใ้ชท้า้ยระเบียบนี�  
 กรณีการโอนสิทธิหรือรับสิทธิเช่าเซง้ใหน้าํความในขอ้ ๒๔ มาใชโ้ดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
การใหเ้ช่า หรือให้เช่าซื�อ หรือซื�อ สาํหรับการปรับปรุงชุมชนแออดั 

_________________ 
 

 ขอ้ ๕๑ การให้เช่าหรือให้เช่าซื�อหรือการขายที�ดาํเนินงานโดยฝ่ายปรับปรุงชุมชนแออดัให้ใช้
ระเบียบนี�โดยอนุโลมจนกวา่จะมีระเบียบการเคหะแห่งชาติวา่ดว้ย การปรับปรุงชุมชนแออดั 
 ขอ้ ๕๒ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบนี�  ให้เป็นไปตามบญัชีแนบทา้ยระเบียบนี�  หรือตามที�ผูว้า่
การหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายกาํหนดเป็นคราวๆ 
 
       ประกาศ ณ วนัที� ๑๓ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
              พิชยั  เศรษฐพานิช 
        ผูว้า่การ การเคหะแห่งชาติ 



บญัชี ๑ 
บญัชีรายละเอียดค่าธรรมเนียมโครงการเช่า 

 

ลาํดบัที� รายการ อตัราเรียกเกบ็ หมายเหต ุ
๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
 
๓ 
 
 
๔ 
 
๕ 
 
๖ 

-กรณีแลกเปลี�ยนอาคารเช่าระหว่างผูเ้ช่าดว้ยกนัในโครงการเดยีวกนั
หรอืในโครงการอื�น 
-กรณีย้ายกับอาคารว่างในโครงการเดียวกันหรือในโครงการอื�น
ยกเวน้การเคหะแห่งชาตขิอใหย้า้ย 
-กรณถีูกบอกเลกิสญัญาเช่า ภายหลงัไดร้บัการผ่อนผนักลบัเป็นผูเ้ช่า
อกีครั /ง 
-กรณถีูกบอกเลกิและถูกฟ้องศาล ภายหลงัไดร้บัการผ่อนผนักลบัเป็น
ผูเ้ช่าอกี 
-กรณสีญัญาเช่าเดมิครบอายกุารเช่า ผูเ้ช่าไม่มาทําสญัญาใหม่ภายใน
กําหนดจนถูกบอกเลกิสญัญาหรอืถูกฟ้องศาล หากได้รบัการผ่อนผนั
กลบัเป็นผูเ้ช่าอกีครั /งหนึ�ง 
-กรณกีารโอนสทิธเิช่าใหบุ้คคลภายในครอบครวัผูเ้ช่า 
 
-กรณขีอรบัสทิธเิช่าของบุคคลภายในครอบครวัผูเ้ช่า 
 
-กรณกีารโอนสทิธเิช่าใหบุ้คคลอื�น 
 

ค่าธรรมเนียมฝา่ยละ ๑,๐๐๐.-บาท 
 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๒,๐๐๐.-บาท 
 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๕๐๐.-บาท 
 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๑,๐๐๐.-บาท 
 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๑,๐๐๐.-บาท 
เพิ�มค่าเช่าอกีเดอืนละ ๓๐๐.- บาท 
 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๑,๐๐๐.-บาท 
เพิ�มค่าเช่าอกีเดอืนละ ๓๐๐.- บาท 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๕๐๐.-บาท 
เพิ�มค่าเช่าอกีเดอืนละ ๓๐๐.- บาท 
ค่าธรรมเนียมตามประกาศเป็นคราวๆ 

(ขอ้ ๑๓) 
 

(ขอ้ ๑๓) 
 

(ขอ้ ๑๙) 
 

(ขอ้ ๑๙) 
 

(ขอ้ ๑๙ วรรค ๓) 
 
 

(ขอ้ ๒๑) 
 

(ขอ้ ๒๒) 
 

(ขอ้ ๒๐) 

