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คํานํา 
 
  แนวทางปฏิบัติ (คู่มือ) การดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ขายที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการขายที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการติดต่อ
ประสานงาน โดยมุ่งหวังเพ่ือทําให้งานสําเร็จได้ตามเป้าหมาย มีผลงานท่ีเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

  ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่
ประสงค์จะศึกษาข้ันตอน วิธีการเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานการขาย 
ที่ราชพัสดุ และสามารถนําความรู้ที ่ได้รับจากแนวทางปฏิบัตินี้ไปบูรณาการร่วมกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือลดข้อผิดพลาดในกระบวนการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงานได้   
 
 นางภารดี  สุวรรณรัตนศรี 
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แนวทางปฏิบัติ (คู่มือ) การดําเนนิการโอนกรรมสิทธ์ิขายท่ีราชพัสดุ 
ที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดนิโดยเฉพาะ 

 
    

 

ที่มา 
  
 ด้วยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 ได้ประกาศ
ให้มีผลบังคับใช้ได้เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 ส่งผลให้งานเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
โอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ  ผู้จัดทําสังกัดส่วนบริหาร-
ศักยภาพท่ีราชพัสดุ  สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพท่ีราชพัสดุ  เคยดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่- 
จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานการโอนกรรมสิทธิ์ขายที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 เห็นว่า การขายท่ีราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 
ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติ  ขั้นตอน  และวิธีการที่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือใช้ประกอบการดําเนินการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ดังนั้น หากมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติงาน
ดังกล่าวไว้ จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีต้องรับโอนงานไปปฏิบัติมีข้ันตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ผู้ปฏิบัติงานเองก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ส่งผลให้ทางราชการมีผลงานที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งหากมีการ
เปล่ียนแปลงตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ จะช่วยทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานแทนกันได้ 
ผู้จัดทําจึงได้จัดทํา แนวทางปฏิบัติ (คู่มือ) การดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ขายท่ีราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะฉบับนี้ไว้ เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน  รวดเร็ว  เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน  ไม่เกิดการทํางานซํ้าซ้อน  และได้งานที่มีคุณภาพตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 
 1.2 เพ่ือแสดงและถ่ายทอดวิธีการทํางานให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ทราบถึงเทคนิควิธีการ
ทํางาน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 1.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานแทนกันได้หากมีการเปล่ียนแปลงตําแหน่งงาน 

1.4 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานการขายที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 ของหน่วยงานต่างๆ ในกรมธนารักษ์ และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบัติและงานประเภทอ่ืนๆ ได้ 

 
2. ขอบเขต 

แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ใช้สําหรับกรณีการขายท่ีราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ กล่าวคือ เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ขายท่ีดินประเภท
ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาที่รัฐยังไม่ได้ใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ หรือเป็นที่ดินที่ได้ดําเนินการ
ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2518 แล้ว  ที่ดินดังกล่าวจึงมีการถือกรรมสิทธิ์อย่างเอกชน และมีคุณสมบัติของท่ีราชพัสดุ
ตามข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 ที่กําหนดว่า การ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุบังคับใช้สําหรับที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้
เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในความหมายของที่ดินราชพัสดุ
ที่จะดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวกับที่ดินราชพัสดุที่กระทรวงการคลังเข้าถือ
กรรมสิทธิ์ ผู้จัดทําจึงขออธิบายความหมายของสถานะของท่ีดินราชพัสดุที่กระทรวงการคลังเข้าถือ
กรรมสิทธิ์ว่ามี 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1 ที่ดินประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตาม
ความในมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ที่ดินที่ใช้ประโยชน์
ในทางราชการเป็นที่ต้ังสํานักราชการบ้านเมือง เป็นต้น 

2.2 ที่ดินประเภททรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาที่รัฐยังไม่ได้ใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
หรือที่ดินที่ได้ดําเนินการถอนสภาพความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 แล้ว ทําให้เป็นการถือกรรมสิทธิ์อย่างเอกชน เช่น ที่ราชพัสดุ
ที่นํามาจัดหารายได้เข้ารัฐ  หรือใช้เป็นที่ปลูกสร้างบ้านพักข้าราชการ  ที่ราชพัสดุที่มาจากทรัพย์สิน 
ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคําพิพากษาของศาลท่ีกรมธนารักษ์เห็นชอบให้ขาย เพราะเห็นว่าที่ราชพัสดุ
ดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือนํามาจัดให้เช่า รวมถึงที่ราชพัสดุที่ได้ 
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มีการทําความตกลงซื้อขาย หรือขายคืนให้กับเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยหน่วยงานนั้นๆ แจ้ง
ความประสงค์ต่อกรมธนารักษ์ว่าจะขายที่ราชพัสดุดังกล่าว กรมธนารักษ์จึงนําเรื่องมาดําเนินการตาม
ข้ันตอนที่กําหนดไว้ เป็นต้น   

ทั้งนี้ ในการพิจารณาโอนกรรมสิทธิ์ขายท่ีราชพัสดุทั้งกรณีใช้วิธีประมูลและไม่ต้องใช้วิธีประมูล 
กระทรวงการคลังได้แต่งต้ังคณะกรรมการตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์
ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
พ.ศ. 2550  ตามคําส่ังกระทรวงการคลัง ที่ 447/2550 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 ซึ่ง
ประกอบด้วย อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนกรมที่ดิน  
ผู้อํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย กรมธนารักษ์  
ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐผู้ดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่จะ
โอนกรรมสิทธิ์นั้นอีกไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและศักยภาพ-
ที่ราชพัสดุ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ดังนี้  

1. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในกฎกระทรวงดังกล่าว  

2. เชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจงหรือให้ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
3. ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 

คณะหนึ่งหรือหลายคณะเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 
4. ดําเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางปฏิบัตินี้จึงครอบคลุมขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ขายที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็น 

สาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะใน 2 กรณี คือ คือ กรณีที่ 1 
ใช้วิธีประมูล  กรณีที่ 2 ไม่ต้องใช้วิธีประมูล ตามข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 ซึ่งก่อนเดือนมกราคม 2557 ภารกิจทางด้านโอนกรรมสิทธิ์
ขายและแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุอยู่ภายใต้การดําเนินงานของส่วนบริหารศักยภาพที่ราชพัสดุ 
สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ  
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3. คําจํากัดความ  

 “กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550” ในที่นี้หมายถึง กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
โอนกรรมสิทธิ ์ที ่ราชพัสดุที ่มิใช่ที ่ดินที ่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที ่ใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550  
 “ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551” ในที่นี้หมายถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
วิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2551 
 “คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550” ในที่นี้หมายถึง คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 “คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551” ในที่นี้หมายถึง คณะกรรมการ
รับและเปิดซองประมูล และคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นเบ้ืองต้น 
 
4. บทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบและการบริหารจัดการ 

 4.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
ก่อนที่กรมธนารักษ์จะมีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ 

กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2557 สํานักพัฒนา-
ธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ มีภารกิจในการปฏิบัติงานด้านการโอนกรรมสิทธิ์ขายท่ีราชพัสดุตาม
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 โดยมีส่วนบริหารศักยภาพที่ราชพัสดุเป็นหน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานโอนกรรมสิทธิ์ขายดังกล่าว ผู้จัดทําดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ 
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานการขายที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 มีหน้าที่
ความรับผิดชอบตามตําแหน่งงานในขณะนั้น ดังนี้ 

4.1.๑ ดําเนินการเก่ียวกับการแลกเปล่ียนท่ีราชพัสดุ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพที่ราชพัสดุ
หรือให้ได้มาซ่ึงท่ีดินที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในทางราชการ หรือพัฒนาในอนาคต 

4.1.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับการขายท่ีราชพัสดุ ตามอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายของรัฐ 

4.1.๓ ดําเนินการจัดซ้ือ หรือจัดหาที่ดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีราชพัสดุหรือรองรับ
โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการให้บริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล 

