ระเบียบการเคหะแห่งชาติ
ว่าด้วย การใช้สถานทีข องการเคหะแห่งชาติเป็ นการชัวคราว

พ.ศ. ๒๕๔๖
_________________
เพือให้การใช้สถานทีของการเคหะแห่งชาติตามประเภทและวัตถุประสงค์ของการใช้ม ี
แนวทางปฏิบตั ทิ ถี ูกต้อง เหมาะสม และสะดวกต่อการปฏิบตั งิ านยิง ขึน1
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗
ผูว้ ่าการ การเคหะแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดงั นี1
ข้อ ๑ ระเบียบนี1เรียกว่า “ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การใช้สถานทีข องการเคหะ
แห่งชาติเป็นการชัวคราว

พ.ศ. ๒๕๔๖”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี1ให้ใช้บงั คับตัง1 แต่วนั ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การขอใช้สถานทีของการเคหะ
แห่งชาติเป็นการชัวคราว

พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ คําสัง ประกาศอืนใดทีข ดั หรือแย้งกับระเบียบนี1ให้ใช้ระเบียบนี1แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี1
(๑) “ผูว้ ่าการ” หมายความว่า ผูว้ ่าการ การเคหะแห่งชาติ
(๒) “ผู้ขอใช้” หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคลทีแสดงความจํานง
เป็นหนังสือขอใช้สถานทีข องการเคหะแห่งชาติเพือดําเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงเป็นการชัวคราว

(๓) “ผูเ้ ช่า” หมายความว่า ผูท้ ไี ด้ทําสัญญาเช่าสถานทีท อี ยู่ในความครอบครองของการ
เคหะแห่งชาติ
(๔) “คําขอ” หมายความว่า แบบพิมพ์หรือบันทึก หรือหนังสือทีแสดงความจํานงขอใช้
หรือเช่าสถานทีข องการเคหะแห่งชาติเพือดําเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงเป็นการชัวคราว

(๕) “สถานที” หมายความว่ า ทีด ิน และหรือ อาคารหรือ พื1น ที ว่ า งซึง อยู่ ใ นความ
ครอบครองของการเคหะแห่งชาติ ยกเว้นทีดนิ และหรืออาคารหรือพืน1 ทีว ่างทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
ฝา่ ยปรับปรุงชุมชนแออัด
(๖) “ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า เงินทีผ ขู้ อใช้นํามาชําระให้การเคหะแห่งชาติในการ
ขอใช้สถานทีข องการเคหะแห่งชาติเป็นการชัวคราว

(๗) “ค่าเช่า” หมายความว่า เงินค่าตอบแทนทีผู้เ ช่านํ ามาชําระให้การเคหะแห่ง ชาติ
ในการเช่าสถานทีข องการเคหะแห่งชาติเป็นการชัวคราว

๑

รก ๒๕๔๖/พ๑๕๐ง/๖๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖

(๘) “เงินประกัน” หมายความว่า เงินทีผู้ขอใช้ห รือ ผู้เ ช่า นํ ามาวางเป็ นประกันความ
เสียหาย เนืองจากการใช้หรือเช่าสถานทีข องการเคหะแห่งชาติเป็นการชัวคราว

(๙) “กิจกรรมส่วนรวม” หมายความว่า กิจกรรมทีจดั ขึ1นเนืองในโอกาสฉลองวันทาง
ศาสนาหรือตามประเพณีนิยม ทัง1 นี1หมายความรวมถึงกิจกรรมทีเ กีย วเนืองกับเคหะชุมชนนัน1
(๑๐) “การขอใช้สถานทีเ ป็นการชัวคราว”

หมายความว่า การขอใช้สถานทีข องการเคหะ
แห่งชาติเพือจัดทํากิจกรรมประเภทหนึงประเภทใดเป็นการชัวคราว

