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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง  แกไขระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชน 

ในที่ราชพัสดุใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๖,  ๒๗  และขอ  ๓๐  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ 

และวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยการจัดหาประโยชนในที่ ราชพัสดุ   (ฉบับที่   ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ   (ฉบับที่   ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยง

กับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับการจัดใหเชาที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย

เพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมตามขอ  ๒๓  วรรคทายแหงกฎกระทรวง 

ขอ ๔ สัญญาเชา  สัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  และเง่ือนไข 

ในสัญญา  ใหเปนไปตามแบบสัญญาที่รองปลัดกระทรวงการคลัง  หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสิน

เห็นชอบ 
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หลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดคาเชา  คาธรรมเนียม  มูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสราง   

คาเส่ือมอาคารหรือส่ิงปลูกสราง  คาชดเชย  เงินชดเชยคากอสรางอาคารราคาปานกลาง  คาทดแทน  

คาปรับ  และคาเสียหาย  ใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 

ความในวรรคสองไมใชบังคับกับกรณีการกําหนดเง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดใหบริษัท

ที่แปร รูปจากรั ฐ วิสาหกิ จตามกฎหมายว าด วยทุน รัฐ วิสาหกิ จใชประโยชนในที่ ราชพัส ดุ   

ซ่ึงจะตองไดรับความเห็นชอบจากรองปลัดกระทรวงการคลัง  หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสินกอน 

ขอ ๕ กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ใหรองปลัดกระทรวงการคลัง   หัวหนากลุมภารกิจดานทรัพยสิน   วินิจฉัยชี้ขาด 

หรือพิจารณาสั่งการ  ในกรณีที่คูสัญญาหรือผูใชประโยชนในที่ราชพัสดุเปนรัฐวิสาหกิจหรือองคกรอื่น
ของรัฐ 

(๒) นอกเหนือจาก  (๑)  ใหอธิบดีกรมธนารักษวินิจฉัยชี้ขาด  หรือพิจารณาสั่งการ 
ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมธนารักษรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๗ ในระเบียบนี้ 

(๑) “รัฐมนตรี”  หมายถึง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  และใหรวมถึงผูที่รัฐมนตรีวาการ   

กระทรวงการคลังมอบหมายดวย 

(๒) “อธิบดี”  หมายถึง  อธิบดีกรมธนารักษ  และใหรวมถึงผูที่อธิบดีกรมธนารักษมอบหมายดวย 

(๓) “กฎกระทรวง”  หมายถึง  กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  

บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และที่แกไขเพิ่มเติม 

(๔) “สวนราชการ”  หมายถึง  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 

(๕) “หนวยงานของรัฐ”  หมายถึง   หนวยงานของรัฐที่ จัดต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 

(๖) “รัฐวิสาหกิจ”  หมายถึง  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

(๗) “องคกรอื่นของรัฐ”  หมายถึง  องคการของรัฐนอกเหนือจาก  (๔)  ,  (๕)  และ  (๖) 
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(๘) “การจัดใหเชา”  หมายถึง  การจัดใหเชาที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง 

(๙)  “ผูมีอํานาจจัดใหเชา”  หมายถึง  อธิบดี  หรือ  ผูที่อธิบดีมอบอํานาจตามกฎกระทรวง 

(๑๐) “การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น”  หมายถึง   การจัดหาประโยชนโดยวิธีอื่น

นอกเหนือจากการจัดใหเชาตามกฎกระทรวง 

(๑๑) “การเกษตร”  หมายถึง  การทําไร  ทํานา  ปลูกพืชสวน  พืชผัก  เลี้ยงสัตว  และการเกษตรอื่น 

ความหมายของการทําไร  ทํานา  ปลูกพืชสวน  พืชผัก  เลี้ยงสัตว  และการเกษตรอื่น  รวมทั้ง

กําหนดเวลาใหผลผลิตของพืชสวนใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 

(๑๒) “อาคารตึกหองเดียว”  หมายถึง  อาคารที่ปลูกสรางดวยวัสดุถาวรทนไฟเปนสวนใหญ   

มีลักษณะเปนตึกแถวแตปลกูสรางหองเดียว 

(๑๓) “ตึกแถว”  หมายถึง   อาคารที่ปลู กสร างดวยวัส ดุถาวรทนไฟเปนสวนใหญ   

และติดตอกันเปนแถวต้ังแตสองคูหาข้ึนไป 

(๑๔) “หองแถว”  หมายถึง  อาคารที่ปลูกสรางดวยไมหรือวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ   

