ระเบียบการเคหะแห่ งชาติ
ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซือ หรื อซื อ อาคาร ทีดิน
หรื อทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง
พ.ศ. ๒๕๔๓
_________________
โดยทีเห็นเป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบการเคหะแห่ งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื อ หรื อซื อ
อาคาร ทีดิน หรื ออาคารพร้อมทีดิน และการขอรับโอนกรรมสิ ทธิ0 ในทีดินและหรื ออาคารตามสัญญาเช่าซื อ
พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึงได้มีการแก้ไขเพิม เติมหลายครัง เพือให้เหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบตั ิงานยิง ขึน
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติการเคหะแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗
ผูว้ า่ การ การเคหะแห่งชาติ จึงให้ออกระเบียบไว้ดงั นี
ข้อ ๑ ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื อ หรื อซื ออาคาร
ทีดิน หรื อทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การโอนสิ ทธิ เช่าซื อทีดินพร้อมอาคารของอาคาร
ทุง่ มหาเมฆ อาคารเรื อนคูค่ ลองจัน และอาคารตึกแถวคลองจัน ลงวันที ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
๓.๒ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ที ๑/๒๕๒๖ ว่าด้วย การผ่อนผันชําระค่าเช่า ค่าเช่าซื อ หรื อเงิน
อืนทีคา้ งชําระตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซือ ลงวันที ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
๓.๓ ระเบียบการเคหะแห่ งชาติ ที ๑/๒๕๒๖ ว่าด้วย การผ่อนผันชําระค่าเช่า ค่าเช่าซื อ
หรื อเงินอืนทีคา้ งชําระตามสัญญาเช่าและสัญญาเช่าซือ แก้ไขเพิม เติมครังที ๑ ลงวันที ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
๓.๔ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย อัตราค่าปรับในการชําระค่าเช่าซื อล่าช้ากว่าวันที
กําหนด พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐
๓.๕ ระเบียบการเคหะแห่ งชาติ ว่าด้วย การเช่าอาคารพาณิ ชย์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ลงวันที ๑๐
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑
๓.๖ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื อ หรื อซื อ อาคาร ทีดิน หรื อ
อาคารพร้ อมทีดิน และการขอรับโอนกรรมสิ ทธิ0 ในทีดินและหรื ออาคารตามสัญญาเช่ าซื อ พ.ศ. ๒๕๓๒
ลงวันที ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒
๓.๗ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื อ หรื อซื อ อาคาร ทีดิน หรื อ
อาคารพร้อมทีดิน และการขอรับโอนกรรมสิ ทธิ0ในทีดินและหรื ออาคารตามสัญญาเช่าซื อ ฉบับที ๒ พ.ศ. ๒๕๓๒
ลงวันที ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
รก.๒๕๕๓/พ๑๑๓ง/๕๕/๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

๓.๘ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื อ หรื อซื อ อาคาร ทีดิน หรื อ
อาคารพร้ อ มที ดิ น และการขอรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ0 ในที ดิ น และหรื อ อาคารตามสั ญ ญาเช่ า ซื อ ฉบับ ที ๓
พ.ศ. ๒๕๓๒ ลงวันที ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
๓.๙ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื อ หรื อซื อ อาคาร ทีดิน หรื อ
อาคารพร้ อ มที ดิ น และการขอรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ0 ในที ดิ น และหรื อ อาคารตามสั ญ ญาเช่ า ซื อ ฉบับ ที ๔
พ.ศ. ๒๕๓๓ ลงวันที ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓
๓.๑๐ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื อ หรื อซื อ อาคาร ทีดิน หรื อ
อาคารพร้ อ มที ดิ น และการขอรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ0 ในที ดิ น และหรื อ อาคารตามสั ญ ญาเช่ า ซื อ ฉบับ ที ๕
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔
๓.๑๑ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื อ หรื อซื อ อาคาร ทีดิน หรื อ
อาคารพร้ อ มที ดิ น และการขอรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ0 ในที ดิ น และหรื อ อาคารตามสั ญ ญาเช่ า ซื อ ฉบับ ที ๖
พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที ๒๕ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๑๒ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื อ หรื อซื อ อาคาร ทีดิน หรื อ
อาคารพร้ อ มที ดิ น และการขอรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ0 ในที ดิ น และหรื อ อาคารตามสั ญ ญาเช่ า ซื อ ฉบับ ที ๗
พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๑๓ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื อ หรื อซื อ อาคาร ทีดิน หรื อ
อาคารพร้ อ มที ดิ น และการขอรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ0 ในที ดิ น และหรื อ อาคารตามสั ญ ญาเช่ า ซื อ ฉบับ ที ๘
พ.ศ. ๒๕๓๖ ลงวันที ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
๓.๑๔ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื อ หรื อซื อ อาคาร ทีดิน หรื อ
อาคารพร้ อ มที ดิ น และการขอรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ0 ในที ดิ น และหรื อ อาคารตามสั ญ ญาเช่ า ซื อ ฉบับ ที ๙
พ.ศ. ๒๕๓๖ ลงวันที ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖
๓.๑๕ ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การให้เช่า ให้เช่าซื อ หรื อซื อ อาคาร ทีดิน หรื อ
อาคารพร้ อมที ดิ น และการขอรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ0 ในที ดิ นและหรื อ อาคารตามสั ญญาเช่ า ซื อ ฉบับ ที ๑๐
พ.ศ. ๒๕๓๗ ลงวันที ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗
บรรดาระเบียบ คําสัง อืนในส่ วนทีกาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี หรื อซึงขัดหรื อแย้งกับระเบียบนีให้ใช้
ระเบียบนีแทน
ข้อ ๔ ให้ผอู ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาดรักษาการตามระเบียบนี
ข้อ ๕ ในระเบียบนี
๕.๑ “ผูว้ า่ การ” หมายถึง ผูว้ า่ การ การเคหะแห่งชาติ
๕.๒ “เจ้า หน้า ที ” หมายถึ ง พนัก งานหรื อ ลู ก จ้า งการเคหะแห่ ง ชาติ แ ละให้ร วมถึ ง
หน่วยงานหรื อบุคคลทีผวู ้ า่ การมอบหมายทีมีหน้าทีดาํ เนินการให้ประชาชนเช่า เช่าซื อ หรื อซื อ อาคาร ทีดิน
หรื อทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง

