
ระเบียบการเคหะแห่งชาติ 
ว่าดว้ย การขอใชส้ถานที�เพื�อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
_____________________ 

 

เพื�อให้การใช้สถานที�ในกิจการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
แนวทางปฏิบติัที�เหมาะสม 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบญัญตัิการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผูว้า่การ การ
เคหะแห่งชาต ิจึงออกระเบียบไวด้งันี;  

ขอ้ ๑ ระเบียบนี; เรียกวา่ “ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าดว้ย การขอใชส้ถานที�เพื�อการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๖” 

ขอ้ ๒ *ระเบียบนี; ใหใ้ชบ้งัคบัตั;งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าดว้ย การขอใชท้างผ่านในที�ดินของการเคหะแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวนัที� ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ขอ้ ๔ บรรดาระเบียบ คาํสั�ง ประกาศอื�นใดที�ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี; ให้ใชร้ะเบียบนี;แทน 
ขอ้ ๕ ในระเบียบนี;  
(๑) “ผูว้า่การ” หมายความวา่ ผูว้า่การ การเคหะแห่งชาติ 
(๒) “ผูอ้าํนวยการฝ่าย” หมายความวา่ ผูอ้าํนวยการสาํนกัผูว้า่การ ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนและจดัการ

ทรัพยสิ์นการเคหะแห่งชาติ 
(๓) “ผูอ้าํนวยการศนูย”์ หมายความวา่ ผูอ้าํนวยการศนูยเ์คหะนครหลวง ๑ ผูอ้าํนวยการศูนยเ์คหะนครหลวง ๒ 

ผูอ้าํนวยการศูนยเ์คหะนครหลวง ๓ ผูอ้าํนวยการศนูยเ์คหะภมิูภาค ๑ ผูอ้าํนวยการศนูยเ์คหะภมิูภาค ๒ การเคหะแห่งชาติ 
(๔) “ผูข้ออนุญาต” หมายความวา่ บุคคลหรือนิติบุคคลที�แสดงความจาํนงเป็นหนังสือขอใชส้ถานที�

เพื�อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๕) “คาํขอ” หมายความวา่ แบบพิมพห์รือบนัทึก หรือหนงัสือที�แสดงความจาํนงขอใชส้ถานที�ของ 

การเคหะแห่งชาติเพื�อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(๖) “สถานที�” หมายความวา่ ที�ดินหรืออาคารที�อยูใ่นความครอบครองของการเคหะแห่งชาติ 
(๗) “ที�ดิน” หมายความวา่ ที�ดินซึ� งการเคหะแห่งชาติมีกรรมสิทธิFหรือสิทธิครอบครอง 
 (๘) “ทาง” หมายความว่า ถนนและทางเดินที�การเคหะแห่งชาติเป็นเจ้าของหรืออยู่ในความ

ครอบครองดูแลของการเคหะแห่งชาติ 
(๙) “หน่วยงานที�รับผิดชอบ” หมายความวา่ สาํนักผูว้่าการ ฝ่ายวางแผนและจดัการทรัพยสิ์น ศูนยเ์คหะนคร

หลวง ๑ ศูนยเ์คหะนครหลวง ๒ ศูนยเ์คหะนครหลวง ๓ ศูนยเ์คหะภมิูภาค ๑ ศูนยเ์คหะภมิูภาค ๒ หรือหน่วยงานอื�นใด 

* รก.๒๕๔๖/พ๑๕๐ง/๗๒/๓๐ ธนัวาคม ๒๕๔๖ 



 
ที�มีหน้าที�ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสํานักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติหรือภายในโครงการเคหะชุมชนของการ
เคหะแห่งชาติ 

 (๑๐) “เคหะชุมชน” หมายความวา่ โครงการที�การเคหะแห่งชาติก่อสร้างขึ;นหรืออยูใ่นความดูแลของ
การเคหะแห่งชาติ 

(๑๑) “ค่าธรรมเนียม” หมายความวา่ เงินที�ผูข้ออนุญาตนาํมาชาํระให้การเคหะแห่งชาติในการขอใช้
สถานที�ของการเคหะแห่งชาต ิ

(๑๒) “ค่าตอบแทน” หมายความวา่ เงินที�ผูข้ออนุญาตตอ้งชาํระให้การเคหะแห่งชาติรวมทั;งทรัพยสิ์น
หรือผลประโยชน์อื�นๆ เป็นการตอบแทนในการใชส้ถานที�ของการเคหะแห่งชาติ 

 

หมวด ๑ 
บททั�วไป 

_____________________ 
 

ขอ้ ๖ ในการขอใชส้ถานที�เพื�อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตามระเบียบนี;  ไดแ้ก่การปักเสา
พาดสายไฟฟ้า โทรศพัท ์หรือวางท่อประปาผา่นที�ดินของการเคหะแห่งชาติ การใชท้างผ่านในที�ดินของการเคหะแห่งชาติ การ
ติดตั;งเครื�องอุปกรณ์อตัโนมติัเพื�อบริการชุมชน 

ขอ้ ๗ ผูข้ออนุญาตจะตอ้งยื�นคาํขอพร้อมแนบหลกัฐานประกอบคาํขออนุญาตต่อหน่วยงานของ 
การเคหะแห่งชาติดงันี;  

(๑) สาํเนาบตัรประชาชน 
(๒) สาํเนาทะเบียนบา้น 
(๓) แผนผงัแสดงตาํแหน่งบริเวณที�ขอติดตั;ง 
(๔) รายละเอียดอื�นๆ 
กรณีเป็นนิติบุคคลตอ้งมีหลกัฐานหรือหนังสือสําคญัแสดงว่ากระทาํการภายในวตัถุประสงคต์รงตาม

กิจการที�ขออนุญาต 
ขอ้ ๘ การรับคาํขอให้อยูใ่นความรับผิดชอบของหน่วยงานดงันี;  
(๑) ให้แผนกสถานที� กองกลาง สาํนักผูว้่าการ มีหนา้ที�รับและพิจารณาคาํขอใชส้ถานที�ภายในบริเวณ

สาํนกังานใหญ่ 
 (๒) ใหส้าํนกังานเคหะชุมชน มีหนา้ที�รับและพิจารณาคาํขอใชส้ถานที�ภายในโครงการเคหะชุมชน 
ขอ้ ๙ ในการเขา้ใชส้ถานที�ตามระเบียบนี; ให้หน่วยงานที�รับผิดชอบทาํหลกัฐานเป็นหนงัสือในการส่ง

มอบสถานที� 
ขอ้ ๑๐ ผูข้ออนุญาตใชส้ถานที�ตามระเบียบนี;ตอ้งชาํระค่าตอบแทนและคา่ปรับ กรณีชาํระคา่ตอบแทน