4.1.๔ ให้คําปรึกษา  แนะนําแนวทางปฏิบัติ  ตลอดจนความเห็นและข้อกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและ/หรือ ส่วนราชการต่างๆ  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ถูกต้องชัดเจน 

4.1.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 4.2 ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
 เมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 ประกาศใช้
เป็นผลให้งานเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ขายที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 ที่ผู้จัดทํา
เคยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติถูกถ่ายโอนไปเป็นภารกิจของกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ  
ผู้จัดทําเห็นว่าการจัดทําแนวทางปฏิบัติงานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เคยปฏิบัติงานด้านการขายมา
ก่อนสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน จึงได้จัดทําแนวทางปฏิบัติงานฉบับนี้และขอบรรยาย
ส้ันๆ ถึงลักษณะงานการโอนกรรมสิทธ์ขายที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 ตามที่ได้
ปฏิบัติซ่ึงดําเนินการแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

  4.2.1 กรณีใช้วิธีประมูล  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวบรวม
นําเสนอคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธาน เพ่ือ
กําหนดมูลค่าของท่ีราชพัสดุโดยประเมินจากราคาที่คาดว่าจะมีการซื้อขายจริงในท้องตลาดใน
ปัจจุบัน แล้วนําเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบหลักการในการขายและราคาข้ันตํ่าตาม
ความเห็นของคณะกรรมการฯ เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว กรมธนารักษ์
จะนําราคาข้ันตํ่าดังกล่าวไปดําเนินการกําหนดเ ง่ือนไขในการประมูลขายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2551 ต่อไป  โดย 

(ก) จัดทําประกาศกรมธนารักษ์เพ่ือประมูลขาย โดยมีสาระสําคัญ คือ 
 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่จะขาย 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประมูล 
 กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประมูล 
 สถานที่และระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซ้ือเอกสารการประมูลและราคา

ของเอกสาร 
(ข) กําหนดเงื่อนไขการประมูลโดยอย่างน้อยให้เป็นไปตามข้อ 15 ของระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551 
(ค) นําความเห็นเสนออธิบดีกรมธนารักษ์แต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซอง

ประมูล และคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นเบ้ืองต้น 
(ง) ดําเนินการเปิดประมูลขายเป็นการทั่วไป ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวง-

การคลังฯ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ถึงหมวด 4  
(จ) เมื่อส้ินสุดการดําเนินการเปิดประมูลขายในข้ันตอนยื่นซองประมูลแล้ว 

คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551 (คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและเสนอความเห็นเบ้ืองต้น) จะเสนอความเห็นในการเปิดประมูลขายท่ีราชพัสดุดังกล่าว
ต่ออธิบดีกรมธนารักษ์ เพ่ือให้ความเห็นชอบกับดําเนินการในข้ันตอนต่อไป ดังนี้ 
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 หากมีผู้มายื่นซองประมูล ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
พ.ศ. 2551 ข้อ 11 และข้อ 12 

 หากไม่มีผู้มายื่นซองประมูล ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
พ.ศ. 2551 ข้อ 19 ในกรณีไม่มีผู้เข้าประมูล หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและ
เง่ือนไขท่ีกําหนด ให้คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นเบ้ืองต้น เสนอ
อธิบดีเพ่ือยกเลิกการประมูลครั้งนั้น โดยสามารถเสนอความเห็นให้ดําเนินการได้เป็น 2 แนวทาง 
ดังนี้ 
 แนวทางท่ี 1  ให้ความเห็นว่า ให้ยกเลิกการประมูลครั้งที่ผ่านมา แต่เนื่องจาก
ราคาขายข้ันตํ่ามีความเหมาะสมแล้วให้เปิดประมูลขายในราคาเดิมอีกครั้ง 

 แนวทางท่ี 2  ให้ความเห็นว่า ให้ยกเลิกการประมูลครั้งที่ผ่านมา แต่เนื่องจาก
ราคาของทรัพย์สินที่กําหนดไว้ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของทรัพย์สิน เห็นสมควรแจ้งให้
สํานักประเมินราคาทรัพย์สินดําเนินการตรวจสอบราคาที่คาดว่าจะมีการซ้ือขายจริงในท้องตลาดตาม
สภาพปัจจุบันของทรัพย์สินอีกครั้ง สําหรับกรณีมีสิ่งปลูกสร้างที่สํานักประเมินราคาทรัพย์สินไม่
สามารถตรวจสอบราคาได้ ให้แจ้งสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุไปร่วมดําเนินการ
ตรวจสอบด้วย เพ่ือให้ข้อมูลท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการตามข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 
มีความถูกต้องครบถ้วน สามารถนําไปพิจารณากําหนดราคาข้ันตํ่าสําหรับประมูลขายได้ 

จากน้ันผู้ปฏิบัติงานต้องนําเรื่องน้ีเสนอขอความเห็นต่ออธิบดีกรมธนารักษ์
เพ่ือดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  ทั้งนี้ ในการนําเสนองานต่ออธิบดี-
กรมธนารักษ์ตามแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ทุกกรณีที่กล่าวถึงให้เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา
ของผู้ปฏิบัติงาน 
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Yes 

 

 

Yes 

No 

 

 

No 

 

Yes 

 

 

 

 

No 

เจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์ 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
/ส่วนบริหารศักยภาพ- 
ท่ีราชพัสดุ 

  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการโอนกรรมสิทธ์ิขาย กรณีใชว้ิธีประมูล 
 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ผู้รบัผดิชอบ 
(ตําแหน่ง/ส่วน) 

1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

2. รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องรวมทั้งความเห็นเสนอกรมธนารักษ์ 
 

 
 

3. กรมธนารักษ์เสนอกระทรวงการคลังอนุมัติ
หลักการในการขายและแต่งต้ังคณะกรรมการตาม
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 

    
 

4. ประชุมคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ  
พ.ศ. 2550 เพ่ือกําหนดราคาขั้นตํ่าของ 
ที่ราชพัสดุที่จะขาย 

 
 

5. นําความเห็นคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2550 เสนออธิบดีกรมธนารักษ์เพ่ือ
พิจารณาลงนามเสนอให้กระทรวงการคลังให้ความ
เห็นชอบราคาขั้นตํ่าที่คณะกรรมการตาม
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 กําหนด 

  

6. ดําเนินการประมูลตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551 
 

 
 

7. ประชุมคณะกรรมการฯ ทีก่ระทรวงการคลังแต่งต้ัง
ตามข้อ 4 ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือก ผู้ประมูลได้และให้ความเห็น
เสนอคณะรัฐมนตรี 

 
 

8. กรมธนารักษ์นําความเห็นของคณะกรรมการ
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 เสนอกระทรวง-
การคลังเพ่ือเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้
โอนกรรมสิทธ์ิขายที่ราชพัสดุ 

 
 

 
9. ดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิทีดิ่น 
 

 
 



แนวทางปฏิบัติ (คู่มือ) การดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ขายท่ีราชพัสดุท่ีมิใช่ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
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เจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์ 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
/ส่วนบริหารศักยภาพ- 
ท่ีราชพัสดุ 

  4.2.2 กรณีไม่ต้องใช้วิธีประมูล ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องว่าการโอนกรรมสิทธิ์ขายกรณีนี้ไม่ต้องดําเนินการโดยวิธีประมูล ตามที่ได้รับ
ยกเว้นตามข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 โดยกรมธนารักษ์อาจพิจารณาให้ความเห็นกําหนด
ราคาข้ันตํ่าไว้ตามที่คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 ให้ความเห็นไว้ได้ แล้วนําเสนอ
กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติให้โอนกรรมสิทธิ์ขาย ตามข้อ 13 หรือข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2550 ต่อไป 

 
 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการโอนกรรมสิทธ์ิขาย กรณีไม่ต้องใช้วิธีประมูล 
 

ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ผู้รบัผดิชอบ 
(ตําแหน่ง/ส่วน) 

1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

2. รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องรวมทั้งความเห็นเสนอกรมธนารักษ์ 
 

 
 