๕.๓ “การให้เช่ า ” หมายถึ ง การเคหะแห่ ง ชาติ จดั ทําโครงการให้ประชาชน ราชการ
รัฐวิสาหกิ จ หรื อนิ ติบุคคลได้ใช้หรื อได้รับประโยชน์ในโครงการนันชัวระยะเวลาอันมี จาํ กัด โดยได้รับ
ค่าตอบแทนเป็ นค่าเช่าตามระยะเวลาทีการเคหะแห่งชาติกาํ หนดแต่ไม่รวมถึงการให้เช่าโดยการจัดประโยชน์
๕.๔ “การเช่าเซ้ง” หมายถึง การเช่าพิเศษยิง กว่าการเช่าทัว ไป ซึ งมีระยะเวลาการเช่าเกิน
กว่า ๓ ปี และเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ ซึงสามารถโอนขายสิ ทธิเช่าได้
๕.๕ “การให้เช่ าซื อ” หมายถึ ง การเคหะแห่ งชาติเป็ นเจ้าของโครงการแล้วนําออกให้
ประชาชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลเช่า และให้คาํ มัน ว่าทรัพย์สินนันตกเป็ นสิ ทธิ แก่ผเู ้ ช่า เมือผูเ้ ช่าได้
ใช้เงินครบจํานวนเท่านันเท่านีคราว
๕.๖ “การซื อ ” หมายถึ ง การเคหะแห่ ง ชาติ เ ป็ นเจ้า ของโครงการแล้ว นํา ออกให้
ประชาชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลซือ โดยโอนกรรมสิ ทธิ0ให้ผซู ้ ือเมือได้ชาํ ระราคาครบถ้วนแล้ว
๕.๗ “การโอนสิ ทธิ ” หมายถึ ง คู่สัญญาของการเคหะแห่ งชาติมีความประสงค์จะโอน
สิ ทธิ และหน้าที ตลอดจนข้อผูกพันตามสัญญาให้กบั บุคคลภายนอกในระหว่างทีการเคหะแห่ งชาติยงั มิได้
โอนกรรมสิ ทธิ0ให้ ทังนีให้รวมถึงการโอนสิ ทธิการเช่าด้วย
๕.๘ “การโอนกรรมสิ ทธิ0 ” หมายถึง การเคหะแห่ งชาติขอจดทะเบียนดําเนิ นการโอน
กรรมสิ ทธิ0ในทรัพย์สินให้แก่คูส่ ัญญาของการเคหะแห่งชาติ ในกรณี ทีได้ชาํ ระราคาและเงินอืนๆ ครบถ้วนแล้ว
๕.๙ “การรับสิ ทธิ ” หมายถึง การทีบุคคลภายนอกแสดงเจตนาเพือขอเป็ นคู่สัญญากับ
การเคหะแห่งชาติแทนคูส่ ัญญาเดิมทีถึงแก่กรรม
๕.๑๐ “รายได้ครอบครัว” หมายถึง รายได้ประจําของผูย้ นื แบบจองสิ ทธิ และคู่สมรส (ถ้ามี)
รวมกันต่อเดือน
ข้อ ๖ การให้เช่ า ให้เช่ าซื อ หรื อซื อ อาคาร ทีดิน หรื อทีดินพร้ อมสิ งปลูกสร้ าง ซึ งนอกเหนื อ
หรื อแตกต่างจากทีกาํ หนดไว้ในระเบียบนีให้ขออนุมตั ิผวู ้ า่ การหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายเป็ นรายๆ ไป
หมวด ๑
บททัว ไป
_______________
ข้อ ๗ ในระหว่างการก่อสร้างอาคารแต่ละโครงการให้จดั ทําประกาศแจ้งให้ประชาชนทัว ไปทราบ
คุณสมบัติและประเภทรายได้ของผูจ้ องสิ ทธิเช่า เช่าเซ้ง เช่าซือ หรื อซือ อาคาร ทีดิน หรื อทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง
การพิจารณาให้สิทธิ ตามวรรคหนึ ง ให้เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงือนไขซึ งได้รับอนุ มตั ิ
จากผูว้ า่ การหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมาย
ข้อ ๘ การกําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขของผูย้ นื แบบจองสิ ทธิในแต่ละโครงการอย่างน้อยต้องมี ดังนี
๘.๑ เป็ นผูม้ ีสัญชาติไทย เฉพาะโครงการทีได้รับเงินอุดหนุน หรื อมีกฎหมายห้ามบุคคล
ต่างด้าวถือครองกรรมสิ ทธิ0
๘.๒ เป็ นผูม้ ีอายุไม่ตาํ กว่า ๑๕ ปี

๘.๓ กําหนดวิธีการได้สิทธิเช่า เช่าเซ้ง เช่าซือ ซือ
กรณี อาคาร ที ดิน หรื อที ดินพร้ อมสิ ง ปลูก สร้ า งที ไ ด้รับเงิ นอุ ดหนุ น หรื อมีข ้อตกลงก็ให้ก าํ หนด
รายได้ครอบครัวของผูย้ นื แบบจองสิ ทธิ
ข้อ ๙ ให้ก องการขาย หรื อ หน่ วยงานอื นที ผูว้ ่า การมอบหมายมี ห น้า ที รั บ แบบจองสิ ท ธิ จาก
ผูป้ ระสงค์จ ะเช่ า เช่ า เซ้ง เช่ า ซื อ หรื อ ซื อ ที ดินและหรื อที ดิน พร้ อ มสิ ง ปลู ก สร้ า ง และให้เรี ย กหลัก ฐาน
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผูย้ นื แบบจองสิ ทธิดงั นี
๙.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อบัตรประจําตัว
พนักงานองค์การของรัฐ หรื อเอกสารอืนทีหน่วยงานของรัฐเป็ นผูอ้ อกและเป็ นเอกสารทีสามารถพิสูจน์ตวั บุคคลได้
๙.๒ สําเนาทะเบียนบ้านของผูย้ นื แบบจองสิ ทธิ
๙.๓ หลักฐานการมีรายได้ต่อเดือนของผูย้ ืนแบบจองสิ ทธิ และคู่สมรส (ถ้ามี) เฉพาะ
กรณี ทีกาํ หนดรายได้
๙.๔ หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
๙.๕ หลักฐานอืนๆ ตามรายละเอียดในแต่ละโครงการ
เมือเจ้าหน้าทีได้รับแบบจองสิ ทธิ แล้วให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานพร้อมทังคุ ณสมบัติของผูย้ ืน
แบบจองสิ ทธิให้ถูกต้อง
ข้อ ๑๐ เมือตรวจสอบคุณสมบัติได้ผมู ้ ีสิทธิ เช่า เช่ าเซ้ง เช่ าซื อ หรื อซื อ ซึ งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามทีกาํ หนดไว้ในแต่ละโครงการ ก่อนการทําสัญญาให้เจ้าหน้าทีเรี ยกหลักฐานพร้อมเงินค่าเช่าหรื อค่าเช่า
ซือตลอดจนเงินอืนๆ ทุกประเภททีตอ้ งเรี ยกเก็บตามทีกาํ หนดไว้ในแต่ละโครงการ
ข้อ ๑๑ เมือการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็ จ พร้อมทีจะส่ งมอบอาคารได้ให้สาํ นักงานเคหะชุมชนหรื อ
หน่วยงานทีรับผิดชอบมีหนังสื อแจ้งกําหนดวันรับมอบให้ทราบ
หมวด ๒
การให้เช่า
_________________
ข้อ ๑๒ กรณี ผูเ้ ช่ า เปลี ยนคํา นําหน้า ชื อ หรื อเปลี ย นชื อ ชื อสกุล ให้เจ้า หน้า ทีผูร้ ั บ ผิดชอบแนบ
เอกสารดังกล่าวไว้ในแฟ้ มประวัติพร้อมแจ้งหน่วยงานทีเกียวข้องโดยไม่ตอ้ งแก้ไขสัญญาเช่าจนกว่าได้มีการ
ทําสัญญาเช่าใหม่ จึงจะแก้ไขให้ตรงกับหลักฐาน
ข้อ ๑๓ ภายหลังจากการทําสัญญาเช่าแล้ว การแลกเปลียนอาคารเช่าระหว่างผูเ้ ช่าด้วยกันหรื อกับ
อาคารทีวา่ งในโครงการเดียวกันหรื อกับโครงการอืน ต้องนําเสนอขออนุ มตั ิจากผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด
หรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายและให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้าย
ข้อ ๑๔ หากผูเ้ ช่าชําระค่าเช่าล่าช้ากว่าทีกาํ หนดไว้ในสัญญาเช่า ให้คิดค่าปรับร้อยละ ๒ ของค่าเช่าที
ค้า งหรื ออัตราตามสัญญาเช่ า ของแต่ล ะโครงการ โดยปรั บเป็ นรายเดื อนทุ กเดื อน จนกว่า จะได้ชาํ ระเงิ น
ค่าเช่า พร้อมค่าปรับจนเสร็ จสิ น

