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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรรวบรวม และปรับปรุง แกไขระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุเสียใหมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
 
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๖, ๒๗ และขอ ๓๐ แหงกฎกระทรวงวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๔๕ กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดหาประโยชน

ในที่ราชพัสด ุพ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 

๒๕๒๗ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๕) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ (ฉบับที่

๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(๗) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการพัฒนาท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
(๘) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยวิธีประมูลจัดใหเชาที่ราชพัสดุ พ.ศ. 

๒๕๓๘ 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๕๐ง/๗/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี ้หรือซ่ึง
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ระเบียบนี้ ไมใชบังคับกับการจัดใหเชาที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยการเชา
อสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมตามขอ ๒๓ วรรคทายแหงกฎกระทรวง 

 
ขอ ๔  สัญญาเชาและเงื่อนไขในสัญญาเชา ใหเปนไปตามแบบสัญญาแนบทาย

ระเบียบนี ้
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนด คาเชา คาธรรมเนียม มูลคาอาคารหรือสิ่ง

ปลูกสราง คาเสื่อมอาคารหรือสิ่งปลูกสราง คาชดเชย เงินชดเชยคากอสรางอาคารราคาปานกลาง 
คาทดแทน คาปรับและคาเสียหาย ใหเปนไปตามคําสั่งกรมธนารักษ 

 
ขอ ๕  กรณีที่มีปญหาอันเนื่องมาจากไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือไมได

กําหนดไวในระเบียบนี้ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ใหรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสิน วินิจฉัยชี้

ขาดหรือพิจารณาสั่งการ ในกรณีที่เปนการกําหนดเงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดใหบริษัทที่
แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจใชประโยชนในที่ราชพัสดุหรือกรณี
คูสัญญาหรือผูใชประโยชนในที่ราชพัสดุเปนรัฐวิสาหกิจหรือองคกรอื่นของรัฐ 

(๒) นอกเหนือจากกรณีตาม (๑) ใหอธิบดีกรมธนารักษวินิจฉัยชี้ขาด หรอื
พิจารณาสั่งการ 

 
ขอ ๖  ใหอธิบดีกรมธนารักษรักษาการตามระเบียบนี ้
 

หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

   
 

ขอ ๗  ในระเบียบนี้ 
(๑) “รัฐมนตร”ี หมายถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และใหรวมถึงบุคคล

ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมอบหมายดวย 
(๒) “อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมธนารักษ และใหรวมถึงบุคคลท่ีอธิบดี

กรมธนารกัษมอบหมายดวย 
(๓) “ผูวาราชการจังหวัด” หมายถึง ผูวาราชการจังหวัดท่ีที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู 

และใหรวมถึงบุคคลท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมายดวย 
(๔) “กฎกระทรวง” หมายถึง กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง 

ดูแลบํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสด ุพ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๕) “สวนราชการ” หมายความถึง สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) “หนวยงานของรัฐ” หมายความถึง หนวยงานของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร 

(๗) “องคกรอื่นของรัฐ” หมายความถึง องคการมหาชนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย
วาดวยองคการมหาชนหรือกฎหมายที่จัดตั้งเฉพาะ 

(๘) “การจัดใหเชา” หมายถึง การจัดใหเชาที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง 
(๙) “ผูมีอํานาจจัดใหเชา” หมายถึง อธิบดี หรอื ผูวาราชการจังหวัด แลวแต

กรณี 
(๑๐) “การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น” หมายถึง การจัดหาประโยชนโดยวิธี

อื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามกฎกระทรวง 
(๑๑) “การเกษตร” หมายถึง การทําไร ทํานา ปลูกพืชสวน พืชผัก เล้ียงสัตว 

และการเกษตรอื่น 
ความหมายของการทําไร ทํานา ปลูกพืชสวน พืชผัก เล้ียงสัตว และการเกษตรอื่น

รวมท้ังกําหนดเวลาใหผลผลิตของพืชสวน ใหเปนไปตามคําสั่งของกรมธนารักษ 
(๑๒) “ตึกแถว” หมายถึง อาคารท่ีปลูกสรางดวยวัสดุถาวรทนไฟเปนสวนใหญ

และติดตอกันเปนแถวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป 
(๑๓) “หองแถว” หมายถึง อาคารที่ปลูกสรางดวยไมหรือวัสดุไมทนไฟเปนสวน

ใหญและติดตอกันเปนแถวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป 
(๑๔) “อาคารพาณิชย” หมายถึง อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม

และบริการธุรกิจ 
(๑๕) “อาคารที่พักอาศัย” หมายถึง อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยโดยเฉพาะ 
(๑๖) “อาคารแถวอยูอาศัย” หมายถึง อาคารที่พักอาศัยโดยเฉพาะซึ่งปลูกสราง

ดวยวัสดุถาวรทนไฟเปนสวนใหญ และติดตอกันเปนแถว 
(๑๗) “โรงงานอุตสาหกรรม” หมายถึง อาคารที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่ผลิต

ส่ิงของเพ่ือใหเปนสินคา โดยใชเครื่องจักรเปนปจจัยหรือไมก็ตาม และรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานดวย 

(๑๘) “อาคารสูง” หมายถึง อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมี
ความสูงของอาคารต้ังแต ๒๓ เมตรขึ้นไป 

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นที่ดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๑๙) “อาคารขนาดใหญ” หมายถึง อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ง
ชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต ๑๕ เมตรขึ้นไป และ
มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒,
๐๐๐ ตารางเมตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๐) “อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายถึง อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท 
โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

(๒๑) “อาคารที่พักแรม” หมายถึง อาคารที่ปลูกสรางดวยไมหรือวัสดุอื่น
ลักษณะถาวรทนไฟ และใชเพื่อประกอบธุรกิจในการใหบริการที่พักแรมแกบุคคลทั่วไป 

(๒๒) “คลังสินคา” หมายถึง อาคารท่ีปลูกสรางดวยวัสดุถาวรทนไฟเปนสวน
ใหญเพื่อใชเปนสถานที่เก็บวัสด ุสินคา หรือพืชผลทางการเกษตร 