3. กรมธนารักษ์เสนอกระทรวงการคลังอนุมัติ
หลักการในการขายและแต่งต้ังคณะกรรมการตาม
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 

     

4. ประชุมคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ  
พ.ศ. 2550 เพ่ือกําหนดราคาขายที่ราชพัสดุ 
 

 
 

5. นําความเห็นของคณะกรรมการตาม
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 เสนอกระทรวง- 
การคลังเพ่ือเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้
โอนกรรมสิทธ์ิขายที่ราชพัสดุ 

 

 

 
6. ดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิทีดิ่น 
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 4.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ 
  สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพท่ีราชพัสดุมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 21 แห่ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 คือ  

4.3.๑ เสนอแนะนโยบายในการบริหารและพัฒนาท่ีราชพัสดุ  
4.3.๒ กําหนดแนวทางและมาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

รวมทั้งแนวคิดและรูปแบบโครงการของที่ราชพัสดุ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
4.3.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของท่ีราชพัสดุ  
4.3.๔ ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ  
4.3.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีโครงสร้างการบริหารงานในหน่วยงานตามภาพประกอบ 1 
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5. ขั้นตอนการปฏิบตัิงานการโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุเพื่อขาย   

5.1 กรณีใช้วิธีประมูล มีขั้นตอนในการดําเนินการ 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 1.1 หน่วยงานหรือส่วนราชการมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการขายท่ีราชพัสดุ 
 1.2 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่ได้รับแจ้งมาว่า 
  1.2.1 ที่ราชพัสดุที่จะขายมีหน่วยงานใด/ผู้ใดครอบครองใช้ประโยชน์หรือไม่  
  1.2.2 เป็นทีร่าชพัสดุประเภทใด 

 เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา (ดําเนินการตามข้ันตอนการขายได้) 
 เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 

(ต้องถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2518 ก่อนจึงจะดําเนินการขายได้) 

  1.2.3 มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ กําหนดเง่ือนไขในการขายท่ีราชพัสดุ 
การนําเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินของที่ราชพัสดุที่จะขายไว้หรือไม่ 
  1.2.4 มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ทะเบียนที่ราชพัสดุ  โฉนดที่ดิน  
การใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ  ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์  ข้อจํากัด  ผู้บุกรุก  เป็นต้น ครบถ้วน
และถูกต้อง  หากรายละเอียดยังไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ขอข้อมูลที่ต้องการ
เพ่ิมเติมจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดในแบบสํารวจที่ราชพัสดุ 
(ภาพประกอบ 2)  

 1.3 เมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุครบถ้วนแล้ว แจ้ง
สํานักประเมินราคาทรัพย์สินวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาประเมินและราคาท่ีคาดว่าจะมีการซ้ือขาย
จริงในท้องตลาดในปัจจุบันของท่ีดิน/อาคารราชพัสดุที่จะขาย พร้อมแจ้งกําหนดการไปดูสถานท่ี 
เพ่ือให้เห็นสภาพพ้ืนที่จริงและสภาพแวดล้อมโดยรอบ (กรณีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ราชพัสดุไม่
เพียงพอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม) เพ่ือ
ประกอบการนําเสนอให้คณะกรรมการตามข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 พิจารณา 

แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 1  
 
 
 
 
 
 
  

รับเรื่องการขายท่ีราชพัสดุ
จากหนวยงานหรือ 

สวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

ตรวจสอบขอเท็จจริงและเอกสาร
หลั ก ฐ า นที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ข อ ง
ท่ีราชพัสดุท่ีจะดําเนินการขาย 

แจงใหสํานักประเมินราคาทรัพยสิน
วิเคราะหเปรียบเทียบราคาประเมิน
และราคาที่คาดวาจะมีการซื้อขาย
จริงของที่ดินและ/หรืออาคารราชพัสดุ
พรอมแจงกําหนดการไปดูสถานท่ี
และ/หรือขอเอกสารหลักฐานและ
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 



แนวทางปฏิบัติ (คู่มือ) การดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ขายท่ีราชพัสดุท่ีมิใช่ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
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 ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งความเห็น
เสนอกรมธนารักษ์  

 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐานท่ีได้รับจากสํานักประเมิน-
ราคาทรัพย์สิน 

 2.1.1 ตรวจสอบเอกสารท่ีได้รับว่า เลขท่ีโฉดที่ดิน เลขที่ทะเบียนที่ราชพัสดุ ตําบล 
อําเภอ จังหวัด ถูกต้องตรงตามเอกสารที่ได้ขอข้อมูลเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาขายหรือไม่ 
  2.1.2 ตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินของที่ดิน/อาคาร 

 เป็นข้อมูลรอบบัญชีปีปัจจุบัน (ปีที่จะดําเนินการประมูลขายที่ราชพัสดุ) 
 ราคาท่ีได้มาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของอาคารหรือไม่ สามารถ

ตรวจสอบโดยพิจารณาจากข้อมูลราคาตลาดของแปลงเปรียบเทียบที่สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
แจ้งมา และสภาพท่ีแท้จริงของอาคาร (ผู้ปฏิบัติควรลงพ้ืนที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงเพ่ือให้เห็น
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ตลอดจนสภาพทําเล ซ่ึงจะทําให้สามารถช้ีแจงและรายงานผลให้
คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 ทราบได้อย่างชัดเจน)  
 2.1.3 ตรวจสอบข้อมูลราคาท่ีคาดว่าจะมีการซ้ือขายจริงในท้องตลาดในปัจจุบัน 
(ราคาตลาด) ว่า 

 เป็นข้อมูลปีปัจจุบัน (ปีที่จะดําเนินการประมูลขายที่ราชพัสดุ) 
 ราคาได้มาจากการคํานวณแปลงเปรียบเทียบ (Single Value) หรือ

จากราคาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมท่ีดิน โดยแยกส่วนเป็นราคาท่ีดิน และราคาส่ิงปลูกสร้าง 
ให้ตรวจสอบเพ่ือจะได้แจ้งให้คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 พิจารณาความถูกต้อง
และเหมาะสมของข้อมูลท่ีใช้ในการกําหนดราคา 
 2.2 เมื่อได้ข้อมูลและเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้จัดทําร่างหนังสือเสนออธิบดี-
กรมธนารักษ์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นําเรื่องเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา 

เทคนิคการดําเนินการ  หากผู้ปฏิบัติงานไม่เคยดําเนินการเรื่องการขายมาก่อน ผู้ปฏิบัติงานควร
ศึกษาแฟ้มการดําเนินการเรื่องการขายท่ีราชพัสดุแปลงอ่ืนๆ ก่อน เพ่ือให้ทราบว่า ควรตรวจสอบ
ข้อมูลอะไรเพ่ิมเติมจากแบบสํารวจการใช้ที่ราชพัสดุที่จะสอบถามจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีก
หรือไม่ เช่น สิทธิในการครอบครองที่ดิน ราคาประเมินและราคาท่ีคาดว่าจะมีการซ้ือขายจริงใน
ท้องตลาด เป็นต้น  ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นการป้องกันไม่ให้
ข้อมูลผิดพลาดซ่ึงจะเป็นเหตุให้ต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ หลายครั้ง ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับด้วยความละเอียดรอบคอบ 
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แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 3 กรมธนารักษ์เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการในการ
ขายและแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 

  3.1 ตรวจสอบการแต่งต้ังคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 

  กรณีมีคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 แล้ว 

  ให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการตามข้ันตอนที่ 4 เพ่ือให้คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2550 กําหนดราคาขั้นตํ่าก่อน จากนั้นจึงนําความเห็นดังกล่าวเสนอกระทรวงการคลัง
เพ่ือขออนุมัติหลักการในการขายและให้ความเห็นชอบกับการกําหนดราคาข้ันตํ่าในคราวเดียวกัน 

