ระเบียบการเคหะแห่ งชาติ
ว่าด้วย การขอใช้สถานทีเพือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
พ.ศ. ๒๕๔๖
_____________________
เพื อให้การใช้สถานทีในกิ จการการสาธารณู ป โภคและสาธารณู ปการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยมี
แนวทางปฏิบตั ิทีเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติการเคหะแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูว้ า่ การ การ
เคหะแห่ งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดงั นี;
ข้อ ๑ ระเบียบนี; เรี ยกว่า “ระเบียบการเคหะแห่ งชาติ ว่าด้วย การขอใช้สถานทีเพือการสาธารณู ปโภค
และสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๖”
ข้อ ๒ *ระเบียบนี; ให้ใช้บงั คับตั;งแต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบี ยบการเคหะแห่ งชาติ ว่าด้วย การขอใช้ทางผ่านในทีดินของการเคหะแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ คําสัง ประกาศอืนใดทีขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี; ให้ใช้ระเบียบนี; แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี;
(๑) “ผูว้ า่ การ” หมายความว่า ผูว้ า่ การ การเคหะแห่ งชาติ
(๒) “ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสํานักผูว้ า่ การ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวางแผนและจัดการ
ทรัพย์สินการเคหะแห่ งชาติ
(๓) “ผูอ้ าํ นวยการศูนย์” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เคหะนครหลวง ๑ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เคหะนครหลวง ๒
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เคหะนครหลวง ๓ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เคหะภูมิภาค ๑ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เคหะภูมิภาค ๒ การเคหะแห่ งชาติ
(๔) “ผูข้ ออนุ ญาต” หมายความว่า บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีแสดงความจํานงเป็ นหนังสื อขอใช้สถานที
เพือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๕) “คําขอ” หมายความว่า แบบพิมพ์หรื อบันทึก หรื อหนังสื อทีแสดงความจํานงขอใช้สถานทีของ
การเคหะแห่ งชาติเพือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(๖) “สถานที” หมายความว่า ทีดินหรื ออาคารทีอยูใ่ นความครอบครองของการเคหะแห่ งชาติ
(๗) “ทีดิน” หมายความว่า ทีดินซึ งการเคหะแห่ งชาติมีกรรมสิ ทธิFหรื อสิ ทธิครอบครอง
(๘) “ทาง” หมายความว่า ถนนและทางเดิ นที การเคหะแห่ งชาติ เ ป็ นเจ้า ของหรื อ อยู่ในความ
ครอบครองดูแลของการเคหะแห่ งชาติ
(๙) “หน่ วยงานทีรับผิดชอบ” หมายความว่า สํานักผูว้ ่าการ ฝ่ ายวางแผนและจัดการทรัพย์สิน ศูนย์เคหะนคร
หลวง ๑ ศูนย์เคหะนครหลวง ๒ ศูนย์เคหะนครหลวง ๓ ศูนย์เคหะภูมิภาค ๑ ศูนย์เคหะภูมิภาค ๒ หรื อหน่วยงานอืนใด
* รก.๒๕๔๖/พ๑๕๐ง/๗๒/๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๖

ทีมีหน้าทีดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยภายในสํานักงานใหญ่การเคหะแห่ งชาติหรื อภายในโครงการเคหะชุ มชนของการ
เคหะแห่ งชาติ
(๑๐) “เคหะชุมชน” หมายความว่า โครงการทีการเคหะแห่ งชาติก่อสร้างขึ;นหรื ออยูใ่ นความดูแลของ
การเคหะแห่ งชาติ
(๑๑) “ค่าธรรมเนี ยม” หมายความว่า เงินทีผขู ้ ออนุ ญาตนํามาชําระให้การเคหะแห่ งชาติในการขอใช้
สถานทีของการเคหะแห่ งชาติ
(๑๒) “ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินทีผขู ้ ออนุ ญาตต้องชําระให้การเคหะแห่ งชาติรวมทั;งทรัพย์สิน
หรื อผลประโยชน์อืนๆ เป็ นการตอบแทนในการใช้สถานทีของการเคหะแห่ งชาติ
หมวด ๑
บททัว ไป
_____________________
ข้อ ๖ ในการขอใช้สถานทีเพือการสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการตามระเบียบนี; ได้แก่การปั กเสา
พาดสายไฟฟ้ า โทรศัพท์ หรื อวางท่อประปาผ่านทีดินของการเคหะแห่ งชาติ การใช้ทางผ่านในทีดินของการเคหะแห่ งชาติ การ
ติดตั;งเครื องอุปกรณ์อตั โนมัติเพือบริ การชุมชน
ข้อ ๗ ผูข้ ออนุ ญาตจะต้องยืนคําขอพร้ อมแนบหลักฐานประกอบคําขออนุ ญาตต่อหน่ วยงานของ
การเคหะแห่ งชาติดงั นี;
(๑) สําเนาบัตรประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) แผนผังแสดงตําแหน่ งบริ เวณทีขอติดตั;ง
(๔) รายละเอียดอืนๆ
กรณี เป็ นนิ ติบุคคลต้องมีหลักฐานหรื อหนังสื อสําคัญแสดงว่ากระทําการภายในวัตถุประสงค์ตรงตาม
กิจการทีขออนุญาต
ข้อ ๘ การรับคําขอให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงานดังนี;
(๑) ให้แผนกสถานที กองกลาง สํานักผูว้ ่าการ มีหน้าทีรับและพิจารณาคําขอใช้สถานทีภายในบริ เวณ
สํานักงานใหญ่
(๒) ให้สาํ นักงานเคหะชุมชน มีหน้าทีรับและพิจารณาคําขอใช้สถานทีภายในโครงการเคหะชุมชน
ข้อ ๙ ในการเข้าใช้สถานทีตามระเบียบนี;ให้หน่ วยงานทีรับผิดชอบทําหลักฐานเป็ นหนังสื อในการส่ ง
มอบสถานที
ข้อ ๑๐ ผูข้ ออนุ ญาตใช้สถานทีตามระเบียบนี;ตอ้ งชําระค่าตอบแทนและค่าปรับ กรณี ชาํ ระค่าตอบแทน
ล่าช้าในการเคหะแห่งชาติตามอัตราทีกาํ หนดในบัญชีแนบท้ายระเบียบนี;

