
ระเบยีบการเคหะแห่งชาต ิ
ว่าดว้ย การใชส้ถานที�ของการเคหะแห่งชาตเิป็นการชั �วคราว 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
_________________ 

 

  เพื�อให้การใช้สถานที�ของการเคหะแห่งชาตติามประเภทและวตัถุประสงค์ของการใช้มี
แนวทางปฏบิตัทิี�ถูกตอ้ง เหมาะสม และสะดวกต่อการปฏบิตังิานยิ�งขึ1น 
 

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบญัญตักิารเคหะแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๗ 
ผูว้่าการ การเคหะแห่งชาต ิจงึออกระเบยีบไวด้งันี1 
 

 ขอ้ ๑ ระเบยีบนี1เรยีกว่า “ระเบยีบการเคหะแห่งชาต ิว่าดว้ย การใชส้ถานที�ของการเคหะ
แห่งชาตเิป็นการชั �วคราว พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 

 ขอ้ ๒๑ ระเบยีบนี1ใหใ้ชบ้งัคบัตั 1งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
 

 ขอ้ ๓ ให้ยกเลกิระเบยีบการเคหะแห่งชาต ิว่าด้วย การขอใช้สถานที�ของการเคหะ
แห่งชาตเิป็นการชั �วคราว พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวนัที� ๑๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 

 ขอ้ ๔ บรรดาระเบยีบ คาํสั �ง ประกาศอื�นใดที�ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี1ใหใ้ชร้ะเบยีบนี1แทน 
  

 ขอ้ ๕ ในระเบยีบนี1 
(๑) “ผูว้่าการ” หมายความว่า ผูว้่าการ การเคหะแห่งชาต ิ
(๒) “ผู้ขอใช้” หมายความว่า บุคคลหรอืคณะบุคคล หรอืนิติบุคคลที�แสดงความจํานง

เป็นหนงัสอืขอใชส้ถานที�ของการเคหะแห่งชาตเิพื�อดาํเนินกจิกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ�งเป็นการชั �วคราว 
(๓) “ผูเ้ช่า” หมายความว่า ผูท้ี�ไดท้ําสญัญาเช่าสถานที�ที�อยู่ในความครอบครองของการ

เคหะแห่งชาต ิ
(๔) “คําขอ” หมายความว่า แบบพมิพ์หรอืบนัทกึ หรอืหนังสอืที�แสดงความจํานงขอใช้

หรอืเช่าสถานที�ของการเคหะแห่งชาตเิพื�อดาํเนินกจิกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ�งเป็นการชั �วคราว 
(๕) “สถานที�”  หมายความว่า ที�ดินและหรืออาคารหรือพื1นที�ว่างซึ�งอยู่ ในความ

ครอบครองของการเคหะแห่งชาต ิยกเวน้ที�ดนิและหรอือาคารหรอืพื1นที�ว่างที�อยู่ในความรบัผดิชอบของ
ฝา่ยปรบัปรงุชุมชนแออดั 

(๖) “ค่าธรรมเนียม” หมายความว่า เงนิที�ผูข้อใชนํ้ามาชําระใหก้ารเคหะแห่งชาตใินการ
ขอใชส้ถานที�ของการเคหะแห่งชาตเิป็นการชั �วคราว 

(๗) “ค่าเช่า” หมายความว่า เงนิค่าตอบแทนที�ผู้เช่านํามาชําระให้การเคหะแห่งชาต ิ
ในการเช่าสถานที�ของการเคหะแห่งชาตเิป็นการชั �วคราว 
๑รก ๒๕๔๖/พ๑๕๐ง/๖๑/๓๐ ธนัวาคม ๒๕๔๖ 
 



(๘)  “เงนิประกัน” หมายความว่า เงนิที�ผู้ขอใช้หรอืผู้เช่านํามาวางเป็นประกันความ
เสยีหาย เนื�องจากการใชห้รอืเช่าสถานที�ของการเคหะแห่งชาตเิป็นการชั �วคราว 

(๙)  “กิจกรรมส่วนรวม” หมายความว่า กิจกรรมที�จดัขึ1นเนื�องในโอกาสฉลองวนัทาง
ศาสนาหรอืตามประเพณนิียม ทั 1งนี1หมายความรวมถงึกจิกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบัเคหะชุมชนนั 1น 

(๑๐)   “การขอใชส้ถานที�เป็นการชั �วคราว” หมายความว่า การขอใชส้ถานที�ของการเคหะ
แหง่ชาตเิพื�อจดัทาํกจิกรรมประเภทหนึ�งประเภทใดเป็นการชั �วคราว ดงัต่อไปนี1 

ก. ประเภทที� ๑ คอื การขอใช้สถานที�เป็นการชั �วคราวสําหรบักจิกรรมที�มวีตัถุประสงค์
เพื�อหารายไดร้วมอยู่ดว้ย ซึ�งอาจเกี�ยวขอ้งหรอืไม่เกี�ยวขอ้งกบักจิกรรมส่วนรวม เช่น จดังานสงกรานต์
โดยมกีารออกรา้นขายของ จดังานขึ1นปีใหม ่โดยมกีารแสดงดนตรทีี�เกบ็เงนิค่าผ่านประตู หรอืจดัเทศกาล
สนิคา้ราคาถูกโดยเกบ็ค่าตอบแทนจากผูนํ้าสนิคา้มาขาย เป็นตน้ 

ข. ประเภทที� ๒ คอื การขอใชส้ถานที�เป็นการชั �วคราวสําหรบักจิกรรมส่วนรวมของชุมชน
โดยไมม่กีารหารายได ้

ค. ประเภทที� ๓ คอื การขอใชส้ถานที�เป็นการชั �วคราวสาํหรบักจิกรรมเฉพาะกจิของผูอ้ยู่
อาศยัในเคหะชุมชนที�ไมม่กีารหารายได ้เช่น บวชนาค แต่งงาน เป็นตน้ 

ง. ประเภทที� ๔ คอื การขอใช้สถานที�เป็นการชั �วคราวสําหรบักจิกรรมเฉพาะกจิที�ไม่มี
การหารายไดข้องส่วนราชการ หรอืองคก์ารการกุศล 

(๑๑) “การเช่าสถานที�เป็นการชั �วคราว” หมายความว่า การเช่าสถานที�ของการเคหะแห่งชาต ิ
เพื�อกองวสัดุและสรา้งบา้นพกัคนงานเป็นการชั �วคราว 
 

หมวด ๑ 
บททั �วไป 

_________________ 
 

 ขอ้ ๖  ในการขอใชห้รอืเช่าสถานที�ของการเคหะแห่งชาตเิป็นการชั �วคราวผูข้อใชห้รอื
ผูเ้ช่าจะตอ้งยื�นคาํขอต่อหน่วยงานของการเคหะแห่งชาตทิี�มหีน้าที�รบัผดิชอบ 
 ในกรณีที�ผู้ขอใช้หรอืผู้เช่ายื�นคําขอเพื�อขอใช้หรอืเช่าสถานที�เป็นการชั �วคราวเกินกว่า
อํานาจที�หวัหน้าสํานักงานเคหะชุมชนจะอนุญาตได ้ผูข้อใช้หรอืผูเ้ช่าจะต้องยื�นคําขอล่วงหน้าอย่างน้อย 
๗ วนั ก่อนการเขา้ใชส้ถานที�นั 1น 
    

 ขอ้ ๗ การรบัคาํขอใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของหน่วยงาน ดงันี1 
(๑) ใหแ้ผนกสถานที� กองกลาง สํานักผูว้่าการ มหีน้าที�รบัและพจิารณาคําขอการขอใช้

หรือเช่าสถานที�เป็นการชั �วคราวภายในบริเวณสํานักงานใหญ่ ยกเว้นบรเิวณสถานที�ที�อยู่ในความ
รบัผดิชอบของสโมสรการเคหะแห่งชาต ิ

(๒) ใหส้าํนกังานเคหะชุมชนมหีน้าที�รบัและพจิารณาคําขอการขอใชห้รอืเช่าสถานที�เป็น
การชั �วคราวที�อยูใ่นความรบัผดิชอบของสาํนกังานเคหะชุมชนนั 1น 
 



 ขอ้ ๘ ในการเขา้ใช้สถานที�ตามระเบยีบนี1 ให้หน่วยงานที�รบัผดิชอบทําหลกัฐานเป็น
หนงัสอืในการส่งมอบสถานที� 
 