(๒๓) “เน้ือท่ีใชสอยภายในอาคาร” หมายถึง พื้นที่ของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่
บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยประโยชนไดภายในขอบเขตของศูนยกลางโครงสรางหรือผนังอาคาร 
ซึ่งเปนพื้นที่สําหรับนําไปคํานวณอัตราคาเชาและคาธรรมเนียมตางๆ ตามระเบียบนี้ 

(๒๔) “เนื้อที่ใชสอยภายนอกอาคาร” หมายถึง พ้ืนท่ีภายใตชายคา กันสาด 
ระเบียง หรือพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเปนพื้นที่สําหรับนําไปคํานวณอัตราคาเชาและคาธรรมเนียมตางๆ ตาม
ระเบียบนี้ยกเวนพื้นที่วางที่ตองเวนไวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ้ืนท่ีดาดฟาท่ีไมมี
บันไดขึ้น – ลง และบันไดหนีไฟนอกตัวอาคาร 

(๒๕) “เนื้อที่ปลูกสราง” หมายถึง ที่ดินเฉพาะสวนที่ใชปลูกสรางอาคารซึ่ง
รวมถึงพ้ืนท่ีอาคารสวนท่ีคลุมท่ีดินใตชายคา ระเบียง กันสาด และสวนยื่นทางสถาปตยกรรม แต
ทั้งนี้ไมรวมที่ดินซึ่งตองเวนไวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือเพื่อใชประโยชนในขณะ
กอสราง 

(๒๖) “ชั้นลอย” หมายถึง พื้นระหวางชั้นของหองในอาคารซึ่งระยะดิ่งระหวาง
พื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแต ๕.๐๐ เมตรขึ้นไป โดยพ้ืนช้ันลอยตองมีเน้ือท่ีไมเกินรอยละส่ีสิบของ
เน้ือท่ีหอง ระยะดิ่งระหวางพื้นของชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตองไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และระยะ
ด่ิงระหวางพ้ืนหองถึงพ้ืนช้ันลอยตองไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร ดวย 

(๒๗) “ราคาที่ดิน” หมายถึง ราคาที่ดินตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

ในกรณีที่ดินราชพัสดุแปลงใดที่ไมมีราคาประเมินทุนทรัพยตามวรรคแรกให
เทียบเคียงกับราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินแปลงบริเวณใกลเคียง ท่ีมีทําเลท่ีต้ังคลายกันเปน
ราคาที่ดิน 

(๒๘) “มูลคาอาคารหรือสิ่งปลูกสราง” หมายถึง มูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสราง
ซึ่งเปนที่ราชพัสดุ 

(๒๙) “คาชดเชย” หมายถึง คาจัดซ้ือท่ีดิน คากอสรางอาคาร หรือส่ิงปลูกสราง
ใหแกทางราชการรวมทั้งคารื้อถอนขนยาย ทรัพยสิน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อการจัดหา
ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 

(๓๐) “เงินชดเชยคากอสรางอาคารราคาปานกลาง” หมายถึง เงินคากอสราง
ตามบัญชีราคาคากอสราง คาสาธารณูปโภคที่กําหนดขึ้นเพื่อประเมินใหผูเชาเดิมหรือผูไดรับสิทธิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเชาอาคารตองจายใหแกผูลงทุนปลูกสรางอาคาร โดยคํานึงถึงตนทุนการกอสรางรวมกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูและกําไร 

 
ขอ ๘  ในการเก็บรักษาหลักประกันตามระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
(๑) เงินสดใหนําสงคลังเปนประเภทเงินฝาก 
(๒) พันธบัตรหรือหนังสือคํ้าประกันใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย ใน

กรุงเทพมหานครใหเก็บรักษาไว ณ กรมธนารักษ สวนจังหวัดอื่นใหเก็บรักษาไว ณ สํานักงานธนา
รักษพื้นที่ 

 
หมวด ๒ 

การจัดใหเชาและเงื่อนไขการเชา 
   

 
ขอ ๙  การจัดใหเชาโดยวิธีประมูล ใหกําหนดเงื่อนไขดังนี้ 
(๑) อัตราคาเชา คาธรรมเนียมการจัดใหเชาหรือคาธรรมเนียมการจัดหา

ประโยชนตองไมต่ํากวาหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาที่กําหนดไวในขอ ๔ วรรคสอง 
(๒) กําหนดระยะเวลาใหผูประมูลไดชําระเงินผลประโยชนที่เสนอใหทางราชการ

ใหเสร็จส้ินภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตวันที่ทางราชการไดแจงใหทราบวาเปนผูประมูลได หากไม
ชําระภายในกําหนดใหริบหลักประกันซอง 

การประกาศกําหนดระยะเวลา ๔๕ วันตามวรรคแรก หากอธิบดีเห็นสมควรอาจ
กําหนดระยะเวลามากกวา ๔๕ วันก็ได 

(๓) คาชดเชยในกรณีที่จําเปนตองจายคาชดเชย 
(๔) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กรมธนารักษเห็นสมควรเพื่อประโยชนในทางราชการ

สวนวิธีการประมูลใหดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในหมวด ๔ 
 
ขอ ๑๐  การประมูลเพื่อปลูกสรางหรือจัดใหเชาอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตามขอ 

๑๓ ใหกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากขอ ๙ ดังน้ี 
(๑) ใหสิทธิการเชามีกําหนดเวลาไมเกิน ๓๐ ป นับแตวันลงนามในสัญญาเชา 
(๒) ผูใหเชาจะประกันวินาศภัยอาคารในอัตราไมต่ํากวามูลคาอาคาร ในนาม

กระทรวงการคลังเปนผูเอาประกันและเปนผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาเปนผู
ชําระเบี้ยประกันภัยแทนผูใหเชาทั้งสิ้น 

ในกรณีสิ่งปลูกสรางอื่นนอกจากอาคาร หากอธิบดีเห็นสมควรจะใหประกันวินาศ
ภัยดวยก็ได 

(๓) ผูเชาตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารงุทองท่ี หรือภาษีอื่นใด
ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ที่ใชบังคับอยูในขณะนี ้หรือหากมีตอไปในภายหนา
แทนผูใหเชาท้ังส้ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) หามนําสิทธิการปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสราง หรือสิทธิการเชาที่ประมูล
ไดไปทําเงื่อนไขผูกพันในการกูเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชี หรือค้ําประกันเงินกูเวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากกรมธนารักษ 