ล่าชา้ในการเคหะแห่งชาติตามอตัราที�กาํหนดในบญัชีแนบทา้ยระเบียบนี;  



ขอ้ ๑๑ ใหก้องรายได ้ฝ่ายการคลงัและนโยบายการเงิน มีหนา้ที�รับเงินค่าตอบแทนหรือเงินประเภทอื�น
สาํหรับการขอใชส้ถานที�เพื�อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในบริเวณสาํนกังานใหญ่ 

ให้สํานกังานเคหะชุมชนมีหน้าที�รับเงินค่าตอบแทนหรือเงินประเภทอื�น สาํหรับการขอใชส้ถานที�เพื�อการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนโดยนาํส่งตามวิธีปฏิบติัที�ฝ่ายการคลงัและนโยบายการเงินกาํหนด 

ขอ้ ๑๒ การเคหะแห่งชาติสงวนสิทธิF ที�จะขอยกเลิกการอนุญาตให้ใชส้ถานที�เพื�อการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการตามระเบียบนี;ไม่ว่าดว้ยเหตุหนึ�งเหตุใดดงัต่อไปนี;  

(๑) การเคหะแห่งชาติมีความจาํเป็นตอ้งใชส้ถานที�ดงักล่าวเพื�อจดัประโยชน์ 
(๒) ผูข้ออนุญาตประพฤติผิดเงื�อนไขในสัญญาขอ้หนึ�งขอ้ใด 
ขอ้ ๑๓ การขอใชส้ถานที�เพื�อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการนอกเหนือจากที�กาํหนดไวใ้น

ระเบียบนี;ใหน้าํเสนอผูว้า่การพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป 
 

หมวด ๒ 
การขอใชท้างผ่านในที�ดินของการเคหะแห่งชาติ 

_____________________ 
 

ขอ้ ๑๔ การขอใชท้างผา่นในที�ดินของการเคหะแห่งชาติตามระเบียบนี;หมายถึงการเปิดทางเพื�ออยู่
อาศยั การเปิดทางเพื�อประกอบธุรกิจ และการเปิดทางเพื�อการสงเคราะห์ 

ขอ้ ๑๕ ผูข้ออนุญาตใชท้างตอ้งยื�นคาํขออนุญาตเป็นหนงัสือ ณ สาํนักงานเคหะชุมชนที�รับผิดชอบ 
พร้อมทั;งแนบรายละเอียดดงัตอ่ไปนี;  

(๑) หลกัฐานแสดงกรรมสิทธิF  หรือสิทธิในอาคาร หรือที�ดินของผูข้ออนุญาตใชท้าง 
(๒) จาํนวนอาคารที�มีอยูห่รือที�จะปลูกสร้างลงบนที�ดินในวนัที�ยื�นคาํขอ 
(๓) จาํนวนครัวเรือนที�จะใชท้างของการเคหะแห่งชาติ 
(๔) จาํนวนและชนิดของรถที�จะผา่นทางของการเคหะแห่งชาติ 
 (๕) แผนที�โดยสังเขปแสดงที�ตั;งของอาคารและที�ดินที�จะใชท้างของการเคหะแห่งชาติ 
(๖) วตัถุประสงคใ์นการใชอ้าคารหรือที�ดินของผูข้ออนุญาตใชท้าง 
ขอ้ ๑๖ ผูข้ออนุญาตใชท้างตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมการใชท้างให้แก่การเคหะแห่งชาติ ตามอตัราที�กาํหนดใน

บญัชีแนบทา้ยระเบียบนี;  และจะมีสิทธิใชท้างเมื�อชาํระค่าธรรมเนียมการใชท้างครบถว้นพร้อมทั;งทาํสัญญาการใชท้างผ่านกบั
การเคหะแห่งชาติแลว้คา่ธรรมเนียมการใชท้างที�ชาํระแลว้ การเคหะแห่งชาติจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั;งสิ;น 

ขอ้ ๑๗ ในกรณีผูข้ออนุญาตใชท้างตอ้งใชที้�ดินการเคหะแห่งชาติเป็นทางผา่นเขา้ออกไม่ว่าจะเป็น
บริเวณตะเขบ็หรือบริเวณแปลงที�ดิน หากการผ่านทางดงักล่าวทาํให้ที�ดินเสียรูปหรือทาํให้การใชป้ระโยชน์บนที�ดิน
นอ้ยลง การเคหะแห่งชาติจะไม่อนุญาตและหากจาํเป็นจะตอ้งอนุญาตจะพิจารณาถึงมูลค่าความเสียหายและมูลค่าที�ดิน
เพิ�มเติมเขา้ไปในการคดิคา่ธรรมเนียมการขอใชท้างดว้ย 

 



 
หากผูข้ออนุญาตใชท้างตอ้งการก่อสร้างถนนบนที�ดินของการเคหะแห่งชาติเพื�อเชื�อมติดต่อกบัถนนของการ

เคหะแห่งชาต ิผูข้ออนุญาตใชท้างตอ้งก่อสร้างถนนให้ไดม้าตรฐานตามที�การเคหะแห่งชาติกาํหนด โดยจะตอ้งยื�นรายละเอียดของ
รูปแบบแผนผงั และรายการก่อสร้างของถนนพร้อมกบัการยื�นคาํขออนุญาตใชท้างต่อการเคหะแห่งชาติตามขอ้ ๑๕ 

การก่อสร้างทางตามขอ้นี;  ผูข้ออนุญาตใชท้างตอ้งออกค่าใชจ่้ายเองทั;งสิ;น และตอ้งยกกรรมสิทธิF ของ
สิ�งก่อสร้างใหแ้ก่การเคหะแห่งชาติ 

ขอ้ ๑๘ การเคหะแห่งชาติจะอนุญาตให้ใชท้างเฉพาะกรณีที�ผูข้ออนุญาตใชท้างมีความจาํเป็นและ
เดือดร้อนอยา่งยิ�ง หรือกรณีที�การเคหะแห่งชาติเห็นว่าเป็นการส่งเสริมการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม และจะ         
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผูอ้ยูอ่าศยั หรือทาํลายสภาพแวดลอ้มในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ 

การอนุญาตให้ใช้ทางตามระเบียบนี;  ไม่รวมถึงการอนุญาตให้ใช้สาธารณูปโภคอย่างอื�นของ 
การเคหะแห่งชาติ 

ขอ้ ๑๙ ใหห้น่วยงานที�รับผิดชอบเสนอคณะกรรมการปรับปรุงเคหะชุมชนดา้นกายภาพพิจารณาความ
เหมาะสมต่อการใชท้างโดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดงันี;  