หมายเหตุ.- โครงการเช่าที�กําหนดการขึ/นอตัราค่าเช่าตามระยะเวลาไวแ้ลว้ เช่น ทุกๆ ๓ ปี เป็นตน้ เมื�อชาํระค่าธรรมเนียมตามขอ้ ๓ - ขอ้ ๖ แลว้ไมต่อ้งขึ/น      
               ค่าเช่าอกี (ขอ้ ๒๓) 

 



 
บญัชี ๒ 

บญัชีค่าธรรมเนียมโครงการเช่าซื"อ / ซื"อ 
การแลกเปลี�ยน การขยายระยะเวลา การเปลี�ยนแปลงชื�อผู้รบัสิทธิ การผอ่นผนักลบัเป็นคู่สญัญา 

 

ลาํดบัที� รายการ อตัราเรียกเกบ็ หมายเหต ุ
๑ 
 
 
 
 

 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 
 
 

-กรณแีลกเปลี�ยนอาคาร ที�ดนิ หรอือาคารพรอ้มที�ดนิ ระหว่างผูเ้ช่าซื/อ/
ผูซ้ื/อดว้ยกนั 
-กรณีแลกเปลี�ยนอาคาร ที�ดิน หรืออาคารพร้อมที�ดิน ที�ว่างใน
โครงการเดยีวกนั 
-กรณีแลกเปลี�ยนอาคาร ที�ดิน หรืออาคารพร้อมที�ดิน ที�ว่างใน
โครงการอื�น 
-กรณขีอขยายระยะเวลา การชาํระราคาค่าเช่าซื/อ/ซื/อ 
-กรณขีอลดระยะเวลาการชาํระราคาค่าเช่าซื/อ/ซื/อ 
-กรณีขอเปลี�ยนแปลง แก้ไขเพิ�มเตมิ หรอืยกเลกิชื�อ ผู้รบัสทิธ ิกรณ ี
ผูเ้ช่าซื/อ/ผูซ้ื/อถงึแก่กรรม 
-กรณีถูกบอกเลกิสญัญาเช่าซื/อ/สญัญาซื/อภายหลงัได้รบัการผ่อนผนั
กลบัเป็นผูเ้ช่าซื/อ/ผูซ้ื/ออกีครั /ง 
-กรณีถูกบอกเลกิสญัญาและถูกฟ้องศาล ภายหลงัได้รบัการผ่อนผนั
เป็นผูเ้ช่าซื/อ/ผูซ้ื/ออกีครั /ง 

ค่าธรรมเนียมฝา่ยละ ๒,๐๐๐.-บาท 
 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๒,๐๐๐.-บาท 
 
ค่าธรรมเนียมอตัราเดี�ยวกบัการโอนสทิธ ิ
 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๒,๐๐๐.-บาท 
ไมเ่กบ็ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๑๐๐.-บาท 
 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๑,๐๐๐.-บาท 
 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๒,๐๐๐.-บาท 
 
 

(ขอ้ ๓๐) 
 
 
 
 
 

(ขอ้ ๒๗) 
 

(ขอ้ ๒๙) 
 

(ขอ้ ๓๖) 
 

(ขอ้ ๓๖) 
 

 
 



(การโอนสิทธิ การรบัสิทธิ การโอนกรรมสิทธิ. ) 
 

ลาํดบัที� รายการ 
อตัราค่าธรรมเนียม 

หมายเหต ุบ้านที�อยู่อาศยั 
พร้อมที�ดิน 

ที�ดินแปลงว่าง แฟลตหรืออาคาร
ชุดที�อยู่อาศยั 

ร้านค้าบริเวณ 
ในแฟลต 

อาคารพาณิชย ์

 
๑ 
๒ 
 
 
๓ 
 
 
๔ 
 
 
 