ดังต่อไปนี1
ก. ประเภทที ๑ คือ การขอใช้สถานทีเป็ นการชัวคราวสํ

าหรับกิจกรรมทีมวี ตั ถุประสงค์
เพือหารายได้รวมอยู่ดว้ ย ซึงอาจเกียวข้องหรือไม่เกียวข้องกับกิจกรรมส่วนรวม เช่น จัดงานสงกรานต์
โดยมีการออกร้านขายของ จัดงานขึน1 ปีใหม่ โดยมีการแสดงดนตรีทเี ก็บเงินค่าผ่านประตู หรือจัดเทศกาล
สินค้าราคาถูกโดยเก็บค่าตอบแทนจากผูน้ ําสินค้ามาขาย เป็ นต้น
ข. ประเภทที ๒ คือ การขอใช้สถานทีเ ป็ นการชัวคราวสํ

าหรับกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน
โดยไม่มกี ารหารายได้
ค. ประเภทที ๓ คือ การขอใช้สถานทีเ ป็นการชัวคราวสํ

าหรับกิจกรรมเฉพาะกิจของผูอ้ ยู่
อาศัยในเคหะชุมชนทีไ ม่มกี ารหารายได้ เช่น บวชนาค แต่งงาน เป็นต้น
ง. ประเภทที ๔ คือ การขอใช้สถานทีเป็ นการชัวคราวสํ

าหรับกิจกรรมเฉพาะกิจทีไม่ม ี
การหารายได้ของส่วนราชการ หรือองค์การการกุศล
(๑๑) “การเช่าสถานทีเ ป็ นการชัวคราว”

หมายความว่า การเช่าสถานทีข องการเคหะแห่งชาติ
เพือกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็นการชัวคราว

หมวด ๑
บททัวไป

_________________
ข้อ ๖ ในการขอใช้หรือเช่าสถานทีข องการเคหะแห่งชาติเป็ นการชัวคราวผู

ข้ อใช้หรือ
ผูเ้ ช่าจะต้องยืน คําขอต่อหน่วยงานของการเคหะแห่งชาติทมี หี น้าทีร บั ผิดชอบ
ในกรณีทผี ู้ขอใช้หรือผู้เช่ายืนคําขอเพือขอใช้หรือ เช่าสถานทีเป็ นการชัวคราวเกิ

นกว่า
อํานาจทีหวั หน้าสํานักงานเคหะชุมชนจะอนุ ญาตได้ ผูข้ อใช้หรือผูเ้ ช่าจะต้องยืนคําขอล่วงหน้าอย่างน้อย
๗ วัน ก่อนการเข้าใช้สถานทีน นั 1
ข้อ ๗ การรับคําขอให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี1
(๑) ให้แผนกสถานที กองกลาง สํานักผูว้ ่าการ มีหน้าทีร บั และพิจารณาคําขอการขอใช้
หรือ เช่า สถานทีเ ป็ น การชัว คราวภายในบริเ วณสํา นัก งานใหญ่ ยกเว้น บริเ วณสถานทีทอี ยู่ใ นความ
รับผิดชอบของสโมสรการเคหะแห่งชาติ
(๒) ให้สาํ นักงานเคหะชุมชนมีหน้าทีร บั และพิจารณาคําขอการขอใช้หรือเช่าสถานทีเ ป็ น
การชัวคราวที

อ ยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักงานเคหะชุมชนนัน1

ข้อ ๘ ในการเข้าใช้สถานทีตามระเบียบนี1 ให้หน่ วยงานทีรบั ผิดชอบทําหลักฐานเป็ น
หนังสือในการส่งมอบสถานที
หมวด ๒
การขอใช้สถานทีข องการเคหะแห่งชาติเป็นการชัวคราว

_________________
ส่วนที ๑
การพิจารณา - อนุญาต
_________________
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์ในการอนุ ญาตให้ใช้สถานทีข องการเคหะแห่งชาติเป็ นการชัวคราว