เพือประโยชน์ในการประนอมหนีหรื อกิจการชุมชน การลดหรื องดค่าปรับให้เสนอผูว้ า่ การหรื อผูท้ ี
ผูว้ า่ การมอบหมายพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ ๑๕ กรณี ค ้า งชํา ระค่ า เช่ า หรื อ เงิ น อื น ที ต้อ งชํา ระตามสั ญ ญาเช่ า พร้ อ มค่ า ปรั บ ให้หัว หน้า
สํานักงานเคหะชุ มชนหรื อผูท้ ีผวู ้ ่าการมอบหมายดําเนิ นการบอกเลิ กสัญญาเช่าให้เสร็ จสิ นภายใน ๓๐ วัน
นับตังแต่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๑๖ หากผูเ้ ช่าขอผ่อนชําระเงินทีคา้ งพร้อมค่าปรับ ให้อาํ นาจอนุมตั ิการผ่อนผันดังต่อไปนี
๑๖.๑ หัวหน้าสํานักงานเคหะชุ มชนหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายอนุ มตั ิผอ่ นผันได้ไม่เกิน
๖ เดือน
๑๖.๒ ผูอ้ าํ นวยการกองทีควบคุมและกํากับดูแลสํานักงานเคหะชุ มชนนันๆ ผ่อนผันได้
ไม่เกิน ๑๒ เดือน
ข้อ ๑๗ กรณี ผเู ้ ช่าผิดเงือนไขหรื อข้อตกลงการผ่อนผันตามข้อ ๑๖ ให้ส่งเรื องไปยังกองกฎหมาย
หรื อสํานักงานกฎหมายเอกชนทีจดั หาไว้แล้วภายใน ๑๕ วัน เพือดําเนินการต่อไป
ข้อ ๑๘ กรณี เรื องอยูร่ ะหว่างเตรี ยมฟ้ องคดีหรื อดําเนินคดี หากผูเ้ ช่าขอผ่อนชําระเงินทีคา้ งพร้อม
ค่าปรับและเงินอืนๆ ให้เสร็ จสิ นภายในเวลาไม่เกิน ๓ เดือน ให้นิติกรกองกฎหมายหรื อหัวหน้าสํานักงาน
เคหะชุมชนหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายพิจารณาตามทีเห็นสมควร ถ้าผิดเงือนไขให้ดาํ เนินคดีทนั ที
ข้อ ๑๙ ผูเ้ ช่าอาคารประพฤติผิดสัญญาเช่าจนถูกบอกเลิกสัญญา หรื อถูกฟ้ องศาล และภายหลังขอ
ผ่อนผันกลับเป็ นผูเ้ ช่ าอีกครังหนึ ง เมือได้รับให้กลับเป็ นผูเ้ ช่ าแล้วให้เจ้าหน้าทีเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมตาม
บัญชีแนบท้ายและดําเนินการต่อสัญญา
หากผูเ้ ช่ายังไม่เคยชําระเงินประกันการเช่า เงินประกันมาตรวัดนํา และเงินประกันการใช้น าํ หรื อเงิน
อืนๆ ให้เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวในอัตราเดียวกับการบรรจุผเู ้ ช่าใหม่
ในกรณี ทีสัญญาเช่าฉบับเดิมครบอายุการเช่า หากผูเ้ ช่าไม่มาทําสัญญาเช่าใหม่ภายในระยะเวลาทีการ
เคหะแห่ ง ชาติ ก ํา หนดจนถู ก บอกเลิ ก สั ญ ญาหรื อ ถู ก ฟ้ องศาล และภายหลัง ขอผ่อ นผัน กลับ เป็ นผู ้เ ช่ า
อีกครังเมือได้รับอนุมตั ิให้กลับเป็ นผูเ้ ช่าได้แล้วให้เจ้าหน้าทีเรี ยกเก็บค่าเช่าเพิม ขึน และเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ในการต่อสัญญาเช่าอีกส่ วนหนึง
ข้อ ๒๐ การรับสิ ทธิ เช่ า หรื อการบรรจุผูเ้ ช่ ารายใหม่แทนผูเ้ ช่ ารายเดิ ม ให้ยืนคําร้ องทีสํานักงาน
เคหะชุ ม ชนในโครงการอาคารนันๆ ตัง อยู่ ตามแบบพิม พ์ที การเคหะแห่ ง ชาติ กาํ หนดโดยเจ้าหน้าที ตอ้ ง
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูร้ ับสิ ทธิเช่าหรื อผูเ้ ช่ารายใหม่ให้ครบถ้วน ตามเงือนไขดังต่อไปนี
๒๐.๑ ต้อ งไม่ เ คยเป็ นผู ้เ ช่ า อาคารของการเคหะแห่ ง ชาติ ที ป ฏิ บ ัติ ผิ ด สั ญ ญาเช่ า ของ
การเคหะแห่งชาติจนถูกขับไล่หรื อมีคาํ พิพากษาขับไล่และออกจากอาคารยังไม่ครบ ๕ ปี
๒๐.๒ การกําหนดคุณสมบัติอืนๆ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขของโครงการนันๆ
ข้อ ๒๑ การโอนสิ ทธิเช่าให้แก่บุคคลในครอบครัวของผูเ้ ช่าจะกระทําได้โดยผูเ้ ช่าจะต้องมาทําการ
โอนสิ ทธิดว้ ยตนเอง และให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบคุณสมบัติของผูร้ ับโอนสิ ทธิ ให้มีความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ช่าอย่างใด
อย่างหนึง ดังนี

๒๑.๑ เป็ นคู่สมรสทีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรื อเป็ นคู่สมรสทีมิได้จดทะเบียน
สมรสตามกฎหมายแต่ตอ้ งมีบุตรด้วยกัน
๒๑.๒ เป็ นบิดาหรื อมารดาของผูเ้ ช่า
๒๑.๓ เป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผูเ้ ช่า ยกเว้นบุตรบุญธรรม
เมือตรวจคุณสมบัติแล้ว กรณี ผโู ้ อนสิ ทธิ ยงั ไม่เคยชําระเงินอืนใดนอกจากค่าเช่า ให้เจ้าหน้าทีเรี ยก
เก็บเงินประกันการเช่า เงินประกันการใช้น าํ หรื อเงินอืนๆ (ถ้ามี) พร้อมค่าธรรมเนียมการโอนสิ ทธิ เช่า ก่อน
นําเสนอขออนุมตั ิและทําสัญญาโดยกําหนดค่าเช่าเพิม ตามทีกาํ หนด
ข้อ ๒๒ การขอรั บ สิ ท ธิ เ ช่ า กรณี ผู ้เ ช่ า เดิ ม ถึ ง แก่ ก รรม ให้เ จ้า หน้า ที ต รวจสอบคุ ณ สมบัติ ข อง
ผูร้ ับสิ ทธิซ ึงต้องมีความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ช่าเดิมอย่างใดอย่างหนึง ดังนี
๒๒.๑ เป็ นคู่ ส มรสที จ ดทะเบี ย นตามกฎหมาย หรื อ หากไม่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นสมรสตาม
กฎหมาย ต้องมีบุตรด้วยกัน
๒๒.๒เป็ นบิ ด าหรื อ มารดาของผูเ้ ช่ า หรื อ เป็ นบิ ด ามารดาของคู่ ส มรสของผูเ้ ช่ า ที จ ด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
๒๒.๓ เป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผูเ้ ช่า
๒๒.๔ เป็ นพีนอ้ งร่ วมบิดาและมารดาของผูเ้ ช่าหรื อพีนอ้ งร่ วมบิดาหรื อมารดาของคู่สมรส
ทีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
๒๒.๕ เป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลตาม ข้อ ๒๒.๓ หรื อ ข้อ ๒๒.๔
๒๒.๖ เป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยร่ วมกับผูเ้ ช่าเป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าหกเดือน
เมือตรวจคุณสมบัติแล้ว กรณี ผเู ้ ช่าเดิมยังไม่เคยชําระเงินอืนใดนอกจากค่าเช่า ให้เจ้าหน้าทีเรี ยกเก็บ
เงินประกันการเช่า เงินประกันมาตรวัดนํา เงินประกันการใช้น าํ หรื อเงินอืนๆ (ถ้ามี) พร้อมค่าธรรมเนียมการ
รับสิ ทธิเช่า ก่อนนําเสนอขออนุมตั ิและทําสัญญาโดยกําหนดค่าเช่าเพิม ตามทีกาํ หนด
ข้อ ๒๓ กรณี โครงการทีได้กาํ หนดการขึนอัตราค่าเช่าตามระยะเวลาไว้แล้ว ก็ให้ยกเว้นการเรี ยก
เก็บค่าเช่าเพิม ตามข้อ ๑๙ วรรค ๓ ข้อ ๒๑ วรรค ๒ ข้อ ๒๒ วรรค ๒ และให้เจ้าหน้าทีดาํ เนินการดังนี
๒๓.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผูร้ ับโอนสิ ทธิเช่าให้ครบถ้วนตามทีกาํ หนด
๒๓.๒ เรี ยกเก็บค่าเช่า เงินค่าธรรมเนียม และเงินประกันต่างๆ เพือการโอนสิ ทธิ เช่าให้แก่
บุคคลอืนตามอัตราทีการเคหะแห่งชาติกาํ หนด
ข้อ ๒๔ กรณี โอนสิ ท ธิ เ ช่ า หรื อรั บ สิ ท ธิ เ ช่ า ให้ท าํ สั ญญาเช่ า ใหม่ โดยมี ระยะเวลาการเช่ า เท่า ที
ผูเ้ ช่าเดิมเหลืออยู่
ข้อ ๒๕ กรณี ทีมีอาคารว่าง หรื ออาคารยึดคืนในโครงการ หากอาคารนันได้มีการต่อเติมดัดแปลง
แล้ว ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการได้สิทธิ เช่าจากผูเ้ ช่าอีกส่ วนหนึ งด้วยในอัตราครึ งหนึ งของมูลค่าต่อเติม
ดัดแปลงในปัจจุบนั ของอาคารนัน โดยให้เรี ยกเก็บครังเดียวเมือทําสัญญาใหม่