(๑) วิเคราะห์ตามความเหมาะสมเบื;องตน้ 
(๒) จุดตาํแหน่งที�เปิดทาง 
(๓) ความกวา้งที�กาํหนดให้เปิด 
เมื�อคณะกรรมการปรับปรุงเคหะชุมชนด้านกายภาพพิจารณาความเหมาะสมต่อการใช้ทางแล้วให้

หน่วยงานที�รับผิดชอบสรุปความเห็นของคณะกรรมการเสนอผูว้า่การหรือผูที้�ผูว่้าการมอบหมายพิจารณาอนุญาต 
ขอ้ ๒๐ เมื�อผูว้า่การหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายอนุญาตใหใ้ชท้างผ่านที�ดินแลว้ให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี;  
(๑) กรณีเปิดทางกวา้งไม่เกินหนึ�งเมตรยี�สิบเซนติเมตร สาํหรับเนื;อที�ไม่เกิน ๑ ไร่ ให้หน่วยงานที�รับผิดชอบ

พิจารณาค่าธรรมเนียมและเงื�อนไขการใชท้างตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดก่อนนาํเสนอผูมี้อาํนาจพิจารณาอนุมติั 
(๒) กรณีอื�นนอกเหนือจาก (๑) ใหฝ่้ายวางแผนและจดัการทรัพยสิ์นพิจารณาค่าธรรมเนียมและเงื�อนไข

การใชท้างตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดก่อนนาํเสนอผูมี้อาํนาจพิจารณาอนุมตั ิ
เมื�อดาํเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แลว้ให้หน่วยงานที�รับผิดชอบหรือฝ่ายวางแผนและจดัการทรัพยสิ์น 

แลว้แตก่รณี ดาํเนินการจดัให้มีการทาํสัญญาตามแบบพิมพที์�การเคหะแห่งชาติกาํหนด 
ขอ้ ๒๑ หนังสือสัญญาการใชท้างให้มีเงื�อนไขต่างๆ ที�กาํหนดไวใ้นระเบียบนี; เป็นอยา่งนอ้ยและให้มี

กาํหนดอายสัุญญาคราวละสามปี ค่าธรรมเนียมการอนุญาตตอ่สัญญาครั; งละห้าร้อยบาท 
หากมีการฝ่าฝืนการใชท้างหรือเปิดทางผ่านที�ดินของการเคหะแห่งชาติ โดยมิไดช้าํระค่าธรรมเนียมหรือทาํ

สัญญาขอใชท้างผา่นกบัการเคหะแห่งชาติให้หน่วยงานที�รับผดิชอบดาํเนินการตามกฎหมายกบัผูฝ่้าฝืนโดยเด็ดขาด 
ขอ้ ๒๒ ภายหลงัจากการเคหะแห่งชาติไดอ้นุญาตให้ใช้ทางแลว้ หากพบว่ามีการเปลี�ยนแปลง

วตัถุประสงคใ์นการขอใชท้างนอกเหนือจากที�แจง้ไวใ้นคาํขออนุญาตหรือที�กาํหนดไวใ้นสัญญาการใชท้างขอ้หนึ�ง 
 



ขอ้ใด การเคหะแห่งชาติจะบอกเลิกสัญญาการใชท้างทนัที และหากผูข้ออนุญาตใชท้างมีความประสงคจ์ะขอใชท้าง
ต่อไปให้ขออนุญาตใหม่ ตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นระเบียบนี;  

ขอ้ ๒๓ หากผูข้ออนุญาตใชท้างไดใ้ชท้างจนเป็นเหตุน่าจะเกิดความเสียหายแก่ทางหรือสิ�งก่อสร้างหรือก่อความ
เดือดร้อนรําคาญแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียงการเคหะแห่งชาติจะเพิกถอนการอนุญาตและบอกเลิกสัญญาการใชท้างทนัที 

ขอ้ ๒๔ เมื�อการเคหะแห่งชาติอนุญาตให้ใชท้างแลว้ ให้หน่วยงานที�รับผิดชอบควบคุมดูแลการใชท้าง
ของผูข้ออนุญาตใชท้างให้ปฏิบติัดงันี;  

(๑) การอนุญาตให้ใชท้าง การเคหะแห่งชาติจะอนุญาตเฉพาะยานพาหนะประเภทไม่เกิน ๔ ลอ้ หากมีการ
ขอใชย้านพาหนะประเภทอื�น หรือเครื�องจกัรที�มีนํ; าหนกัตั;งแต่๑๕ ตนัขึ;นไป จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสือจากการเคหะ
แห่งชาติก่อน และจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที�กาํหนดไวใ้นระเบียบนี;  พร้อมทั;งตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การ
อนุญาตใหร้ถบรรทุกผา่นทางเป็นการชั�วคราวในเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติอีกส่วนหนึ�งดว้ย 

(๒) ห้ามเปิดทาง หรือยนิยอมให้ผูอ้ื�นซึ� งมิใช่บริวารใชอ้าคารหรือที�ดินของตนเป็นทางเขา้ออกสู่ทาง
ของการเคหะแห่งชาติ 

(๓) ผูข้ออนุญาตใชท้างและบริวารเท่านั;นที�มีสิทธิใชท้างของการเคหะแห่งชาติ 
ขอ้ ๒๕ ผูข้ออนุญาตใชท้างจะโอนสิทธิการใชท้างให้แก่บุคคลอื�นไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ เวน้แต่จะไดรั้บความ

ยนิยอมจากการเคหะแห่งชาติ โดยผูรั้บโอนสิทธิตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมตามขอ้ ๑๖ และทาํสัญญาใหม่กบัการเคหะแห่งชาติ 
ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิตามวรรคหนึ� งมิให้ใชบ้งัคบัแก่ผูรั้บสิทธิโดยทางมรดกหรือผูรั้บโอนสิทธิ ซึ� ง

เป็นบิดามารดา บุตร หรือคู่สมรสของผูข้ออนุญาตใชท้าง เวน้แต่การโอนสิทธินั;น การเคหะแห่งชาติพิจารณาแลว้ เห็นว่ามี
พฤติการณ์ส่อไปในทางไม่สุจริต 

ขอ้ ๒๖ การเคหะแห่งชาติมีสิทธิปิดกั;นการใชท้างไดต้ามความจาํเป็นเพื�อการซ่อมแซมหรือเพื�อ
ป้องกนัความชาํรุดเสียหาย เมื�อการเคหะแห่งชาติพิจารณาแลว้เห็นวา่การใชท้างต่อไปในสภาพเช่นนั;นอาจจะทาํให้ทาง
ชาํรุดเสียหายยิ�งขึ;น 