หลักเกณฑการอนุญาตตามวรรคแรกใหออกเปนคําสั่งกรมธนารักษ 
(๕) ใหกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งปลูกสรางตกเปนของกระทรวงการคลัง ตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาแนบทายระเบียบนี้ 
 
ขอ ๑๑  การจัดใหเชาโดยไมตองประมูล ใหกําหนดเง่ือนไขแตเฉพาะตามขอ ๙ 

(๑) และ ๙ (๔) แตถาเปนการจัดใหเชาอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตามขอ ๑๓ ใหกําหนดเงื่อนไข
ตามขอ ๑๐ เพ่ิมเติม 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมสามารถปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลังดวยทุนทรัพยของตนเอง หากประสงคจะใหผูอื่นเปนผูลงทุนปลูกสรางตอง
ดําเนินการหาผูลงทุนปลูกสรางโดยวิธีประมูลตามเงื่อนไขขอ ๙ โดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๒  ที่ดินราชพัสดุแปลงใดมีขนาดหรือจํานวนเนื้อที่ ไมเพียงพอหรือไม

สามารถปลูกสรางอาคารไดตามกฎหมายที่วาดวยการควบคุมอาคารหรือขอบัญญัติทองถิ่น ให
เจาของท่ีดินท่ีอยูติดกับท่ีดินราชพัสดุแปลงน้ีมีสิทธิเชากอนโดยไมตองประมูล เม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง ขอ ๒๖ (๘) และถาเปนกรณีการปลูก
สรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางคาบเกี่ยวกับที่ราชพัสดุใหเปนดุลพินิจของอธิบดีท่ีจะกําหนดเงื่อนไข
การยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสรางและกําหนดเงื่อนไขการเชาอื่นตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึง
สภาพทําเลและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 

 
ขอ ๑๓  อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่มีลักษณะหรือใชในกิจการดังตอไปนี้ตองยก

กรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๒) ตึกแถว หองแถว อาคารพาณิชย อาคารแถวอยูอาศัย 
(๓) โรงงานอุตสาหกรรม 
(๔) โรงมหรสพ 
(๕) โรงแรมหรืออาคารที่พักแรม 
(๖) ทาเรือ 
(๗) คลังสินคา 
(๘) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
(๙) โรงรับจํานํา ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย อาคารสํานักงาน 
(๑๐) ตลาด 
(๑๑) สถานีบริการน้ํามันเชือ้เพลิงหรือแกส 
(๑๒) อาคารสถานีขนสงหรืออาคารจอดรถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓) สโมสร สมาคม 
(๑๔) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางถาวรอื่นที่ใชประโยชนตอเนื่องลักษณะเดียวกันกับ

อาคารหรือสิ่งปลูกสราง ตาม (๑) – (๑๓)  
(๑๕) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นที่อธิบดีจะประกาศเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป 
อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่มีลักษณะหรือใชในกิจการดังตอไปนี้ตองยกกรรมสิทธิ์

ใหกระทรวงการคลังเมื่อเลิกสัญญาเชา เลิกใชเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคการเชาหรือทางราชการ
มีความประสงคจะใชที่ดินเพื่อประโยชนของรัฐ 

(๑) โรงเรียน 
(๒) มูลนิธิ 
(๓) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นที่อธิบดีจะประกาศเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป 
 
ขอ ๑๔  ใหเรียกเก็บหลักประกันการเชาที่ราชพัสดุจากผูเชาในอัตรา 
(๑) สัญญาเชาที่ดินใหเก็บเทากับคาเชา ๑ ป 
(๒) สัญญาเชาอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่น ใหเก็บเทากับคาเชา ๓ เดือน 
หลักประกันการเชาตาม (๑) และ (๒)  จะใชเงินสด เช็คเงินสด พันธบัตร

รัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชยภายในประเทศก็ได 
ความในวรรคแรกไมใชบังคับกรณีขององคกรอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจซ่ึงเชาโดยไม

มีการประมูล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเชาที่ราชพัสดุ 
 
ขอ ๑๕  กรณีผูไดสิทธิการกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตามสัญญากอสราง

อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังมาโดยการประมูล ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการ
กอสรางในระหวางการกอสรางใหนํามูลคาของวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงในคราว
เดียวกันหักลบกันได หากมูลคาของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางลดลงใหเรียกเก็บเงินทดแทนราคาที่
ลดลงนั้นดวย 

 
ขอ ๑๖  กรณีผูเชาเดิมที่ไดรับสิทธิการกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาม

สัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง ขออนุญาตเปล่ียนแปลงการกอสรางใน
ระหวางการกอสราง ใหนํามูลคาที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงในคราวเดียวกันหักลบกัน
ได หากมูลคาลดลงไมเรียกเก็บราคามูลคาสวนท่ีลดลง 

 
ขอ ๑๗  กรณีผูเชาตองซอมแซมปรับปรุงอาคารตามเงื่อนไขในสัญญาเชาหรือผู

เชาขออนุญาตเปลี่ยนแปลง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร ใหนาํมูลคาของวัสดุท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน
และลดลงในคราวเดียวกันหักลบกันได แตหากมูลคาอาคารหรือสิ่งปลูกสรางลดลงใหเรียกเก็บเงิน
ทดแทนราคาท่ีลดลงนั้นดวย 

 
หมวด ๓ 

วิธีการจัดใหเชาและระยะเวลาเชา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

ขอ ๑๘  การจัดใหเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัยขึ้นใหมใหดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชาดําเนินการใหมีการปดประกาศโดยเปดเผย ณ 

ที่ทําการของผูมีอํานาจในการจัดใหเชา สํานักงานธนารักษพื้นท่ี สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ
หรือกิ่งอําเภอแลวแตกรณีซึ่งที่ราชพัสดุแปลงที่จะจัดใหเชาตั้งอยูรวมทั้งบริเวณที่ราชพัสดุที่จะจัด
ใหเชา 