๕ 
 
 
๖ 

การโอนสทิธ ิ
กรณกีารโอนสทิธใิหบุ้คคลอื�น 
กรณกีารโอนสทิธใิหคู้่สมรส บุตร
ของตนเอง และบุตรบุญธรรมของ
ตนเอง 
กรณผีูจ้ดัการมรดกขอรบัสทิธแิลว้
โอนสทิธใิหก้บัตนเองในฐานะเป็น
ทายาทสบืสายโลหติหรอืเป็นคู่สมรส 
กรณผีูจ้ดัการมรดกขอรบัสทิธแิลว้
โอนสทิธใิหก้บับดิา มารดา คู่สมรส 
บุตรของผูต้ายหรอืบุตรบุญธรรมของ
ผูต้าย 
กรณผีูจ้ดัการมรดกขอรบัสทิธแิลว้
โอนสทิธใิหก้บับุคคลอื�นนอกจากที�
กล่าวในลาํดบัที� ๒ - ๔ 
กรณขีองฝา่ยปรบัปรงุชุมชนแออดั 

 
๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

 
๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 

(ขอ้ ๔๓) 

ใหค้ดิค่าธรรมเนียมการโอนสทิธใินอตัรารอ้ยละ ๑ ของราคาเงนิสดที�กําหนดไว ้แต่ถา้คาํนวณไดต้ํ�า

กว่า ๑,๐๐๐.- บาท ใหเ้รยีกเกบ็ ๑,๐๐๐.- บาท 



 

ลาํดบัที� รายการ 
อตัราค่าธรรมเนียม 

หมายเหต ุบ้านที�อยู่อาศยั 
พร้อมที�ดิน 

ที�ดินแปลงว่าง แฟลตหรืออาคาร
ชุดที�อยู่อาศยั 

ร้านค้าบริเวณ 
ในแฟลต 

อาคารพาณิชย ์

 
๑ 
 
๒ 
 
๓ 
๔ 
 
๑ 
 
๒ 

การขอรบัสทิธ ิ
กรณีผู้จดัการมรดกขอรบัสิทธิใน
ฐานะผูจ้ดัการมรดก 
กรณีผู้ขอรับสิทธิเ ป็นผู้มีชื� อ ใน
ลาํดบัของทา้ยสญัญา 
กรณผีูข้อรบัสทิธติามคาํสั �งศาล 
กรณขีองฝา่ยปรบัปรงุชุมชนแออดั 

การโอนกรรมสทิธิ F 
กรณขีอใส่ชื�อบุคคลอื�นแทน
คู่สญัญาในโฉนด (ชื�อเดยีว) 
กรณใีส่ชื�อบุคคลอื�นเขา้ถอื
กรรมสทิธิ Fรว่มในโฉนด ใหเ้รยีก
เกบ็ดงันี/ 
 ๑. สาํหรบับุคคลแรก 
 ๒. สาํหรบับุคคลรายต่อไปรายละ 
 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
๗,๕๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
๗,๕๐๐ 

(ขอ้ ๔๔.๓) 
 
 
 
 
 
 
 

(ขอ้ ๔๘.๑) 
 

(ขอ้ ๔๘.๒) 

 
 
 

ค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐.- บาท 



บญัชี ๓ 
บญัชีค่าธรรมเนียมโครงการเช่าเซ้ง 

การแลกเปลี�ยน การขยายระยะเวลา การเปลี�ยนแปลงชื�อผู้รบัสิทธิ การผอ่นผนักลบัเป็นคู่สญัญา 
 

ลาํดบัที� 
 

รายการ อตัราเรียกเกบ็ หมายเหต ุ

๑ 
 
 
 
 
๒ 
 
๓ 
 
๔ 
 

-กรณแีลกเปลี�ยนอาคาร ที�ดนิ หรอือาคารพรอ้มที�ดนิ ระหว่างผูเ้ช่าเซง้
ดว้ยกนั 
-กรณแีลกเปลี�ยนอาคาร ที�ดนิ หรอือาคารพรอ้มที�ดนิ ที�ว่างในโครงการ
เดยีวกนั 
-กรณแีลกเปลี�ยนอาคาร ที�ดนิ หรอือาคารพรอ้มที�ดนิ ที�ว่างในโครงการอื�น 
-กรณขีอขยายระยะเวลาการชาํระค่าธรรมเนียมการไดส้ทิธเิช่าเซง้ 
-กรณขีอลดระยะเวลาการชําระราคาค่าธรรมเนียมการไดส้ทิธเิช่าเซง้ 
-กรณขีอเปลี�ยนแปลง แกไ้ขเพิ�มเตมิ หรอืยกเลกิชื�อผูร้บัสทิธ ิกรณ ี
ผูเ้ช่าเซง้ถงึแก่กรรม 
-กรณถีูกบอกเลกิสญัญาเช่าซื/อภายหลงัไดร้บัการผ่อนผนักลบัเป็นผูเ้ช่า 
อกีครั /ง 
-กรณถีูกบอกเลกิสญัญาและถูกฟ้องศาล ภายหลงัไดร้บัการผ่อนผนัเป็น 
ผูเ้ช่าอกีครั /ง 