หมวด ๒ 
การขอใชส้ถานที�ของการเคหะแหง่ชาตเิป็นการชั �วคราว 

_________________ 
 

ส่วนที� ๑ 
การพจิารณา - อนุญาต 
_________________ 

 

 ขอ้ ๙ หลกัเกณฑใ์นการอนุญาตใหใ้ชส้ถานที�ของการเคหะแห่งชาตเิป็นการชั �วคราว 
ตอ้งอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี1 

(๑) ไมข่ดักบันโยบายและแผนงานของการเคหะแห่งชาต ิ
(๒) ไมท่าํใหผู้อ้ยูอ่าศยัในชุมชนเดอืดรอ้นราํคาญ หรอืไดร้บัความเสยีหาย 
(๓) เพื�อประโยชน์หรอืเพื�อสนบัสนุนกจิกรรมของเคหะชุมชน 
(๔) ลกัษณะของสิ�งปลกูสรา้งเป็นแบบชั �วคราว งา่ยต่อการรื1อถอน 

 

 ขอ้ ๑๐ ขอบเขตอํานาจในการพจิารณาอนุญาต 
(๑) การขอใช้สถานที�เป็นการชั �วคราวซึ�งอยู่ในความรบัผดิชอบของสํานักงานใหญ่ให้

ผูอ้ํานวยการสาํนกัผูว้่าการเป็นผูอ้นุญาต 
(๒) การขอใช้สถานที�เป็นการชั �วคราวซึ�งอยู่ในความรบัผิดชอบของสํานักงานเคหะ

ชุมชนโดยมรีะยะเวลาการขอใชไ้ม่เกนิ ๓ วนั ใหห้วัหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเป็นผูอ้นุญาต ถ้าเกนิกว่า 
๓ วนั แต่ไม่เกนิ ๗ วนั ให้ผู้อํานวยการกองที�รบัผดิชอบเป็นผูอ้นุญาต และหากเกนิ ๗ วนั ให้ผู้ว่าการ
หรอืผูท้ี�ผูว้่าการมอบหมายเป็นผูอ้นุญาต 

(๓) การขอใช้สถานที�เป็นการชั �วคราวเฉพาะสนามกฬีาคลองจั �นและหว้ยขวาง สําหรบั
กจิกรรมประเภทที� ๑ - ๓ ใหผู้ว้่าการหรอืผูท้ี�ผูว้่าการมอบหมายเป็นผูอ้นุญาต 
 

ส่วนที� ๒ 
ค่าธรรมเนียม 

_________________ 
  
 ขอ้ ๑๑ ในการขอใช้สถานที�เป็นการชั �วคราวตามระเบียบนี1  ผู้ขอใช้จะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมตามอตัราที�กําหนด ยกเวน้การขอใช้สถานที�เป็นการชั �วคราวเพื�อจดักจิกรรมประเภทที� ๓ 
และประเภทที� ๔ ซึ�งการเคหะแห่งชาตจิะไมค่ดิค่าธรรมเนียมการขอใช ้
 



 ขอ้ ๑๒ การขอใชส้ถานที�เป็นการชั �วคราวซึ�งอยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบในการพจิารณา
อนุญาตของสํานักงานเคหะชุมชน ผูข้อใชจ้ะต้องเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที�ผูม้อีํานาจอนุญาตกําหนด 
แต่ต้องไม่ตํ�ากว่าอตัราตามบญัชแีนบทา้ยระเบยีบนี1 ซึ�งค่าธรรมเนียมตามที�กําหนดไว้ในบญัชแีนบท้าย
ระเบยีบนี1ไมร่วมถงึค่าธรรมเนียมการใชส้นามกฬีาคลองจั �นและหว้ยขวาง 
 หากคณะกรรมการเคหะชุมชนนั 1นเป็นผู้ขอใช้สถานที�เป็นการชั �วคราวดงักล่าวในวรรค
แรก เฉพาะกจิกรรมที�จดัขึ1นเนื�องในโอกาสฉลองวนัสําคญัทางศาสนาหรอืวนัตามประเพณีนิยมหรอืเพื�อ
หารายได้มาพฒันาชุมชนตามที�การเคหะแห่งชาติเห็นชอบให้คดิค่าธรรมเนียมตามอตัราที�ผู้มอีํานาจ
อนุญาตกําหนด แต่ตอ้งไมต่ํ�ากว่ากึ�งหนึ�งของอตัราตามบญัชแีนบทา้ยระเบยีบนี1 
 กรณีการขอใช้สถานที�เป็นการชั �วคราวในบรเิวณสํานักงานใหญ่ ให้ผู้อํานวยการสํานัก
ผูว้่าการเป็นผูก้ําหนดอตัราค่าธรรมเนียม 
 