ขอ้ ๒๗ ถา้ผูข้ออนุญาตใชท้างไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดในสัญญาการใชท้างการเคหะแห่งชาติจะบอก
เลิกสัญญาและปิดกั;นทางทนัที 

หมวด ๓ 
การขออนุญาตให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้า โทรศพัท ์หรือวางท่อประปา 

ผ่านที�ดินของการเคหะแห่งชาติ 
_____________________ 

 

ขอ้ ๒๘ หลกัเกณฑใ์นการอนุญาตให้ปักเสาพาดสายไฟฟ้า โทรศพัท ์หรือวางท่อประปาผา่นที�ดินของ
การเคหะแห่งชาติ ตอ้งอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี;  

(๑) ไม่ขดักบันโยบายและแผนงานของการเคหะแห่งชาติ 
(๒) ผูข้ออนุญาตตอ้งเป็นเจ้าของที�ดินขา้งเคียงกบัที�ดินของการเคหะแห่งชาติไม่มีหนทางอื�นที�จะ

ดาํเนินการได ้



(๓) ตอ้งไม่ทาํให้ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนไดรั้บผลกระทบต่อการใชบ้ริการ 
(๔) ผูข้ออนุญาตจะตอ้งส่งแบบแปลน แผนผงั ให้การเคหะแห่งชาติพิจารณาว่าการอนุญาตนั;นจะไม่

ก่อให้เกิดผลเสียแก่การใชที้�ดินนั;นในอนาคต 
ขอ้ ๒๙ ผูข้ออนุญาตจะตอ้งยื�นหลกัฐานประกอบคาํร้องขออนุญาตดงันี;  
 (๑) แบบพิมพค์าํขออนุญาต 
(๒) สาํเนาทะเบียนบา้น 
(๓) สาํเนาบตัรประชาชน 
(๔) สาํเนาโฉนดที�ดินที�ตั;งอาคารที�จะขอใชไ้ฟฟ้า โทรศพัท ์หรือนํ;าประปา 
(๕) แผนผงัแสดงการปักเสาพาดสายหรือวาท่อ 
(๖) กรณีนํ; าประปาเป็นของการประปา หรือของเทศบาล สุขาภิบาล ให้หน่วยงานที�รับคาํขอเรียก

หนงัสือรับรองของหน่วยราชการที�ใหบ้ริการนํ;าประปามายนืยนัว่าเมื�อให้บริการแก่ผูข้ออนุญาตแลว้จะมีนํ; าประปาเพียง
พอที�จะบริการให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาต ิ

(๗) กรณีการปักเสาพาดสายไฟฟ้า โทรศพัท ์หรือวางท่อประปาตอ้งผา่นที�ดินของผูเ้ช่าซื;อหรือเจา้ของ
ที�ดินอื�นโดยไม่มีทางหลีกเลี�ยง ใหห้น่วยงานที�รับคาํขอแจง้แก่ผูข้ออนุญาตให้นาํหนังสือแสดงความยนิยอมจากผูเ้ช่าซื;อ 
หรือเจา้ของที�ดินนั;นมาแสดงดว้ย 

ขอ้ ๓๐ การขอใชส้ถานที�ของการเคหะแห่งชาติ เพื�อปักเสาพาดสายไฟฟ้าโทรศพัท ์หรือวางท่อประปา
ตามระเบียบนี;ใหผู้ว้า่การหรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายเป็นผูอ้นุญาต 

กรณีที�นํ; าประปาเป็นของการเคหะแห่งชาติ ให้ผูมี้อาํนาจพิจารณาเฉพาะที�จาํเป็นอย่างยิ�ง และใน
บริเวณนั;นตอ้งมีนํ;าประปามากเพียงพอ 

ขอ้ ๓๑ เมื�อไดรั้บอนุญาตแลว้ ให้หน่วยงานที�รับผิดชอบจดัให้มีการทาํสัญญาโดยในวนัทาํสัญญาผูข้อ
อนุญาตตอ้งวางหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสัญญาตามบัญชีแนบทา้ยระเบียบนี;  และผูข้ออนุญาตจะตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการปักเสาพาดสายไฟฟ้า สายโทรศพัท์ หรือการติดตั;งการขอเชื�อมท่อประปาและค่าอุปกรณ์ต่างๆ รวม
ตลอดถึงคา่ซ่อมแซมและคา่ใชจ่้ายอื�นๆ ที�จะมีขึ;นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม 

ขอ้ ๓๒ ให้สํานกังานเคหะชุมชนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูข้ออนุญาตตามอตัราที�กาํหนดในบญัชี
แนบทา้ยระเบียบนี;  ยกเวน้สถานที�ราชการ บา้นพกัของทางราชการ โรงเรียนรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ วดั หรือสถานที�
ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ ที�จดทะเบียนมีใบอนุญาต 

ขอ้ ๓๓ ในกรณีการปักเสา พาดสายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์หรือวางท่อประปาจาํเป็นตอ้งขดุผา่นบาทวิถี ถนน 
รางระบายนํ; า ที�ดินว่างเปล่า หรืออื�นๆ ผูข้ออนุญาตจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมให้เรียบร้อยและสมบูรณ์
โดยเร็ว 

ขอ้ ๓๔ ในกรณีการติดตั;งและวางท่อประปาภายนอก ให้เจา้หนา้ที�ที�รับผิดชอบควบคุมดูแลการวาง
วสัดุมิให้เกะกะ กีดขวางทาง และไม่ผา่นเขา้ไปในที�ดินของผูเ้ช่าซื;อหรือเจา้ของที�ดินอื�น เวน้แต่จะมีหนังสือยนิยอมจาก
ผูเ้ช่าซื;อ หรือเจา้ของที�ดินให้วางท่อผ่านได ้



ขอ้ ๓๕ กรณีการเคหะแห่งชาติ มีความจาํเป็นหรือตอ้งการให้ยา้ยแนวหรือจุดการปักเสาพาดสายหรือ
ยา้ยการวางท่อประปาเพื�อประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ผูข้ออนุญาตจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั;งหมด และจะตอ้งดาํเนินการ
ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัตั;งแต่วนัที�ไดรั้บแจง้จากการเคหะแห่งชาติ 

 

หมวด ๔ 
การขออนุญาตติดตั;งเครื�องอุปกรณ์อตัโนมตัิเพื�อบริการชุมชน 

 
ขอ้ ๓๖ เครื�องอุปกรณ์อตัโนมติัตามระเบียบนี;  ไดแ้ก่ 
(๑) ตูบ้ริการนํ;าดื�ม เครื�องดื�ม และเครื�องซักผา้แบบหยอดเหรียญ 
(๒) โทรศพัทส์าธารณะและตูจ้าํหน่ายสินคา้แบบแขวนผนงั 
(๓) เครื�องบริการเงินด่วน 
(๔) โทรศพัทร์ะบบผา่นศนูย ์
(๕) ระบบบริการสัญญาณโทรทศัน์ ไดแ้ก่ การติดตั;งu3648 เสาอากาศโทรทศัน์รวมระบบจานรับ