ข้อ ๑๑ ให้กองรายได้ ฝ่ ายการคลังและนโยบายการเงิน มีหน้าทีรับเงินค่าตอบแทนหรื อเงินประเภทอืน
สําหรับการขอใช้สถานทีเพือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในบริ เวณสํานักงานใหญ่
ให้สํานักงานเคหะชุ มชนมีหน้าทีรับเงินค่าตอบแทนหรื อเงิ นประเภทอืน สําหรั บการขอใช้สถานทีเพือการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนโดยนําส่ งตามวิธีปฏิบตั ิทีฝ่ายการคลังและนโยบายการเงินกําหนด
ข้อ ๑๒ การเคหะแห่ งชาติสงวนสิ ทธิFทีจะขอยกเลิกการอนุ ญาตให้ใช้สถานทีเพือการสาธารณู ปโภค
และสาธารณูปการตามระเบียบนี;ไม่วา่ ด้วยเหตุหนึงเหตุใดดังต่อไปนี;
(๑) การเคหะแห่ งชาติมีความจําเป็ นต้องใช้สถานทีดงั กล่าวเพือจัดประโยชน์
(๒) ผูข้ ออนุ ญาตประพฤติผิดเงือนไขในสัญญาข้อหนึงข้อใด
ข้อ ๑๓ การขอใช้สถานที เพือการสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการนอกเหนื อจากทีกาํ หนดไว้ใน
ระเบียบนี;ให้นาํ เสนอผูว้ า่ การพิจารณาอนุญาตเป็ นรายๆ ไป
หมวด ๒
การขอใช้ทางผ่านในทีดินของการเคหะแห่ งชาติ
_____________________
ข้อ ๑๔ การขอใช้ทางผ่านในทีดินของการเคหะแห่ งชาติตามระเบียบนี; หมายถึงการเปิ ดทางเพืออยู่
อาศัย การเปิ ดทางเพือประกอบธุรกิจ และการเปิ ดทางเพือการสงเคราะห์
ข้อ ๑๕ ผูข้ ออนุ ญาตใช้ทางต้องยืน คําขออนุญาตเป็ นหนังสื อ ณ สํานักงานเคหะชุมชนทีรับผิดชอบ
พร้อมทั;งแนบรายละเอียดดังต่อไปนี;
(๑) หลักฐานแสดงกรรมสิ ทธิF หรื อสิ ทธิในอาคาร หรื อทีดินของผูข้ ออนุญาตใช้ทาง
(๒) จํานวนอาคารทีมีอยูห่ รื อทีจะปลูกสร้างลงบนทีดินในวันทียนื คําขอ
(๓) จํานวนครัวเรื อนทีจะใช้ทางของการเคหะแห่ งชาติ
(๔) จํานวนและชนิดของรถทีจะผ่านทางของการเคหะแห่ งชาติ
(๕) แผนทีโดยสังเขปแสดงทีต; งั ของอาคารและทีดินทีจะใช้ทางของการเคหะแห่ งชาติ
(๖) วัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรื อทีดินของผูข้ ออนุญาตใช้ทาง
ข้อ ๑๖ ผูข้ ออนุ ญาตใช้ทางต้องชําระค่าธรรมเนี ยมการใช้ทางให้แก่การเคหะแห่ งชาติ ตามอัตราทีกาํ หนดใน
บัญชีแนบท้ายระเบียบนี; และจะมีสิทธิใช้ทางเมือชําระค่าธรรมเนี ยมการใช้ทางครบถ้วนพร้อมทั;งทําสัญญาการใช้ทางผ่านกับ
การเคหะแห่ งชาติแล้วค่าธรรมเนี ยมการใช้ทางทีชาํ ระแล้ว การเคหะแห่ งชาติจะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั;งสิ; น
ข้อ ๑๗ ในกรณี ผขู ้ ออนุ ญาตใช้ทางต้องใช้ทีดินการเคหะแห่ งชาติเป็ นทางผ่านเข้าออกไม่ว่าจะเป็ น
บริ เวณตะเข็บหรื อบริ เวณแปลงทีดิน หากการผ่านทางดังกล่าวทําให้ทีดินเสี ยรู ปหรื อทําให้การใช้ประโยชน์บนทีดิน
น้อยลง การเคหะแห่ งชาติจะไม่อนุ ญาตและหากจําเป็ นจะต้องอนุ ญาตจะพิจารณาถึงมูลค่าความเสี ยหายและมูลค่าทีดิน
เพิมเติมเข้าไปในการคิดค่าธรรมเนียมการขอใช้ทางด้วย