และติดตอกันเปนแถวต้ังแตสองคูหาข้ึนไป 

(๑๕) “อาคารพาณิชย”  หมายถึง  อาคารที่สรางข้ึนเพื่อใชประโยชนในการพาณิชยกรรม 

และบริการธุรกิจ 

(๑๖) “อาคารแถวอยูอาศั ย”  หมายถึ ง   อาคารที่ สร าง ข้ึนเพื่ อใชพั กอาศั ยโดยเฉพาะ 

ซ่ึงปลูกสรางดวยวัสดุถาวรทนไฟเปนสวนใหญ  และติดตอกันเปนแถว 

(๑๗) “อาคารที่พักอาศัยรวม”  หมายถึง  อาคารที่จัดใหผูอื่นนอกเหนือจากผูเชาไดใชเปน 

ที่พักอาศัยรวมในอาคารเดียวกัน 

(๑๘) “โรงงานอุตสาหกรรม”  หมายถึง  อาคารที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนสถานที่ผลิตส่ิงของ

เพื่อใหเปนสินคา  โดยใชเคร่ืองจักรเปนปจจัยหรือไมก็ตาม  และรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงานดวย 

(๑๙) “อาคารสูง”  หมายถึง  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  โดยมีความสูง 

ของอาคารต้ังแต  ๒๓  เมตรขึ้นไป 

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา  สําหรับอาคารทรงจั่ว

หรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นที่ดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด     
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(๒๐) “อาคารขนาดใหญ”  หมายถึง  อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ งชั้นใด 
ในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต  ๑๕  เมตรขึ้นไป  และมีพื้นที่รวมกัน
ทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๒๑) “อาคารขนาดใหญพิเศษ”  หมายถึง  อาคารที่กอสรางข้ึนเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึ่ง
สวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท  โดยมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันต้ังแต  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ข้ึนไป 

(๒๒) “อาคารจอดรถ”  หมายถึง  อาคารที่ใชเปนสถานที่จอดรถยนตเพื่อการบริการธุรกิจ 
หรือพาณิชยกรรม 

(๒๓) “อาคารที่พักแรม”  หมายถึง  อาคารที่ปลูกสรางดวยวัสดุคงทนถาวร  เพื่อใชในการ
ประกอบธุรกิจในการใหบริการที่พักแรมแกบุคคลทั่วไป 

(๒๔) “คลังสินคา”  หมายถึง  อาคารที่ปลูกสรางดวยวัสดุถาวรทนไฟเปนสวนใหญเพื่อใชเปน
สถานที่เก็บวัสดุ  สินคา  หรือพืชผลทางการเกษตร 

(๒๕) “ราคาที่ดิน”  หมายถึง  ราคาที่ดินตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

ในกรณีที่ดินราชพัสดุแปลงใดที่ไมมีราคาประเมินทุนทรัพยตามวรรคแรก  ใหเทียบเคียง 
กับราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินแปลงบริเวณใกลเคียง  ที่มีทําเลที่ต้ังและลักษณะคลายกันเปนราคา
ที่ดิน 

(๒๖) “มูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสราง”  หมายถึง  มูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปน 
ที่ราชพัสดุ 

(๒๗) “คาชดเชย”  หมายถึง  คาจัดซ้ือที่ดิน  คากอสรางอาคาร  หรือส่ิงปลูกสรางใหแก 
ทางราชการรวมทั้งคาร้ือถอนขนยายทรัพยสิน  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนเพื่อการจัดหาประโยชน 
ในที่ราชพัสดุ 

(๒๘) “เงินชดเชยคากอสรางอาคารราคาปานกลาง”  หมายถึง  เงินคากอสรางตามบัญชีราคา 
คากอสราง  คาสาธารณูปโภคที่กําหนดขึ้นเพื่อประเมินใหผูเชาเดิมหรือผูไดรับสิทธิการเชาอาคาร 
ตองจายใหแกผูลงทุนปลูกสรางอาคาร  โดยคํานึงถึงตนทุนการกอสรางรวมกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
และกําไร 

(๒๙) “เชาชวง”  หมายถึง  การที่ผู เชานําที่ราชพัสดุที่เชาไปจัดใหบุคคลอื่นเชาโดยผู เชา 
ไมไดใชประโยชนในพื้นที่ที่นําไปจัดใหเชา 
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(๓๐) “นําไปจัดหาประโยชน”  หมายถึง  การที่ผูเชานําที่ราชพัสดุที่เชาไปจัดใหบุคคลอื่น 
เขาใชประโยชนนอกเหนือจากการให เชาชวงที่ราชพัสดุ   หรือการใหบุคคลอื่นใชประโยชน 
ในอสังหาริมทรัพยของผูเชาที่ต้ังอยูบนที่ราชพัสดุโดยผูเชาไดรับคาตอบแทนหรือผลประโยชนจาก
บุคคลนั้น 