ค่าธรรมเนียมฝา่ยละ ๒,๐๐๐.- บาท 
 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๒,๐๐๐.- บาท 
 
ค่าธรรมเนียมอตัราเดี�ยวกบัการโอนสทิธ ิ
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๒,๐๐๐.- บาท 
ไมเ่กบ็ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๑๐๐.- บาท 
 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๑,๐๐๐.- บาท 
 
ค่าธรรมเนียมครั /งละ ๒,๐๐๐.- บาท 
 
 

(อนุโลมตามขอ้ ๓๐) 
 
 
 
 

(อนุโลมตามขอ้ ๒๗) 
 

(อนุโลมตามขอ้ ๒๙) 
 

(อนุโลมตามขอ้ ๓๖) 
 
(อนุโลมตามขอ้ ๓๖) 
 

 
 
 
 



(การโอนสิทธิ การรบัสิทธิ) 
 

ลาํดบัที� รายการ 
อตัราค่าธรรมเนียม 

หมายเหต ุบ้านที�อยู่อาศยั 
พร้อมที�ดิน 

ที�ดินแปลงว่าง แฟลตหรืออาคาร
ชุดที�อยู่อาศยั 

ร้านค้าบริเวณ 
ในแฟลต 

อาคารพาณิชย ์

 
๑ 
๒ 
 
 
๓ 
 
 
 
๔ 
 
 
 
๕ 

การโอนสทิธ ิ
กรณกีารโอนสทิธใิหบุ้คคลอื�น 
กรณกีารโอนสทิธใิหคู้่สมรส บุตร
ของตนเอง และบุตรบุญธรรมของ
ตนเอง 
กรณผีูจ้ดัการมรดกขอรบัสทิธแิลว้
โอนสทิธใิหก้บัตนเองในฐานะเป็น
ทายาทสบืสายโลหติ หรอืเป็นคู่
สมรส 
กรณผีูจ้ดัการมรดกขอรบัสทิธแิลว้
โอนสทิธใิหก้บับดิา มารดา คู่สมรส 
บุตรของผูต้าย หรอืบุตรบุญธรรม
ของผูต้าย 
กรณผีูจ้ดัการมรดกขอรบัสทิธแิลว้
โอนสทิธใิหก้บับุคคลอื�นนอกจากที�
กล่าวในลาํดบัที� ๒ - ๔ 
 

 
๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

 
๑๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๒,๐๐๐ 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

(อนุโลมตามขอ้ ๔๓) 



 
 

ลาํดบัที� รายการ 
อตัราค่าธรรมเนียม 

หมายเหต ุบ้านที�อยู่อาศยั 
พร้อมที�ดิน 

ที�ดินแปลงว่าง แฟลตหรืออาคาร
ชุดที�อยู่อาศยั 

ร้านค้าบริเวณ 
ในแฟลต 

อาคารพาณิชย ์

 
๑ 
 
๒ 

 
๓ 

การขอรบัสทิธ ิ
กรณผีูจ้ดัการมรดกขอรบัสทิธใิน
ฐานะผูจ้ดัการมรดก 
กรณผีูข้อรบัสทิธเิป็นผูม้ชีื�อใน
ลาํดบัของทา้ยสญัญา 
กรณผีูข้อรบัสทิธติามคําสั �งศาล 
 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 

(อนุโลมตามขอ้ ๔๔.๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   