หากผูข้ ออนุ ญาตใช้ทางต้องการก่อสร้ างถนนบนที ดินของการเคหะแห่ งชาติเพือเชือมติดต่อกับถนนของการ
เคหะแห่ งชาติ ผูข้ ออนุญาตใช้ทางต้องก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานตามทีการเคหะแห่ งชาติกาํ หนด โดยจะต้องยืน รายละเอียดของ
รู ปแบบแผนผัง และรายการก่อสร้างของถนนพร้อมกับการยืน คําขออนุญาตใช้ทางต่อการเคหะแห่ งชาติตามข้อ ๑๕
การก่อสร้างทางตามข้อนี; ผูข้ ออนุ ญาตใช้ทางต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั;งสิ; น และต้องยกกรรมสิ ทธิF ของ
สิ งก่อสร้างให้แก่การเคหะแห่ งชาติ
ข้อ ๑๘ การเคหะแห่ งชาติจะอนุ ญาตให้ใช้ทางเฉพาะกรณี ทีผขู ้ ออนุ ญาตใช้ทางมีความจําเป็ นและ
เดื อดร้ อนอย่างยิง หรื อกรณี ทีการเคหะแห่ งชาติเห็ นว่าเป็ นการส่ งเสริ มการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และจะ
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัย หรื อทําลายสภาพแวดล้อมในชุมชนของการเคหะแห่ งชาติ
การอนุ ญาตให้ ใช้ ทางตามระเบี ยบนี; ไม่ รวมถึ งการอนุ ญาตให้ ใช้ สาธารณู ปโภคอย่ า งอื นของ
การเคหะแห่ งชาติ
ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงานทีรับผิดชอบเสนอคณะกรรมการปรับปรุ งเคหะชุมชนด้านกายภาพพิจารณาความ
เหมาะสมต่อการใช้ทางโดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังนี;
(๑) วิเคราะห์ตามความเหมาะสมเบื;องต้น
(๒) จุดตําแหน่งทีเปิ ดทาง
(๓) ความกว้างทีกาํ หนดให้เปิ ด
เมื อคณะกรรมการปรั บปรุ งเคหะชุ มชนด้านกายภาพพิ จารณาความเหมาะสมต่ อการใช้ทางแล้วให้
หน่ วยงานทีรับผิดชอบสรุ ปความเห็นของคณะกรรมการเสนอผูว้ า่ การหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายพิจารณาอนุ ญาต
ข้อ ๒๐ เมือผูว้ า่ การหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายอนุญาตให้ใช้ทางผ่านทีดินแล้วให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี;
(๑) กรณี เปิ ดทางกว้างไม่เกินหนึ งเมตรยีส ิ บเซนติเมตร สําหรับเนื;อทีไม่เกิน ๑ ไร่ ให้หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
พิจารณาค่าธรรมเนียมและเงือนไขการใช้ทางตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดก่อนนําเสนอผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิ
(๒) กรณี อืนนอกเหนือจาก (๑) ให้ฝ่ายวางแผนและจัดการทรัพย์สินพิจารณาค่าธรรมเนี ยมและเงือนไข
การใช้ทางตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดก่อนนําเสนอผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิ
เมือดําเนิ นการตาม (๑) หรื อ (๒) แล้วให้หน่ วยงานทีรับผิดชอบหรื อฝ่ ายวางแผนและจัดการทรัพย์สิน
แล้วแต่กรณี ดําเนินการจัดให้มีการทําสัญญาตามแบบพิมพ์ทีการเคหะแห่ งชาติกาํ หนด
ข้อ ๒๑ หนังสื อสัญญาการใช้ทางให้มีเงือนไขต่างๆ ทีกาํ หนดไว้ในระเบียบนี; เป็ นอย่างน้อยและให้มี
กําหนดอายุสัญญาคราวละสามปี ค่าธรรมเนียมการอนุญาตต่อสัญญาครั;งละห้าร้อยบาท
หากมีการฝ่ าฝื นการใช้ทางหรื อเปิ ดทางผ่านทีดินของการเคหะแห่ งชาติ โดยมิได้ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมหรื อทํา
สัญญาขอใช้ทางผ่านกับการเคหะแห่ งชาติให้หน่วยงานทีรับผิดชอบดําเนิ นการตามกฎหมายกับผูฝ้ ่ าฝื นโดยเด็ดขาด
ข้อ ๒๒ ภายหลังจากการเคหะแห่ งชาติได้อนุ ญาตให้ใช้ทางแล้ว หากพบว่ามีการเปลียนแปลง
วัตถุประสงค์ในการขอใช้ทางนอกเหนือจากทีแจ้งไว้ในคําขออนุ ญาตหรื อทีกาํ หนดไว้ในสัญญาการใช้ทางข้อหนึง

ข้อใด การเคหะแห่ งชาติจะบอกเลิกสัญญาการใช้ทางทันที และหากผูข้ ออนุ ญาตใช้ทางมีความประสงค์จะขอใช้ทาง
ต่อไปให้ขออนุญาตใหม่ ตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนดไว้ในระเบียบนี;
ข้อ ๒๓ หากผูข้ ออนุ ญาตใช้ทางได้ใช้ทางจนเป็ นเหตุน่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ทางหรื อสิ งก่อสร้างหรื อก่อความ
เดือดร้อนรําคาญแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัยในบริ เวณใกล้เคียงการเคหะแห่ งชาติจะเพิกถอนการอนุ ญาตและบอกเลิกสัญญาการใช้ทางทันที
ข้อ ๒๔ เมือการเคหะแห่ งชาติอนุญาตให้ใช้ทางแล้ว ให้หน่ วยงานทีรับผิดชอบควบคุมดูแลการใช้ทาง
ของผูข้ ออนุญาตใช้ทางให้ปฏิบตั ิดงั นี;
(๑) การอนุ ญาตให้ใช้ทาง การเคหะแห่ งชาติจะอนุ ญาตเฉพาะยานพาหนะประเภทไม่เกิน ๔ ล้อ หากมีการ
ขอใช้ยานพาหนะประเภทอืน หรื อเครื องจักรทีมีน; าํ หนักตั;งแต่๑๕ ตันขึ;นไป จะต้องได้รับอนุ ญาตเป็ นหนังสื อจากการเคหะ
แห่ งชาติก่อน และจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมนอกเหนื อจากที กาํ หนดไว้ในระเบียบนี; พร้อมทั;งต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้รถบรรทุกผ่านทางเป็ นการชัว คราวในเคหะชุมชนของการเคหะแห่ งชาติอีกส่ วนหนึงด้วย
(๒) ห้ามเปิ ดทาง หรื อยินยอมให้ผอู ้ ืนซึ งมิใช่บริ วารใช้อาคารหรื อทีดินของตนเป็ นทางเข้าออกสู่ทาง
ของการเคหะแห่ งชาติ
(๓) ผูข้ ออนุ ญาตใช้ทางและบริ วารเท่านั;นทีมีสิทธิ ใช้ทางของการเคหะแห่งชาติ
ข้อ ๒๕ ผูข้ ออนุ ญาตใช้ทางจะโอนสิ ทธิ การใช้ทางให้แก่บุคคลอืนไม่ได้ไม่ว่ากรณี ใดๆ เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมจากการเคหะแห่ งชาติ โดยผูร้ ับโอนสิ ทธิตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมตามข้อ ๑๖ และทําสัญญาใหม่กบั การเคหะแห่ งชาติ
ค่าธรรมเนี ยมการโอนสิ ทธิ ตามวรรคหนึ งมิให้ใช้บงั คับแก่ผรู ้ ั บสิ ทธิ โดยทางมรดกหรื อผูร้ ั บโอนสิ ทธิ ซึ ง
เป็ นบิดามารดา บุตร หรื อคูส่ มรสของผูข้ ออนุ ญาตใช้ทาง เว้นแต่การโอนสิ ทธิน; นั การเคหะแห่ งชาติพิจารณาแล้ว เห็ นว่ามี
พฤติการณ์ส่อไปในทางไม่สุจริ ต
ข้อ ๒๖ การเคหะแห่ งชาติ มีสิทธิ ปิดกั;นการใช้ทางได้ตามความจําเป็ นเพื อการซ่ อมแซมหรื อเพือ
ป้ องกันความชํารุ ดเสี ยหาย เมือการเคหะแห่ งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้ทางต่อไปในสภาพเช่นนั;นอาจจะทําให้ทาง
ชํารุ ดเสี ยหายยิง ขึ;น
ข้อ ๒๗ ถ้าผูข้ ออนุ ญาตใช้ทางไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญาการใช้ทางการเคหะแห่ งชาติจะบอก
เลิกสัญญาและปิ ดกั;นทางทันที
หมวด ๓
การขออนุ ญาตให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้ า โทรศัพท์ หรื อวางท่อประปา
ผ่านทีดินของการเคหะแห่งชาติ
_____________________
ข้อ ๒๘ หลักเกณฑ์ในการอนุ ญาตให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้ า โทรศัพท์ หรื อวางท่อประปาผ่านทีดินของ
การเคหะแห่ งชาติ ต้องอยูภ่ ายใต้เงือนไขดังต่อไปนี;
(๑) ไม่ขดั กับนโยบายและแผนงานของการเคหะแห่ งชาติ
(๒) ผูข้ ออนุ ญาตต้องเป็ นเจ้าของที ดิ นข้างเคี ยงกับที ดิ นของการเคหะแห่ งชาติ ไม่ มีหนทางอื นที จะ
ดําเนินการได้