(๓๑) “การใชที่ราชพัสดุโดยละเมิด”  หมายถึง  การใชประโยชนในที่ราชพัสดุโดยมิชอบ 
ดวยกฎหมาย  ทั้งนี้  รวมถึงการบุกรุกที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงดวย 

(๓๒) “คาทดแทน”  หมายถึง  จํานวนเงินที่กําหนดเพื่อชดใชความเสียหายที่ เกิดข้ึนแก 
กรมธนารักษอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือผิดสัญญา  หรือคาสินไหมทดแทนในการไมชําระหนี้  
รวมถึงจํานวนเงินที่กําหนดเพื่อเปนคาตอบแทนการใชที่ราชพัสดุทั้งในมูลละเมิดและไมละเมิดดวย 

ขอ ๘ ในการเก็บรักษาหลักประกันตามระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
(๑) เงินสดใหนําสงคลังเปนประเภทเงินฝาก 
(๒) พันธบัตรหรือหนังสือคํ้าประกันใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย  ในกรุงเทพมหานครให

เก็บรักษาไว  ณ  กรมธนารักษ  สวนจังหวัดอื่นใหเก็บรักษาไว  ณ  สํานักงานธนารักษพื้นที่ 

หมวด  ๒ 
การจัดใหเชาและเง่ือนไขการเชา 

 

 

ขอ ๙ การจัดใหเชาโดยวิธีประมูล  ใหกําหนดเง่ือนไขดังนี้ 
(๑) อัตราคาเชา  คาธรรมเนียมการจัดใหเชาหรือคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนตอง 

ไมตํ่ากวาหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาที่กําหนดไวในขอ  ๔  วรรคสอง 
(๒) กําหนดระยะเวลาใหผูประมูลไดชําระเงินผลประโยชนที่เสนอใหทางราชการใหเสร็จส้ิน

ภายใน  ๔๕  วัน  นับต้ังแตวันที่ทางราชการไดแจงใหทราบวาเปนผูประมูลได  หากไมชําระภายใน
กําหนด  ใหริบหลักประกันซอง 

การประกาศกําหนดระยะเวลา  ๔๕  วันตามวรรคแรก  หากอธิบดีเห็นสมควรอาจกําหนด
ระยะเวลามากกวา  ๔๕  วันก็ได 

(๓) คาชดเชยในกรณีที่จําเปนตองจายคาชดเชย 
(๔) เง่ือนไขอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีเห็นสมควรเพื่อประโยชนในทางราชการ 
สวนวิธีการประมูลใหดําเนินการตามที่กําหนดไวในหมวด  ๔ 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๐ การประมูลเพื่อปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตามขอ  ๑๔  ใหกําหนดเง่ือนไข
เพิ่มเติมจากขอ  ๙  ดังนี้ 

(๑) ใหสิทธิการเชามีกําหนดเวลาไมเกิน  ๓๐  ป  โดยหลักเกณฑการใหสิทธิการเชาใหเปนไป
ตามคําส่ังกรมธนารักษ   

(๒) ในระหวางกอสรางกระทรวงการคลังจะประกันวินาศภัยการกอสรางในอัตราไมตํ่ากวา
มูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตามสัญญากอสรางในนามกระทรวงการคลังเปนผูเอาประกันและเปน 
ผู รับประโยชนตลอดอายุสัญญา  โดยผูไดรับสิทธิการปลูกสรางเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยแทน
กระทรวงการคลังทั้งส้ิน   

เมื่อกอสรางอาคารแลวเสร็จ  จะตองประกันอัคคีภัยอาคารในอัตราไมตํ่ากวามูลคาอาคารหรือ
ส่ิงปลูกสรางในนามกระทรวงการคลังเปนผูเอาประกันและเปนผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา   
โดยผูเชาเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยแทนกระทรวงการคลังทั้งส้ิน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนราชการอธิบดี 
จะใหผูเชาประกันวินาศภัยอาคารก็ได 