(๒) ใหจัดการใหเชาเพื่ออยูอาศัยตามลําดับกอนและหลัง ดังน้ี 
(๒.๑) ผูท่ีอยูอาศัยในที่ดินแปลงที่จัดใหเชามาแตเดิมโดยชอบหรือสุจริต 
(๒.๒) ผูเดือดรอนที่อยูอาศัยเพราะถูกขับไลหรือถูกไฟไหมท่ีอยูอาศัย 
(๒.๓) ขาราชการและพนักงานลูกจางของสวนราชการ 
(๒.๔) พนักงานลูกจางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๒.๕) พนักงานลูกจางหนวยงานของรัฐหรือ องคกรอื่นของรัฐ 
(๒.๖) ผูไมมีที่ดินเปนของตนเอง 
(๓) ใหจัดสรรที่ดินใหกับผูเชาไดไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา ตอครอบครัว แตหากมี

เหตุผลและความจําเปน อธิบดีอาจพิจารณาจัดใหเชาเกินกวา ๑๐๐ ตารางวา ก็ได 
ความในขอนี้ไมใชบังคับกรณีการจัดใหผูเชาเดิมที่ทางราชการบอกเลิกสัญญาเชา

ไปแลว หรือทายาทผูเชาเดิมหรือผูไดกรรมสิทธิ์ซึ่งปลูกสรางบนที่ดินราชพัสดุที่จัดใหเชาเพื่ออยู
อาศัยมากอนแลวไดรับสิทธิการเชาตอไป 

 
ขอ ๑๙  กรณีการเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัย เพื่อประกอบการเกษตร หรือเพื่อ

ประโยชนอยางอื่นและกรณีการเชาอาคาร ถาผูเชาขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาหรือขอ
ปลูกสรางอาคารเพื่อยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง ใหเปนดุลพินิจของอธิบดีที่จะพิจารณา
อนุญาตไดโดยใหคํานึงถึงสภาพทําเลและผลประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 

 
ขอ ๒๐  กรณีสัญญาเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัยระงับเพราะอาคารหรือสิ่งปลูกสราง

ใดๆ ของผูเชาถูกเพลิงไหม ถาผูเชาเดิมประสงคจะขอเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัยตอไปใหเปนดุลพินิจ
ของอธิบดีท่ีจะพิจารณาอนุญาตได แตถาสภาพหรือทําเลของที่ดินสมควรทําการปรับปรุงปลูก
สรางอาคารเพื่อยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ถาผูเชาเดิมประสงคจะขอปลูกสรางและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กรมธนารักษกําหนด ใหอนุญาตใหผูเชาเดิมเปนผูไดรับสิทธิ 

(๒) ถาผูเชาเดิมไมสามารถปลูกสรางหรือไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่กรมธนารักษกําหนด ใหดําเนินการเปดประมูลหาผูลงทุนปลูกสรางอาคารเปนการทั่วไป 
และใหผูเชาเดิมไดรับสิทธิการเชาอาคารกอนบุคคลอื่นรายละ ๑ คูหา โดยผูเชาเดิมตองเสียเงิน
ชดเชยคากอสรางอาคารราคาปานกลางใหผูประมูลไดตามที่กรมธนารักษจะกําหนด 

 
ขอ ๒๑  ระยะเวลาเชาที่ราชพัสดุใหมีกําหนดไมเกิน ๓๐ ป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความในวรรคแรกมิใหใชบังคับในกรณีการจัดใหเชาเปนการชั่วคราวตามความใน
กฎกระทรวง ขอ ๒๕ ซึ่งระยะเวลาเชาใหเปนไปตามที่ตกลงกับกระทรวง ทบวง กรม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่สงวนที่ราชพัสดุนั้นไว 

 
ขอ ๒๒  ในกรณีที่สัญญาเชาที่ดินราชพัสดุสิ้นสุดลงในวันหรือหลังวันที่ระเบียบนี้

ใชบังคับใหผูมีอํานาจอนุมัติตอสัญญาเชาได ไมเกินกําหนดระยะเวลาเชาที่ดินตามขอ ๒๑ 
 
ขอ ๒๓  ในกรณีที่สัญญาเชาอาคารราชพัสดุสิ้นสุดลงในวันหรือหลังวันที่ระเบียบ

นี้ใชบังคับใหผูมีอํานาจอนุมัติตอสัญญาเชาไดครั้งละไมเกิน ๕ ป ถาผูเชาประสงคจะขอตอสัญญา
เชาเกินกวากําหนดเวลาดังกลาว ใหอธิบดีพิจารณาอนุมัติไดตามความเหมาะสม 

 
ขอ ๒๔  กรณีที่สัญญาเชาที่ราชพัสดุสิ้นสุดลง หากเห็นสมควรใหตอสัญญาเชา

ตอไปใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) ถาผูเชาครอบครองสถานที่เชาอยูในขณะที่สัญญาเชาสิ้นสุด ใหผูเชาเปนผู

ไดรับสิทธิการเชา 
(๒) ถาผูเชานําที่ราชพัสดุไปใหเชาชวงโดยไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษใหถือ

วาผูเชายังคงครอบครองสถานที่เชานั้นและใหเปนผูไดรับสิทธิการเชา 
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเชาและนําที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชน

ตามอํานาจหนาท่ี ใหเปนดุลพินิจของอธิบดีที่จะพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูเชา 
หรือผูครอบครองสถานท่ีเชาเปนผูเชาก็ได โดยคํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสม รวมท้ัง
ผลประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 

 
หมวด ๔ 

วิธีการประมูลจัดใหเชาที่ราชพัสดุ 
   

 
สวนท่ี ๑ 
กรรมการ 

   
 

ขอ ๒๕  ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้ คือ 

(๑) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล 
 
ขอ ๒๖  คณะกรรมการตามขอ ๒๕ แตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการ 

๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการในสังกัดกรมธนารักษตั้งแต
ระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการจะแตงตั้ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการจากหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงการคลัง หรือสวนราชการอื่นรวมเปนกรรมการดวย
ก็ได แตจะตองแตงตั้งจากขาราชการในสังกัดกรมธนารักษไมนอยกวากึ่งหนึ่งรวมเปนกรรมการ
ดวย 

ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชา
แตงตั้งขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน 

ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลารับซองหรือเปดซองประมูลแลว ประธานกรรมการยัง
ไมมาปฏิบัติหนาท่ี ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานกรรมการใน
เวลานั้น โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ ๒๘ แลวรายงานประธานกรรมการ 
ซึ่งไดรับการแตงตั้งเพื่อดําเนินการตอไป 

ในการประมูลครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซองประมูล
เปนกรรมการพิจารณาผลการประมูล 

ในคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลอาจแตงตั้งผูชํานาญหรือผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับการประมูลเรื่องนั้นๆ เขารวมเปนกรรมการดวยก็ได 

 
ขอ ๒๗  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะตองมีกรรมการมา

พรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแต
ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ 

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ผูใดไมเห็นดวยใหบันทึกความเห็นแยง
ไวดวย 

 
ขอ ๒๘  คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล มีหนาท่ีดังน้ี 
(๑) รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงช่ือกํากับซองและ

บันทึกไวที่หนาซองวาเปนของผูใด 
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงินและใหเจาหนาที่การเงิน

ออกใบรับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกใน
รายงานดวย 

กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกัน ใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันให
ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนผูออกหนังสือค้ําประกันโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือค้ําประกันดังกลาว 

(๓) รับเอกสารหลักฐานตางๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอม
แบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย 

(๔) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรอืเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในประกาศประมูลอีก 

(๕) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาหรือรายการที่เสนอพรอมบัญชี
รายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุก
แผน แลวจดราคาและหรือผลประโยชนจากใบเสนอราคาทุกฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคา 

(๖) เมื่อไดดําเนินการตาม (๕) แลวใหสงมอบใบเสนอราคาท้ังหมด สําเนาการ
สงตรวจสอบหนังสือค้ําประกัน และเอกสารหลักฐานตางๆ บัญชีเปรียบเทียบราคาพรอมดวย
บันทึกรายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลทันทีในวันเดียวกัน 

 
ขอ ๒๙  คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล มีหนาท่ีดังน้ี 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา ผลการตรวจสอบ

หนังสือค้ําประกัน เอกสารหลักฐานตางๆ แบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) แลวคัดเลือกผู
เสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในประกาศประมูล 

ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากที่กําหนดในเงื่อนไข
ประกาศประมูลในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหเขา
ประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูลรายนั้นออก 

ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใด
เพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ท่ีเสนอไวแลวมิได 

(๒) พิจารณาคัดเลือกเสนอผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตาม (๑) ซึ่งเปน
ประโยชนตอทางราชการและเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได 

ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคา
ดังกลาวมาใหเสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคา รายใดไมมาย่ืนซองใหถือวาราย
นั้นยื่นตามราคาและหรือผลประโยชนที่เสนอไวเดิม 

ในกรณีมีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวา ราคาและหรือ
ผลประโยชนสูงสุดต่ํากวาที่กําหนด ใหเสนอความเห็นตอผูมีคําส่ังแตงต้ังตามขอ ๒๕ วาจะสมควร
เปล่ียนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพื่อดําเนินการประมูลใหม 

(๓) เม่ือไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหเสนอความเห็นพรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอผูมีคําสั่งแตงตั้งตามขอ ๒๕ 

 
สวนท่ี ๒ 
วิธีประมูล 

   
 

ขอ ๓๐  ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชาดําเนินการใหมีการปดประกาศประมูลโดย
เปดเผย ณ ที่ทําการของผูมีอํานาจในการจัดใหเชา สํานักงานธนารักษพื้นท่ีสํานักงานเขต หรือท่ีวา
การอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอแลวแตกรณีซึ่งที่ราชพัสดุแปลงที่จะเปดประมูลตั้งอยู รวมทั้ง
บริเวณที่ราชพัสดุที่จะเปดประมูลดวยและสงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและหรือลงประกาศ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในหนังสือพิมพ กรมประชาสัมพันธ องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ศูนยรวมขาว
ประกวดราคาและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 
แลวแตกรณี และหากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพเกี่ยวกับงานประมูลโดยตรงหรือจะ
โฆษณาโดยวิธีอื่นอีกก็ได 

ในการสงประกาศการประมูลใหศูนยรวมขาวประกวดราคาและสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอม
กันโดยมีสาระสําคัญของการประมูลดังนี้ 

(๑) รายละเอียดเก่ียวกับท่ีราชพัสดุท่ีตองการใหเชา 
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประมูล 
(๓) กําหนดวัน เวลารับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประมูล 
(๔) สถานที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร 
การดําเนินการในสองวรรคดังกลาวขางตน ตองกระทํากอนวันรับซองประมูลไม

นอยกวา ๓๐ วัน 
 
ขอ ๓๑  การใหหรอืขายเอกสารการประมูล ในกรุงเทพมหานครใหกระทํา ณ 

กรมธารักษในจังหวัดอื่นใหกระทํา ณ สํานักงานธนารักษพื้นที่ซึ่งที่ราชพัสดุแปลงที่จะเปดประมูล
ต้ังอยู หรือสถานที่อื่นที่สะดวกและไมเปนเขตหวงหามที่ผูมีอํานาจจัดใหเชาเห็นสมควร กับจะตอง
จัดเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อรายละ ๑ ชุด โดยไมมี
เง่ือนไขในการใหหรือขาย ในกรณีที่มีการขายใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการ
ตองเสียไปในการจัดทําสําเนาเอกสารการประมูลนั้น ทั้งนี้ใหเผื่อเวลาไวสําหรับการคํานวณราคา
ของผูประสงคจะเขาประมูลโดยอยางนอยใหมีขั้นตอนและกําหนดเวลาในการดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) การใหหรือขายเอกสารประมูล ใหดําเนินการพรอมกับวันประกาศตามขอ 
๓๐ และใหมีชวงเวลาในการใหหรือขายไมนอยกวา ๑๕ วัน 