สัญญาณดาวเทียม และระบบเคเบิลทีว ีเป็นตน้ 
ขอ้ ๓๗ การติดตั;งเครื�องอุปกรณ์อตัโนมติัตามขอ้ ๓๖ (๑), (๒), (๓) และ (๔) ให้ผูอ้าํนวยการฝ่ายหรือ

ผูอ้าํนวยการศูนยที์�รับคาํขอเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาตสําหรับการติดตั;งเครื�องอุปกรณ์อตัโนมติัตามขอ้ ๓๖ (๕) ให้ผูว่้าการ
หรือผูที้�ผูว้า่การมอบหมายเป็นผูพิ้จารณาอนุญาต 

ขอ้ ๓๘ เมื�อมีการอนุญาตให้ติดตั;งเครื�องอุปกรณ์อตัโนมติัตามระเบียบนี;แลว้ให้หน่วยงานที�รับผดิชอบจดั
ใหมี้การทาํสัญญาโดยในวนัทาํสัญญาผูข้ออนุญาตตอ้งวางหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสัญญาตามบญัชีแนบทา้ยระเบียบนี;  

ขอ้ ๓๙ ผูข้ออนุญาตติดตั;งเครื�องอุปกรณ์อตัโนมติัตอ้งเป็นผูจ้ดัหานํ; าประปาและหรือไฟฟ้าดว้ยตนเอง 
ในกรณีที�จาํเป็นตอ้งใชน้ํ; าประปาหรือไฟฟ้าของการเคหะแห่งชาติ ผูข้ออนุญาตตอ้งชาํระค่านํ; าประปาหรือไฟฟ้าตาม
ปริมาณการใชจ้ริงในอตัราที�การเคหะแห่งชาติกาํหนดตามบญัชีแนบทา้ยระเบียบนี;  

ขอ้ ๔๐ การติดตั;งเครื�องอุปกรณ์อตัโนมตัิตามขอ้ ๓๖ (๕) ผูข้ออนุญาตตอ้งจดัทาํประกนัภยัประเภท
คุม้ครองความเสียหายแก่สถานที�และอุปกรณ์ที�ติดตั;งการประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งคุม้ครองถึงบุคคลหรือทรัพยสิ์นที�
อาจไดรั้บความเสียหายจากการใชส้ถานที�หรือการติดตั;งอุปกรณ์อตัโนมตัิดงักล่าว 

ขอ้ ๔๑ เครื�องอุปกรณ์ต่างๆ ที�ติดตั;งตามขอ้ ๓๖ (๕) ให้ตกเป็นของการเคหะแห่งชาติทั;งสิ;นโดยผูข้อ
อนุญาตจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลซ่อมแซมในระหวา่งการให้บริการ 

ขอ้ ๔๒ เมื�อการเคหะแห่งชาติมีความจาํเป็นหรือตอ้งการใชส้ถานที�ที�ติดตั;งเครื�องอุปกรณ์อตัโนมตัิ
ตามระเบียบนี;  การเคหะแห่งชาติมีสิทธิให้ผูข้ออนุญาตยา้ยเครื�องอุปกรณ์อตัโนมติัไปติดตั;งยงัสถานที�อื�นที�การเคหะแห่งชาติ
จดัให้โดยผูข้ออนุญาตจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั;งหมดและจะตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันับแต่
วนัที�ไดรั้บแจง้จากการเคหะแห่งชาต ิ

 
ประกาศ ณ วนัที� ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ ์
ผูว้า่การ การเคหะแห่งชาติ 
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รายการ 

ค่าธรรมเนียมการใช้ทาง 

หมายเหต ุ
เปิดทางเพื�ออยูอ่าศยัและเพื�อการสงเคราะห ์
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ก. กรณีเปิดทางกวา้งไม่เกนิ ๑.๒๐ เมตร 

 

๑. ที�ดนิไม่เกนิ ๑ ไร่ 

 ๑.๑ ที�ดนิไม่เกนิ ๑ ไร่ มอีาคารที�อยู่อาศยั ๑ หลงั  
คดิค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๑.๒ ที�ดนิไม่เกนิ ๑ ไร่ มอีาคารที�อยู่อาศยัเกนิกว่า ๑ หลงั 
คดิค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท และคดิ
ค่าธรรมเนียมจาํนวนอาคารที�เพิ�มขึ+นอกีหลงัละ ๖,๐๐๐ บาท 

๒. ที�ดนิเกนิกว่า ๑ ไร่ 

 ๒.๑ ที�ดนิเกนิกว่า ๑ ไร่ มอีาคารที�อยู่อาศยั ๑ หลงั  
คดิค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท และคดิ
ค่าธรรมเนียมที�ดนิสว่นที�เกนิ ๑ ไร่ เพิ�มขึ+นในอตัราไร่ละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.๒ ที�ดนิเกนิกว่า ๑ ไร่ มอีาคารที�อยู่อาศยัเกนิกว่า ๑ หลงั 
คดิค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท และคดิ
ค่าธรรมเนียมตามจาํนวนอาคารที�อยู่อาศยัเกนิกว่า ๑ หลงั 
อกีหลงัละ ๖,๐๐๐ บาท และคดิค่าธรรมเนียมที�ดนิสว่นที�เกนิ 
๑ ไร่ เพิ�มขึ+นอกีในอตัราไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

- ๑. กรณีเป็นหอพกั คดิตาม
จาํนวนหอ้งพกัที�เปิดดาํเนินการ 
ในอตัราหอ้งละ ๕,๐๐๐ บาท 

๑. กรณีเปิดทางเพื�อ
สงเคราะหโ์ดยกจิการที�
กระทาํลงบนที�ดนิที�ขอ
เปิดทางตอ้งเป็นกจิการที�
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม
และเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนใหค้ดิค่าธรรมเนียม
เช่นเดยีวกบัการเปิดทาง
เพื�ออยู่อาศยัตามขอ้ ก. 