(๓) ผู ได รับสิทธิการปลูกสร างตองเ สียภาษี   คาธรรมเนียม   และคาใช จ ายต าง  ๆ   
ที่กระทรวงการคลังมีหนาที่ตองชําระอันเนื่องมาจากการใหสิทธิการปลูกสรางดังกลาว  (ถามี)  แทน
กระทรวงการคลังทั้งส้ิน 

(๔) การนําสิทธิการปลูกสรางที่ประมูลไดไปทําเง่ือนไขผูกพันในการกูเงิน  หรือเบิกเงิน 
เกินบัญชี  หรือคํ้าประกันเงินกู  จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากกรมธนารักษ   
โดยหลักเกณฑการอนุญาตใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 

(๕) ใหกรรมสิทธิ์อาคารหรือส่ิงปลูกสรางตกเปนของกระทรวงการคลังตามเง่ือนไขที่กําหนด
ไวในสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 

(๖) ขอกําหนดตามขอ  ๑๖  และขอ  ๔๕  (๓) 
การประมูลตามวรรคแรก  จะตองประกาศโดยทั่วไปใหประชาชน  หรือชุมชนทองถิ่นทราบ

เพื่ อ ใหประชาชนหรือชุมชนทองถิ่ นได ใช สิทธิ แสดงความคิด เ ห็นของตนตอผู มี อํ านาจ 
จัดใหเชากอนวันย่ืนซองประมูล  ทั้งนี้  ตองไมนอยกวา  ๑๕  วันนับแตวันประกาศ 

ความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนทองถิ่นในวรรคสอง  ใหผูมีอํานาจจัดใหเชานําไปใช
ประกอบการพิจารณาผลการประมูลดวย   โดยหลัก เกณฑและขอกํ าหนดในการประกาศ 
ใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 



 หนา   ๗ 
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ขอ ๑๑ การประมูลเพื่อจัดใหเชาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางราชพัสดุใหกําหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม
จากขอ  ๙  ดังนี้   

(๑) ใหสิทธิการเชาอาคารตามกําหนดเวลาที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๒) จะตองประกันอัคคีภัยอาคารในอัตราไมตํ่ากวามูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางในนาม

กระทรวงการคลังเปนผู เอาประกันและเปนผู รับประโยชนตลอดอายุสัญญาเช า   โดยผู เช า 
เปนผูชําระเบี้ยประกันภัยแทนกระทรวงการคลังทั้งส้ิน  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนราชการอธิบดีจะใหผูเชา
ประกันวินาศภัยอาคารก็ได 

(๓) ผู เชาตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  หรือภาษีอื่นใด  ตลอดจน  
คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง  ๆ  ที่ใชบังคับอยูในขณะนี้  หรือหากมีตอไปในภายหนาแทน
กระทรวงการคลังทั้งส้ิน 

(๔) การนําสิทธิการเชาที่ประมูลไดไปทําเง่ือนไขผูกพันในการกูเงิน  หรือเบิกเงินเกินบัญชี  
หรือคํ้าประกันเ งินกู   จะดํา เนินการไดตอ เมื่อได รับอนุญาตเปนหนังสือจากกรมธนารักษ   
โดยหลักเกณฑการอนุญาตใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 

(๕) ขอกําหนดตามขอ  ๑๘   
ขอ ๑๒ การจัดใหเชาโดยไมตองประมูลใหกําหนดเง่ือนไขแตเฉพาะตามขอ   ๙  (๑)   

และ  ๙  (๔)  แตถาเปนการจัดใหเชาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตามขอ  ๑๔  ใหกําหนดเง่ือนไขตามขอ  ๑๑  
เพิ่มเติม 

การนํ าสิทธิการปลูกสร างอาคารหรือ ส่ิงปลูกสร าง   หรือสิทธิการเช าที่ ราชพัส ดุ 
ไปทําเง่ือนไขผูกพันในการกูเงิน  หรือเบิกเงินเกินบัญชี  หรือคํ้าประกันเงินกู  จะดําเนินการไดตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากกรมธนารักษ  โดยหลักเกณฑการอนุญาตใหเปนไปตามคาํส่ังกรมธนารักษ 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่ นที่ ไมสามารถปลูกสร า งอาคารยกกรรมสิทธิ์ 
ใหกระทรวงการคลังดวยทุนทรัพยของตนเอง  หากประสงคจะใหผูอื่นเปนผูลงทุนปลูกสราง 
ตองดําเนินการหาผูลงทุนปลูกสรางโดยวิธีประมูลตามเง่ือนไขที่อธิบดีเห็นสมควร 