   กรณียังไม่มีคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550  
  ให้ผู้ปฏิบัติงานส่งเรื่องตามข้ันตอนที่ 2 ให้กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติหลักการ
ในการขายและแต่งต้ังคณะกรรมการตามข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550  
 3.2 กระทรวงการคลังอนุมัติหลักการในการขายและส่งเรื่องคืนให้กรมธนารักษ์เพื่อ
นํามาจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกําหนดราคาข้ันตํ่าในการประมูลขาย 

แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 3  
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 เพื่อกําหนด
ราคาขั้นต่ําของที่ราชพัสดุที่จะขาย  

4.1 ผู้ปฏิบัติงานจัดทําร่างหนังสือนําเสนอประธานกรรมการตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2550 กําหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณากําหนดราคาข้ันตํ่าของที่ราชพัสดุ 
พร้อมแนบระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

รับเรื่องการ 
ตรวจสอบขอมูลจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบหลักฐานรายละเอียด
ความครบถวนและความถูกตอง

ของขอมูลที่ไดรับ 

รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของพรอม
ความเห็นเสนออธิบดีกรมธนารักษ
พิจารณาลงนามในรางหนังสือ

ถึงกระทรวงการคลัง

ขอมูล
ถูกตองและ
ครบถวน 

ขอมูลไมถูกตองครบถวน 
ตองกลับไปดําเนินการ 

ตามข้ันตอนที่ 1 ในหนา 10 

กรมธนารักษเสนอกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการในการขาย 

นําเสนออธิบดีกรมธนารักษ
พิจารณาลงนามในรางหนังสือ

ถึงกระทรวงการคลัง 
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4.2 ร่างหนังสือเชิญกรรมการภายนอก (ประกอบด้วย ผู้แทนกรมท่ีดิน ผู้แทนส่วน-
ราชการ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐผู้ดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุที่จะโอนกรรมสิทธิ์ 
รวมถึงสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่)  

4.3 นําเอกสารตาม 4.1 และ 4.2 เสนอให้ประธานกรรมการเห็นชอบและลงนาม
ไปพร้อมกัน สําหรับกรรมการภายในกรมธนารักษ์ หน่วยงานท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการลงนามในหนังสือ
เชิญประชุมได้โดยตรง 

4.4 จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
4.5 จัดทํารายงานการประชุม 
4.6 แจ้งคณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชมุ 

ข้อพึงระวัง กรณีมีคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 แล้ว ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถจัดประชุมคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อกําหนดราคาขั้นตํ่าของที่ราชพัสดุ แล้วจึงเสนออธิบดี
กรมธนารักษ์เพ่ือลงนามถึงกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการในการขายและกําหนด
ราคาข้ันตํ่าของท่ีราชพัสดุที่จะขายในคราวเดียวกันได้ 

แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 5 นําความเห็นคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 เสนอ
อธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อพิจารณาลงนามเสนอให้กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบราคาขั้นต่ํา
ที่คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 กําหนด 

 5.1 เมื่อครบกําหนดวันให้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทํา
ร่างหนังสือพร้อมความเห็นและเหตุผลของคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 ที่พิจารณา
กําหนดราคาขั้นตํ่า จํานวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เสนออธิบดีกรมธนารักษ์  และฉบับที่ 2 เสนอ
กระทรวงการคลัง  
 5.2 นําเรื่องตาม 5.1 เสนออธิบดีกรมธนารักษ์ลงนามเพ่ือนําเสนอให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดราคาข้ันตํ่าตามที่คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 
กําหนด  
 5.3 เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบแล้ว จะส่งเรื่องตาม 5.1 คืนให้กรมธนารักษ์
เพ่ือนําไปดําเนินการประมูลขายตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551 ต่อไป 

เสนอ 
ประธานกรรมการ
กําหนดวันประชุม

เมื่อกระทรวงการคลัง
อนุมัติหลักการ 
ในการขายแลว 

จัดทําระเบียบ-
วาระการประชุม
และเอกสาร

ประกอบการประชุม

แจงเชิญประชุม
คณะกรรมการฯ

จัดประชุม
คณะกรรมการฯ

จัดทํารายงาน
การประชุม 

แจงคณะกรรมการฯ 
รับรองรายงานการประชุม
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แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 5  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการประมูลตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551 

 6.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการประมูลขายและส่งให้ส่วนราชการต่าง ๆ  
ปิดประกาศประมูลขาย (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551 ข้อ 13) 
 6.2 เสนออธิบดีกรมธนารักษ์เพ่ือพิจารณาเง่ือนไขการประมูลและลงนามในประกาศ
ประมูลขาย 
 6.3 ให้หรือขายเอกสารการประมูลขายและเง่ือนไขการประมูล ตามข้อ 14 (1) แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551 มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 วัน 
 6.4 ภายหลังจากการส้ินสุดวันให้หรือขายเอกสารการประมูลแล้วอาจจะจัดให้ 
ผู้ประสงค์เข้าประมูลไปดูสถานท่ีและหรือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล ตามข้อ 14 (2) 
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551 โดยให้ดําเนินการก่อนวันรับซองประมูลไม่น้อยกว่า 
20 วัน 
 6.5 ยื่นซองและรับซองประมูลต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประมูล (ดูหน้าที่ของ
คณะกรรมการในข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551) 
 6.6 คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นเบ้ืองต้นพิจารณา
ผลการประมูลและให้ความเห็นเบ้ืองต้น (ดูหน้าที่ของคณะกรรมการในข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวง-
การคลังฯ พ.ศ. 2551) 
 
ดู Check list (ภาพประกอบ 3) เพ่ือช่วยในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการประมูล  

ผูปฏิบัติงานรวบรวมขอมูลและ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เสนออธิบดีกรมธนารักษ 

กระทรวงการคลัง
พิจารณา 

ใหความเห็นชอบ
ราคาข้ันต่ํา

รับเรื่องคืนจากกระทรวงการคลัง
เพื่อนําเรื่องเสนอทานอธิบดี 
เปดประมูลขายท่ีราชพัสดุ 

อธิบดีกรมธนารักษ
ลงนามใน 

รางหนังสือถึง
กระทรวงการคลัง 

ผูปฏิบัติงานรวบรวมขอมูล
นําเสนอทานอธิบดีเปดประมูล
ขายท่ีราชพัสดุตามระเบียบ

กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551
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แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพิจารณาผลการประมูลมี 2 กรณี คือ 

 กรณีมีผู้มายื่นซองประมูล ให้นําผลการประมูลเสนออธิบดีกรมธนารักษ์เพ่ือพิจารณา
แล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2550 พิจารณาคัดเลือกผู้ประมูลได้ใน
ข้ันตอนท่ี 7 ต่อไป 

แผนผังการดําเนินการกรณีมีผู้มายื่นซองประมูล 
 
 
 
 

 กรณีไม่มีผู้มายื่นซองประมูล ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551 โดยในทางปฏิบัติที่ผ่านมาจะดําเนินการเปิดประมูล
ขายอีกครั้งโดยพิจารณาจากการกําหนดราคาข้ันตํ่าใน 2 แนวทาง คือ 
 แนวทางท่ี 1  ใช้ราคาข้ันตํ่าเดิมที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ ดําเนินการในข้ันตอน
ที่ 6 อีกครั้ง 
ข้อพึงระวัง  ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบว่าการประมูลขายครั้งใหม่สามารถใช้ราคาประเมินตามรอบบัญชี
เดิมได้หรือไม่ หากต้องใช้ราคาประเมินตามรอบบัญชีใหม่ต้องแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ
ตรวจสอบราคาประเมินและราคาท่ีคาดว่าจะเป็นราคาซ้ือขายจริงในท้องตลาดในปัจจุบันอีกครั้ง  
 แนวทางท่ี 2  เสนอกระทรวงการคลังทบทวนการกําหนดราคาข้ันตํ่าใหม่ ซ่ึงต้องพิจารณา
จากข้อเท็จจริงและสภาพปัจจุบันของที่ราชพัสดุที่จะขาย 

