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ระเบียบสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการใช้ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน การปฏิบัติงานจริง
ด้านการเข้าใช้พื้นที่ และการบริหารจัดการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติร ะเบีย บบริหารราชการแผ่น ดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตึกสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บสํ า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการใช้ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี
ทําเนียบรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ตึ ก สั น ติ ไมตรี ” หมายความว่า ตึ ก สั น ติไ มตรี ทํา เนี ย บรั ฐ บาล ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ห ลั ก ภายใน
ประกอบด้วย อาคารหลังนอกหรือเรียกว่าตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ห้องโถงกลาง และอาคารหลังใน
หรือเรียกว่าตึกสันติไมตรี (หลังใน) โดยภายในจะประกอบด้วย ห้องรับรองสีฟ้าหรือเรียกว่าห้องสีฟ้า
ห้องรับรองสีเหลืองหรือเรียกว่าห้องสีเหลือง พื้นที่สําหรับจัดเตรีย มอาหารหรือมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น
และพื้นที่อื่นที่อยู่ภายในบริเวณตึกสันติไมตรี
“หน่วยงานภายใน” หมายความว่า หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ที่มีสถานที่ตั้งทําการ
ภายในบริเวณทําเนี ย บรัฐบาล และสถานที่ตั้งอื่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ที่แต่งตั้งโดย
นายกรั ฐมนตรี และกํา หนดให้ เ บิ ก จ่า ยงบประมาณในการขับ เคลื่ อนภารกิจ จากสํา นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี
“หน่วยงานภายนอก” หมายความว่า หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่มีสถานที่ตั้งทําการ
นอกบริเวณทําเนียบรัฐบาล
“ผู้ขอใช้” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ที่ประสงค์
ขอใช้ตึกสันติไมตรี
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“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลที่รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่ หรือด้านการรักษา
ความปลอดภัย (แล้วแต่กรณี) ที่ผู้อํานวยการสํานักสถานที่และรักษาความปลอดภัยมอบหมายให้กํากับดูแล
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หรือคณะบุคคลที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รับผิดชอบดูแ ล
กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชม การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และกิจกรรมที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ๆ
“คู่มือ” หมายความว่า คู่มือ “ข้อพึงปฏิบัติการใช้พื้นที่ตึกสันติไมตรี” หรือมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น
ซึ่งเป็นเอกสารให้คําแนะนํา วิธีปฏิบัติ เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอใช้และเข้าใช้งานพื้นที่ตึกสันติไมตรี
“เงินประกัน” หมายความว่า เงินสด เช็คหรือดร๊าฟท์หรือหลักทรัพย์อื่นที่ให้ไว้เป็นเครื่องรับรอง
ว่าจะปฏิบั ติต ามเงื่ อนไขการเข้า ใช้ พื้น ที่ตึ กสั น ติ ไมตรี ต ามที่ สํา นัก เลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรี กํา หนด
และจะชดใช้ให้ในทันทีหากเกิดความเสียหาย ตามที่เกิดขึ้นจริง
ข้อ ๕ ให้ เ ลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี หรื อ ผู้ ท่ี เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี มอบหมายให้ สั่ ง
และปฏิบัติราชการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านอาคารสถานที่รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ และลงนามในประกาศสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบนี้
ส่วนที่ ๑
หลักเกณฑ์การขอใช้และการอนุญาต
ข้อ ๖ การขอใช้ตึกสันติไมตรีจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ แ ละสนั บ สนุ น ภารกิ จ ในการรั บ รองแขกภายในประเทศ
และต่างประเทศในโอกาสการเข้าเยี่ยมคารวะ การพบปะหารือ และการเลี้ยงรับรอง
(๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจในการจัด การประชุมหรือสัมมนา การจัด แสดงหรือ
การจัดนิทรรศการ การดําเนินกิจกรรมและภารกิจเชิงนโยบาย และการจัดเลี้ยงตามความเหมาะสม
(๓) เพื่อสนับสนุนภารกิจในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล อาทิ งานรัฐพิธี งานพิธีการ
และงานสําคัญอื่นที่จําเป็นตามความเหมาะสม
(๔) เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสําคัญอื่นที่จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภายใน อาทิ การจัด ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัด กิจกรรมงานวัน เด็กแห่งชาติ
และกิจกรรมอื่นตามความจําเป็นเหมาะสม
(๕) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ประวัติความเป็น มาและองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่าน
กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชม การทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน และกิจกรรมที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ๆ
การขอใช้ตึกสันติไมตรีตาม (๑) (๒) และ (๓) จะต้องเป็นภารกิจที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ในพิธีหรือเป็นเจ้าภาพ
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ข้อ ๗ ให้ผู้ขอใช้ตึกสันติไมตรีมีหนังสือแจ้งขอใช้ตึกสันติไมตรีไปยังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ก่อนถึงวันดําเนินภารกิจหรือกิจกรรมจริง โดยให้นําเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และต้องมีรายละเอียดตามที่กําหนดในคู่มือ