ขอ ๑๓ ที่ดินราชพัสดุแปลงใดมีขนาดหรือจํานวนเนื้อที่ไมเพียงพอหรือไมสามารถปลูกสราง
อาคารไดตามกฎหมายที่วาดวยการควบคุมอาคารหรือขอบัญญัติทองถิ่น  ใหเจาของที่ดินที่อยูติดกับที่ดิน
ราชพัสดุแปลงนี้มีสิทธิเชากอนโดยไมตองประมูล  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุ  
ตามกฎกระทรวงขอ  ๒๖  (๘)  และถาเปนกรณีการปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางคาบเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ใหเปนดุลพินิจของอธิบดีที่จะกําหนดเง่ือนไขการยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสรางและกําหนดเง่ือนไข
การเชาอื่นตามที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงสภาพทําเลและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 



 หนา   ๘ 
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ขอ ๑๔ อาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่มีลักษณะหรือที่สรางข้ึนเพื่อใชในกิจการดังตอไปนี้   

ตองยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 

(๑) อาคารสูง  อาคารขนาดใหญ  อาคารขนาดใหญพิเศษ 

(๒) อาคารตึกหองเดียว  ตึกแถว  หองแถว  อาคารพาณิชย  อาคารแถวอยูอาศัย  อาคารที่พัก

อาศัยรวม 

(๓) อาคารโรงงานอุตสาหกรรม 

(๔) อาคารโรงมหรสพ 

(๕) อาคารโรงแรมหรืออาคารที่พักแรม 

(๖) ทาเรือ 

(๗) อาคารคลังสินคา 

(๘) อาคารโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 

(๙) อาคารโรงรับจํานํา  ธนาคาร  สถาบันการเงิน  บริษัทประกันภัย  อาคารสํานักงาน 

(๑๐) อาคารตลาด 

(๑๑) อาคารสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือแกส 

(๑๒) อาคารสถานีขนสงหรืออาคารจอดรถ 

(๑๓) อาคารสโมสร  สมาคม 

(๑๔) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางอื่นที่อธิบดีจะประกาศเพิ่มเติมเปนคราว  ๆ  ไป  

อาคารหรือ ส่ิงปลูกสร างที่สร าง ข้ึน เพื่ อใช ในกิจการ ดังตอไปนี้ ตองยกกรรมสิทธิ์ 

ใหกระทรวงการคลังเมื่อเลิกสัญญาเชา  เลิกใชเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคการเชา  หรือทางราชการ 

มีความประสงคจะใชที่ดินเพื่อประโยชนของรัฐ   

(๑) โรงเรียน 

(๒) มูลนิธิ 

(๓) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่ใชในกิจการขององคกรอื่นของรัฐ 

(๔) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางตามวรรคแรก  (๑)  ถึง  (๑๓)  ซ่ึงอธิบดีเห็นสมควรเพื่อประโยชน

สาธารณะหรือมีความจําเปนเพื่อประโยชนทางราชการ 

(๕) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางอื่นที่อธิบดีจะประกาศเพิ่มเติมเปนคราว ๆ  ไป 
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ขอ ๑๕ ใหเรียกเก็บหลักประกันการเชาที่ราชพัสดุจากผูเชาในอัตรา 
(๑) สัญญาเชาที่ดินใหเก็บเทากับคาเชา  ๑  ป 
(๒) สัญญาเชาอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นใหเก็บเทากับคาเชา  ๓  เดือน 
หลักประกันการเชาตาม  (๑)  และ  (๒)  จะใชเงินสด  เช็คเงินสด  พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตร

รัฐวิสาหกิจหรือหนังสือคํ้าประกนัของธนาคารพาณิชยภายในประเทศก็ได 
ความในวรรคแรกไมใชบังคับกับผูเชาซ่ึงเปนองคกรอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น   
ขอ ๑๖ กรณีผูไดสิทธิการกอสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตามสัญญากอสรางอาคาร 

ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังมาโดยการประมูล  ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการกอสราง 
ในระหวางการกอสราง  ใหนํามูลคาของวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลงในคราวเดียวกัน 
หักลบกันได  หากมูลคาของอาคารหรือส่ิงปลูกสรางลดลงใหเรียกเก็บเงินทดแทนราคาที่ลดลงนั้นดวย 

ขอ ๑๗ กรณีผูเชาเดิมที่ไดรับสิทธิการกอสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตามสัญญากอสราง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการกอสรางในระหวางการกอสราง  
ใหนํามูลคาที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลงในคราวเดียวกันหักลบกันได  หากมูลคาลดลง 
ไมเรียกเก็บราคามูลคาสวนที่ลดลง 