หมวด ๓
การให้เช่าซือ
_________________
ข้อ ๒๖ เมือทําสัญญาเช่าซื อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วภายหลังผูเ้ ช่าซื อยืนคําร้องขอเปลียนคํานําหน้าชื อ
หรื อ เปลี ย นชื อ - ชื อสกุ ล ให้เจ้า หน้า ที ผูร้ ั บ ผิด ชอบแนบเอกสารหลัก ฐานไว้ใ นแฟ้ มประวัติพ ร้ อมแจ้ง
หน่ ว ยงานที เกี ย วข้อ งแก้ไ ขทะเบี ย นรายชื อ โดยไม่ต้องแก้ไ ขสั ญญาเช่ า ซื อจนกว่า ได้มี ก ารทํา สัญ ญาที
เกียวข้องหรื อบันทึกเพิม เติมต่อท้ายสัญญาหรื อโอนกรรมสิ ทธิ0จึงจะแก้ไขให้ตรงกับหลักฐาน
ข้อ ๒๗ ในระหว่างอายุสัญญาเช่ าซื อ หากผูเ้ ช่ าซื อประสงค์จะขยายหรื อลดระยะเวลาการชําระ
ค่าเช่าซื อจากกําหนดเวลาในสัญญาเดิมก็ให้กระทําได้ แต่ระยะเวลาทีขยายออกไปนันจะต้องไม่ยาวไปกว่า
กําหนดระยะเวลาการเช่ าซื อที ยาวทีสุ ดของโครงการนัน โดยให้เจ้าหน้าที เรี ยกเก็บ ค่าธรรมเนี ยมเฉพาะ
การขอขยายระยะเวลาเท่านัน
ข้อ ๒๘ หากผูเ้ ช่าซือประสงค์จะชําระเงินค่าเช่าซือส่ วนทีเหลือบางส่ วนหรื อทังหมดเป็ นเงินสด ให้
กระทําได้โดยไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
ข้อ ๒๙ กรณี ก ารขอเปลี ย นแปลง แก้ไ ขเพิม เติ ม หรื อยกเลิ ก ผูร้ ั บ สิ ท ธิ เมื อผูเ้ ช่ า ซื อถึ ง แก่ ก รรม
ให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้าย
ข้อ ๓๐ ภายหลังจากการทําสัญญาเช่าซื อหากมีการขอแลกเปลียนอาคาร ทีดิน หรื อทีดินพร้อมสิ ง
ปลู ก สร้ า ง ระหว่า งผูเ้ ช่ า ซื อด้วยกันหรื อกับ อาคาร ที ดิน หรื อทีดินพร้ อมสิ ง ปลู กสร้ างที ว่า งในโครงการ
เดียวกันหรื อในโครงการอืนต้องนําเสนอขออนุมตั ิจากผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด หรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมาย
และให้เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้าย
ข้อ ๓๑ หากผูเ้ ช่าชําระค่าเช่าซือล่าช้ากว่าทีกาํ หนดไว้ในสัญญาเช่าซือ ให้คิดค่าปรับร้อยละ ๒ ของ
ค่าเช่าซื อทีคา้ งหรื อตามสัญญาเช่าซื อของแต่ละโครงการโดยปรับเป็ นรายเดือนทุกเดือน จนกว่าจะได้ชาํ ระ
เงินค่าเช่าซือพร้อมค่าปรับจนเสร็ จสิ น
เพือประโยชน์ในการประนอมหนีหรื อกิจการชุมชน การลดหรื องดค่าปรับให้เสนอผูว้ า่ การหรื อผูท้ ี
ผูว้ า่ การมอบหมายพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ ๓๒ กรณี คา้ งชําระค่าเช่าซื อหรื อเงินอืนทีตอ้ งชําระตามสัญญาเช่าซื อพร้อมค่าปรับ ให้หวั หน้า
สํานักงานเคหะชุ มชนหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายดําเนิ นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื อให้เสร็ จสิ นภายใน ๓๐ วัน
นับตังแต่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๓๓ หากผูเ้ ช่าซือขอผ่อนชําระเงินทีคา้ งพร้อมค่าปรับให้อาํ นาจอนุมตั ิการผ่อนผัน ดังต่อไปนี
๓๓.๑ หัวหน้าสํานักงานเคหะชุ มชนหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายอนุ มตั ิผอ่ นผันได้ไม่เกิน
๖ เดือน
๓๓.๒ ผูอ้ าํ นวยการกองทีควบคุ มและกํากับดูแลสํานักงานเคหะชุ มชนอืนๆ ผ่อนผันได้
ไม่เกิน ๑๒ เดือน