เสนอกรมธนารักษพิจารณา
เง่ือนไขการประมูลและ 
ลงนามในประกาศ 

จัดเตรียมเอกสารประกอบ 
การประมูลขายและสงให 

สวนราชการตางๆ ปดประกาศ 

เปดใหหรือขาย 
เอกสารและเงื่อนไข 
การประมูลขาย 

ชี้แจงรายละเอียด 
และดูสถานท่ีประมูล

เปดซองประมูลตอ
คณะกรรมการรับและ 
เปดซองประมูล 

คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและเสนอความเห็นเบ้ืองตน

พิจารณาผลการประมูลและ 
ใหความเห็นในเบ้ืองตน 

นําความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
เสนอความเห็นเบ้ืองตนเสนอ 
อธิบดีกรมธนารักษพิจารณา 

จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการจัดทํา 

ระเบียบวาระการประชุม 
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16 

ข้อพึงระวัง การดําเนินการตามกรณีนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเริ่มดําเนินการโดยแจ้งให้สํานักประเมิน-
ราคาทรัพย์สินไปตรวจสอบราคาประเมินและราคาตลาดของที่ราชพัสดุอีกครั้ง  หากตรวจสอบ
แล้วพบว่า สํานักประเมินราคาทรัพย์สินแจ้งข้อมูลเฉพาะราคาท่ีดิน ไม่สามารถประเมินราคา 
ส่ิงปลูกสร้างได้  ผู้ปฏิบัติงานต้องส่งเรื่องให้สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุประเมิน
ราคาสิ่งปลูกสร้างเพื่อนําความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 
พิจารณากําหนดราคาข้ันตํ่า 

แผนผังการดําเนินการกรณีไม่มีผู้มายื่นซองประมูล 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
  
  
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 7 ประชุมคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 เพื่อพจิารณา
คัดเลือกผู้ประมูลได้ พร้อมให้ความเหน็เสนอต่อคณะรัฐมนตร ี

7.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทําร่างหนังสือนําเสนอประธานกรรมการ (อธิบดีกรมธนารักษ ์) 
กําหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ประมูลได้ 
และให้ความเห็นเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี พร้อมแนบระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม 

7.2 ร่างหนังสือเชิญกรรมการภายนอก (ประกอบด้วย ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนส่วน-
ราชการ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐผู้ดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุที่จะโอนกรรมสิทธิ์ 
รวมถึงสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่)   

7.3 นําเอกสารตาม 7.1 และ 7.2 เสนอให้ประธานกรรมการเห็นชอบและลงนาม
ไปพร้อมกัน สําหรับกรรมการภายในกรมธนารักษ์ ให้ฝ่ายเลขานุการลงนามในหนังสือเชิญประชุม
ได้โดยตรง 

รับเรื่องคืนจาก 
อธิบดีกรมธนารักษ 

แจงสํานักประเมิน
ราคาทรัพยสิน 
ใหตรวจสอบราคา

อีกครั้ง 

สงเรื่องใหสํานักพัฒนาและ-
บํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ

ตรวจสอบ 
ราคาส่ิงปลูกสราง 

กรณีสํานักประเมินราคาทรัพย์สินแจ้งว่า 
ไม่สามารถประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างได้ 

กรณีสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน 
ประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างเอง 

ดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ี 3 

กรณีมูลคาข้ันต่ําไม
เปลี่ยนแปลง ดําเนินการ

ตามข้ันตอนท่ี 6 

กรณีมูลคาข้ันต่ํา
เปลี่ยนแปลง ดําเนินการ

ตามข้ันตอนท่ี 4 
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17 

7.4 จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
7.5 จัดทํารายงานการประชุม 

  7.6 แจ้งคณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชมุ 

แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 8   กรมธนารักษ์นําความเห็นของคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2550 เสนอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 8.1 เมื่อครบกําหนดวันให้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานรวบรวม
ความเห็นของคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 และจัดทําร่างหนังสือ จํานวน 3 ฉบับ 
คือ ฉบับที่ 1 เสนออธิบดีกรมธนารักษ์  ฉบับที่ 2 เสนอกระทรวงการคลัง  และฉบับที่ 3 เสนอ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 8.2 นําเรื่องตาม 8.1 เสนออธิบดีกรมธนารักษ์พิจารณาลงนามในร่างหนังสือถึง
กระทรวงการคลัง และลงนามกํากับในร่างหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 8.3 กรมธนารักษ์นําเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบและ 
ลงนามในร่างหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 8.4 กระทรวงการคลังเห็นชอบและลงนามในเอกสารตาม 8.1 และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติให้ขายท่ีราชพัสดุดังกล่าวตามอํานาจหน้าที่ในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 

แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 
ประธานกรรมการ
กําหนดวันประชุม

 จัดทําระเบียบวาระ 
การประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 แจงเชิญประชุม
คณะกรรมการฯ 

 จัดประชุม
คณะกรรมการฯ 

 จัดทํารายงาน
การประชุม  

 แจงเวียนและ
รับรองรายงาน
การประชุม  

 นําเสนออธิบดีกรมธนารักษ
ใหความเห็นชอบ 
ตามความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

คณะรัฐมนตรอีนุมัติให 
โอนกรรมสิทธิข์ายท่ีราชพัสดุ
ตามขอ 3 แหงกฎกระทรวงฯ 

พ.ศ. 2550 

รับเรื่องคืนจาก
อธิบดีกรมธนารักษ

 กระทรวงการคลัง
เห็นชอบตามท่ี 

กรมธนารักษเสนอแลว 
นําเสนอเรื่องไปยังสํานัก-
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอเรื่องตอ
คณะรัฐมนตร ี
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 ขั้นตอนที่ 9  ดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสด ุ

  9.1 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โอนกรรมสิทธิ์ขายให้แก่ ผู้ประมูลได้แล้ว ให้
ผู้ปฏิบัติงานจัดทําร่างหนังสือนําเสนออธิบดีกรมธนารักษ์แต่งต้ังผู้แทนเพ่ือไปดําเนินการ 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ขายท่ีราชพัสดุ 
 9.2 ผู้แทนกรมธนารักษ์ไปดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
ให้กับผู้ประมูลได้ ณ สํานักงานท่ีดินที่ที่ดินนั้นต้ังอยู่ 

ข้อพึงระวัง  ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือ
ป้องกันปัญหาเอกสารไม่ครบหรือสูญหาย เช่น โฉนดท่ีดินฉบับผู้ถือ  หนังสือมอบอํานาจจาก
กรมธนารักษ์  ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ขาย เป็นต้น 

แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 9 
 
 
 
 
 
 

 

 นําเสนออธิบดีกรมธนารักษ
แตงตั้งผูแทนดําเนินการ
จดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ 

ขายท่ีราชพัสดุ 

 ดําเนินการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม  
ณ สํานักงานท่ีดิน 
ท่ีท่ีดินตั้งอยู 

รับเรื่องคืนจาก
กระทรวงการคลัง 
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 5.2 การโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุเพื่อขาย กรณีไม่ต้องใช้วิธีประมูล เป็นการดําเนินการ
ขายตามข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 มีขั้นตอนในการดําเนินการ 6 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 1.1 หน่วยงานหรือส่วนราชการมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการขายท่ีราชพัสดุ 
 1.2 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่ได้รับแจ้งมาว่า 
  1.2.1 ที่ราชพัสดุที่จะขายมีหน่วยงานใด/ผู้ใดครอบครองใช้ประโยชน์หรือไม่  
  1.2.2 เป็นทีร่าชพัสดุประเภทใด 

 เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา (ดําเนินการตามข้ันตอนการขายได้) 
 เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 

(ต้องถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ. 2518 ก่อนจึงจะดําเนินการขายได้) 

  1.2.3 มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ กําหนดเง่ือนไขในการขายท่ีราชพัสดุ 
การนําเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินของที่ราชพัสดุที่จะขายไว้หรือไม่ 
  1.2.4 มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ทะเบียนที่ราชพัสดุ  โฉนดที่ดิน  
การใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ  ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์  ข้อจํากัด  ผู้บุกรุก  เป็นต้น ครบถ้วน
และถูกต้อง  หากรายละเอียดยังไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ขอข้อมูลที่ต้องการ
เพ่ิมเติมจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดในแบบสํารวจที่ราชพัสดุ 
(ภาพประกอบ 2)  