ต้องอยูภ่ ายใต้เงือ นไขดังต่อไปนี1
(๑) ไม่ขดั กับนโยบายและแผนงานของการเคหะแห่งชาติ
(๒) ไม่ทาํ ให้ผอู้ ยูอ่ าศัยในชุมชนเดือดร้อนรําคาญ หรือได้รบั ความเสียหาย
(๓) เพือประโยชน์หรือเพือสนับสนุนกิจกรรมของเคหะชุมชน
(๔) ลักษณะของสิง ปลูกสร้างเป็นแบบชัวคราว

ง่ายต่อการรือ1 ถอน
ข้อ ๑๐ ขอบเขตอํานาจในการพิจารณาอนุญาต
(๑) การขอใช้สถานทีเป็ นการชัวคราวซึ

งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานใหญ่ ให้
ผูอ้ ํานวยการสํานักผูว้ ่าการเป็นผูอ้ นุญาต
(๒) การขอใช้ส ถานทีเ ป็ นการชัวคราวซึ

ง อยู่ใ นความรับ ผิดชอบของสํานัก งานเคหะ
ชุมชนโดยมีระยะเวลาการขอใช้ไม่เกิน ๓ วัน ให้หวั หน้าสํานักงานเคหะชุมชนเป็ นผูอ้ นุ ญาต ถ้าเกินกว่า
๓ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน ให้ผู้อํานวยการกองทีรบั ผิดชอบเป็ นผูอ้ นุ ญาต และหากเกิน ๗ วัน ให้ผู้ว่าการ
หรือผูท้ ผี วู้ ่าการมอบหมายเป็นผูอ้ นุญาต
(๓) การขอใช้สถานทีเ ป็ นการชัวคราวเฉพาะสนามกี

ฬาคลองจันและห้

วยขวาง สําหรับ
กิจกรรมประเภทที ๑ - ๓ ให้ผวู้ ่าการหรือผูท้ ผี วู้ ่าการมอบหมายเป็นผูอ้ นุญาต
ส่วนที ๒
ค่าธรรมเนียม
_________________
ข้อ ๑๑ ในการขอใช้ ส ถานทีเ ป็ น การชัว คราวตามระเบีย บนี1 ผู้ข อใช้ จ ะต้ อ งชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีก ําหนด ยกเว้นการขอใช้สถานทีเป็ นการชัวคราวเพื

อจัดกิจกรรมประเภทที ๓
และประเภทที ๔ ซึง การเคหะแห่งชาติจะไม่คดิ ค่าธรรมเนียมการขอใช้

ข้อ ๑๒ การขอใช้สถานทีเ ป็นการชัวคราวซึ

ง อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบในการพิจารณา
อนุญาตของสํานักงานเคหะชุมชน ผูข้ อใช้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราทีผ มู้ อี ํานาจอนุ ญาตกําหนด
แต่ต้องไม่ต ํากว่าอัตราตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี1 ซึงค่าธรรมเนียมตามทีก ําหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย
ระเบียบนี1ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬาคลองจันและห้

วยขวาง
หากคณะกรรมการเคหะชุมชนนัน1 เป็ นผู้ขอใช้สถานทีเป็ นการชัวคราวดั

งกล่าวในวรรค
แรก เฉพาะกิจกรรมทีจ ดั ขึน1 เนืองในโอกาสฉลองวันสําคัญทางศาสนาหรือวันตามประเพณีนิยมหรือเพือ
หารายได้มาพัฒนาชุมชนตามทีการเคหะแห่งชาติเห็นชอบให้คดิ ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีผู้มอี ํานาจ
อนุญาตกําหนด แต่ตอ้ งไม่ตาํ กว่ากึง หนึงของอัตราตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี1
กรณีการขอใช้สถานทีเป็ นการชัวคราวในบริ

เวณสํานักงานใหญ่ ให้ผู้อํานวยการสํานัก
ผูว้ ่าการเป็นผูก้ ําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๓ ในกรณีผขู้ อใช้สถานทีเ ป็ นการชัวคราวประสงค์