 ขอ้ ๑๓ ในกรณีผูข้อใชส้ถานที�เป็นการชั �วคราวประสงค์ที�จะขอใชนํ้1าและหรอืไฟฟ้าให้
เรยีกเกบ็อตัราค่านํ1าและไฟฟ้าตามอตัราบญัชแีนบทา้ยระเบยีบนี1 
 

 ขอ้ ๑๔ ผู้ขอใช้ต้องชําระค่าธรรมเนียมทั 1งหมดครั 1งเดยีวในวนัที�ได้รบัหนังสอือนุญาต
จากการเคหะแห่งชาต ิ
 

 ขอ้ ๑๕ การขอใช้สถานที�เป็นการชั �วคราวภายในบรเิวณสํานักงานใหญ่ให้กองรายได ้
ฝา่ยการคลงัและนโยบายการเงนิ มหีน้าที�รบัเงนิค่าธรรมเนียม หรอืเงนิประเภทอื�นๆ 
 การขอใช้สถานที�เป็นการชั �วคราวบรเิวณภายในความรบัผิดชอบของสํานักงานเคหะ
ชุมชน ให้สํานักงานเคหะชุมชนมหีน้าที�รบัเงนิค่าธรรมเนียม หรอืเงนิประเภทอื�นๆ โดยนําส่งตามวิธี
ปฏบิตัทิี�ฝา่ยการคลงัและนโยบายการเงนิกําหนดไว ้
 

ส่วนที� ๓ 
ความรบัผดิชอบของผูข้อใช ้
_________________ 

  

 ขอ้ ๑๖ ผู้ขอใช้ต้องรบัผดิชอบในบรรดาความชํารุดหรอืความเสยีหายใดๆ ที�เกิดขึ1น
จากการใช้สถานที�เป็นการชั �วคราวของผู้ขอใช้ และผู้ขอใช้ต้องชําระค่าเสยีหายตามจํานวนที�การเคหะ
แห่งชาตกิําหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัที�การเคหะแห่งชาตบิอกกล่าว 
 เพื�อประโยชน์ของการเคหะแห่งชาติ หากผู้มอีํานาจอนุญาตการขอใช้สถานที�เป็นการ
ชั �วคราวเหน็ควรเกบ็เงนิค่าประกนั ใหพ้จิารณาตามความจาํเป็นและความเหมาะสม 
 

 ขอ้ ๑๗ ผูข้อใช้ต้องเป็นผู้รบัผดิชอบในการทําความสะอาดบรเิวณสถานที�ที�ขอใช้และ
ตอ้งเกบ็กวาดทาํความสะอาดสถานที�ที�ขอใชใ้หเ้รยีบรอ้ยก่อนส่งมอบคนืการเคหะแห่งชาต ิ
 

 ขอ้ ๑๘ ถ้าผูข้อใชไ้ม่สามารถเขา้ดําเนินการใช้สถานที�ที�ขอใช้นั 1นได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
อนัมใิช่เป็นความรบัผดิชอบของการเคหะแห่งชาต ิการเคหะแห่งชาตจิะไมค่นืค่าธรรมเนียมแก่ผูข้อใช ้



 ขอ้ ๑๙ การขอใช้สถานที�เป็นการชั �วคราวที�นอกเหนือจากที�กําหนดไวใ้นระเบยีบนี1ให้
นําเสนอผูว้่าการพจิารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป 
 

หมวด ๓ 
การใหเ้ช่าสถานที�ของการเคหะแห่งชาตเิป็นการชั �วคราว 

_________________ 
 

ส่วนที� ๑ 
การพจิารณา - อนุญาต 
_________________ 

 

 ขอ้ ๒๐ ผูเ้ช่าสถานที�ของการเคหะแห่งชาตเิป็นการชั �วคราว ตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปนี1 
(๑) เป็นผูเ้ช่าซื1อหรอืซื1อหรอืถอืกรรมสทิธิ Qในอาคารหรอืที�ดนิภายในเคหะชุมชนของการ