ข้อ ๘ ผู้ขอใช้ต้องได้รับ อนุญาตให้เข้าใช้พื้น ที่ตึกสัน ติไมตรีก่อนจึงจะสามารถเข้าเตรีย ม
การจัดกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
การพิจารณาอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ตึกสันติไมตรีตามข้อ ๖ (๑) (๒) และ (๓) ให้ดําเนินการ
ตามขั้นตอน และธรรมเนียมปฏิบัติที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพึงปฏิบัติ หรือพึงอนุโลมตามสมควร
แก่กรณี โดยทุกกรณีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการ
ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านอาคารสถานที่
กรณีการขอใช้ต ามข้อ ๖ (๔) และ (๕) ให้เป็น อํานาจของผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านอาคารสถานที่
ส่วนที่ ๒
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใช้พื้นที่และมาตรการควบคุมดูแล
ข้อ ๙ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอาจมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่มีก็ได้
แล้วแต่กรณี ทั้งกรณีการได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต เพื่อแจ้งให้ผู้ขอใช้ได้รับทราบ
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้ขอใช้ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ตึกสันติไมตรีเพื่อภารกิจหรือกิจกรรมตามข้อ ๖
(๑) (๒) (๓) และ (๔) แล้ว ก่อนการเข้าใช้พื้นที่ผู้ขอใช้ต้องพึงปฏิบัติตามคู่มือและต้องวางเงินประกัน
ตามที่กําหนดในข้อ ๑๓ ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันทําการ
ข้อ ๑๑ ในการเข้าใช้พื้นที่ตึกสันติไมตรีเพื่อจัดเตรียมงานล่วงหน้า วันงาน และภายหลังเสร็จสิ้น
ภารกิจหรือกิจกรรม ตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ผู้ขอใช้พื้นที่มีหน้าที่ต้องพึงปฏิบัติตามคู่มือ
และระเบียบหรือวิธีการเพื่อการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกําหนด
และพึงปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๒ การเข้าใช้พื้นที่ตึกสันติไมตรีเพื่อภารกิจหรือกิจกรรมตามข้อ ๖ (๕) ให้ผู้ขอใช้ถือปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพึงปฏิบัติ
ส่วนที่ ๓
ค่าใช้จ่าย เงินประกัน และความรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ข้อ ๑๓ ให้ ผู้ ข อใช้ นํ า เงิ น ประกั น ตามบั ญ ชี ค่ า ใช้ จ่ า ยและเงิ น ประกั น แนบท้ า ยระเบี ย บนี้
มามอบให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะคืนเงินประกัน ให้กับผู้ขอใช้ทัน ทีที่เจ้าหน้าที่แ จ้งว่า พื้น ที่
ตึกสันติไมตรีที่ผู้ขอใช้เข้าใช้งานไม่มีความเสียหายใดเกิดขึ้น ภายในเจ็ดวันทําการ
ข้อ ๑๔ ผู้ขอใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิด จากการใช้ตึกสันติไมตรี ตามบัญชีค่าใช้จ่าย
และเงินประกันแนบท้ายระเบียบนี้ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการใช้ตึกสันติไมตรี
ทั้งหมด
ข้อ ๑๕ กรณีพื้นที่ตึกสันติไมตรีที่ผู้ขอใช้เข้าใช้งานได้รับความเสียหาย ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ
แจ้งรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ผู้อํานวยการสํานักสถานที่และรักษาความปลอดภัยทราบโดยด่วน
สํานักสถานที่แ ละรักษาความปลอดภัยต้องดําเนิน การซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้บริเวณพื้น ที่
ที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวคงสภาพเดิมตามระเบียบของทางราชการโดยเร่งด่วน และให้เรีย กเก็บ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งจํานวนจากผู้ขอใช้ หรือหักออกจากเงิน ประกัน และคืนเงินประกันส่วนที่เหลือ
ให้กับผู้ขอใช้ต่อไป หรือหากหักออกจากเงินประกันแล้วไม่เพียงพอ ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาด
จากผู้ขอใช้ต่อไป และหากภายในสามสิบวัน ผู้ขอใช้ไม่ดําเนินการชําระค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดตามที่เรียกเก็บ
ให้สํานักบริหารกลางพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข้อ ๑๖ ให้งดเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามบัญชีค่าใช้จ่ายและเงินประกันแนบท้ายระเบียบนี้
อันเกิดจากการใช้ตึกสันติไมตรีทั้งจํานวน ดังนี้
(๑) ในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เสด็จ ฯ มายังทําเนียบรัฐบาล
(๒) การถวายการต้อ นรั บ พระราชอาคั น ตุ กะ ให้ก ารต้ อนรั บ ราชอาคั น ตุก ะ อาคั น ตุ ก ะ
และแขกของรัฐบาล การถวายเลี้ยงพระกระยาหาร และงานเลี้ยงรับรอง
(๓) งานรัฐพิธี งานด้านการศาสนา และงานเลี้ย งรับรองที่เกี่ย วข้อง โดยมีน ายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน เท่านั้น
(๔) งานนโยบาย งานพิธีการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่ดําเนินการโดยหน่วยงานภายใน
และภารกิจหรือกิจกรรมตามข้อ ๖ (๕)
กรณีเป็นการสมควรเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาอนุญาตให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจํานวน
ไม่เกินกึ่งหนึ่ง โดยไม่นับรวมเงินประกันตามบัญชีค่าใช้จ่ายและเงินประกันแนบท้ายระเบียบนี้ได้
ส่วนที่ ๔
การปฏิบัติอื่น
ข้อ ๑๗ กรณีผู้ ข อใช้ข อรับการสนั บสนุ น วัสดุ อุ ปกรณ์ และอื่ น ๆ จากสํา นักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอาจกําหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ดังกล่าว ทั้งนี้
ให้กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นประกาศสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

การแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนบัญชีค่าใช้จ่ายและเงินประกันแนบท้ายระเบียบนี้ ให้ทําเป็นประกาศ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักสถานที่และรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่จัดทําคู่มือ และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดพิมพ์
ระเบียบนี้ไว้ในคู่มือ เพื่อมอบให้กับผู้ขอใช้พึงปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
ข้อ ๑๘ เงินรายได้ทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัด การตามระเบีย บนี้ สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี อาจขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อนําไปใช้บริหารจัดการตามวัตถุประสงค์
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
การดําเนินการด้านการเงินการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายและเงินประกันที่เรียกเก็บ
ตามระเบียบนี้ ให้สํานักบริหารกลางถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

บัญชีค่าใช้จ่ายและเงินประกัน
สําหรับการเข้าใช้พื้นที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
แนบท้ายระเบียบสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
หน่วย : บาท (ต่อครั้ง)
ตึกสันติไมตรี
๑. อาคารหลังนอก
๒. อาคารหลังใน
๓. ห้องโถงกลาง
๔. ห้องสีเหลือง
๕. ห้องสีฟ้า
๖. พืน้ ที่จัดเตรียม
อาหาร
๗. ใช้ทกุ พื้นที่

หมายเหตุ

ค่าใช้กระแสไฟฟ้า และ
ค่าน้ําประปา
เงินบํารุง
เงินบํารุง
ค่าธรรมเนียม
ค่าทําความสะอาด
ระบบเครื่องปรับอากาศ
(เหมาจ่าย) พรมและผ้าม่าน ครุภัณฑ์ประจําห้อง การใช้สถานที่
(ต่อชั่วโมง)
๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
-

-

-

-

-

๑๒,๐๐๐.๐๐

๙,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

เบ็ดเตล็ด

เงินประกัน

๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐

ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง

-

-

-

๑๒,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง

-

ค่าปรับ

ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง

๑. ค่าใช้กระแสไฟฟ้า เป็นค่าใช้จ่ายแบบเหมารวมสําหรับอุปกรณ์ประกอบการแสดง แสงไฟส่องสว่าง และอืน่ ๆ ทีผ่ ู้ขอใช้นํามา
๒. รายการลําดับที่ ๖ เป็นค่าใช้จ่ายแบบเหมารวมค่าใช้กระแสไฟฟ้า ระบบเครือ่ งปรับอากาศ และระบบกําจัดกลิน่ และให้กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
๓. กรณีมีความจําเป็นต้องจัดให้มีเครือ่ งกําเนิดไฟฟ้าสํารองให้ผขู้ อใช้หรือเจ้าภาพหลักดําเนินการจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเอง หรือหากประสงค์ให้
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดําเนินการ จะประสานให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการเท่านั้น และให้การไฟฟ้านครหลวงเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามอัตราที่กําหนดทั้งจํานวน โดยตรงจากผู้ขอใช้หรือเจ้าภาพหลักต่อไป
๔. การเปิดใช้ระบบเครือ่ งปรับอากาศภายในตึกสันติไมตรีจะต้องเปิดล่วงหน้าก่อนเวลาจัดงาน ๑ ชัว่ โมง
๕. ค่าปรับจะคิดเมื่อผู้ขอใช้ไม่แจ้งยกเลิกการใช้บริการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันทําการ และจะทําการยึดเงินประกันที่ได้วางไว้ด้วย หรือกรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงพื้นที่ตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งจํานวนจากผู้ขอใช้โดยหักออกจากเงินประกัน และให้หมายความรวมถึงเงินส่วนเพิ่ม (ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาด)
ที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากเงินประกันกรณีหักค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงพื้นที่ตามที่เกิดขึน้ จริงทั้งจํานวนแล้วไม่เพียงพอ