ขอ ๑๘ กรณีผู เชาตองซอมแซมปรับปรุงอาคารตามเงื่อนไขในสัญญาเชา  หรือผู เชา 
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง  ร้ือถอน  ดัดแปลงอาคาร  ใหนํามูลคาของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลง
ในคราวเดียวกันหักลบกันได  แตหากมูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางลดลงใหเรียกเก็บเงินทดแทนราคา 
ที่ลดลงนั้นดวย 

กรณีผูเชาไดรับอนุญาตใหร้ือถอนอาคารที่เชาทั้งหลังโดยไมไดปลูกสรางอาคารใหมทดแทน  
เนื่องจากเหตุที่อาคารที่เชาชํารุดเส่ือมโทรมจนไมสามารถใชประโยชนตอไปได  หรืออาจเกิดภยันตราย
จากอาคารนั้น  หรือมีเหตุอื่น ๆ  ที่จําเปนตองร้ือถอนโดยเหตุนั้นมิไดเกิดจากผูเชาหรือบริวาร  กรณีเชนนี้
ไมเรียกเก็บคาชดเชยอาคารที่ ร้ือถอนดังกลาว  แตทั้งนี้  ผู เชาจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่อธิบดี
เห็นสมควรกําหนดเพื่อประโยชนของราชการเปนสําคัญ   

หมวด  ๓ 
วิธีการจัดใหเชาและระยะเวลาเชา 

 

 

ขอ ๑๙ การจัดใหเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัยข้ึนใหมใหดําเนินการ  ดังนี้ 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชาดําเนินการใหมีการปดประกาศโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการของ

ผูมีอํานาจในการจัดใหเชา  สํานักงานธนารักษพื้นที่  สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ  

หรือที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี  ซ่ึงที่ราชพัสดุแปลงที่จะจัดใหเชาต้ังอยู  รวมทั้ง

บริเวณที่ราชพัสดุที่จะจัดใหเชา 

(๒) ใหจัดการใหเชาเพื่ออยูอาศัยตามลําดับกอนและหลัง  ดังนี้ 

 (๒.๑) ผูที่อยูอาศัยในที่ดินแปลงที่จะจัดใหเชามาแตเดิมโดยชอบหรือสุจริต 

 (๒.๒) ผูเดือดรอนที่อยูอาศัยเพราะถูกขับไลหรือถูกไฟไหมที่อยูอาศัย 

 (๒.๓) ขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานราชการของสวนราชการ 

 (๒.๔) พนักงาน  ลูกจางประจําและพนักงานราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (๒.๕) เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐหรือ  องคกรอื่นของรัฐ 

 (๒.๖) ผูไมมีที่ดินเปนของตนเอง 

(๓) ใหจัดที่ดินใหเชาไดไมเกิน  ๑๐๐  ตารางวาตอครอบครัว  แตหากมีเหตุผลและความจําเปน

อธิบดีอาจพิจารณาจัดใหเชาเกินกวา  ๑๐๐  ตารางวาก็ได 

ความในขอนี้ไมใชบังคับกรณีการจัดใหผูเชาเดิมที่ทางราชการบอกเลิกสัญญาเชาไปแลว  หรือ

ทายาทผูเชาเดิมหรือผูไดกรรมสิทธิ์ซ่ึงปลูกสรางบนที่ดินราชพัสดุที่จัดใหเชาเพื่ออยูอาศัยมากอนแลว

ไดรับสิทธิการเชาตอไป 

ขอ ๒๐ การจัดใหเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ข้ึนใหมใหดําเนินการดังนี้   

(๑) ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชาดําเนินการใหมีการปดประกาศโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการของ

ผูมีอํานาจในการจัดใหเชา   สํานักงานธนารักษพื้นที่  สํานักงานเขต   หรือที่วาการอําเภอหรือ 

ก่ิงอําเภอหรือที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี  ซ่ึงที่ราชพัสดุแปลงที่จะจัดใหเชาต้ังอยู  