เคหะแห่งชาต ิ
(๒) เป็นผูเ้ช่าหรอืซื1อที�ดนิของการเคหะแห่งชาต ิ
(๓) เป็นบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วนที�รบัเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคที�เป็นประโยชน์โดย

ส่วนรวมของชุมชน 
 

ขอ้ ๒๑ การเช่าสถานที�ตามระเบยีบนี1ต้องเป็นการเช่าเพื�อกองวสัดุและสรา้งบ้านพกั
คนงานเป็นการชั �วคราวและมวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี1 

(๑) เพื�อก่อสรา้งหรอืต่อเตมิอาคารที�อยูอ่าศยัของตนเอง 
(๒) เพื�อก่อสรา้งอาคารประกอบธุรกจิตามที�การเคหะแห่งชาตอินุมตั ิ
(๓) เพื�อก่อสรา้งสาธารณูปโภคที�เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของชุมชน 

 

ขอ้ ๒๒ หลกัเกณฑ์ในการเช่าสถานที�เพื�อกองวสัดุและสร้างบ้านพกัคนงานเป็นการ
ชั �วคราวตอ้งอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี1 

(๑) เป็นพื1นที�ว่างกําหนดไว้ใช้ประโยชน์ในกิจการของการเคหะแห่งชาติ แต่ยงัไม่มี
แผนการใชพ้ื1นที�ในช่วงระยะเวลาที�ขอเช่า 

(๒) ไมท่าํใหผู้อ้ยูอ่าศยัในชุมชนเดอืดรอ้นราํคาญหรอืไดร้บัความเสยีหาย 
(๓) ไมก่ระทบต่อสิ�งแวดลอ้มของชุมชน 
(๔) ลกัษณะของสิ�งปลกูสรา้งเป็นแบบชั �วคราว งา่ยต่อการรื1อถอน 
(๕) ผูข้อเช่าตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขและขอ้กําหนดในสญัญาเช่า 
(๖) กําหนดเวลาเช่าครั 1งละไมเ่กนิ ๑ ปี 

 

ขอ้ ๒๓ การเช่าสถานที�เพื�อกองวสัดุและสรา้งบา้นพกัคนงานเป็นการชั �วคราว เพื�อก่อสรา้ง
หรอืต่อเติมอาคารที�อยู่อาศัยของตนเอง และเพื�อก่อสร้างอาคารเพื�อประกอบธุรกิจตามที�การเคหะ
แห่งชาตอินุมตัใิหห้วัหน้าสาํนกังานเคหะชุมชนเป็นผูม้อีํานาจอนุมตั ิ



การเช่าสถานที�เพื�อกองวัสดุและสร้างบ้านพักคนงานเป็นการชั �วคราว เพื�อก่อสร้าง
สาธารณูปโภคที�เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของชุมชนใหผู้อ้ํานวยการกองเป็นผูม้อีํานาจอนุมตั ิ
 

ส่วนที� ๒ 
การใหเ้ช่า 

_________________ 
 

 ขอ้ ๒๔ เมื�อมกีารอนุมตัใิห้เช่าสถานที�ตามระเบยีบนี1แล้ว หน่วยงานที�รบัผดิชอบต้อง
ดาํเนินการดงันี1 

(๑) จดัใหม้กีารทาํสญัญาเช่า 
(๒) ให้ผู้เช่าชําระค่าเช่าทั 1งหมดในวนัทําสญัญาตามอัตราที�กําหนดในบญัชีแนบท้าย

ระเบยีบนี1 
(๓) ใหผู้เ้ช่าวางเงนิประกนัความเสยีหายดงันี1 
ก. วางเงนิประกนัจํานวนหนึ�งเท่าของค่าเช่ารายเดอืน สําหรบัการเช่าเพื�อกองวสัดุและ

สร้างบ้านพกัคนงานเป็นการชั �วคราว ในการก่อสร้างหรอืต่อเติมอาคารที�อยู่อาศัยของตนเอง หรือ
ก่อสรา้งอาคารเพื�อประกอบธุรกจิตามที�การเคหะแห่งชาตอินุมตั ิ