ข้อ ๓๔ กรณี ผู ้เ ช่ า ซื อผิ ด เงื อ นไขหรื อข้ อ ตกลงการผ่ อ นผัน ตามข้ อ ๓๓ ให้ ส่ งเรื องไปยัง
กองกฎหมายหรื อสํานักงานกฎหมายเอกชนทีจดั หาไว้แล้วภายใน ๑๕ วัน เพือดําเนินการต่อไปด้วย
ข้อ ๓๕ กรณี เรื องอยูร่ ะหว่างเตรี ยมฟ้ องคดีหรื อดําเนิ นคดี หากผูเ้ ช่าซื อขอผ่อนชําระเงินทีคา้ งพร้อม
ค่าปรับและเงินอืนๆ ให้เสร็ จสิ นภายในเวลาไม่เกิน ๓ เดือน ให้นิติกรกองกฎหมายหรื อหัวหน้าสํานักงาน
เคหะชุมชนหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายพิจารณาตามทีเห็นสมควร ถ้าผิดเงือนไขให้ดาํ เนินคดีทนั ที
ข้อ ๓๖ ผูเ้ ช่าซื อทีประพฤติผิดสัญญาเช่าซื อจนถูกบอกเลิกสัญญา หรื อถูกฟ้ องศาล และภายหลัง
ขอผ่อนผันกลับเป็ นผูเ้ ช่าซื ออีกครังหนึ ง เมือได้รับอนุ มตั ิให้กลับเป็ นผูเ้ ช่าซื อแล้ว ให้เจ้าหน้าทีเรี ยกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้ายและดําเนินการต่อสัญญา
ในกรณี ผเู ้ ช่าซือเป็ นหน่วยงานราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาเช่า
ซือให้ขออนุมตั ิผวู ้ า่ การหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายเป็ นรายๆ ไป
ข้อ ๓๗ ความในหมวดนี ไม่ใช้บงั คับกับอาคารในโครงการทีรับโอนมาจากสํานักงานปรับปรุ งแหล่ง
ชุมชน เทศบาลกรุ งเทพ สํานักงานอาคารสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์
ข้อ ๓๘ กรณี โครงการทีก่อสร้างเสร็ จ และผูเ้ ช่าซือได้รับมอบอาคารแล้ว ให้สํานักงานเคหะชุมชน
ในโครงการเปิ ดโอนสิ ทธิเช่าซือได้ทนั ที ยกเว้นกรณี ตามข้อ ๓๙.๓
ข้อ ๓๙ กรณี โครงการอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้างให้กาํ หนดระยะเวลาการเปิ ดให้โอนสิ ทธิ เช่าซื อ
เป็ น ๓ กรณี คือ
๓๙.๑ กรณี โครงการทีการเคหะแห่งชาติโอนกรรมสิ ทธิ0 ให้ผเู ้ ช่าซื อเพือนําไปจํานอง ให้เปิ ด
โอนสิ ทธิได้ก่อนการผ่อนชําระเงินล่วงหน้าจะสิ นสุ ดลง ๓ เดือน
๓๙.๒ กรณี โ ครงการที ก ารเคหะแห่ ง ชาติ โ อนกรรมสิ ท ธิ0 ให้ ผู ้เ ช่ า ซื อ เมื อ ชํา ระราคา
ครบถ้วน ให้เปิ ดโอนสิ ทธิได้หลังจากผ่อนชําระเงินล่วงหน้างวดสุ ดท้ายแล้ว
๓๙.๓ กรณี ผูเ้ ช่ า ซื อ ได้สิ ท ธิ ใ นกรณี พิ เ ศษ หรื อ โครงการที ก ารเคหะแห่ ง ชาติ ก าํ หนด
เงือนไขการเช่าซื อหรื อการขายไว้เฉพาะแต่ละโครงการ ให้เปิ ดให้โอนสิ ทธิ ได้หลังจากผ่อนชําระค่าเช่าซื อ
มาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี
ข้อ ๔๐ การโอนสิ ทธิ เช่าซื ออาคาร ทีดิน หรื อทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง ให้ยืนคําร้องทีสํานักงาน
เคหะชุมชนในโครงการนันๆ ตังอยูห่ รื อกองการขายตามแบบพิมพ์ทีการเคหะแห่งชาติกาํ หนด โดยเจ้าหน้าที
ต้องตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้องให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอืนๆ (ถ้ามี)
ก่อนทําสัญญาใหม่
ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าทีสาํ นักงานเคหะชุมชนหรื อกองการขายมีหน้าทีรับคําร้องและรับเงินค่าธรรมเนียม
และเงินอืนๆ จากผูป้ ระสงค์โอนสิ ทธิหรื อรับสิ ทธิเช่าซือ อาคาร ทีดิน หรื อทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างในเคหะชุมชน
ทีรับผิดชอบ และให้ตรวจสอบเอกสารประกอบคําร้องให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป ดังนี
๔๑.๑ หลักฐานของผูโ้ อนสิ ทธิ ดังนี
๔๑.๑.๑ สัญญาคูฉ่ บับ
๔๑.๑.๒ สําเนาใบเสร็ จรับเงินค่าเช่าซืองวดเดือนปัจจุบนั ทีทาํ การโอนสิ ทธิ

๔๑.๑.๓ สําเนาบัตรอย่างใดอย่างหนึงตามข้อ ๙.๑
๔๑.๑.๔ สําเนาทะเบียนสมรสพร้อมหนังสื อยินยอมของคู่สมรสหรื อใบสําคัญการหย่า
พร้อมบันทึกการหย่า หรื อใบมรณบัตรของคูส่ มรส (ถ้ามี)
๔๑.๑.๕ ค่าธรรมเนียมการโอนสิ ทธิตามบัญชีแนบท้าย
๔๑.๑.๖ กรณี มอบให้ผอู ้ ืนทําแทน ต้องมีหนังสื อมอบอํานาจมาแสดงพร้อมสําเนา
บัตรอย่างใดอย่างหนึงตามข้อ ๙.๑ ของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ โดยเจ้าของบัตรต้องลงนามรับรอง
ในสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวดังกล่าวด้วย
๔๑.๒ หลักฐานของผูร้ ับโอนสิ ทธิ
๔๑.๒.๑ สําเนาบัตรอย่างใดอย่างหนึง ตามข้อ ๙.๑
๔๑.๒.๒ หนังสื อรับรองรายได้ของตนเองและของคู่สมรสเฉพาะอาคารทีได้รับ
เงินอุดหนุน
๔๑.๒.๓ สําเนาทะเบียนบ้านของตนเองและของคูส่ มรส
๔๑.๒.๔ กรณี มอบให้ผอู ้ ืนทําแทน ต้องมีหนังสื อมอบอํานาจมาแสดงพร้อมสําเนา
บัต รอย่ า งใดอย่ า งหนึ งตามข้อ ๙.๑ ของผู ้ม อบอํา นาจและผู ้รั บ มอบอํา นาจ โดยเจ้า ของบัต รต้อ ง
ลงนามรับรองในสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวดังกล่าวด้วย
ข้อ ๔๒ คุณสมบัติของผูร้ ับโอนสิ ทธิแบ่งออกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๔๒.๑ คุณสมบัติเรื องอืนๆ ของผูร้ ับโอนให้กาํ หนดตามหลักเกณฑ์การเช่าซือ
๔๒.๒ คุณสมบัติเรื องของรายได้ของผูร้ ับโอนให้แบ่งเป็ น ๒ ประเภท
๔๒.๒.๑ อาคารทีการเคหะแห่งชาติได้รับเงินอุดหนุนหรื อมีขอ้ ผูกพัน ให้กาํ หนด
รายได้ตามทีการเคหะแห่งชาติได้มีขอ้ ตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้ฝ่ายทีรับผิดชอบประกาศให้ทราบทุกปี เคหะชุมชนจะประกาศให้ทราบทุกๆ ปี
๔๒.๒.๒ อาคารทีไม่ได้รับเงินอุดหนุนหรื อไม่มีขอ้ ผูกพัน ไม่ตอ้ งกําหนดรายได้
ของผูร้ ับโอน
ข้อ ๔๓ ให้เ จ้า หน้า ที ต รวจสอบคุ ณ สมบัติ ข องผูร้ ั บ โอนสิ ท ธิ หากตรวจพบว่า ผู ้รั บ โอนสิ ท ธิ
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามทีการเคหะแห่งชาติกาํ หนด ให้หกั เงินค่าธรรมเนียมการโอนสิ ทธิ ไว้ร้อยละยีสิบ
ของจํา นวนเงิ นค่าธรรมเนี ยมที ได้ช ําระไว้ และในกรณี ดัง กล่ า วหากผูโ้ อนสิ ท ธิ จะเปลี ยนผูร้ ับ โอนสิ ท ธิ
คนใหม่ จะต้องให้ผรู ้ ับโอนสิ ทธิรายแรกให้ความยินยอมด้วย
ในกรณี ทีผยู ้ ืนคําร้องเกียวกับการโอนสิ ทธิ ขอถอนคําร้องหลังจากวันทียืนคําร้องและการเคหะแห่งชาติ
ยังมิได้อนุมตั ิให้มีการโอนสิ ทธิ ให้เจ้าหน้าทีหกั เงินค่าธรรมเนียมการโอนสิ ทธิ ไว้ร้อยละยีสิบของจํานวนเงิน
ค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไว้
ในกรณี ที มี ก ารยืน คํา ร้ อ งเกี ย วกับ การโอนสิ ท ธิ ต่ อ มาภายหลัง ผูโ้ อนสิ ท ธิ ต ายลงให้เ จ้า หน้า ที
ดําเนินการตามคําร้องต่อไป หากผูร้ ับโอนสิ ทธิ ตายลงให้ระงับการโอนสิ ทธิ ไว้จนกว่าทายาทของผูร้ ับโอนสิ ทธิ
แสดงเจตนาขอรับโอนสิ ทธิตอ่ ไป