(๓) ต้องไม่ทาํ ให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนได้รับผลกระทบต่อการใช้บริ การ
(๔) ผูข้ ออนุ ญาตจะต้องส่ งแบบแปลน แผนผัง ให้การเคหะแห่ งชาติพิจารณาว่าการอนุ ญาตนั;นจะไม่
ก่อให้เกิดผลเสี ยแก่การใช้ทีดินนั;นในอนาคต
ข้อ ๒๙ ผูข้ ออนุ ญาตจะต้องยืน หลักฐานประกอบคําร้องขออนุ ญาตดังนี;
(๑) แบบพิมพ์คาํ ขออนุ ญาต
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สําเนาบัตรประชาชน
(๔) สําเนาโฉนดทีดินทีต; งั อาคารทีจะขอใช้ไฟฟ้ า โทรศัพท์ หรื อนํ;าประปา
(๕) แผนผังแสดงการปั กเสาพาดสายหรื อวาท่อ
(๖) กรณี น; าํ ประปาเป็ นของการประปา หรื อของเทศบาล สุ ขาภิบาล ให้หน่ วยงานทีรับคําขอเรี ยก
หนังสื อรับรองของหน่วยราชการทีให้บริ การนํ;าประปามายืนยันว่าเมือให้บริ การแก่ผขู ้ ออนุ ญาตแล้วจะมีน; าํ ประปาเพียง
พอทีจะบริ การให้แก่ผอู ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนของการเคหะแห่ งชาติ
(๗) กรณี การปั กเสาพาดสายไฟฟ้ า โทรศัพท์ หรื อวางท่อประปาต้องผ่านทีดินของผูเ้ ช่าซื; อหรื อเจ้าของ
ทีดินอืนโดยไม่มีทางหลีกเลียง ให้หน่วยงานทีรับคําขอแจ้งแก่ผขู ้ ออนุ ญาตให้นาํ หนังสื อแสดงความยินยอมจากผูเ้ ช่าซื; อ
หรื อเจ้าของทีดินนั;นมาแสดงด้วย
ข้อ ๓๐ การขอใช้สถานทีของการเคหะแห่ งชาติ เพือปั กเสาพาดสายไฟฟ้ าโทรศัพท์ หรื อวางท่อประปา
ตามระเบียบนี;ให้ผวู ้ า่ การหรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายเป็ นผูอ้ นุ ญาต
กรณี ทีน; าํ ประปาเป็ นของการเคหะแห่ งชาติ ให้ผูม้ ีอาํ นาจพิ จารณาเฉพาะที จาํ เป็ นอย่างยิง และใน
บริ เวณนั;นต้องมีน; าํ ประปามากเพียงพอ
ข้อ ๓๑ เมือได้รับอนุญาตแล้ว ให้หน่ วยงานทีรับผิดชอบจัดให้มีการทําสัญญาโดยในวันทําสัญญาผูข้ อ
อนุ ญาตต้องวางหลักประกันการปฏิบตั ิตามสั ญญาตามบัญชี แนบท้ายระเบียบนี; และผูข้ ออนุ ญาตจะต้องรั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการปั กเสาพาดสายไฟฟ้ า สายโทรศัพท์ หรื อการติดตั;งการขอเชือมท่อประปาและค่าอุปกรณ์ต่างๆ รวม
ตลอดถึงค่าซ่ อมแซมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจะมีข; นึ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ข้อ ๓๒ ให้สํานักงานเคหะชุ มชนเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมจากผูข้ ออนุ ญาตตามอัตราทีกาํ หนดในบัญชี
แนบท้ายระเบียบนี; ยกเว้นสถานที ราชการ บ้านพักของทางราชการ โรงเรี ยนรั ฐบาล รั ฐวิสาหกิจ วัด หรื อสถานที
ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ ทีจดทะเบียนมีใบอนุ ญาต
ข้อ ๓๓ ในกรณีการปั กเสา พาดสายไฟฟ้ า สายโทรศัพท์ หรื อวางท่อประปาจําเป็ นต้องขุดผ่านบาทวิถี ถนน
รางระบายนํ;า ทีดินว่างเปล่า หรื ออืนๆ ผูข้ ออนุ ญาตจะต้องรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมให้เรี ยบร้ อยและสมบูรณ์
โดยเร็ ว
ข้อ ๓๔ ในกรณี การติดตั;งและวางท่อประปาภายนอก ให้เจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบควบคุมดูแลการวาง
วัสดุมิให้เกะกะ กีดขวางทาง และไม่ผา่ นเข้าไปในทีดินของผูเ้ ช่าซื; อหรื อเจ้าของทีดินอืน เว้นแต่จะมีหนังสื อยินยอมจาก
ผูเ้ ช่าซื;อ หรื อเจ้าของทีดินให้วางท่อผ่านได้