ทจี ะขอใช้น1ํ าและหรือไฟฟ้าให้
เรียกเก็บอัตราค่านํ1าและไฟฟ้าตามอัตราบัญชีแนบท้ายระเบียบนี1
ข้อ ๑๔ ผู้ขอใช้ต้องชําระค่าธรรมเนียมทัง1 หมดครัง1 เดียวในวันทีได้รบั หนังสืออนุ ญาต
จากการเคหะแห่งชาติ
ข้อ ๑๕ การขอใช้สถานทีเป็ นการชัวคราวภายในบริ

เวณสํานักงานใหญ่ให้กองรายได้
ฝา่ ยการคลังและนโยบายการเงิน มีหน้าทีร บั เงินค่าธรรมเนียม หรือเงินประเภทอืนๆ
การขอใช้สถานทีเป็ นการชัวคราวบริ

เวณภายในความรับผิดชอบของสํานักงานเคหะ
ชุมชน ให้สํานักงานเคหะชุมชนมีหน้ าทีรบั เงินค่าธรรมเนียม หรือเงินประเภทอืนๆ โดยนํ าส่งตามวิธ ี
ปฏิบตั ทิ ฝี า่ ยการคลังและนโยบายการเงินกําหนดไว้
ส่วนที ๓
ความรับผิดชอบของผูข้ อใช้
_________________
ข้อ ๑๖ ผู้ขอใช้ต้องรับผิดชอบในบรรดาความชํารุดหรือความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ1น
จากการใช้สถานทีเป็ นการชัวคราวของผู

้ขอใช้ และผู้ขอใช้ต้องชําระค่าเสียหายตามจํานวนทีการเคหะ
แห่งชาติกําหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ทีก ารเคหะแห่งชาติบอกกล่าว
เพือประโยชน์ของการเคหะแห่งชาติ หากผู้มอี ํานาจอนุ ญาตการขอใช้สถานทีเป็ นการ
ชัวคราวเห็

นควรเก็บเงินค่าประกัน ให้พจิ ารณาตามความจําเป็นและความเหมาะสม
ข้อ ๑๗ ผูข้ อใช้ต้องเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการทําความสะอาดบริเวณสถานทีทขี อใช้และ
ต้องเก็บกวาดทําความสะอาดสถานทีท ขี อใช้ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบคืนการเคหะแห่งชาติ
ข้อ ๑๘ ถ้าผูข้ อใช้ไม่สามารถเข้าดําเนินการใช้สถานทีท ขี อใช้นนั 1 ได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
อันมิใช่เป็นความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติจะไม่คนื ค่าธรรมเนียมแก่ผขู้ อใช้

ข้อ ๑๙ การขอใช้สถานทีเป็ นการชัวคราวที

นอกเหนือจากทีกําหนดไว้ในระเบียบนี1ให้
นําเสนอผูว้ ่าการพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป
หมวด ๓
การให้เช่าสถานทีข องการเคหะแห่งชาติเป็ นการชัวคราว

_________________
ส่วนที ๑
การพิจารณา - อนุญาต
_________________
ข้อ ๒๐ ผูเ้ ช่าสถานทีข องการเคหะแห่งชาติเป็นการชัวคราว

ต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี1
(๑) เป็นผูเ้ ช่าซือ1 หรือซือ1 หรือถือกรรมสิทธิ Qในอาคารหรือทีด นิ ภายในเคหะชุมชนของการ
เคหะแห่งชาติ
(๒) เป็นผูเ้ ช่าหรือซือ1 ทีด นิ ของการเคหะแห่งชาติ
(๓) เป็ นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีรบั เหมาก่อ สร้างสาธารณู ปโภคทีเป็ นประโยชน์ โดย
ส่วนรวมของชุมชน
ข้อ ๒๑ การเช่าสถานทีตามระเบียบนี1ต้องเป็ นการเช่าเพือกองวัสดุและสร้างบ้านพัก
คนงานเป็นการชัวคราวและมี

วตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี1
(๑) เพือก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารทีอ ยูอ่ าศัยของตนเอง
(๒) เพือก่อสร้างอาคารประกอบธุรกิจตามทีก ารเคหะแห่งชาติอนุ มตั ิ
(๓) เพือก่อสร้างสาธารณูปโภคทีเ ป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของชุมชน
ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์ในการเช่าสถานทีเ พือกองวัสดุและสร้างบ้านพัก คนงานเป็ นการ
ชัวคราวต้

องอยูภ่ ายใต้เงือ นไขดังต่อไปนี1
(๑) เป็ นพื1นทีว่างกําหนดไว้ใ ช้ประโยชน์ ใ นกิจการของการเคหะแห่ง ชาติ แต่ ยงั ไม่ม ี
แผนการใช้พน1ื ทีใ นช่วงระยะเวลาทีข อเช่า
(๒) ไม่ทาํ ให้ผอู้ ยูอ่ าศัยในชุมชนเดือดร้อนรําคาญหรือได้รบั ความเสียหาย
(๓) ไม่กระทบต่อสิง แวดล้อมของชุมชน
(๔) ลักษณะของสิง ปลูกสร้างเป็นแบบชัวคราว

ง่ายต่อการรือ1 ถอน
(๕) ผูข้ อเช่าต้องปฏิบตั ติ ามเงือ นไขและข้อกําหนดในสัญญาเช่า
(๖) กําหนดเวลาเช่าครัง1 ละไม่เกิน ๑ ปี
ข้อ ๒๓ การเช่าสถานทีเ พือกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็ นการชัวคราว

เพือก่อสร้าง
หรือ ต่ อ เติมอาคารทีอ ยู่อ าศัย ของตนเอง และเพือ ก่ อ สร้า งอาคารเพือ ประกอบธุรกิจตามทีก ารเคหะ
แห่งชาติอนุมตั ใิ ห้หวั หน้าสํานักงานเคหะชุมชนเป็นผูม้ อี ํานาจอนุมตั ิ

การเช่าสถานทีเ พือ กองวัส ดุแ ละสร้างบ้านพัก คนงานเป็ นการชัวคราว

เพือ ก่ อ สร้า ง
สาธารณูปโภคทีเ ป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของชุมชนให้ผอู้ ํานวยการกองเป็นผูม้ อี ํานาจอนุมตั ิ
ส่วนที ๒
การให้เช่า
_________________
ข้อ ๒๔ เมือมีการอนุ มตั ใิ ห้เช่าสถานทีตามระเบียบนี1แล้ว หน่ วยงานทีรบั ผิดชอบต้อง
ดําเนินการดังนี1
(๑) จัดให้มกี ารทําสัญญาเช่า
(๒) ให้ผู้เช่าชําระค่าเช่าทัง1 หมดในวันทําสัญ ญาตามอัตราทีกําหนดในบัญชีแนบท้าย
ระเบียบนี1
(๓) ให้ผเู้ ช่าวางเงินประกันความเสียหายดังนี1
ก. วางเงินประกันจํานวนหนึงเท่าของค่าเช่ารายเดือน สําหรับการเช่าเพือกองวัสดุและ
สร้า งบ้า นพัก คนงานเป็ นการชัว คราว ในการก่ อ สร้างหรือ ต่ อ เติมอาคารทีอ ยู่อ าศัยของตนเอง หรือ
ก่อสร้างอาคารเพือประกอบธุรกิจตามทีก ารเคหะแห่งชาติอนุ มตั ิ
ข. วางเงินประกันจํานวนสิบเท่าของค่าเช่ารายเดือน สําหรับการเช่าเพือกองวัสดุและ
สร้างบ้านพักคนงานเป็ นการชัวคราว