ข้อ ๔๔ การขอรับสิ ทธิ แทนผูเ้ ช่าซื อถึงแก่กรรมให้เฉพาะผูจ้ ดั การมรดก หรื อผูม้ ีชือรับสิ ทธิ ตาม
สัญญาเช่าซื อหรื อผูร้ ับสิ ทธิ ตามคําสังศาลเท่านัน เมือยืนคําร้องพร้อมชําระค่าธรรมเนี ยมแล้ว ให้เจ้าหน้าที
สํานักงานเคหะชุ มชนในโครงการนันๆ หรื อกองการขายเรี ยกเอกสารเพือเป็ นหลักฐานประกอบการยืนคําร้อง
ของผูร้ ับสิ ทธิ ดังนี
๔๔.๑ สําเนาคําสัง ศาลแต่งตังผูจ้ ดั การมรดกหรื อคําสังศาลทีกาํ หนดผูร้ ับสิ ทธิ ยกเว้นกรณี
เป็ นผูม้ ีชือรับสิ ทธิตามสัญญาเช่าซือ
๔๔.๒ อย่างใดอย่างหนึงตามข้อ ๙.๑
๔๔.๓ สําเนาใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมการรับสิ ทธิ
๔๔.๔ สําเนาใบเสร็ จรับเงินหรื อหลักฐานการชําระเงินค่าเช่าซืองวดเดือนปัจจุบนั
๔๔.๕ สําเนาใบมรณบัตรของผูเ้ ช่าซือเดิม
ข้อ ๔๕ ให้เจ้าหน้าทีสํานักงานเคหะชุมชนมีหน้าทีรับคําร้องจากผูเ้ ช่าซื อทีประสงค์จะขอรับโอน
กรรมสิ ทธิ0 อาคาร ทีดิน หรื อทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง และให้เรี ยกเอกสารเพือเป็ นหลักฐานประกอบคําร้อง
พร้อมกับตรวจสอบให้ถูกต้อง ดังนี
๔๕.๑ สัญญาคูฉ่ บับ
๔๕.๒ สําเนาใบเสร็ จรับเงินหรื อหลักฐานการชําระเงินค่าเช่าซื องวดเดือนปั จจุบนั ทีทาํ การ
โอนกรรมสิ ทธิ0
๔๕.๓ สํา เนาบัต รประจํา ตัว ประชาชน หรื อ บัต รประจํา ตัว ข้า ราชการ หรื อ พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกสารทีหน่วยงานของรัฐเป็ นผูอ้ อก และเป็ นเอกสารทีสามารถพิสูจน์ตวั บุคคลได้
๔๕.๔ กรณี มอบให้ผอู ้ ืนทําแทน ต้องมีหนังสื อมอบอํานาจมาแสดงพร้อมสําเนาบัตรอย่างใด
อย่างหนึงตามข้อ ๔๒.๓ ของผูม้ อบอํานาจ และผูร้ ับมอบอํานาจ โดยเจ้าของบัตรต้องลงนามรับรองในสําเนา
ภาพถ่ายบัตรประจําตัวดังกล่าว
ข้อ ๔๖ การยืน คําร้องขอรับโอนกรรมสิ ทธิ0อาคาร ทีดิน หรื อทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูร้ ับโอนกรรมสิ ทธิ0 ดังนี
๔๖.๑ ต้อ งเป็ นผูเ้ ช่ า ซื อ ตามสั ญ ญาเช่ า ซื อ อาคาร ที ดิ น หรื อ ที ดิ น พร้ อ มสิ ง ปลู ก สร้ า ง
ซึงขอรับโอนกรรมสิ ทธิ0
๔๖.๒ ต้องชําระเงินค่าเช่าซือพร้อมทังเงินค่าใช้จ่ายอืนๆ ครบถ้วนถูกต้องตามจํานวนเงินที
ระบุไว้ในสัญญาเช่าซือและเงินอืนๆ (ถ้ามี)
ในกรณี ทีขอรับโอนกรรมสิ ทธิ0ทีดิน ต้องเป็ นทีดินซึ งได้แบ่งแยกออกโฉนดทีดินเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ ๔๗ ในกรณี ทีผเู ้ ช่าซื อ ยังชําระเงินค่าเช่าซื อไม่ครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื อหรื อมีหนี คา้ งชําระ
บางส่ วน แต่ประสงค์จะขอชําระเงินทังหมดในวันทีไปจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ0 ณ สํานักงานทีดิน ให้ผเู ้ ช่าซื อ
ยืนคําร้องและให้เจ้าหน้าทีตรวจสอบหลักฐานตามข้อ ๔๕ และรับเงินค่าเช่าซื อทังหมดให้ถูกต้องก่อนหรื อ
ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ0