รวมทั้งบริเวณที่ราชพัสดุที่จะจัดใหเชา   

(๒) ใหจัดการใหเชาเพื่อเกษตรกรรมตามลําดับกอนและหลัง  ดังนี้ 

 (๒.๑) ผูที่ประกอบการเกษตรในที่ดินแปลงที่จะจัดใหเชามาแตเดิมโดยชอบหรือสุจริต   

 (๒.๒) ผูที่รัฐมีนโยบายใหความชวยเหลือในเร่ืองที่ดินทํากิน 

 (๒.๓) ผูมีอาชีพเกษตรกรซึ่งยากจนไมมีที่ดินทํากิน 

 (๒.๔) ผูมีอาชีพเกษตรกรซึ่งมีที่ดินไมพอทํากิน 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๓) ใหจัดที่ดินใหเชาไดไมเกิน  ๑๕  ไร  ตอครอบครัว  แตหากมีเหตุผลและความจําเปน  
อธิบดีอาจพิจารณาจัดใหเชาเกินกวา  ๑๕  ไรก็ได   

ความในขอนี้ไมใชบังคับกรณีการจัดใหผูเชาเดิมที่ทางราชการบอกเลิกสัญญาเชาไปแลวหรือ
ทายาทผูเชาเดิมที่จัดใหเชาเพื่อเกษตรกรรมมากอนแลวไดรับสิทธิการเชาตอไป 

ขอ ๒๑ กรณีการเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัย  เพื่อประกอบการเกษตร  หรือเพื่อประโยชนอยางอื่น
และกรณีการเชาอาคาร  ถาผู เชาขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาหรือขอปลูกสรางอาคาร 
เพื่อยกกรรมสิทธิ์ ใหกระทรวงการคลัง   ให เปนดุลพินิจของอธิบดีที่ จะพิจารณาอนุญาตได 
โดยคํานึงถึงสภาพ  ทําเลและผลประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 

ในการพิจารณาอนุญาตตามความในวรรคแรก  จะตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนและชุมชนทองถิ่นตามขอ  ๑๐  วรรคสองและวรรคสามกอน  

ขอ ๒๒ กรณีสัญญาเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัยระงับเพราะอาคารหรือส่ิงปลูกสรางใด  ๆ  ของผูเชา
ถูกเพลิงไหม  ถาผู เชาเดิมประสงคจะขอเชาที่ ดินเพื่ออยูอาศัยตอไปใหเปนดุลพินิจของอธิบดี 
ที่จะพิจารณาอนุญาตได  แตถาสภาพหรือทําเลของที่ดินสมควรทําการปรับปรุงปลูกสรางอาคารเพื่อ 
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ถาผูเชาเดิมประสงคจะขอปลูกสรางและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่
กรมธนารักษกําหนด  ใหอนุญาตใหผูเชาเดิมเปนผูไดรับสิทธิ   

(๒) ถาผูเชาเดิมไมสามารถปลูกสรางหรือไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่
กรมธนารักษ กําหนด   ให ดํา เนินการเปดประมูลหาผูลงทุนปลูกสร างอาคารเปนการทั่ วไป   
และใหผูเชาเดิมไดรับสิทธิการเชาอาคารกอนบุคคลอื่นรายละ  ๑  คูหา  โดยผูเชาเดิมตองเสียเงินชดเชย
คากอสรางอาคารราคาปานกลางใหผูประมูลไดตามที่กรมธนารักษจะกําหนด 

ขอ ๒๓ ระยะเวลาเชาที่ราชพัสดุใหมีกําหนดไมเกิน  ๓๐  ป 
กรณีการจัดใหเชาเปนการชั่วคราวตามความในกฎกระทรวง  ขอ  ๒๕  วรรคแรก  ใหระยะเวลาเชา

เปนไปตามที่ตกลงกับกระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงวนที่ราชพัสดุนั้นไว   
สําหรับระยะเวลาการจัดใหผูบุกรุกเชาที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงขอ  ๒๕  วรรคสามจะตอง

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ตราข้ึนเพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาวกอนดวย 
ขอ ๒๔ ในกรณีที่สัญญาเชาที่ดินราชพัสดุส้ินสุดลง  หากเห็นสมควรใหตอสัญญาเชาตอไป  

ใหตอสัญญาเชาได  ไมเกินกําหนดระยะเวลาเชาที่ดินตามขอ  ๒๓ 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่สัญญาเชาอาคารราชพัสดุส้ินสุดลง  หากเห็นสมควรใหตอสัญญาเชาตอไป  
ใหตอสัญญาเชาไดคร้ังละไมเกิน  ๕  ป   

ในกรณีที่ผูเชาประสงคจะขอตอสัญญาเชาเกินกวากําหนดเวลาดังกลาว  ใหอธิบดีพิจารณา
อนุมัติไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๒๖ กรณีที่สัญญาเชาที่ราชพัสดุส้ินสุดลง  หากเห็นสมควรใหตอสัญญาเชาตอไป   
ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   