ข. วางเงนิประกนัจํานวนสบิเท่าของค่าเช่ารายเดอืน สําหรบัการเช่าเพื�อกองวสัดุและ
สร้างบ้านพกัคนงานเป็นการชั �วคราว ในการก่อสรา้งสาธารณูปโภคที�เป็นประโยชน์โดยส่วนรวมของ
ชุมชน 
 

 ขอ้  ๒๕ การเช่าสถานที�เป็นการชั �วคราวภายในบรเิวณสํานักงานใหญ่ ให้กองรายได ้
ฝา่ยการคลงัและนโยบายการเงนิ มหีน้าที�รบัเงนิค่าเช่าหรอืเงนิประเภทอื�นๆ 
 การเช่าสถานที�เป็นการชั �วคราวบรเิวณภายในความรบัผดิชอบของสํานักงานเคหะชุมชน 
ใหส้าํนกังานเคหะชุมชนมหีน้าที�รบัเงนิค่าเช่าหรอืเงนิประเภทอื�นๆ โดยนําส่งตามวธิปีฏบิตัทิี�ฝา่ยการคลงั
และนโยบายการเงนิกําหนดไว ้
 

ส่วนที� ๓ 
ความรบัผดิชอบของผูเ้ช่า 
_________________ 

 

 ขอ้  ๒๖ ผู้เช่าต้องรบัผดิชอบในบรรดาความชํารุดบกพร่องหรอืความเสยีหายใดๆ ที�
เกดิขึ1นเนื�องจากการเช่าสถานที�เพื�อกองวสัดุและสรา้งบา้นพกัคนงานเป็นการชั �วคราว และผูเ้ช่าต้องชําระ
ค่าเสียหายตามจํานวนที�การเคหะแห่งชาติกําหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วนัที�การเคหะ
แห่งชาตบิอกกล่าว 
 

 ขอ้  ๒๗ ผู้เช่าต้องเป็นผู้รบัผดิชอบในการทําความสะอาดบรเิวณสถานที�เช่าและต้อง
เกบ็กวาดทาํความสะอาดสถานที�เช่าใหเ้รยีบรอ้ยก่อนส่งมอบคนืการเคหะแห่งชาต ิ



 ขอ้  ๒๘ ถ้าผูเ้ช่าไม่สามารถเขา้ดําเนินการใชส้ถานที�เช่านั 1นได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ อนัมใิช่
เป็นความรบัผดิชอบของการเคหะแห่งชาต ิการเคหะแห่งชาตจิะไมค่นืค่าเช่าแก่ผูเ้ช่า 
 

 ขอ้  ๒๙ การให้เช่าสถานที� ซึ�งนอกเหนือหรอืแตกต่างจากที�กําหนดไว้ในระเบยีบนี1ให้
ขออนุมตัผิูว้่าการหรอืผูท้ี�ผูว้่าการมอบหมายเป็นรายๆ ไป 
 
       ประกาศ ณ วนัที� ๓๐ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
          ชวนพศิ  ฉายเหมอืนวงศ ์
         ผูว้่าการ การเคหะแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชีแนบทา้ยระเบียบการเคหะแห่งชาติ 
วา่ดว้ย การใชส้ถานที�ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั�วคราว พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

บญัชี ๑ 
การใชส้ถานที�เป็นการชั�วคราว 

 