ข้อ ๔๘ ในกรณี ทีผเู ้ ช่าซื อได้ชาํ ระเงินค่าเช่าซื อครบถ้วนตามสัญญา และกรมทีดินได้ออกโฉนด
ทีดินดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว หากผูเ้ ช่าซื อรายนันประสงค์จะขอจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ0 โดยใส่ ชือในโฉนด
เป็ นชือบุคคลอืน หรื อใส่ ชือบุคคลอืนเข้าถือกรรมสิ ทธิ0ร่วมในโฉนด ให้เจ้าหน้าทีเรี ยกเก็บเงินดังนี
๔๘.๑ กรณี ใส่ ชือในโฉนดเป็ นชื อบุคคลอืน ให้เรี ยกเก็บเงิ นค่าธรรมเนี ยมเช่ นเดี ยวกับ
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนสิ ทธิตามทีกาํ หนดไว้ในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี
๔๘.๒ กรณี ใส่ ชือบุคคลอืนเข้าถือกรรมสิ ทธิ0 ร่ วมในโฉนดสําหรับบุคคลแรกให้เรี ยกเก็บ
ค่า ธรรมเนี ยมเช่ นเดี ย วกับอัตราค่าธรรมเนี ย มการโอนสิ ทธิ ตามทีก าํ หนดไว้ในบัญชี แนบท้า ยระเบีย บนี
สําหรับบุคคลรายต่อไป ให้เรี ยกเก็บเงินค่าธรรมเนี ยมในอัตรารายละครึ งหนึ งของอัตราค่าธรรมเนี ยมการ
โอนสิ ทธิตามทีกาํ หนดไว้ในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี
ข้อ ๔๙ ในกรณี ทีผเู ้ ช่าซือได้ยนื คําร้องขอโอนกรรมสิ ทธิ0อาคาร ทีดิน หรื อทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง
และหรื ออาคาร เพือขอชําระเงินค่าเช่าซือส่ วนทีเหลือในวันรับโฉนดด้วยนัน เมือการเคหะแห่งชาติได้อนุมตั ิ
แล้ว ผูเ้ ช่ า ซื อจะต้องดํา เนิ นการรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ0 ที ดินและหรื ออาคารให้เสร็ จภายในกํา หนด ๓ เดื อ น
นับตังแต่วนั ทีได้ยืนคําร้องขอรับโอน หากผูเ้ ช่าซื อมิได้ดาํ เนินการตามกําหนดและยังมีความประสงค์จะขอรับ
โอนโฉนดดังกล่าวอีก จะต้องยืน คําร้องขอทราบยอดเงินค่าเช่าซือส่ วนทีเหลือและเสี ยค่าธรรมเนียมใหม่
หมวด ๔
การซือ - หรื อเช่าเซ้ง
_________________
ข้อ ๕๐ อาคาร ทีดิน หรื อทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างทีการเคหะแห่งชาติดาํ เนิ นการเปิ ดให้ประชาชนซื อ
หรื อเช่าเซ้ง ให้นาํ หลักเกณฑ์การเช่าซือในหมวด ๓ มาใช้โดยอนุโลม ส่ วนอัตราค่าธรรมเนียมให้ใช้ทา้ ยระเบียบนี
กรณี การโอนสิ ทธิหรื อรับสิ ทธิเช่าเซ้งให้นาํ ความในข้อ ๒๔ มาใช้โดยอนุโลม
หมวด ๕
การให้เช่า หรื อให้เช่าซือ หรื อซือ สําหรับการปรับปรุ งชุมชนแออัด
_________________
ข้อ ๕๑ การให้เช่ าหรื อให้เช่ าซื อหรื อการขายทีดาํ เนิ นงานโดยฝ่ ายปรับปรุ งชุ มชนแออัดให้ใ ช้
ระเบียบนีโดยอนุโลมจนกว่าจะมีระเบียบการเคหะแห่งชาติวา่ ด้วย การปรับปรุ งชุมชนแออัด
ข้อ ๕๒ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบนี ให้เป็ นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี หรื อตามทีผวู ้ า่
การหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายกําหนดเป็ นคราวๆ
ประกาศ ณ วันที ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
พิชยั เศรษฐพานิช
ผูว้ า่ การ การเคหะแห่งชาติ

บัญชี ๑
บัญชีรายละเอียดค่าธรรมเนี ยมโครงการเช่า
ลําดับที
รายการ
๑
-กรณีแลกเปลีย นอาคารเช่าระหว่างผูเ้ ช่าด้วยกันในโครงการเดียวกัน
หรือในโครงการอืน
-กรณี ย้า ยกับ อาคารว่ า งในโครงการเดีย วกัน หรือ ในโครงการอืน
ยกเว้นการเคหะแห่งชาติขอให้ยา้ ย
๒
-กรณีถูกบอกเลิกสัญญาเช่า ภายหลังได้รบั การผ่อนผันกลับเป็ นผูเ้ ช่า
อีกครัง/
-กรณีถูกบอกเลิกและถูกฟ้องศาล ภายหลังได้รบั การผ่อนผันกลับเป็ น
ผูเ้ ช่าอีก
๓
-กรณีสญ
ั ญาเช่าเดิมครบอายุการเช่า ผูเ้ ช่าไม่มาทําสัญญาใหม่ภายใน
กําหนดจนถูกบอกเลิกสัญญาหรือถูกฟ้องศาล หากได้รบั การผ่อนผัน
กลับเป็นผูเ้ ช่าอีกครัง/ หนึง
๔
-กรณีการโอนสิทธิเช่าให้บุคคลภายในครอบครัวผูเ้ ช่า
๕

-กรณีขอรับสิทธิเช่าของบุคคลภายในครอบครัวผูเ้ ช่า

๖

-กรณีการโอนสิทธิเช่าให้บุคคลอืน

อัตราเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมฝา่ ยละ ๑,๐๐๐.-บาท

หมายเหตุ
(ข้อ ๑๓)

ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๒,๐๐๐.-บาท

(ข้อ ๑๓)

ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๕๐๐.-บาท

(ข้อ ๑๙)

ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๑,๐๐๐.-บาท

(ข้อ ๑๙)

ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๑,๐๐๐.-บาท
เพิม ค่าเช่าอีกเดือนละ ๓๐๐.- บาท

(ข้อ ๑๙ วรรค ๓)

ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๑,๐๐๐.-บาท
เพิม ค่าเช่าอีกเดือนละ ๓๐๐.- บาท
ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๕๐๐.-บาท
เพิม ค่าเช่าอีกเดือนละ ๓๐๐.- บาท
ค่าธรรมเนียมตามประกาศเป็นคราวๆ

(ข้อ ๒๑)
(ข้อ ๒๒)
(ข้อ ๒๐)

หมายเหตุ.- โครงการเช่าทีก ําหนดการขึน/ อัตราค่าเช่าตามระยะเวลาไว้แล้ว เช่น ทุกๆ ๓ ปี เป็นต้น เมือ ชําระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๓ - ข้อ ๖ แล้วไม่ตอ้ งขึน/
ค่าเช่าอีก (ข้อ ๒๓)

บัญชี ๒
บัญชีค่าธรรมเนี ยมโครงการเช่าซื"อ / ซื"อ
การแลกเปลียน การขยายระยะเวลา การเปลียนแปลงชือผู้รบั สิ ทธิ การผ่อนผันกลับเป็ นคู่สญ
ั ญา
ลําดับที
รายการ
-กรณีแลกเปลีย นอาคาร ทีด นิ หรืออาคารพร้อมทีด นิ ระหว่างผูเ้ ช่าซือ/ /
๑
ผูซ้ อ/ื ด้วยกัน
-กรณี แ ลกเปลีย นอาคาร ทีด ิน หรือ อาคารพร้ อ มทีด ิน ทีว่ า งใน
โครงการเดียวกัน
-กรณี แ ลกเปลีย นอาคาร ทีด ิน หรือ อาคารพร้ อ มทีด ิน ทีว่ า งใน
โครงการอืน
-กรณีขอขยายระยะเวลา การชําระราคาค่าเช่าซือ/ /ซือ/
๒
-กรณีขอลดระยะเวลาการชําระราคาค่าเช่าซือ/ /ซือ/
-กรณีขอเปลียนแปลง แก้ไขเพิม เติม หรือยกเลิกชือ ผู้รบั สิทธิ กรณี
๓
ผูเ้ ช่าซือ/ /ผูซ้ อ/ื ถึงแก่กรรม
๔
-กรณีถูกบอกเลิกสัญญาเช่าซือ/ /สัญญาซือ/ ภายหลังได้รบั การผ่อนผัน
กลับเป็นผูเ้ ช่าซือ/ /ผูซ้ อ/ื อีกครัง/
-กรณีถูกบอกเลิกสัญญาและถูกฟ้องศาล ภายหลังได้รบั การผ่อนผัน
เป็นผูเ้ ช่าซือ/ /ผูซ้ อ/ื อีกครัง/

อัตราเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมฝา่ ยละ ๒,๐๐๐.-บาท

หมายเหตุ
(ข้อ ๓๐)

ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๒,๐๐๐.-บาท
ค่าธรรมเนียมอัตราเดีย วกับการโอนสิทธิ
ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๒,๐๐๐.-บาท
ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๑๐๐.-บาท

(ข้อ ๒๗)

ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๑,๐๐๐.-บาท

(ข้อ ๓๖)

ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๒,๐๐๐.-บาท

(ข้อ ๓๖)

(ข้อ ๒๙)