ในการก่อสร้างสาธารณู ปโภคทีเป็ นประโยชน์ โดยส่วนรวมของ
ชุมชน
ข้อ ๒๕ การเช่าสถานทีเป็ นการชัวคราวภายในบริ

เวณสํานักงานใหญ่ ให้กองรายได้
ฝา่ ยการคลังและนโยบายการเงิน มีหน้าทีร บั เงินค่าเช่าหรือเงินประเภทอืนๆ
การเช่าสถานทีเ ป็นการชัวคราวบริ

เวณภายในความรับผิดชอบของสํานักงานเคหะชุมชน
ให้สาํ นักงานเคหะชุมชนมีหน้าทีร บั เงินค่าเช่าหรือเงินประเภทอืนๆ โดยนําส่งตามวิธปี ฏิบตั ทิ ฝี า่ ยการคลัง
และนโยบายการเงินกําหนดไว้
ส่วนที ๓
ความรับผิดชอบของผูเ้ ช่า
_________________
ข้อ ๒๖ ผู้เช่าต้องรับผิดชอบในบรรดาความชํารุดบกพร่อ งหรือความเสียหายใดๆ ที
เกิดขึน1 เนืองจากการเช่าสถานทีเ พือกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็นการชัวคราว

และผูเ้ ช่าต้องชําระ
ค่า เสียหายตามจํานวนทีก ารเคหะแห่ ง ชาติกํา หนดให้แ ล้ว เสร็จภายใน ๗ วัน นับ แต่ ว นั ทีก ารเคหะ
แห่งชาติบอกกล่าว
ข้อ ๒๗ ผู้เช่าต้องเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการทําความสะอาดบริเวณสถานทีเช่าและต้อง
เก็บกวาดทําความสะอาดสถานทีเ ช่าให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบคืนการเคหะแห่งชาติ

ข้อ ๒๘ ถ้าผูเ้ ช่าไม่สามารถเข้าดําเนินการใช้สถานทีเช่านัน1 ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ อันมิใช่
เป็นความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติจะไม่คนื ค่าเช่าแก่ผเู้ ช่า
ข้อ ๒๙ การให้เช่าสถานที ซึงนอกเหนือหรือแตกต่างจากทีกําหนดไว้ในระเบียบนี1ให้
ขออนุมตั ผิ วู้ ่าการหรือผูท้ ผี วู้ ่าการมอบหมายเป็นรายๆ ไป
ประกาศ ณ วันที ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์
ผูว้ ่าการ การเคหะแห่งชาติ

บัญชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ
ว่าด้วย การใช้สถานทีของการเคหะแห่งชาติเป็ นการชัว คราว พ.ศ. ๒๕๔๖
บัญชี ๑
การใช้สถานทีเป็ นการชัว คราว
ที
๑.

๒.
๓.

๔.

ประเภทกิจกรรม
ลักษณะ
- สวนสนุก
- มหรสพ
- การถ่ายทําภาพยนตร์
- การถ่ายทําวีดีโอ
กิจกรรมส่ วนรวมของชุมชน
โดยไม่มีรายได้
- บวชนาค
- แต่งงาน
- ทําบุญเลี1ยงพระ
กิจกรรมเฉพาะกิจทีไม่มีการ
หารายได้ของส่ วนราชการ
หรื อองค์การการกุศล

อัตราค่ าธรรมเนียม / ๑ ไร่

เงินประกันสั ญญาเช่ า

- พื1นทีไม่เกิน ๑ ไร่ วันละ
ผูม้ ีอาํ นาจอนุญาต
๒,๕๐๐ บาท
พิจารณาตามความ
- พื1นทีเกิน ๑ ไร่ วันละ ๓,๐๐๐ จําเป็ นและเหมาะสม
บาท
ไม่ตาํ กว่าครั1งละ ๓๐๐ บาท