ข้อ ๓๕ กรณี การเคหะแห่ งชาติ มีความจําเป็ นหรื อต้องการให้ยา้ ยแนวหรื อจุดการปั กเสาพาดสายหรื อ
ย้ายการวางท่อประปาเพือประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ผูข้ ออนุ ญาตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั;งหมด และจะต้องดําเนิ นการ
ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับตั;งแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากการเคหะแห่งชาติ
หมวด ๔
การขออนุ ญาตติดตั;งเครื องอุปกรณ์อตั โนมัติเพือบริ การชุมชน
ข้อ ๓๖ เครื องอุปกรณ์อตั โนมัติตามระเบียบนี; ได้แก่
(๑) ตูบ้ ริ การนํ;าดืม เครื องดืม และเครื องซักผ้าแบบหยอดเหรี ยญ
(๒) โทรศัพท์สาธารณะและตูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าแบบแขวนผนัง
(๓) เครื องบริ การเงินด่วน
(๔) โทรศัพท์ระบบผ่านศูนย์
(๕) ระบบบริ การสัญญาณโทรทัศน์ ได้แก่ การติดตั;งu3648 เสาอากาศโทรทัศน์รวมระบบจานรับ
สัญญาณดาวเทียม และระบบเคเบิลทีวี เป็ นต้น
ข้อ ๓๗ การติดตั;งเครื องอุปกรณ์อตั โนมัติตามข้อ ๓๖ (๑), (๒), (๓) และ (๔) ให้ผอู ้ าํ นวยการฝ่ ายหรื อ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ทีรับคําขอเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ ญาตสําหรับการติดตั;งเครื องอุปกรณ์อตั โนมัติตามข้อ ๓๖ (๕) ให้ผวู้ ่าการ
หรื อผูท้ ีผวู ้ า่ การมอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ ญาต
ข้อ ๓๘ เมือมีการอนุญาตให้ติดตั;งเครื องอุปกรณ์อตั โนมัติตามระเบียบนี;แล้วให้หน่ วยงานทีรับผิดชอบจัด
ให้มีการทําสัญญาโดยในวันทําสัญญาผูข้ ออนุญาตต้องวางหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี;
ข้อ ๓๙ ผูข้ ออนุ ญาตติดตั;งเครื องอุปกรณ์อตั โนมัติตอ้ งเป็ นผูจ้ ดั หานํ;าประปาและหรื อไฟฟ้ าด้วยตนเอง
ในกรณี ทีจาํ เป็ นต้องใช้น; าํ ประปาหรื อไฟฟ้ าของการเคหะแห่ งชาติ ผูข้ ออนุ ญาตต้องชําระค่านํ;าประปาหรื อไฟฟ้ าตาม
ปริ มาณการใช้จริ งในอัตราทีการเคหะแห่ งชาติกาํ หนดตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี;
ข้อ ๔๐ การติดตั;งเครื องอุปกรณ์อตั โนมัติตามข้อ ๓๖ (๕) ผูข้ ออนุ ญาตต้องจัดทําประกันภัยประเภท
คุม้ ครองความเสี ยหายแก่สถานที และอุปกรณ์ทีติดตั;งการประกันภัยดังกล่าวจะต้องคุม้ ครองถึงบุคคลหรื อทรั พย์สินที
อาจได้รับความเสี ยหายจากการใช้สถานทีหรื อการติดตั;งอุปกรณ์อตั โนมัติดงั กล่าว
ข้อ ๔๑ เครื องอุปกรณ์ต่างๆ ทีติดตั;งตามข้อ ๓๖ (๕) ให้ตกเป็ นของการเคหะแห่ งชาติท; งั สิ; นโดยผูข้ อ
อนุญาตจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลซ่ อมแซมในระหว่างการให้บริ การ
ข้อ ๔๒ เมือการเคหะแห่ งชาติมีความจําเป็ นหรื อต้องการใช้สถานทีทีติดตั;งเครื องอุปกรณ์อตั โนมัติ
ตามระเบียบนี; การเคหะแห่ งชาติมีสิทธิ ให้ผขู ้ ออนุ ญาตย้ายเครื องอุปกรณ์อตั โนมัติไปติดตั;งยังสถานทีอืนทีการเคหะแห่ งชาติ
จัดให้โดยผูข้ ออนุ ญาตจะต้องรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายทั;งหมดและจะต้องดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่
วันทีได้รับแจ้งจากการเคหะแห่ งชาติ
ประกาศ ณ วันที ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์
ผูว้ า่ การ การเคหะแห่ งชาติ

บัญชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การขอใช้สถานทีเพือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๒ การขอใช้ทางผ่านในทีดินของการเคหะแห่งชาติ

แผ่นที ๑

ค่าธรรมเนี ยมการใช้ทาง
รายการ
ก. กรณีเปิ ดทางกว้างไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร

เปิ ดทางเพืออยูอ่ าศัยและเพือ การสงเคราะห์
๑. ทีด นิ ไม่เกิน ๑ ไร่

เปิ ดทางเพือประกอบธุรกิ จ
ธุรกิ จทัวไป


ธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์

-

๑. กรณีเป็ นหอพัก คิดตาม
จํานวนห้องพักทีเ ปิ ดดําเนินการ
ในอัตราห้องละ ๕,๐๐๐ บาท

๑.๑ ทีด นิ ไม่เกิน ๑ ไร่ มีอาคารทีอ ยู่อาศัย ๑ หลัง
คิดค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ ทีด นิ ไม่เกิน ๑ ไร่ มีอาคารทีอ ยู่อาศัยเกินกว่า ๑ หลัง
คิดค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท และคิด
ค่าธรรมเนียมจํานวนอาคารทีเ พิม ขึน+ อีกหลังละ ๖,๐๐๐ บาท
๒. ทีด นิ เกินกว่า ๑ ไร่
๒.๑ ทีด นิ เกินกว่า ๑ ไร่ มีอาคารทีอ ยู่อาศัย ๑ หลัง
คิดค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท และคิด
ค่าธรรมเนียมทีด นิ ส่วนทีเ กิน ๑ ไร่ เพิม ขึน+ ในอัตราไร่ละ
๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๐๐ เมตร

๑. ทีด นิ ไม่เกิน ๑ ไร่
๑.๑ ทีด นิ ไม่เกิน ๑ ไร่ มีอาคารทีอ ยูอ่ าศัย ๑ หลัง
คิดค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท

๑. กรณีเปิ ดทางเพือ
สงเคราะห์โดยกิจการที
กระทําลงบนทีด นิ ทีข อ
เปิ ดทางต้องเป็ นกิจการที
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
และเป็ นประโยชน์ต่อ
ชุมชนให้คดิ ค่าธรรมเนียม
เช่นเดียวกับการเปิ ดทาง
เพืออยู่อาศัยตามข้อ ก.
๒. การคิดค่าตอบแทน
เศษของไร่ให้ปดั เศษ
ค่าตอบแทนเป็ นเลขตัว
กลมหลักร้อย