ประเภทกจิกรรม 
อตัราค่าธรรมเนียม / ๑ ไร่ เงินประกนัสัญญาเช่า หมายเหตุ 

ที� ลกัษณะ 

๑. - สวนสนุก 
- มหรสพ 
- การถ่ายทาํภาพยนตร์ 
- การถ่ายทาํวดีีโอ 

- พื1นที�ไมเ่กิน ๑ ไร่ วนัละ 
๒,๕๐๐ บาท 
- พื1นที�เกิน ๑ ไร่ วนัละ ๓,๐๐๐ 
บาท 

ผูมี้อาํนาจอนุญาต
พิจารณาตามความ
จาํเป็นและเหมาะสม 

ทุกแห่ง 

๒. กิจกรรมส่วนรวมของชุมชน
โดยไมมี่รายได ้

- - ทุกแห่ง 

๓. - บวชนาค 
- แต่งงาน 
- ทาํบุญเลี1ยงพระ 

ไมต่ ํ�ากวา่ครั1 งละ ๓๐๐ บาท ผูมี้อาํนาจอนุญาต
พิจารณาตามความ
จาํเป็นและเหมาะสม 

ทุกแห่ง 

๔. กิจกรรมเฉพาะกิจที�ไมมี่การ
หารายไดข้องส่วนราชการ
หรือองคก์ารการกุศล 
 

- - ทุกแห่ง 

 
หมายเหตุ 
๑. สวนสนุก หมายถึง ชิงชา้ มา้หมุน ปาเป้า ยงิปืน ละครลิง สาวนอ้ยตกนํ1า มหรสพฟรี เป็นตน้ 
๒. มหรสพ หมายถึง สิ� งบันเทิงต่างๆ โดยเก็บค่าเข้าชม จะมีการล้อมรั1 วหรือไม่ก็ตาม เช่น ดนตรี ลิเก 

มโนราห์ ภาพยนตร์ เป็นตน้ 
๓. การคิดอตัราคา่ธรรมเนียมตามบญัชี ๑ มิไดก้าํหนดใหใ้ชก้บัสนามกีฬาคลองจั�นและสนามกีฬาหว้ยขวาง 
๔. การขอใชส้ถานที�ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั�วคราวสําหรับจดักิจกรรมที�มีขอบเขตเกินกวา่ที�กาํหนด

ไวใ้นบญัชี ๑ ใหน้าํเสนอผูว้า่การหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายเพื�อพิจารณาอนุญาต 
 
 
 
 



 
บญัชี ๒ 

การใชน้ํ1า / ไฟฟ้าชั�วคราว 
 

ประเภทการใช้ ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 

นํ1า - อัตราเดียวกับการขายนํ1 าของ กคช. 
 ในโครงการ 
- กรณีมีการขายนํ1 าอัตราธุรกิจให้ใช้
 อตัราธุรกิจ 

๑. ผูข้อใชน้ํ1าจะตอ้งขอใชไ้มเ่กิน  
 ๓๐ วนั หากเกินกวา่นี1 ให้ติดต่อ กบั
การประปานครหลวงโดยตรง 
 ยกเวน้ สช. ที�ยงัไมมี่นํ1าประปา
 เขา้ถึง 
๒. ใหใ้ชม้าตรวดันํ1าของ กคช. 
 

ไฟฟ้า - วนัละไมต่ํ�ากวา่ ๓๐๐ บาท ๑. การจดัมหรสพไมอ่นุญาตใหใ้ช ้
๒. กรณีขอใชไ้ฟฟ้าจาก สช. เป็น
 การใชไ้ฟฟ้าเพียงเล็กนอ้ย 
๓. ใหต่้อไฟฟ้าจากไฟฟ้าสาธารณะ
 ที�อยูใ่นความรับผิดชอบของ สช. 
๔. หา้มต่อไฟฟ้าจากหอ้งปัBมนํ1าหรือ
 เครื�องปัBมนํ1าโดยเด็ดขาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บญัชี ๓ 
การเช่าสถานที�เพื�อกองวสัดุและสร้างบา้นพกัคนงานเป็นการชั�วคราว 

 

ที� วตัถุประสงค์ อตัราค่าเช่า เงินประกนัสัญญาเช่า หมายเหตุ 

๑. เพื�อก่อสร้างหรือต่อ
เติมอาคารที�อยูอ่าศยั
ของตนเอง 

 -พื1นที�ไมเ่กิน ๑๐ ตารางวา 
 เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท 
- พื1นที�เกิน ๑๐ - ๒๐ ตารางวา 
 เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท 
- พื1นที�เกิน ๒๐ - ๓๐ ตารางวา 
 เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท 
- พื1นที�เกิน ๓๐ ตารางวา  
 คิดเพิ�มอีกตารางวาละ  
 ๒๐๐ บาท/เดือน 

๑ เทา่ของคา่เช่ารายเดือน ทุกแห่ง 

๒. เพื�อก่อสร้างอาคาร
ประกอบธุรกิจตามที� 
กคช. อนุมติั 

๑ เทา่ของคา่เช่ารายเดือน ทุกแห่ง 

๓. เพื�อก่อสร้าง
สาธารณูปโภคที�เป็น
ประโยชน์โดย
ส่วนรวมของชุมชน 

๑๐ เท่าของค่าเช่ารายเดือน ทุกแห่ง 

 