๒. การคดิค่าตอบแทน
เศษของไร่ใหป้ดัเศษ
ค่าตอบแทนเป็นเลขตวั
กลมหลกัรอ้ย 

๓. ในกรณีผูข้ออนุญาต
ใชท้างตอ้งใชท้ี�ดนิในการ
เคหะแหง่ชาตเิป็นทางผ่าน
เขา้ออกไม่ว่าจะเป็น
บรเิวณตะเขบ็หรอืบรเิวณ
แปลงที�ดนิ หากการผ่าน
ทางดงักล่าวทาํใหท้ี�ดนิ 

เสยีรปู หรอืทาํใหก้ารใช ้

ข. กรณีเปิดทางกวา้งเกนิกว่า ๑.๒๐ เมตร 

  ๓.๐๐ เมตร 

๑. ที�ดนิไม่เกนิ ๑ ไร่ 

 ๑.๑ ที�ดนิไม่เกนิ ๑ ไร่ มอีาคารที�อยูอ่าศยั ๑ หลงั  
คดิค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท 

๑. คดิไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๑๒ 
ของราคาประเมนิที�ดนิของ
การเคหะแห่งชาตแิปลงใกลเ้คยีง
ที�ดนิที�ขอเปิดทางเขา้-ออก 

๑. คดิไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๑๒ 
ของราคาประเมนิที�ดนิของการ
เคหะแห่งชาตแิปลงใกลเ้คยีง
ที�ดนิที�ขอเปิดทางเขา้-ออก 

แผ่นที� ๑ 
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รายการ 

ค่าธรรมเนียมการใช้ทาง 

หมายเหต ุ
เปิดทางเพื�ออยูอ่าศยัและเพื�อการสงเคราะห ์

เปิดทางเพื�อประกอบธรุกิจ 

ธรุกิจทั �วไป ธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

  ๑.๒ ที�ดนิไม่เกนิ ๑ ไร่ มอีาคารเกนิกว่า ๑ หลงั คดิ
ค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท และคดิคา่ธรรมเนียม
จาํนวนอาคารที�เพิ�มขึ+นอกีหลงัละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒. ที�ดนิเกนิกว่า ๑ ไร่ 

 ๒.๑ ที�ดนิเกนิกว่า ๑ ไร่ มอีาคารที�อยู่อาศยั ๑ หลงั  
คดิค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท และคดิ
ค่าธรรมเนียมที�ดนิสว่นที�เกนิ ๑ ไร่ เพิ�มขึ+นในอตัราไร่ละ 
๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.๒ ที�ดนิเกนิกว่า ๑ ไร่ มอีาคารที�อยู่อาศยัเกนิกว่า ๑ หลงั 
คดิค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท และคดิ
ค่าธรรมเนียมตามจาํนวนอาคารที�อยู่อาศยัเกนิกว่า ๑ หลงั 
อกีหลงัละ ๒๐,๐๐๐ บาท และคดิค่าธรรมเนียมที�ดนิสว่นที�
เกนิ ๑ ไร่ เพิ�มขึ+นอกีในอตัราไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. กรณีเป็นหอ้งเช่า ใหค้ดิเพิ�ม
ตามจาํนวนหอ้งที�เปิดดาํเนินการ
อกีหอ้งละ ๕,๐๐๐ บาท 

๓. กรณีเป็นอาคารปลกูสรา้ง
เพื�อขาย ใหค้ดิเพิ�มตามจาํนวน
หอ้งอาคารที�ปลกูขายอกีหอ้งละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 

ประโยชน์บนที�ดนิน้อยลง 
การเคหะแห่งชาตจิะไม่
อนุญาต และหากจาํเป็น
จะตอ้งอนุญาตจะพจิารณา
ถงึมลูค่าความเสยีหาย
และมลูค่าที�ดนิเพิ�มเตมิ
เขา้ไปในการคดิ
ค่าธรรมเนียมการขอใช้
ทางดว้ย 

๔. ในกรณีผูข้อใชท้าง
ตอ้งก่อสรา้งถนนบนที�ดนิ
ของการเคหะแหง่ชาติ
เพื�อเชื�อมตดิต่อกบัถนน
ของการเคหะแหง่ชาต ิผูข้อ
ใชท้างตอ้งก่อสรา้งถนน
ใหไ้ดม้าตรฐานตามที� 
การเคหะแห่งชาตกิาํหนด
โดยผูข้อใชท้างตอ้งยื�น
รายละเอยีดตามรปูแบบ
แผนผงัและรายการก่อสรา้ง 

ของถนนพรอ้มกบัการยื�น 

ค. กรณีทางผ่านทางเดยีวแต่ผูข้อใชท้าง 

 

คดิค่าตอบแทนเป็นรายๆ ไป  

แผน่ที� ๒ 
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ธรุกิจทั �วไป ธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์

   

 

  คาํขออนุญาตใชท้างต่อ
การเคหะแห่งชาต ิ 
การก่อสรา้งตามขอ้นี+  
ผูข้อใชท้างตอ้งออก
ค่าใชจ้่ายเองทั +งสิ+นและ
ตอ้งยกกรรมสทิธิ ?ของ
สิ�งก่อสรา้งใหแ้ก่การ
เคหะแห่งชาต ิ

๕. กรณีผูข้อใชท้างได้
ประโยชน์อื�นนอกจาก
การอยู่อาศยัแลว้ การ
เคหะแห่งชาตจิะเรยีก
เกบ็ค่าตอบแทน
ประโยชน์อื�นอกีดว้ย 
 

 

 

 

 

แผน่ที� ๓ 
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รายการ 

ขอเชื�อมไฟฟ้า ขอเชื�อมท่อใช้นํ7าประปา การพาด
สายโทรศพัท ์ หมายเหต ุขนาดมิเตอร ์ ขนาดท่อ (กรณีที�๑) หรือขนาดมาตรวดันํ7า (กรณีที� ๓) 

๕ แอมป์ ๑๕ แอมป์ ๓๐ แอมป์ ∅∅∅∅ ๑/๒” ∅∅∅∅ ๓/๔” ∅∅∅∅ ๑” ∅∅∅∅ ๑ ๑/๒” 

๑. กรณเีชื�อมต่ออยา่งเดยีว 

 - ค่าธรรมเนียม 

 

หลงัละ 

๑,๐๐๐ บาท 

 

หลงัละ 
๒,๐๐๐ บาท 

 

หลงัละ 
๕,๐๐๐ บาท 

 

๑,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรละ 

๓๐๐ บาท 

เดอืนละ 

๒๐ บาท 

 

๑,๕๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรละ 

๕๐๐ บาท 

เดอืนละ 

๒๕ บาท 

 

๒,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรละ 

๘๐๐ บาท 

เดอืนละ 

๕๐ บาท 

 

๓,๐๐๐ บาท 

 

หมายเลขละ 

๒,๐๐๐ บาท 

 