 1.3 เมื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุครบถ้วนแล้ว แจ้ง
สํานักประเมินราคาทรัพย์สินวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาประเมินและราคาที่คาดว่าจะมีการซ้ือขาย
จริงในท้องตลาดในปัจจุบันของที่ดิน/อาคารราชพัสดุที่จะขาย พร้อมแจ้งกําหนดการไปดูสถานท่ี
เพ่ือให้เห็นสภาพพื้นท่ีจริงและสภาพแวดล้อมโดยรอบ (กรณีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ราชพัสดุไม่เพียงพอ
ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม) เพ่ือประกอบการ
นําเสนอให้คณะกรรมการตามข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 พิจารณา 

แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องการขอใหขาย 
ท่ีราชพัสดุจาก 

สวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

ตรวจสอบขอเท็จจริงและเอกสาร
หลั ก ฐ า นที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ขอ ง
ท่ีราชพัสดุท่ีจะดําเนินการขาย 

แจงใหสํานักประเมินราคาทรัพยสิน
วิเคราะหเปรียบเทียบราคาประเมิน
และราคาท่ีคาดวาจะมีการซื้อขาย
จริ งของที่ ดิ นและ /หรื ออาคา ร
พรอมแจงกําหนดการไปดูสถานท่ี 
และ/หรือขอเอกสารหลักฐานและ
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 



แนวทางปฏิบัติ (คู่มือ) การดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ขายท่ีราชพัสดุท่ีมิใช่ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 

 

 

20 

 ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและความเห็น
เสนอกรมธนารักษ์ 

 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐานท่ีได้รับจากสํานักประเมิน-
ราคาทรัพย์สิน 

 2.1.1 ตรวจสอบเอกสารท่ีได้รับว่า เลขท่ีโฉดที่ดิน เลขที่ทะเบียนที่ราชพัสดุ ตําบล 
อําเภอ จังหวัด ถูกต้องตรงตามเอกสารที่ได้ขอข้อมูลเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาขายหรือไม่ 
  2.1.2 ตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินของที่ดิน/อาคาร 

 เป็นข้อมูลรอบบัญชีปีปัจจุบัน (ปีที่จะดําเนินการประมูลขายที่ราชพัสดุ) 
 ราคาท่ีได้มาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของอาคารหรือไม่ สามารถ

ตรวจสอบโดยพิจารณาจากข้อมูลราคาตลาดของแปลงเปรียบเทียบที่สํานักประเมินราคาทรัพย์สิน
แจ้งมา และสภาพท่ีแท้จริงของอาคาร (ผู้ปฏิบัติควรลงพ้ืนที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงเพ่ือให้เห็น
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ตลอดจนสภาพทําเล ซ่ึงจะทําให้สามารถช้ีแจงและรายงานผลให้
คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 ทราบได้อย่างชัดเจน)  
 2.1.3 ตรวจสอบข้อมูลราคาท่ีคาดว่าจะมีการซ้ือขายจริงในท้องตลาดใน
ปัจจุบัน/ราคาตลาดว่า 

 เป็นข้อมูลปีปัจจุบัน (ปีที่จะดําเนินการประมูลขายที่ราชพัสดุ) 
 ราคาได้มาจากการคํานวณแปลงเปรียบเทียบ (Single Value) หรือ

จากราคาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมท่ีดิน โดยแยกส่วนเป็นราคาท่ีดิน และราคาส่ิงปลูกสร้าง 
ให้ตรวจสอบเพ่ือจะได้แจ้งให้คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 พิจารณาความถูกต้อง
และเหมาะสมของข้อมูลท่ีใช้ในการกําหนดราคา 
 2.2 เมื่อได้ข้อมูลและเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้จัดทําร่างหนังสือเสนออธิบดี-
กรมธนารักษ์เพ่ือพิจารณาให้ขายโดยไม่ต้องประมูลตามที่กําหนดไว้ในข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2550 โดยสามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ 
  2.2.1 กรณขีายตามข้อ 6 (1) และข้อ 6 (3) ต้องกําหนดราคาขายตามราคาซ้ือ
ขายจริงในทอ้งตลาดในปัจจุบัน 
  2.2.2 กรณีขายตามข้อ 6 (2) กระทรวงการคลังพิจารณากําหนดราคาได้ตาม
ความเหมาะสม 

เทคนิคการดําเนินการ  หากผู้ปฏิบัติงานไม่เคยดําเนินการเรื่องการขายมาก่อน ผู้ปฏิบัติงานควร
ศึกษาแฟ้มการดําเนินการเรื่องการขายท่ีราชพัสดุแปลงอ่ืนๆ ก่อน เพ่ือให้ทราบว่า ควรตรวจสอบ
ข้อมูลอะไรเพ่ิมเติมจากแบบสํารวจการใช้ที่ราชพัสดุที่จะสอบถามจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีก
หรือไม่ เช่น สิทธิในการครอบครองที่ดิน ราคาประเมินและราคาท่ีคาดว่าจะมีการซ้ือขายจริงใน
ท้องตลาด เป็นต้น  ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นการป้องกันไม่ให้
ข้อมูลผิดพลาดซ่ึงจะเป็นเหตุให้ต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ หลายครั้ง ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับด้วยความละเอียดรอบคอบ 
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แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 3 กรมธนารักษ์นําเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการใน
การขายและแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 

 3.1 ตรวจสอบการแต่งต้ังคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 

  กรณีมีคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 แล้ว 

  ให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการตามข้ันตอนที่ 4 เพ่ือให้คณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2550 กําหนดราคาขั้นตํ่าก่อน จากนั้นจึงนําความเห็นดังกล่าวเสนอกระทรวงการคลัง
เพ่ือขออนุมัติหลักการในการขายและให้ความเห็นชอบกับการกําหนดราคาข้ันตํ่าในคราวเดียวกัน 

   กรณียังไม่มีคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550  
  ให้ผู้ปฏิบัติงานส่งเรื่องตามข้ันตอนที่ 2 ให้กระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติหลักการ
ในการขายและแต่งต้ังคณะกรรมการตามข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550  
 3.2 กระทรวงการคลังอนุมัติหลักการในการขายและส่งเรื่องคืนให้กรมธนารักษ์
เพ่ือนํามาจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกําหนดราคาข้ันตํ่าในการประมูลขาย 

แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 3  
 

 
 
 
 
 

  ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 เพื่อกําหนด
ราคาที่ราชพัสดุที่จะขาย 

 4.1 ผู้ปฏิบัติงานจัดทําร่างหนังสือนําเสนอประธานกรรมการตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2550 กําหนดวันประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดราคาขายที่ราชพัสดุ พร้อมแนบ
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

เมื่อไดรับขอมูลจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบหลักฐานรายละเอียด
ความครบถวนและถูกตอง 

ของขอมูลที่ไดรับ 

รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของพรอม
ความเห็นเสนออธิบดีกรมธนารักษ
พิจารณาลงนามในรางหนังสือ

ถึงกระทรวงการคลัง 

ขอมูล
ถูกตองและ
ครบถวน 

หากขอมูลไมถกูตองครบถวน 
ตองกลับไปดําเนินการ 

ตามข้ันตอนที่ 1 ในหนา 19 

กรมธนารักษเสนอกระทรวงการคลัง 
เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการในการขาย 

นําเสนออธิบดีกรมธนารักษ
พิจารณาลงนามในรางหนังสือ

ถึงกระทรวงการคลัง 
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 4.2 ร่างหนังสือเชิญกรรมการภายนอก (ประกอบด้วย ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนส่วน-
ราชการ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐผู้ดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุที่จะโอนกรรมสิทธิ์ 
รวมถึงสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่)  