๒.๒ ทีด นิ เกินกว่า ๑ ไร่ มีอาคารทีอ ยู่อาศัยเกินกว่า ๑ หลัง
คิดค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท และคิด
ค่าธรรมเนียมตามจํานวนอาคารทีอ ยู่อาศัยเกินกว่า ๑ หลัง
อีกหลังละ ๖,๐๐๐ บาท และคิดค่าธรรมเนียมทีด นิ ส่วนทีเ กิน
๑ ไร่ เพิม ขึน+ อีกในอัตราไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ข. กรณีเปิ ดทางกว้างเกินกว่า ๑.๒๐ เมตร

หมายเหตุ

๑. คิดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒
ของราคาประเมินทีด นิ ของ
การเคหะแห่งชาติแปลงใกล้เคียง
ทีด นิ ทีข อเปิ ดทางเข้า-ออก

๑. คิดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒
ของราคาประเมินทีด นิ ของการ
เคหะแห่งชาติแปลงใกล้เคียง
ทีด นิ ทีข อเปิ ดทางเข้า-ออก

๓. ในกรณีผขู้ ออนุญาต
ใช้ทางต้องใช้ทดี นิ ในการ
เคหะแห่งชาติเป็ นทางผ่าน
เข้าออกไม่ว่าจะเป็ น
บริเวณตะเข็บหรือบริเวณ
แปลงทีด นิ หากการผ่าน
ทางดังกล่าวทําให้ทดี นิ
เสียรูป หรือทําให้การใช้

บัญชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การขอใช้สถานทีเพือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๖
แผ่นที ๒

หมวด ๒ การขอใช้ทางผ่านในทีดินของการเคหะแห่งชาติ
ค่าธรรมเนี ยมการใช้ทาง
รายการ

เปิ ดทางเพืออยูอ่ าศัยและเพือ การสงเคราะห์
๑.๒ ทีด นิ ไม่เกิน ๑ ไร่ มีอาคารเกินกว่า ๑ หลัง คิด
ค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท และคิดค่าธรรมเนียม
จํานวนอาคารทีเ พิม ขึน+ อีกหลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. ทีด นิ เกินกว่า ๑ ไร่
๒.๑ ทีด นิ เกินกว่า ๑ ไร่ มีอาคารทีอ ยู่อาศัย ๑ หลัง
คิดค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท และคิด
ค่าธรรมเนียมทีด นิ ส่วนทีเ กิน ๑ ไร่ เพิม ขึน+ ในอัตราไร่ละ
๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ ทีด นิ เกินกว่า ๑ ไร่ มีอาคารทีอ ยู่อาศัยเกินกว่า ๑ หลัง
คิดค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท และคิด
ค่าธรรมเนียมตามจํานวนอาคารทีอ ยู่อาศัยเกินกว่า ๑ หลัง
อีกหลังละ ๒๐,๐๐๐ บาท และคิดค่าธรรมเนียมทีด นิ ส่วนที
เกิน ๑ ไร่ เพิม ขึน+ อีกในอัตราไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ค. กรณีทางผ่านทางเดียวแต่ผขู้ อใช้ทาง

คิดค่าตอบแทนเป็ นรายๆ ไป

เปิ ดทางเพือประกอบธุรกิ จ
ธุรกิ จทัวไป


หมายเหตุ

ธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์
๒. กรณีเป็ นห้องเช่า ให้คดิ เพิม
ประโยชน์บนทีด นิ น้อยลง
ตามจํานวนห้องทีเ ปิ ดดําเนินการ การเคหะแห่งชาติจะไม่
อีกห้องละ ๕,๐๐๐ บาท
อนุญาต และหากจําเป็ น
จะต้องอนุญาตจะพิจารณา
๓. กรณีเป็ นอาคารปลูกสร้าง
เพือขาย ให้คดิ เพิม ตามจํานวน ถึงมูลค่าความเสียหาย
ห้องอาคารทีป ลูกขายอีกห้องละ และมูลค่าทีด นิ เพิม เติม
เข้าไปในการคิด
๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าธรรมเนียมการขอใช้
ทางด้วย
๔. ในกรณีผขู้ อใช้ทาง
ต้องก่อสร้างถนนบนทีด นิ
ของการเคหะแห่งชาติ
เพือเชือมติดต่อกับถนน
ของการเคหะแห่งชาติ ผูข้ อ
ใช้ทางต้องก่อสร้างถนน
ให้ได้มาตรฐานตามที
การเคหะแห่งชาติกาํ หนด
โดยผูข้ อใช้ทางต้องยืน
รายละเอียดตามรูปแบบ
แผนผังและรายการก่อสร้าง
ของถนนพร้อมกับการยืน

บัญชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การขอใช้สถานทีเพือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๖
แผ่นที ๓

หมวด ๒ การขอใช้ทางผ่านในทีดินของการเคหะแห่งชาติ
ค่าธรรมเนี ยมการใช้ทาง
รายการ

เปิ ดทางเพืออยูอ่ าศัยและเพือ การสงเคราะห์

เปิ ดทางเพือประกอบธุรกิ จ
ธุรกิ จทัวไป


หมายเหตุ

ธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์
คําขออนุญาตใช้ทางต่อ
การเคหะแห่งชาติ
การก่อสร้างตามข้อนี+
ผูข้ อใช้ทางต้องออก
ค่าใช้จ่ายเองทัง+ สิน+ และ
ต้องยกกรรมสิทธิของ
?
สิง ก่อสร้างให้แก่การ
เคหะแห่งชาติ
๕. กรณีผขู้ อใช้ทางได้
ประโยชน์อนื นอกจาก
การอยู่อาศัยแล้ว การ
เคหะแห่งชาติจะเรียก
เก็บค่าตอบแทน
ประโยชน์อนื อีกด้วย

บัญชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การขอใช้สถานทีเพือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๓ การขออนุญาตให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้ า โทรศัพท์ หรือวางท่อประปาผ่านทีดินของการเคหะแห่งชาติ
ขอเชือมไฟฟ้ า

ขอเชือมท่อใช้นํ7าประปา

การพาด
ขนาดท่อ (กรณี ที๑) หรือขนาดมาตรวัดนํ7า (กรณี ที ๓) สายโทรศัพท์

ขนาดมิเตอร์

รายการ
๕ แอมป์

๑๕ แอมป์

๓๐ แอมป์

∅ ๑/๒”

∅ ๓/๔”

∅ ๑”

หมายเหตุ

∅ ๑ ๑/๒”