- ยกเวน้ สถานที�
ราชการ บา้นพกัของ
ทางราชการ โรงเรยีน
รฐับาล รฐัวสิาหกจิ 
วดั หรอืสถานที�
ประกอบพธิทีาง
ศาสนาต่างๆ ที�จด
ทะเบยีนมใีบอนุญาต 

๒. กรณมีกีารปกัเสาไฟฟ้าใน
ที�ดนิ กคช. ดว้ย ผูข้อเชื�อมไฟฟ้า
จะตอ้งจ่ายเพิ�ม ดงันี+ 

ตน้ละ 

๓,๐๐๐ บาท 

๓. กรณมีกีารขอใชน้ํ+าประปา 
ซึ�งเป็นนํ+าประปาของ กคช. ดว้ย 
ผูข้อใชน้ํ+าจะตอ้งชําระเพิ�มตาม
ขนาดของมาตรวดันํ+า ดงันี+ 

 - ค่าประกนั 

 - อตัราค่าบรกิารทั �วไป (เรยีก
   เกบ็รายเดอืน) 

 - อตัราค่านํ+า 

   

เรยีกเกบ็เป็นรายเดอืนตามอตัราค่านํ+าที� กคช. 
กําหนดตามจาํนวนที�ใชน้ํ+าในแต่ละเดอืน 
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รายการ 
ระยะเวลาได้สิทธิเช่า ค่าตอบแทนการเช่า เงินประกนั 

การเช่า 

ค่าปรบักรณี 
ผิดสญัญา 

หมายเหต ุ
สญัญาแรก การต่อสญัญาครั 7งต่อไป ค่าธรรมเนียมขั 7นตํ�า ค่าเช่า ค่าเช่าขั 7นตํ�า 

๑. ตูบ้รกิารนํ+าดื�มแบบหยอดเหรยีญ ๑ ปี คราวละไม่เกนิ ๑ ปี - รอ้ยละ ๑๐ ของยอด 

จาํหน่ายต่อ ๑ ตู ้

ในแต่ละเดอืน 

๕๐๐ บาท/
เดอืน/ตู ้

๒,๐๐๐ 
บาท/ตู ้

 - ๑. มอบ ศนค. ๑ , 
ศนค.๒ , ศนค.๓ , 
ศภภ.๑ และ ศภภ.๒ 
เป็นผูพ้จิารณาหาผูไ้ด้
สทิธแิละกาํหนดจุด
ตดิตั +งในพื+นที�ๆ  
รบัผดิชอบตาม
หลกัเกณฑท์ี�ไดร้บั
อนุมตั ิ

๒. ผูไ้ดส้ทิธติอ้งเป็นผู้
จดัหานํ+าประปาและ
ไฟฟ้าเพื�อใชใ้นกจิการ
ของผูเ้ช่าดว้ยตนเอง 
และในกรณีที�ผูไ้ดส้ทิธิ
จาํเป็นตอ้งใช้
นํ+าประปาและไฟฟ้า
ของ กคช. ผูไ้ดส้ทิธิ
ตอ้งชาํระตามปรมิาณ
การใชจ้รงิในอตัราที� 
กคช. กาํหนด 
   

๒. ตูบ้รกิารเครื�องดื�มแบบหยอดเหรยีญ คราวละไม่เกนิ ๓ ปี  - รอ้ยละ ๑๐ ของยอด 

จาํหน่ายต่อตูต้่อเดอืน 

๒๐๐ บาท/
เดอืน/ตู ้

๒ เท่าของ
ค่าเช่าราย
เดอืนขั +นตํ�า 

วนัละ ๕ เท่า
ของค่าเช่า
รายวนัขั +นตํ�า 

๓. เครื�องซกัผา้แบบหยอดเหรยีญ คราวละไม่เกนิ ๓ ปี  -  - ๓๐๐ บาท/
เดอืน/เครื�อง 

๒ เท่าของ 
ค่าเช่าราย
เดอืน 

วนัละ ๕ เท่า
ของค่าเช่า
รายวนั 

๔. โทรศพัทส์าธารณะ คราวละไม่เกนิ ๓ ปี  -  -  -  -  - 

๕. ตูจ้าํหน่ายสนิคา้แบบแขวนผนงั คราวละไม่เกนิ ๓ ปี  - รอ้ยละ ๑๐ ของยอด
จาํหน่ายต่อตู ้
ต่อเดอืน 

๑๐๐ บาท/
เดอืน/ตู ้

๒ เท่าของ
ค่าเช่าราย
เดอืนขั +นตํ�า 

วนัละ ๕ เท่า
ของค่าเช่า
รายวนัขั +นตํ�า 

๖. เครื�องบรกิารเงนิด่วน ATM  

 (กาํหนดใหพ้ื+นที�เช่าไม่เกนิ  
 ๑๐ ตารางเมตร) 

คราวละไม่เกนิ ๓ ปี ๕๐,๐๐๐ บาท/เครื�อง  - ๓,๕๐๐ บาท/
เดอืน/เครื�อง 

๒ เท่าของ 
ค่าเช่าราย
เดอืน 

วนัละ ๕ เท่า
ของค่าเช่า
รายวนั 

แผ่นที� ๑ 



บญัชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ 

ว่าด้วย การขอใช้สถานที�เพื�อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวด ๔ การขออนุญาตติดตั 7งเครื�องอปุกรณ์อตัโนมติัเพื�อบริการชุมชน 

 

๗. โทรศพัทร์ะบบผา่นศนูย ์
 

ค่าตอบแทนที� กคช. จดัเกบ็จากผูด้าํเนินการ 

๑. ค่าตดิตั +งเลขหมายโทรศพัท ์

 ๑.๑ กรณ ีกคช. เดนิระบบสายไวแ้ลว้ใหผู้ด้าํเนินการจ่ายให ้กคช. ในอตัรารอ้ยละ ๓๕ ของค่าตดิตั +ง 

 ๑.๒ กรณ ีกคช. ไมไ่ดเ้ดนิระบบสายไวใ้หผู้ด้าํเนินการรบัค่าตดิตั +งเตม็จาํนวน 

๒. กําหนดจดัเกบ็ค่าตอบแทน ดงันี+ 

 ปีที� ๑ - ๕ ไมเ่กบ็ค่าตอบแทน 

 ปีที� ๖ - ๑๐ กําหนดเกบ็ค่าตอบแทนรอ้ยละ ๑๕ จากผลกําไรการโทรออกสายนอก 
 

 ค่าตอบแทนที� กคช. กาํหนดให้ผูด้าํเนินการจดัเกบ็กบัลูกบ้าน 

๑. ค่าตดิตั +งครั +งแรกไมเ่กนิ       ๑,๐๐๐ บาท/เลขหมาย 

๒. เงนิประกนัเลขหมายละไมเ่กนิ      ๕๐๐ บาท 

๓. ค่าบรกิารรายเดอืนเลขหมายละไมเ่กนิ     ๑๐๐ บาท/เดอืน 

๔. ค่าโทรศพัทภ์ายในพื+นที�เดยีวกนัไมเ่กนิ     ๔ บาท/ครั +ง 

๕. ค่าโทรศพัทน์อกพื+นที�ตามที�องคก์ารโทรศพัทเ์รยีกเกบ็บวกค่าบรกิารไมเ่กนิ ๕ บาท/ครั +ง 