 4.3 นําเอกสารตาม 4.1 และ 4.2 เสนอให้ประธานกรรมการให้ความเห็นชอบและ 
ลงนามไปพร้อมกัน สําหรับกรรมการภายในกรมธนารักษ์ ฝ่ายเลขานุการลงนามในหนังสือเชิญประชุม
ได้โดยตรง 

 4.4 จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
 4.5 จัดทํารายงานการประชุม 
 4.6 แจ้งคณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม 

ข้อพึงระวัง   กรณีมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 แล้ว ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัด
ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวเพ่ือกําหนดราคาขายท่ีราชพัสดุ แล้วจึงเสนออธิบดีกรมธนารักษ์เพ่ือ
ลงนามถึงกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการในการขายและกําหนดราคาขายที่ราชพัสดุ
ตามข้อ 6 (1) และ 6 (3) ในคราวเดียวกันได้ สําหรับการขายตามข้อ 6 (2) กระทรวงการคลังโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจอนุมัติให้ขายท่ีราชพัสดุได้ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 13 แห่ง
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 

แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขั้นตอนที่ 5  นําความเห็นคณะกรรมการตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 เสนอ
อธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อพิจารณาลงนามเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาใน 2 กรณี ดังนี้ 
 
   1. กรณีกระทรวงการคลงัอนุมัติให้โอนกรรมสิทธ์ิขายที่ราชพสัดุตาม
ข้อ 13 แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 ให้ดําเนนิการตามขอ้ 5.1.1 
   2. กรณีกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบให้นําเสนอขออนุมัติให้
โอนกรรมสิทธ์ิขายที่ราชพัสดุต่อคณะรัฐมนตรี ให้ดําเนินการตามข้อ 5.1.2 

 5.1 เมื่อครบกําหนดวันให้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้ 
  5.1.1 กรณีขายตามข้อ 6 (2) แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 

เสนอ 
ประธานกรรมการ
กําหนดวันประชุม

เมื่อกระทรวงการคลัง
อนุมัติหลักการ 
ในการขายแลว 

จัดทําระเบียบ-
วาระการประชุม
และเอกสาร

ประกอบการประชุม

แจงเชิญประชุม
คณะกรรมการฯ

จัดประชุม
คณะกรรมการฯ

จัดทํารายงาน
การประชุม 

แจงคณะกรรมการฯ 
รับรองรายงานการประชุม
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   ผู้ปฏิบัติงานจัดทําร่างหนังสือ จํานวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เสนออธิบดี-
กรมธนารักษ์  และฉบับท่ี 2 เสนอกระทรวงการคลัง โดยให้นําความเห็นและเหตุผลของคณะกรรมการ
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 ที่ได้พิจารณากําหนดราคาขายไว้เสนอกระทรวงการคลัง โดยให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติให้โอนกรรมสิทธิ์ขายที่ราชพัสดุให้กับผู้ซื้อตาม
ข้อ 13 แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 เมื่อกระทรวงการคลังอนุมัติให้โอนกรรมสิทธิ์ขายแล้ว 
ให้ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการในข้ันตอนท่ี 6 ต่อไป 

แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 5.1.1  
 
 
 
 
  

 
  5.1.2 กรณขีายตามข้อ 6 (1) และข้อ 6 (3) แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 

(ก) ผู้ปฏิบัติงานจัดทําร่างหนังสือเพื่อนําเสนอความเห็นและเหตุผล
ของคณะกรรมการฯ ที่ได้พิจารณากําหนดราคาขายไว้ จํานวน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เสนอ
อธิบดีกรมธนารักษ์  ฉบับท่ี 2 เสนอกระทรวงการคลัง  และฉบับที่ 3 เสนอสํานักเลขาธิการ-
คณะรัฐมนตรี   

(ข) นําเรื่องตาม (ก) เสนออธิบดีกรมธนารักษ์พิจารณาลงนามในร่าง
หนังสือถึงกระทรวงการคลัง  

(ค) กรมธนารักษ์นําเสนอเรื ่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้
ความเห็นชอบและลงนามในร่างหนังสือถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(ง) กระทรวงการคลังเห็นชอบและลงนามในเอกสารตาม 1) และ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ขายท่ีราชพัสดุดังกล่าวตามข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 

แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 5.1.2 
 
 
 
 
 

 นําเสนอกรมธนารักษ
ใหความเห็นชอบ
ความเห็นของ 
คณะกรรมการฯ 

คณะรัฐมนตรอีนุมัติให 
โอนกรรมสิทธิ์ขายท่ีราชพัสดุ 
ตามขอ 3 แหงกฎกระทรวงฯ 

พ.ศ. 2550 

 กระทรวงการคลัง
เห็นชอบตามท่ี 
กรมธนารักษเสนอ 
นําเสนอคณะรัฐมนตร ี

 นําเสนอ 
อธิบดีกรมธนารักษ 

ใหความเห็นชอบความเห็น
ของคณะกรรมการฯ 

กระทรวงการคลังเห็นชอบ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 
และอนุมัติใหโอนกรรมสิทธิ์ขาย 
ท่ีราชพัสดุ ตามขอ 13 แหง
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550 
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 ขั้นตอนที่ 6 ดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสด ุ

  6.1 เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โอนกรรมสิทธิ์ขายให้แก่ผู้ประมูลได้แล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงาน
จัดทําร่างหนังสือนําเสนออธิบดีกรมธนารักษ์แต่งต้ังผู้แทนเพ่ือไปดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ขายท่ีราชพัสดุ 
 6.2 ผู้แทนกรมธนารักษ์ไปดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ขาย
ให้กับผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ณ สํานักงานท่ีดินที่ที่ดินนั้นต้ังอยู่ 

ข้อพึงระวัง  ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือ
ป้องกันปัญหาเอกสารไม่ครบหรือสูญหาย เช่น โฉนดที่ดินฉบับผู้ถือ  หนังสือมอบอํานาจจากกรมธนารักษ์  
ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ขาย เป็นต้น 

แผนผังการดําเนินการในขั้นตอนที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําเสนออธิบดีกรมธนารักษ
แตงตั้งผูแทนดําเนินการ 

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
โอนกรรมสิทธิ์ 

แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ-
นิติกรรมใหกบัผูประมูลได 

ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ณ สํานักงาน-

ท่ีดินท่ีท่ีดินตั้งอยู 

เมื่อไดรับแจงมติ
คณะรัฐมนตรจีากสํานัก-

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว
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6. เอกสารอ้างอิง 
 6.1 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550  
 6.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2551 
 6.3 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
 
7. แบบฟอรม์ที่ใช ้
 แบบสํารวจท่ีราชพัสดุ (ภาพประกอบ 1) 
 
8. เอกสารบันทึก  
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
1. ทะเบียนคุมแฟ้ม 
2. การประมูลขายที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่  
กท.3102 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
3. การประมูลขายที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่  
กท.4942 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 

กองบริหารจัดการ-
กรรมสิทธิ์ทีร่าชพัสดุ 

กองบริหารจัดการ-
กรรมสิทธิ์ทีร่าชพัสดุ 
ชั้น 6 อาคาร 72 ปี 
กรมธนารักษ์ 

- - 

4. การขายทีร่าชพสัดุแปลง
หมายเลขทะเบียนที ่นฐ.113 
และ นฐ.114 จังหวัดนครปฐม 
ให้กับสหกรณ์การเช่าที่ดิน-
คลองโยง จํากัด จังหวดันครปฐม 
ตามโครงการของกรมส่งเสริม-
สหกรณ ์

กองบริหารจัดการ-
กรรมสิทธิ์ทีร่าชพัสดุ 

กองบริหารจัดการ-
กรรมสิทธิ์ทีร่าชพัสดุ 
ชั้น 6 อาคาร 72 ปี 
กรมธนารักษ์ 

- - 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แนวทางปฏิบัติ (คู่มือ) การดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ขายที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 

 

 

27 
 

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ 
และศักยภาพที่ราชพัสด ุ

ผู้อํานวยการ 
ส่วนบริหารแผนกลยุทธ ์

ผู้อํานวยการ 
ส่วนบริหารศักยภาพที่ราชพัสดุ 

ผู้อํานวยการ 
ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ 

ผู้อํานวยการ 
ส่วนงานวิจัยการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์ 