(๒) เม่ือปดการใหหรือขายตาม (๑) แลว อาจจะจัดใหผูประสงคจะเขาประมูล
ไปดูสถานที่และหรือจัดใหมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล ท้ังน้ี ใหดําเนินการกอนวัน
รับซองไมนอยกวา ๑๕ วัน 

ถามีการยกเลิกการประมูลครั้งนั้นและมีการประมูลใหมใหผูรับหรือซื้อเอกสาร
การประมูลครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารการประมูลนั้น หรือไดรับเอกสารการประมูลใหมโดยไมตอง
เสียคาซื้อเอกสารการประมูลอีก 

 
ขอ ๓๒  ประกาศประมูลอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
(๑) รายละเอียดเก่ียวกับท่ีราชพัสดุท่ีตองการใหเชา 
(๒) คุณสมบัติของผูเขาประมูล ซึ่งจะตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุม

กันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเขาประมูลจะไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์
และความคุมกันเชนวานั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การประมูลจัดใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
ใหกําหนดคุณสมบัติของผูเขาประมูล ดังน้ี 

(๒.๑) ทุนทรัพยในการลงทุนกอสรางไมเกิน ๕ ลานบาท ใหสิทธิแกเอกชน 
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล โดยไมจํากัดทุนจดทะเบียนเขารวมประมูล 

(๒.๒) ทุนทรัพยในการลงทุนกอสรางเกินกวา ๕ ลานบาทขึ้นไป ใหสิทธิแก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนตามที่อธิบดีเห็นสมควร 

(๓) ในกรณีจําเปนใหระบุใหผูเขาประมูลสงแบบรูปและรายการละเอียดไป
พรอมกับใบเสนอราคา 

(๔) มีเงื่อนไขดวยวาซองประมูลที่ยื่นตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว
จะถอนคืนมิได 

(๕) กําหนดสถานท่ี วัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประมูล 
(๖) กําหนดวันเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ สําหรับการปลูกสราง

อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 
(๗) กําหนดใหผูเสนอราคาวางหลักประกันซองตามชนิดและจํานวนในขอ ๓๙ 

และขอ ๔๐ และใหเง่ือนไขวา ถาผูเขาประมูลถอนการเสนอราคาหรือไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
กับทางรายการภายในกําหนด ทางราชการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูค้ําประกัน 

(๘) กําหนดเง่ือนไขตามความในหมวด ๒ และอัตราการจายเงินถามี 
(๙) ขอกําหนดวาผูประมูลไดจะตองวางหลักประกันสัญญาตามอัตราที่กําหนด

ในขอ ๔๐ 
(๑๐) ใบเสนอราคาตองทําเปนภาษาไทย ลงราคารวมทั้งสิ้นเปนตัวเลขและตองมี

ตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
(๑๑) ซองประมูลตองผนึกใหเรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการและผูเสนอราคา

จะตองจัดทําบัญชีรายการเอกสารที่ยื่นซองพรอมซองประมูลดวย 
(๑๒) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปและรายการละเอียดพรอมทั้งแบบสัญญา 

(ถามี) 
(๑๓) ขอสงวนสิทธิวา ผูมีอํานาจจัดใหเชาทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะงดหรือเลือกผูเสนอ

ราคาไดโดยไมจําตองเลือกผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเสมอไป รวมท้ังจะพิจารณา
ยกเลิกการประมูลหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการดําเนินการประมูลกระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคาหรือเหตุอื่นใดตามที่ทางราชการเห็นสมควรเพื่อประโยชนของทาง
ราชการ 

 
ขอ ๓๓  กอนวันเปดซองประมูล หากมีความจําเปนที่ตองชี้แจงหรือให

รายละเอียดเพิ่มเพื่อประโยชนแกทางราชการ หรือมีความจําเปนตองแกไขรายละเอียดที่เปน
สาระสําคัญใหจัดทําเปนประกาศประมูลเพิ่มเติมและดําเนินการตามขอ ๓๐ โดยอนุโลม กับแจง
เปนหนังสือใหผูท่ีขอรับหรือซื้อเอกสารประมูลไปแลวทุกรายดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเปนเหตุใหผูเสนอราคาไมสามารถยื่นซอง
ประมูลไดทันตามกําหนดเดิม ใหเลื่อนวัน เวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูลตาม
ความจําเปนดวย 

 
ขอ ๓๔  นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ ๓๓ เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประมูล

หามมิใหรนหรือเล่ือนหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซองและเปดซองประมูล 
 
ขอ ๓๕  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดพิจารณาตามขอ ๒๙ (๑) 

แลว ปรากฏวา มีผูเสนอราคาถูกตองตามรายการละเอียดและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในประกาศ
ประมูลเพียงรายเดียวถาคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไป โดยไม
ตองการยกเลิกการประมูลครั้งนั้นใหดําเนินการตามขอ ๒๙ (๒) โดยอนุโลม 

 
ขอ ๓๖  ในกรณีไมมีผูเสนอราคาหรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียด

และเงื่อนไขท่ีกําหนดหรือกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาไมมีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตามผล
การประมูลขอ ๓๕ ใหเสนอผูมีคําส่ังแตงต้ังตามขอ ๒๕ เพื่อรายงานใหอธิบดีพิจารณายกเลิกการ
ประมูลครั้งนั้น 

 
ขอ ๓๗  หลังจากการประมูลแลว แตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงกับผูประมูล

รายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปล่ียนแปลงสาระสําคัญใน
รายการละเอียดหรือเงื่อนไขท่ีกําหนดในประกาศประมูล ซึ่งทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ
ระหวางผูเขาประมูลดวยกันใหอธิบดีพิจารณายกเลิกการประมูลครั้งนั้น 

 
ขอ ๓๘  เม่ือผูมีคําสั่งแตงตั้งไดรับความเห็นและเอกสารจากคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประมูลตามขอ ๒๙ (๓) แลว ใหพิจารณาจัดใหเชาที่ราชพัสดุตามระเบียบฉบับนี้
ตอไป 

 
สวนท่ี ๓ 
หลักประกัน 

   
 

ขอ ๓๙  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันท่ีที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่

หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่กําหนดทาย

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือตราสารอื่นที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยใหการรับรอง 

หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว ใหใชเปน
หลักประกันซองไดโดยอนุโลมใหใชแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคารตามแบบที่กําหนดทาย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

 
ขอ ๔๐  หลักประกันดังกลาวในขอ ๓๙  ใหเรียกไวตามอัตราดังนี้ 
(๑) หลักประกันซอง ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็ม ในอัตราไมต่ํากวารอยละ

ยี่สิบของคาธรรมเนียมการจัดใหเชาหรือคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนขั้นต่ําที่ทางราชการ
กําหนด เศษของสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 

(๒) หลักประกันสัญญาเฉพาะการจัดใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารยก
กรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละสิบของราคาคา
กอสรางอาคาร เศษของสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 

 
ขอ ๔๑  ใหคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคาตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
(๑) หลักประกันซอง ใหคืนใหแกผูเสนอราคาภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีได

พิจารณาคัดเลือกตามขอ ๒๙ (๒) เรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอ
ราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดแจงใหผูเสนอราคารายหนึ่งราย
ใดเปนผูประมูลได 

(๒) หลักประกันสัญญา ใหคืนเมื่อครบกําหนด ๑ ป นับแตวันท่ีทางราชการ
ไดรับมอบสิ่งปลูกสรางทั้งหมดถูกตองเรียบรอยแลว 

การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกัน
ของบริษัทเงินทุนในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตนใหรีบสง
ตนฉบับหนังสือค้ําประกันคืนใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว 
พรอมกับแจงใหธนาคารหรือบริษัทเงินทุนผูค้ําประกันทราบดวย 

 
หมวด ๕ 

คาปรับและการบอกเลิกสัญญา 
   

 
ขอ ๔๒  การใชประโยชนที่ราชพัสดุโดยละเมิดใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ฟองขับไลและเรียกคาเสียหาย หรอื 
(๒) หากสมควรใหเชาใหเรียกเก็บคาเชา คาธรรมเนียมการจัดใหเชาตาม

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาที่กําหนดไวในขอ ๔ วรรคสอง หลักประกันสัญญาเชาและหาก
อธิบดีเห็นสมควรจะเรียกคาเสียหายดวยก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๔๓  กรณีผิดสัญญาใหดําเนินการบอกเลิกสัญญา และหรือใหรื้อถอนอาคาร

หรือส่ิงปลูกสรางแลวแตกรณี รวมทั้งเรียกคาเสียหาย 
ในกรณีที่มีเหตุสมควรเพื่อการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุจะไมบอกเลิกสัญญา

และหรือใหคงสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสรางไว แลวแตกรณีก็ได โดยใหอธิบดีพิจารณากําหนด
คาปรับและปฏิบัติดังนี้ 

(๑) สัญญาเชาที่ดิน ถาผูเชาปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใดๆ ในท่ีดินท่ีเชา
โดยมิไดรับอนุญาต ถาเปนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางเพื่ออยูอาศัยหรืออาคารที่ไมตองยกกรรมสิทธิ์
ใหกระทรวงการคลังตามขอ ๑๓ ใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๕ แตไมเกินรอยละ 
๑๐ ของมูลคาอาคารหรือ สิ่งปลูกสรางดังกลาว ท้ังนี ้ใหเรียกเก็บไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ บาท ตอครั้งที่
ผิดสัญญา กรณีเปนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่ตองยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตาม
ขอ ๑๓ นอกจากใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนตามระเบียบนี้แลว ใหเรียกเก็บ
คาปรับในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ แตไมเกินรอยละ ๒๐ ของมูลคาอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ดังกลาว ทั้งนี้ใหเรียกเก็บไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท ตอครั้งท่ีผิดสัญญา 

(๒) สัญญาเชาที่ดิน ถาผูเชาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสราง โดย
มิไดรับอนุญาต กรณีเปนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอยูอาศัย หรืออาคารท่ีไมตองยกกรรมสิทธ์ิให
กระทรวงการคลังตามขอ ๑๓ ใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๕ แตไมเกนิรอยละ 
๑๐ ของมูลคาท่ีตอเติมหรือดัดแปลง ทั้งนี้ใหเรียกเก็บไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ บาท ตอครั้งท่ีผิดสัญญา 
ในกรณีเปนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นที่ตองยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามขอ ๑๓ ให
เรียกเก็บคาปรับในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ แตไมเกินรอยละ ๒๐ ของมูลคาที่ตอเติมหรือ
ดัดแปลง ท้ังนี้ ใหเรียกเก็บไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท ตอครั้งที่ผิดสัญญา 

(๓) สัญญาเชาอาคารหรือสิ่งปลูกสรางทุกชนิด ถาผูเชาตอเติมหรือดัดแปลง
อาคารหรือสิ่งปลูกสรางโดยมิไดรับอนุญาตไมถึงขนาดที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคง
หรือไมเปลี่ยนแปลงรูปทรงถึงขนาดเสียความเปนระเบียบเรียบรอยหรือความสวยงาม ใหเรียก
เก็บคาปรับในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๕ แตไมเกินรอยละ ๑๐ ของมูลคาที่ตอเติมหรือดัดแปลง 
ทั้งนี้ใหเรียกเก็บคาปรับไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ บาท ตอครั้งท่ีผิดสัญญา หรือในกรณีผูเชารื้อถอน
อาคารหรือสิ่งปลูกสรางไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนโดยมิไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บคาปรับใน
อัตราดังกลาวจากคาเสียหายโดยยังไมรวมถึงคาเสียหายอ่ืน 

(๔) สัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง ถาผูกอสรางลงมือ
กอสรางอาคารกอนเจาหนาท่ีทําการปกผังอาคาร ใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ 
แตไมเกินรอยละ ๒๐ ของมูลคาที่ไดดําเนินการไปกอนเจาหนาที่ทําการปกผัง ท้ังน้ีใหเรียกเก็บ
คาปรับไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท ตอครั้งที่ผิดสัญญา 