๑. กรณีเชือมต่ออย่างเดียว
- ค่าธรรมเนียม
๒. กรณีมกี ารปกั เสาไฟฟ้าใน
ทีด นิ กคช. ด้วย ผูข้ อเชือมไฟฟ้า
จะต้องจ่ายเพิม ดังนี+
๓. กรณีมกี ารขอใช้น+ําประปา
ซึง เป็นนํ+าประปาของ กคช. ด้วย
ผูข้ อใช้น+ําจะต้องชําระเพิม ตาม
ขนาดของมาตรวัดนํ+า ดังนี+

หลังละ

หลังละ
๑,๐๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท หมายเลขละ - ยกเว้น สถานที
๕,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท ราชการ บ้านพักของ
ทางราชการ โรงเรียน
ต้นละ
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
๓,๐๐๐ บาท
วัด หรือสถานที
ประกอบพิธที าง
ศาสนาต่างๆ ทีจ ด
ทะเบียนมีใบอนุญาต

หลังละ
๑,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท

- ค่าประกัน

มาตรละ

มาตรละ

มาตรละ

- อัตราค่าบริการทัวไป
 (เรียก
เก็บรายเดือน)

๓๐๐ บาท

๕๐๐ บาท

๘๐๐ บาท

เดือนละ

เดือนละ

เดือนละ

๒๐ บาท

๒๕ บาท

๕๐ บาท

- อัตราค่านํ+า

เรียกเก็บเป็ นรายเดือนตามอัตราค่านํ+าที กคช.
กําหนดตามจํานวนทีใ ช้น+ําในแต่ละเดือน

บัญชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วย การขอใช้สถานทีเพือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๖

แผ่นที ๑

หมวด ๔ การขออนุญาตติ ดตัง7 เครืองอุปกรณ์อตั โนมัติเพือบริ การชุมชน
รายการ
๑. ตูบ้ ริการนํ+าดืมแบบหยอดเหรียญ

ระยะเวลาได้สิทธิ เช่า

ค่าตอบแทนการเช่า

สัญญาแรก การต่อสัญญาครังต่
7 อไป ค่าธรรมเนี ยมขัน7 ตํา
๑ ปี

คราวละไม่เกิน ๑ ปี

-

ค่าเช่า
ร้อยละ ๑๐ ของยอด
จําหน่ายต่อ ๑ ตู้

เงิ นประกัน ค่าปรับกรณี
ผิดสัญญา
การเช่า
ค่าเช่าขัน7 ตํา
๕๐๐ บาท/
เดือน/ตู้

๒,๐๐๐
บาท/ตู้

-

๒๐๐ บาท/
เดือน/ตู้

๒ เท่าของ
ค่าเช่าราย
เดือนขัน+ ตํา

วันละ ๕ เท่า
ของค่าเช่า
รายวันขัน+ ตํา

๓๐๐ บาท/
เดือน/เครือง

๒ เท่าของ
ค่าเช่าราย
เดือน

วันละ ๕ เท่า
ของค่าเช่า
รายวัน

ในแต่ละเดือน
๒. ตูบ้ ริการเครืองดืม แบบหยอดเหรียญ

คราวละไม่เกิน ๓ ปี

-

ร้อยละ ๑๐ ของยอด
จําหน่ายต่อตูต้ ่อเดือน

๓. เครืองซักผ้าแบบหยอดเหรียญ

คราวละไม่เกิน ๓ ปี

-

-

๔. โทรศัพท์สาธารณะ

คราวละไม่เกิน ๓ ปี

-

-

-

-

-

๕. ตูจ้ าํ หน่ายสินค้าแบบแขวนผนัง

คราวละไม่เกิน ๓ ปี

-

ร้อยละ ๑๐ ของยอด
จําหน่ายต่อตู้
ต่อเดือน

๑๐๐ บาท/
เดือน/ตู้

๒ เท่าของ
ค่าเช่าราย
เดือนขัน+ ตํา

วันละ ๕ เท่า
ของค่าเช่า
รายวันขัน+ ตํา

๖. เครืองบริการเงินด่วน ATM

คราวละไม่เกิน ๓ ปี

๕๐,๐๐๐ บาท/เครือง

-

๓,๕๐๐ บาท/
เดือน/เครือง

๒ เท่าของ
ค่าเช่าราย
เดือน

วันละ ๕ เท่า
ของค่าเช่า
รายวัน

(กําหนดให้พน+ื ทีเ ช่าไม่เกิน
๑๐ ตารางเมตร)

หมายเหตุ
๑. มอบ ศนค. ๑ ,
ศนค.๒ , ศนค.๓ ,
ศภภ.๑ และ ศภภ.๒
เป็ นผูพ้ จิ ารณาหาผูไ้ ด้
สิทธิและกําหนดจุด
ติดตัง+ ในพืน+ ทีๆ
รับผิดชอบตาม
หลักเกณฑ์ทไี ด้รบั
อนุมตั ิ
๒. ผูไ้ ด้สทิ ธิตอ้ งเป็ นผู้
จัดหานํ+าประปาและ
ไฟฟ้าเพือใช้ในกิจการ
ของผูเ้ ช่าด้วยตนเอง
และในกรณีทผี ไู้ ด้สทิ ธิ
จําเป็ นต้องใช้
นํ+าประปาและไฟฟ้า
ของ กคช. ผูไ้ ด้สทิ ธิ
ต้องชําระตามปริมาณ
การใช้จริงในอัตราที
กคช. กําหนด

แผ่นที ๒
บัญชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ
ว่าด้วย การขอใช้สถานทีเพือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๔ การขออนุญาตติ ดตัง7 เครืองอุปกรณ์อตั โนมัติเพือบริ การชุมชน
๗. โทรศัพท์ระบบผ่านศูนย์
ค่าตอบแทนที กคช. จัดเก็บจากผูด้ าํ เนิ นการ
๑. ค่าติดตัง+ เลขหมายโทรศัพท์
๑.๑ กรณี กคช. เดินระบบสายไว้แล้วให้ผดู้ าํ เนินการจ่ายให้ กคช. ในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าติดตัง+
๑.๒ กรณี กคช. ไม่ได้เดินระบบสายไว้ให้ผดู้ าํ เนินการรับค่าติดตัง+ เต็มจํานวน
๒. กําหนดจัดเก็บค่าตอบแทน ดังนี+
ปีที ๑ - ๕ ไม่เก็บค่าตอบแทน
ปีที ๖ - ๑๐ กําหนดเก็บค่าตอบแทนร้อยละ ๑๕ จากผลกําไรการโทรออกสายนอก
ค่าตอบแทนที กคช. กําหนดให้ผด้ ู าํ เนิ นการจัดเก็บกับลูกบ้าน
๑. ค่าติดตัง+ ครัง+ แรกไม่เกิน