-

ผูม้ ีอาํ นาจอนุญาต
พิจารณาตามความ
จําเป็ นและเหมาะสม
-

หมายเหตุ
ทุกแห่ง

ทุกแห่ง
ทุกแห่ง

ทุกแห่ง

หมายเหตุ
๑. สวนสนุก หมายถึง ชิงช้า ม้าหมุน ปาเป้ า ยิงปื น ละครลิง สาวน้อยตกนํ1า มหรสพฟรี เป็ นต้น
๒. มหรสพ หมายถึ ง สิ ง บันเทิ ง ต่า งๆ โดยเก็ บ ค่ า เข้า ชม จะมี ก ารล้อมรั1 วหรื อไม่ก็ ตาม เช่ น ดนตรี ลิ เ ก
มโนราห์ ภาพยนตร์ เป็ นต้น
๓. การคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชี ๑ มิได้กาํ หนดให้ใช้กบั สนามกีฬาคลองจัน และสนามกีฬาห้วยขวาง
๔. การขอใช้สถานทีของการเคหะแห่งชาติเป็ นการชัว คราวสําหรับจัดกิจกรรมทีมีขอบเขตเกินกว่าทีกาํ หนด
ไว้ในบัญชี ๑ ให้นาํ เสนอผูว้ า่ การหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายเพือพิจารณาอนุญาต

บัญชี ๒
การใช้น1 าํ / ไฟฟ้ าชัว คราว
ประเภทการใช้
นํ1า

ไฟฟ้ า

ค่ าธรรมเนียม
หมายเหตุ
- อัต ราเดี ย วกับ การขายนํ1า ของ กคช. ๑. ผูข้ อใช้น1 าํ จะต้องขอใช้ไม่เกิน
ในโครงการ
๓๐ วัน หากเกินกว่านี1ให้ติดต่อกับ
- กรณี มี ก ารขายนํ1าอัต ราธุ ร กิ จ ให้ ใ ช้ การประปานครหลวงโดยตรง
อัตราธุรกิจ
ยกเว้น สช. ทียงั ไม่มีน1 าํ ประปา
เข้าถึง
๒. ให้ใช้มาตรวัดนํ1าของ กคช.
- วันละไม่ตาํ กว่า ๓๐๐ บาท

๑. การจัดมหรสพไม่อนุญาตให้ใช้
๒. กรณี ขอใช้ไฟฟ้ าจาก สช. เป็ น
การใช้ไฟฟ้ าเพียงเล็กน้อย
๓. ให้ตอ่ ไฟฟ้ าจากไฟฟ้ าสาธารณะ
ทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของ สช.
๔. ห้ามต่อไฟฟ้ าจากห้องปัBมนํ1าหรื อ
เครื องปัBมนํ1าโดยเด็ดขาด

บัญชี ๓
การเช่าสถานทีเพือกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็ นการชัว คราว
ที
๑.

๒.

๓.

วัตถุประสงค์
อัตราค่ าเช่ า
เพือก่อสร้างหรื อต่อ -พื1นทีไม่เกิน ๑๐ ตารางวา
เติมอาคารทีอยูอ่ าศัย
เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
ของตนเอง
- พื1นทีเกิน ๑๐ - ๒๐ ตารางวา
เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
เพือก่อสร้างอาคาร
ประกอบธุรกิจตามที - พื1นทีเกิน ๒๐ - ๓๐ ตารางวา
เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท
กคช. อนุมตั ิ
- พื1นทีเกิน ๓๐ ตารางวา
เพือก่อสร้าง
สาธารณูปโภคทีเป็ น คิดเพิม อีกตารางวาละ
๒๐๐ บาท/เดือน
ประโยชน์โดย
ส่ วนรวมของชุมชน

เงินประกันสั ญญาเช่ า
๑ เท่าของค่าเช่ารายเดือน

หมายเหตุ
ทุกแห่ง

๑ เท่าของค่าเช่ารายเดือน

ทุกแห่ง

๑๐ เท่าของค่าเช่ารายเดือน

ทุกแห่ง