ในกรณีที่ผูกอสรางเปล่ียนรายการกอสราง รื้อถอน ตอเติม หรือดัดแปลงสวนใด
สวนหนึ่งหรือทั้งหมดของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางกอนไดรับอนุญาตหรือโดยไมมีสิทธิจะกระทําได 
ใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราตามวรรคแรกจากมูลคาที่เปลี่ยนแปลงรายการกอสราง รื้อถอน ตอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เติม หรือดัดแปลง และถาทําใหมูลคาแหงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางลดลงใหเรียกเก็บเงินทดแทน
ราคามูลคาที่ลดลงอีกสวนหนึ่งดวย 

(๕) ถากรณีตาม (๓) และ (๔) เปนเหตุใหอาคารหรือสิ่งปลูกสรางขาดความ
มั่นคงแข็งแรงอันอาจจะเปนอันตรายแกชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ถาเห็นวาสามารถเสริมความ
ม่ันคงไดจะใหผูผิดสัญญาเสริมความม่ันคงดวยทุนทรัพยของตนเองก็ได และใหเรียกคาปรับดวย 

ในกรณีไมอาจดําเนินการตามวรรคแรก หรือทําใหขาดความสวยงามใหรื้อถอน
และใหเรียกคาเสียหายดวย 

(๖) กรณีผิดสัญญาโดยนําไปใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดยมิไดรับ
อนุญาตหากมีเหตุสมควรจะไมบอกเลิกสัญญาใหเพิ่มอัตราคาเชาขึ้นอีกไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของ
คาเชาเฉพาะสวนที่ใหเชาชวง หรือจัดหาประโยชน 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน อธิบดีอาจกําหนดใหเรียกเก็บคาปรับต่ํากวา
อัตราตามที่กําหนดไวในวรรคสองก็ได 

 
ขอ ๔๔  ผูคางชําระคาเชา ภาษีอากร ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีโรงเรือน 

คาธรรมเนียม คาปรับ หรือเงินอื่นใด อันจะตองชําระแกทางราชการตามกําหนดเวลานอกจาก
จะตองชําระเงินท่ีคางดังกลาวแลว ยังตองชําระเงินที่เพิ่มขึ้นอีกในอัตรารอยละ ๑.๕ ตอเดือนของ
เงินที่คางชําระ เศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 

 
หมวด ๖ 

การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น 
   

 
ขอ ๔๕  กรณีเอกชนขอสรางสะพาน ทางเช่ือม ในที่ราชพัสดุใหเรียกเก็บ

คาตอบแทนครั้งเดียวเทากับคาเชาเพื่ออยูอาศัย ๓๐ ป 
หากเปนกรณีการขอเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย ใหเรียกเก็บคาตอบแทนในอัตรา 

๑.๕ เทาของคาตอบแทนในวรรคแรก และถาเปนการขอเพื่อประโยชนในธุรกิจจัดสรรที่ดินให
เรียกเก็บคาตอบแทนในอัตรา ๒ เทาของคาตอบแทนในวรรคแรก 

 
ขอ ๔๖  กรณีเอกชนขอสรางสะพาน ทางเช่ือม ในที่ราชพัสดุกรณีที่มิใชทาง

จําเปนตามกฎหมายใหเรียกเก็บคาทดแทนครั้งเดียวเทากับราคาที่ดิน คูณดวยจํานวนเนื้อที่ที่ใช 
 
ขอ ๔๗  กรณีรัฐวิสาหกิจขอสรางสะพาน ทางเช่ือม ปกเสาพาดสายไฟฟา วางทอ

ประปา ทอระบายน้ํา วางสายโทรศัพท หรือดําเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในท่ีราชพัสดุ 
ยกเวนการปกเสาพาดสายไฟฟาแรงสูง ใหเรียกเก็บคาทดแทนคร้ังละ ๕๐๐ บาท 

 
ขอ ๔๘  การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นในที่ราชพัสดุท่ีมีราคาที่ดินรวมกับ

มูลคาอาหารหรือส่ิงปลูกสราง (ถามี) ซึ่งกําหนดตามระเบียบนี้ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อธิบดีเปนผูอนุญาตโดยกําหนดรายละเอียด และเง่ือนไขของสัญญาตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงสภาพทําเล และประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 

 
ขอ ๔๙  การจดัทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนตามความในหมวดนี ้ใหกระทําไดโดย

วิธีประมูล เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงขอ ๒๖ 
(๘) 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๕๐  ในระหวางท่ียังมิไดออกหลักเกณฑและวิธีการ ขอกําหนด คําส่ัง ตามท่ี
กําหนดไวในระเบียบนี ้บรรดาหลักเกณฑ วิธีการ อัตราคาเชา คาธรรมเนียม แบบสัญญาและ
คําส่ังใดๆ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่
ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๗ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยวิธีประมูลจัดใหเชาที่ราชพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๘ ใหมีผลใชบังคับ
ตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบฉบับนี้แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๖ เดือนนับแตวันที่ระเบียบนี้ใช
บังคับ 

 
ขอ ๕๑  การประมูลรายใดท่ีอยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันท่ี

ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับใหดําเนินการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
 
ขอ ๕๒  ในกรณีที่ผูเชาขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาหรือขอปลูกสราง

อาคารเพื่อยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหา
ประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือไดรับสิทธิเปนผูพัฒนาที่ราชพัสดุตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๔ อยูแลวกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช
บังคับ และผูเชาไดตกลงยินยอมรับสิทธิการปลูกสรางหรือพัฒนาที่ราชพัสดุโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แมวาการตกลงยินยอมรับนั้น จะไดสงมาในวันหรือหลังวันที่ระเบียบนี้
มีผลใชบังคับแลวก็ตาม ก็ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของระเบียบกระทรวงการคลัง
ท้ังสองฉบับแลวแตกรณ ีตอไปได 

 
ประกาศ ณ วันที ่๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สมคิด  จาตุศรีพิทักษ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สัญญาเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัย 
กรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง 

   
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สัญญาเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อการเกษตร 
กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

   
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สัญญาเชาอาคารราชพัสดุ 
กรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง 

   
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สัญญาเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น 
กรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง 

   
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
สุนันทา/ปาลิน/ตรวจ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ 

A+B 
 