(ซี 7 เดิม) 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์ 

(ซี 7 เดิม) 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์ 

(ซี 7 เดิม) 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์ 

(ซี 7 เดิม) 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์ 

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เจ้าหน้าที ่
จัดผลประโยชน์ 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เจ้าหน้าที ่
จัดผลประโยชน์

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เจ้าหน้าที ่
จัดผลประโยชน์

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

เจ้าหน้าที ่
จัดผลประโยชน์

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

พนักงานพิมพ์ดีด 
ระดับ 3 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

เจ้าหน้าที่ 
จัดผลประโยชน์

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างการบริหารงานสํานกัพัฒนาธุรกจิและศักยภาพที่ราชพัสดุ 
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แบบสํารวจทีร่าชพสัด ุ

 

วันที่สํารวจ......................................................... 
1. ข้อมูลเกี่ยวกบัที่ราชพสัด ุ
    แปลงหมายเลขทะเบียนที่................................................................................................................................ 
 เอกสารหนังสือสําคัญสําหรบัที่ดิน.......................................................เลขที่.................................................... 
 ที่ต้ัง  ตําบล......................................อําเภอ.......................................จังหวัด................................................... 
 เน้ือที่ทั้งแปลง.................................................................................................................................................. 
 เน้ือที่เฉพาะส่วนที่จะนําเข้าโครงการปรับปรุงคุณภาพ (แลกเปลี่ยน) ............................................................. 
    แนวเขต   ทิศเหนือ    จด............................................................... ระยะ................................................... 
         ทิศตะวันออก จด............................................................... ระยะ................................................... 
        ทิศใต้    จด............................................................... ระยะ................................................... 
         ทิศตะวันตก  จด.............................................................. ระยะ................................................... 
    ลักษณะพ้ืนที่ ................................................................................................................................................... 
    สภาพแวดล้อม ................................................................................................................................................ 
    การเข้า-ออกสู่ทางสาธารณะ ........................................................................................................................... 
    ระบบสาธารณูปโภค ........................................................................................................................................ 
    อ่ืนๆ ................................................................................................................................................................ 
 (พร้อมแนบแผนที่สังเขปแสดงที่ต้ัง อาณาเขต เส้นทางเข้า-ออก และรูปภาพถ่าย) 
    ลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินโดยรอบในปัจจบัุน....................................................................................... 
    สภาพแวดล้อมที่ดินโดยรอบ............................................................................................................................. 
    ทําเลท่ีดินโดยรอบ........................................................................................................................................... 
    อ่ืนๆ ................................................................................................................................................................ 
 (พร้อมแนบแผนที่สังเขปแสดงที่ต้ัง อาณาเขต เส้นทางเข้า-ออก และรูปภาพถ่าย) 
    รายละเอียดเก่ียวกับการได้มาของที่ราชพัสดุ ................................................................................................. 
    สภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน (ใช้ในราชการ/ จัดให้เช่า/ ว่างเปล่า)........................................................... 
    ช่ือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์................................................................. ได้รับความยินยอมจากส่วนราชการที่    
    ใช้ประโยชน์หรือไม่........................................................................................................................................... 
    ราคาประเมินที่ดิน พ.ศ. ......................................................... ไร่ละ .......................................................บาท 
    ราคาซื้อขายในท้องตลาดปัจจุบัน ไร่ละ .......................................................................................................... 
    ข้อกําหนดในการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายผังเมือง/ อ่ืน ๆ (มีหรือไม่ อย่างไร) 
    ........................................................................................................................................................................ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกบัทีด่นิขา้งเคียง (ที่มีอาณาเขตตดิต่อกบับริเวณทีร่าชพสัดตุามข้อ 1) 
    ที่ราชพัสดุบริเวณที่จะแลกเปลี่ยนมีแนวเขตติดต่อกับที่ดินข้างเคียง จํานวน..........................ราย ดังน้ี 
    รายที่ 1 ที่ดินของ.........................................................หนังสือสําคัญ/โฉนดเลขที่................................... 
  เลขที่ดิน.......................................................ระวาง.................................................................... 
  สภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน............................................................................................... 

ภาพประกอบ 2 
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  มีแนวเขตติดต่อกับที่ราชพัสดุที่จะแลกเปลีย่น ทางด้านทิศ....................................................... 
(พร้อมส่งแผนที่สังเขปแสดงที่ต้ัง และขนาดที่ดิน รวมท้ังบริเวณที่ติดต่อกับที่ราชพัสดุและ

  รูปถ่ายไปด้วย) 
    รายที่ 2 ที่ดินของ.........................................................หนังสือสําคัญ/โฉนดเลขที่................................... 
  เลขที่ดิน.......................................................ระวาง.................................................................... 
  สภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน.............................................................................................. 
  มีแนวเขตติดต่อกับที่ราชพัสดุที่จะแลกเปลีย่น ทางด้านทิศ....................................................... 
  (พร้อมส่งแผนที่สังเขปแสดงที่ต้ัง และขนาดที่ดิน รวมทั้งบริเวณที่ติดต่อกับที่ราชพัสดุและ
  รูปถ่ายไปด้วย) 
 
    รายที่ 3 ที่ดินของ.........................................................หนังสือสําคัญ/โฉนดเลขที่................................... 
  เลขที่ดิน.......................................................ระวาง.................................................................... 
  สภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน.............................................................................................. 
  มีแนวเขตติดต่อกับที่ราชพัสดุที่จะแลกเปลีย่น ทางด้านทิศ....................................................... 
  (พร้อมส่งแผนที่สังเขปแสดงที่ต้ัง และขนาดที่ดิน รวมทั้งบริเวณที่ติดต่อกับที่ราชพัสดุและ
  รูปถ่ายไปด้วย) 
 
    รายที่ 4 ที่ดินของ.........................................................หนังสือสําคัญ/โฉนดเลขที่................................... 
  เลขที่ดิน.......................................................ระวาง.................................................................... 
  สภาพการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน.............................................................................................. 
  มีแนวเขตติดต่อกับที่ราชพัสดุที่จะแลกเปลีย่น ทางด้านทิศ....................................................... 
  (พร้อมส่งแผนที่สังเขปแสดงที่ต้ัง และขนาดที่ดิน รวมทั้งบริเวณที่ติดต่อกับที่ราชพัสดุและ
  รูปถ่ายไปด้วย) 
 
 
 (ลงช่ือ) .................................................. ผู้สํารวจ 
        (.................................................) 
 (ตําแหน่ง)........................................................ 
 
 

(ลงช่ือ) .................................................. ผู้ตรวจสอบ 
            (.................................................) 

(ตําแหน่ง)........................................................  
 
 
 
หมายเหตุ เพ่ือความสะดวกในการจัดทําแผนที่สังเขปแสดงที่ต้ัง ขนาดของที่ดิน และบริเวณที่ติดต่อกับ 
ที่ราชพัสดุของท่ีดินข้างเคียงแต่ละราย จะทํารวมมาในแผนที่แผ่นเดียวก็ได้ 



แนวทางปฏิบัติ (คู่มือ) การดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ขายท่ีราชพัสดุท่ีมิใช่ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
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Check list การเตรียมเอกสารประกอบการประมูลขาย 

 
1. ใบเสนอราคาซ้ือที่ราชพัสดุ 
2. หลักประกันซอง (ตามที่กําหนดในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2551) 
3. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผู้ซ้ือไม่ได้ดําเนินการเอง) 
4. หนังสือแสดงเจตนา 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  
 พร้อมทั้งรับรองสําเนา อยา่งละ 1 ฉบับ 
6. สัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 
7. รายช่ือผู้เข้ารับฟังคําชี้แจงและดูสถานท่ีการประมูลขาย 
8. รายช่ือผู้รบัใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการประมูลขาย 
9. บัญชีเปรยีบเทียบราคาประมูลขาย 
10. ใบทะเบียนรับซองประมูลขาย 
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