๑,๐๐๐ บาท/เลขหมาย

๒. เงินประกันเลขหมายละไม่เกิน

๕๐๐ บาท

๓. ค่าบริการรายเดือนเลขหมายละไม่เกิน

๑๐๐ บาท/เดือน

๔. ค่าโทรศัพท์ภายในพืน+ ทีเ ดียวกันไม่เกิน

๔ บาท/ครัง+

๕. ค่าโทรศัพท์นอกพืน+ ทีต ามทีอ งค์การโทรศัพท์เรียกเก็บบวกค่าบริการไม่เกิน ๕ บาท/ครัง+
๖. ค่าโทรศัพท์ตดิ ต่อภายในโครงการไม่คดิ ค่าบริการ (ฟรี)

แผ่นที ๓
บัญชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ
ว่าด้วย การขอใช้สถานทีเพือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๔ การขออนุญาตติ ดตัง7 เครืองอุปกรณ์อตั โนมัติเพือบริ การชุมชน
๘. ระบบบริการสัญญาณโทรทัศน์รวม
๘.๑ การติ ดตัง7 เสาอากาศโทรทัศน์
กคช. ไม่จดั เก็บจากผูด้ าํ เนินการ แต่มเี งือ นไขให้ผดู้ าํ เนินการต้องเก็บค่าบริการจากลูกบ้าน ดังนี+
๑.๑ ค่าติดตัง+ ไม่เกิน ๑,๓๐๐ บาท/หน่วย โดยให้ผ่อน ๓ งวด ไม่คดิ ดอกเบีย+
๑.๒ ไม่เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน ยกเว้นผูใ้ ช้บริการขอให้ตรวจสอบ หรือซ่อมแซมโดยคิดค่าบริการ
เป็นรายครัง+ ในอัตราทีเ ป็นธรรม โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก กคช.
๘.๒ การติ ดตัง7 ระบบเคเบิ7ลทีวี
๘.๒.๑ กรณี อาคารเช่า - เช่าเซ้ง
ค่าตอบแทนที กคช. เรียกเก็บจากผูด้ าํ เนิ นการ แยกได้ดงั นี7
กคช. กําหนดจัดเก็บค่าเช่าสถานทีใ นการติดตัง+ อุปกรณ์ ดังนี+
ขนาดโครงการ หน่วย : บาท/ปี

ค่าเช่าสถานที
ปีที

๑ - ๑,๕๐๐ หน่วย

๑,๕๐๑ – ๓,๐๐๐ หน่วย

๓,๐๐๐ หน่วย ขึน+ ไป

๑

๔,๕๐๐

๖,๐๐๐

๗,๕๐๐

๒

๕,๐๐๐

๖,๕๐๐

๘,๐๐๐

๓

๕,๕๐๐

๗,๐๐๐

๘,๕๐๐

ค่าตอบแทนที กคช. กําหนดให้ผด้ ู าํ เนิ นการเรียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการ
๑. ให้บริการทีวจี าํ นวน ๑๔ ช่องขึน+ ไป (ไม่รวมข้อ ๓)
๑.๑ ค่าติดตัง+ พร้อมอุปกรณ์ในราคาไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท/จุด (จ่ายครัง+ เดียว)
๑.๒ ค่าบริการรายเดือนไม่เกิน ๒๕๐ บาท/จุด/เดือน
๒. ให้บริการทีวจี าํ นวน ๒๑ ช่องขึน+ ไป (ไม่รวมข้อ ๓)
๒.๑ ค่าติดตัง+ พร้อมอุปกรณ์ในราคาไม่เกิน ๖,๕๐๐ บาท/จุด (จ่ายครัง+ เดียว)
๒.๒ ค่าบริการรายเดือนไม่เกิน ๑,๒๑๕.๕๒ บาท/จุด/เดือน

แผ่นที ๔
บัญชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ
ว่าด้วย การขอใช้สถานทีเพือการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๔ การขออนุญาตติ ดตัง7 เครืองอุปกรณ์อตั โนมัติเพือบริ การชุมชน
๓. การให้บริการสัญญาณทัวไทย

(๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑, ITV หรือ FREE TV.)
- ผูท้ มี รี ะบบสัญญาณ TV เดิมอยู่แล้ว สามารถพ่วงสายดังกล่าวเข้าระบบ TV รวม (MATV) โดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ย
- ผูท้ ไี ม่มรี ะบบสัญญาณ TV ผูด้ ําเนินการจะคิดค่าดําเนินการเดินสายระบบ TV รวม (MATV) ในราคา
ไม่เกิน ๕๐๐ บาท/จุด
- การให้บริการสัญญาณ TV ไทย ๖ ช่อง ให้บริการฟรี
๘.๒.๒ กรณี อาคารชุดเช่าซื7อ
ค่าตอบแทนที กคช. เรียกเก็บจากผูด้ าํ เนิ นการ
กําหนดค่าตอบแทนทีผู้ดําเนินการต้องชําระให้กบั กคช. เพือเช่าสถานทีการให้บริการจากวิธกี ําหนด
จํานวนหน่ วยทีใช้บริการ โดยคิดร้อยละ ๓๐ ของโครงการทีขอติดตัง+ แล้วนํ าจํานวนหน่ วยทีขอใช้บริการ
คูณด้วยค่าตอบแทน ดังนี+
๑. กรณีผดู้ าํ เนินการลงทุนระบบสายพืน+ ฐาน คิดอัตรา ๑๐ บาท/หน่วย/เดือน
๒. กรณีโครงการที กคช. เดินระบบสายพืน+ ฐานไว้แล้ว คิดอัตรา ๑๕ บาท/หน่วย/เดือน
ค่าตอบแทนที กคช. กําหนดให้ผด้ ู าํ เนิ นการเรียกเก็บจากผูใ้ ช้บริการ
- เช่นเดียวกับอาคารเช่าและเช่าเซ้งข้างต้น
ทัง+ นี+ กําหนดระยะเวลาการให้สทิ ธิจนถึงวันทีจ ดทะเบียนนิตบิ ุคคลอาคารชุดในแต่ละโครงการ