(การโอนสิ ทธิ การรับสิ ทธิ การโอนกรรมสิ ทธิ. )
ลําดับที

๑
๒

๓

๔

๕

๖

รายการ

บ้านทีอยู่อาศัย
พร้อมทีดิน

อัตราค่าธรรมเนี ยม
ทีดินแปลงว่าง แฟลตหรืออาคาร ร้านค้าบริเวณ
ชุดทีอยู่อาศัย
ในแฟลต

อาคารพาณิ ชย์

การโอนสิทธิ
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
กรณีการโอนสิทธิให้บุคคลอืน
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
กรณีการโอนสิทธิให้ค่สู มรส บุตร
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
ของตนเอง และบุตรบุญธรรมของ
ตนเอง
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
กรณีผจู้ ดั การมรดกขอรับสิทธิแล้ว
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
โอนสิทธิให้กบั ตนเองในฐานะเป็น
ทายาทสืบสายโลหิตหรือเป็นคู่สมรส
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
กรณีผจู้ ดั การมรดกขอรับสิทธิแล้ว
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
โอนสิทธิให้กบั บิดา มารดา คู่สมรส
บุตรของผูต้ ายหรือบุตรบุญธรรมของ
ผูต้ าย
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
กรณีผจู้ ดั การมรดกขอรับสิทธิแล้ว
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
โอนสิทธิให้กบั บุคคลอืนนอกจากที
กล่าวในลําดับที ๒ - ๔
กรณีของฝา่ ยปรับปรุงชุมชนแออัด ให้คดิ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิในอัตราร้อยละ ๑ ของราคาเงินสดทีก ําหนดไว้ แต่ถา้ คํานวณได้ต ํา
กว่า ๑,๐๐๐.- บาท ให้เรียกเก็บ ๑,๐๐๐.- บาท

หมายเหตุ
(ข้อ ๔๓)

ลําดับที

๑
๒
๓
๔
๑
๒

รายการ
การขอรับสิทธิ
กรณีผู้จ ดั การมรดกขอรับ สิท ธิใ น
ฐานะผูจ้ ดั การมรดก
กรณี ผู้ ข อรับ สิ ท ธิ เ ป็ นผู้ ม ี ช ื อ ใน
ลําดับของท้ายสัญญา
กรณีผขู้ อรับสิทธิตามคําสังศาล

กรณีของฝา่ ยปรับปรุงชุมชนแออัด
การโอนกรรมสิทธิ F
กรณีขอใส่ชอื บุคคลอืนแทน
คู่สญ
ั ญาในโฉนด (ชือเดียว)
กรณีใส่ชอื บุคคลอืนเข้าถือ
กรรมสิทธิ Fร่วมในโฉนด ให้เรียก
เก็บดังนี/
๑. สําหรับบุคคลแรก
๒. สําหรับบุคคลรายต่อไปรายละ

บ้านทีอยู่อาศัย
พร้อมทีดิน

อัตราค่าธรรมเนี ยม
ทีดินแปลงว่าง แฟลตหรืออาคาร ร้านค้าบริเวณ
ชุดทีอยู่อาศัย
ในแฟลต

อาคารพาณิ ชย์

หมายเหตุ
(ข้อ ๔๔.๓)

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
ค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐.- บาท

๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

(ข้อ ๔๘.๑)
(ข้อ ๔๘.๒)

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๗,๕๐๐

๑๕,๐๐๐
๗,๕๐๐

บัญชี ๓
บัญชีค่าธรรมเนี ยมโครงการเช่าเซ้ง
การแลกเปลียน การขยายระยะเวลา การเปลียนแปลงชือผู้รบั สิ ทธิ การผ่อนผันกลับเป็ นคู่สญ
ั ญา
ลําดับที

รายการ

๑

-กรณีแลกเปลีย นอาคาร ทีด นิ หรืออาคารพร้อมทีด นิ ระหว่างผูเ้ ช่าเซ้ง
ด้วยกัน
-กรณีแลกเปลีย นอาคาร ทีด นิ หรืออาคารพร้อมทีด นิ ทีว ่างในโครงการ
เดียวกัน
-กรณีแลกเปลีย นอาคาร ทีด นิ หรืออาคารพร้อมทีด นิ ทีว ่างในโครงการอืน
-กรณีขอขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมการได้สทิ ธิเช่าเซ้ง
-กรณีขอลดระยะเวลาการชําระราคาค่าธรรมเนียมการได้สทิ ธิเช่าเซ้ง
-กรณีขอเปลีย นแปลง แก้ไขเพิม เติม หรือยกเลิกชือผูร้ บั สิทธิ กรณี
ผูเ้ ช่าเซ้งถึงแก่กรรม
-กรณีถูกบอกเลิกสัญญาเช่าซือ/ ภายหลังได้รบั การผ่อนผันกลับเป็นผูเ้ ช่า
อีกครัง/
-กรณีถูกบอกเลิกสัญญาและถูกฟ้องศาล ภายหลังได้รบั การผ่อนผันเป็น
ผูเ้ ช่าอีกครัง/

๒
๓
๔

อัตราเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมฝา่ ยละ ๒,๐๐๐.- บาท

หมายเหตุ
(อนุ โลมตามข้อ ๓๐)

ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๒,๐๐๐.- บาท
ค่าธรรมเนียมอัตราเดีย วกับการโอนสิทธิ
ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๒,๐๐๐.- บาท
ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๑๐๐.- บาท

(อนุ โลมตามข้อ ๒๗)
(อนุ โลมตามข้อ ๒๙)

ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๑,๐๐๐.- บาท

(อนุ โลมตามข้อ ๓๖)

ค่าธรรมเนียมครัง/ ละ ๒,๐๐๐.- บาท

(อนุ โลมตามข้อ ๓๖)

(การโอนสิ ทธิ การรับสิ ทธิ )

ลําดับที

๑
๒

๓

๔

๕

รายการ
การโอนสิทธิ
กรณีการโอนสิทธิให้บุคคลอืน
กรณีการโอนสิทธิให้ค่สู มรส บุตร
ของตนเอง และบุตรบุญธรรมของ
ตนเอง
กรณีผจู้ ดั การมรดกขอรับสิทธิแล้ว
โอนสิทธิให้กบั ตนเองในฐานะเป็น
ทายาทสืบสายโลหิต หรือเป็ นคู่
สมรส
กรณีผจู้ ดั การมรดกขอรับสิทธิแล้ว
โอนสิทธิให้กบั บิดา มารดา คู่สมรส
บุตรของผูต้ าย หรือบุตรบุญธรรม
ของผูต้ าย
กรณีผจู้ ดั การมรดกขอรับสิทธิแล้ว
โอนสิทธิให้กบั บุคคลอืนนอกจากที
กล่าวในลําดับที ๒ - ๔

อัตราค่าธรรมเนี ยม
บ้านทีอยู่อาศัย ทีดินแปลงว่าง แฟลตหรืออาคาร ร้านค้าบริเวณ
ชุดทีอยู่อาศัย
ในแฟลต
พร้อมทีดิน

อาคารพาณิ ชย์

หมายเหตุ
(อนุ โลมตามข้อ ๔๓)

๑๐,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

ลําดับที

๑
๒
๓

รายการ
การขอรับสิทธิ
กรณีผจู้ ดั การมรดกขอรับสิทธิใน
ฐานะผูจ้ ดั การมรดก
กรณีผขู้ อรับสิทธิเป็นผูม้ ชี อื ใน
ลําดับของท้ายสัญญา
กรณีผขู้ อรับสิทธิตามคําสังศาล


อัตราค่าธรรมเนี ยม
บ้านทีอยู่อาศัย ทีดินแปลงว่าง แฟลตหรืออาคาร ร้านค้าบริเวณ
ชุดทีอยู่อาศัย
ในแฟลต
พร้อมทีดิน

อาคารพาณิ ชย์

หมายเหตุ
(อนุ โลมตามข้อ ๔๔.๓)

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