๖. ค่าโทรศพัทต์ดิต่อภายในโครงการไมค่ดิค่าบรกิาร (ฟร)ี 

 

 

 

 

 

 

แผ่นที� ๒ 



บญัชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ 

ว่าด้วย การขอใช้สถานที�เพื�อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวด ๔ การขออนุญาตติดตั 7งเครื�องอปุกรณ์อตัโนมติัเพื�อบริการชุมชน 

๘. ระบบบริการสญัญาณโทรทศัน์รวม 

๘.๑ การติดตั 7งเสาอากาศโทรทศัน์ 

กคช. ไมจ่ดัเกบ็จากผูด้าํเนินการ แต่มเีงื�อนไขใหผู้ด้าํเนินการตอ้งเกบ็ค่าบรกิารจากลกูบา้น ดงันี+ 

 ๑.๑ ค่าตดิตั +งไมเ่กนิ ๑,๓๐๐ บาท/หน่วย โดยใหผ้่อน ๓ งวด ไมค่ดิดอกเบี+ย 

 ๑.๒ ไมเ่รยีกเกบ็ค่าบรกิารรายเดอืน ยกเวน้ผูใ้ชบ้รกิารขอใหต้รวจสอบ หรอืซ่อมแซมโดยคดิค่าบรกิาร
เป็นรายครั +งในอตัราที�เป็นธรรม โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก กคช. 

๘.๒ การติดตั 7งระบบเคเบิ7ลทีวี 

 ๘.๒.๑ กรณีอาคารเช่า - เช่าเซ้ง 

 ค่าตอบแทนที� กคช. เรียกเกบ็จากผูด้าํเนินการ แยกได้ดงันี7  

กคช. กําหนดจดัเกบ็ค่าเช่าสถานที�ในการตดิตั +งอุปกรณ์ ดงันี+ 
 

ค่าเช่าสถานที� 

ปีที� 

ขนาดโครงการ หน่วย : บาท/ปี 

๑ - ๑,๕๐๐ หน่วย ๑,๕๐๑ – ๓,๐๐๐ หน่วย ๓,๐๐๐ หน่วย ขึ+นไป 

๑ 

๒ 

๓ 

๔,๕๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๕๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 

๖,๕๐๐ 

๗,๐๐๐ 

๗,๕๐๐ 

๘,๐๐๐ 

๘,๕๐๐ 

ค่าตอบแทนที� กคช. กาํหนดให้ผูด้าํเนินการเรียกเกบ็จากผูใ้ช้บริการ 

๑. ใหบ้รกิารทวีจีาํนวน ๑๔ ช่องขึ+นไป (ไมร่วมขอ้ ๓) 

 ๑.๑ ค่าตดิตั +งพรอ้มอุปกรณ์ในราคาไมเ่กนิ ๑,๒๐๐ บาท/จดุ (จา่ยครั +งเดยีว) 

 ๑.๒ ค่าบรกิารรายเดอืนไมเ่กนิ ๒๕๐ บาท/จดุ/เดอืน 

๒. ใหบ้รกิารทวีจีาํนวน ๒๑ ช่องขึ+นไป (ไมร่วมขอ้ ๓) 

 ๒.๑ ค่าตดิตั +งพรอ้มอุปกรณ์ในราคาไมเ่กนิ ๖,๕๐๐ บาท/จดุ (จา่ยครั +งเดยีว) 

 ๒.๒ ค่าบรกิารรายเดอืนไมเ่กนิ ๑,๒๑๕.๕๒ บาท/จดุ/เดอืน 

แผ่นที� ๓ 



 

บญัชีแนบท้ายระเบียบการเคหะแห่งชาติ 

ว่าด้วย การขอใช้สถานที�เพื�อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมวด ๔ การขออนุญาตติดตั 7งเครื�องอปุกรณ์อตัโนมติัเพื�อบริการชุมชน 

 

๓. การใหบ้รกิารสญัญาณทั �วไทย (๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑, ITV หรอื FREE TV.) 

 - ผูท้ ี�มรีะบบสญัญาณ TV เดมิอยู่แลว้ สามารถพ่วงสายดงักล่าวเขา้ระบบ TV รวม (MATV) โดยไม่เสยี
ค่าใชจ้า่ย 

 - ผูท้ ี�ไม่มรีะบบสญัญาณ TV ผูด้ําเนินการจะคดิค่าดําเนินการเดนิสายระบบ TV รวม (MATV) ในราคา
ไมเ่กนิ ๕๐๐ บาท/จดุ 

 - การใหบ้รกิารสญัญาณ TV ไทย ๖ ช่อง ใหบ้รกิารฟร ี
 

 ๘.๒.๒ กรณีอาคารชุดเช่าซื7อ  

 ค่าตอบแทนที� กคช. เรียกเกบ็จากผูด้าํเนินการ 

 กําหนดค่าตอบแทนที�ผู้ดําเนินการต้องชําระใหก้บั กคช. เพื�อเช่าสถานที�การให้บรกิารจากวธิกีําหนด
จํานวนหน่วยที�ใช้บรกิาร โดยคดิร้อยละ ๓๐ ของโครงการที�ขอตดิตั +งแล้วนําจํานวนหน่วยที�ขอใช้บรกิาร 
คณูดว้ยค่าตอบแทน ดงันี+ 

๑. กรณผีูด้าํเนินการลงทุนระบบสายพื+นฐาน คดิอตัรา ๑๐ บาท/หน่วย/เดอืน 
๒. กรณโีครงการที� กคช. เดนิระบบสายพื+นฐานไวแ้ลว้ คดิอตัรา ๑๕ บาท/หน่วย/เดอืน 

ค่าตอบแทนที� กคช. กาํหนดให้ผูด้าํเนินการเรียกเกบ็จากผูใ้ช้บริการ 
- เช่นเดยีวกบัอาคารเช่าและเช่าเซง้ขา้งตน้ 

ทั +งนี+ กําหนดระยะเวลาการใหส้ทิธจินถงึวนัที�จดทะเบยีนนิตบุิคคลอาคารชุดในแต่ละโครงการ 

 
 

แผ่นที� ๔ 