(๑) ถาผูเชาครอบครองสถานที่เชาอยูในขณะที่สัญญาเชาส้ินสุด  ใหผูเชาเปนผูไดรับสิทธิ 
การเชา 

(๒) ถาผู เชานําที่ราชพัสดุไปใหเชาชวงโดยได รับอนุญาตจากผูให เชา   ใหถือวาผู เชา 
ยังคงครอบครองสถานที่เชานั้นและใหเปนผูไดรับสิทธิการเชา 

(๓) ถาผู เชานําที่ราชพัสดุไปใหเชาชวงโดยไมไดรับอนุญาต  ใหเปนอํานาจของอธิบดี 
ที่จะพิจารณาจัดใหผู เชาชวงเปนผู เชาตอกรมธนารักษโดยตรงก็ได  โดยหลักเกณฑการพิจารณา 
ใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ  

(๔) การเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัย  ถาผูเชานําที่ดินที่เชาไปใหเชาชวงหรือยินยอมให
บุคคลอื่นมาใชประโยชนโดยมิไดรับอนุญาตจากผูใหเชา  และผูเชาชวงหรือบุคคลผูใชประโยชนนั้น 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์และเขาอยูอาศัยในอาคารสิ่งปลูกสรางในที่ราชพัสดุนั้น  ใหผูมีอํานาจจัดใหเชา
ดําเนินการจัดใหผูเชาชวงหรือบุคคลผูใชประโยชนเปนผูไดรับสิทธิการเชาโดยตรง 

กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่ น เปนผู เช าและนํ าที่ ราชพัส ดุไปจัดหาประโยชน 
ตามอํานาจหนาที่  ใหเปนดุลพินิจของอธิบดีที่จะพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือผูเชา  
หรือผูครอบครองสถานที่เชาเปนผูเชาก็ได  โดยคํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสมรวมทั้งผลประโยชน
ที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 

หมวด  ๔ 
วิธีการประมูลจัดใหเชาที่ราชพัสดุ 

 

 

สวนที่  ๑ 
วิธีประมูล 

 

 

ขอ ๒๗ ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชาดําเนินการใหมีการปดประกาศประมูลโดยเปดเผย   
ณ  ที่ทําการของผูมีอํานาจในการจัดใหเชา  สํานักงานธนารักษพื้นที่  สํานักงานเขต  หรือ  ที่วาการอําเภอ
หรือที่วาการกิ่งอําเภอแลวแตกรณีซ่ึงที่ราชพัสดุแปลงที่จะเปดประมูลต้ังอยู  รวมทั้งบริเวณที่ราชพัสดุ 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ที่จะเปดประมูลดวยและสงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและหรือลงประกาศในหนังสือพิมพ   
กรมประชาสัมพันธ  องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย  ศูนยรวมขาวประกวดราคาและสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  และหากเห็นสมควร 
จะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพเกี่ยวกับงานประมูลโดยตรงหรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกก็ได 

ในการสงประกาศการประมูลใหศูนยรวมขาวประกวดราคาและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  ใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันโดยมีสาระสําคัญ
ของการประมูลดังนี้ 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่ตองการใหเชา 
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประมูล 
(๓) กําหนดวัน  เวลารับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประมูล 
(๔) สถานที่ขอรับหรือขอซ้ือเอกสารการประมูล  และราคาของเอกสาร 
การดําเนินการในสองวรรคดังกลาวขางตน  ตองกระทํากอนวันรับซองประมูลไมนอยกวา   

๓๐  วัน 
ขอ ๒๘ การใหหรือขายเอกสารการประมูล  ในกรุงเทพมหานครใหกระทํา  ณ  กรมธนารักษ

ในจังหวัดอื่นใหกระทํา  ณ  สํานักงานธนารักษพื้นที่ซ่ึงที่ราชพัสดุแปลงที่จะเปดประมูลต้ังอยู  หรือ
สถานที่อื่นที่สะดวกและไมเปนเขตหวงหามที่ผูมีอํานาจจัดใหเชาเห็นสมควร  กับจะตองจัดเตรียมไวให
มากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซ้ือรายละ  ๑  ชุด  โดยไมมีเง่ือนไขในการใหหรือขาย  
ในกรณีที่มีการขาย  ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการตองเสียไปในการจัดทําสําเนา
เอกสารการประมูลนั้น  ทั้งนี้ใหเผื่อเวลาไวสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาประมูล 
โดยอยางนอยใหมีข้ันตอนและกําหนดเวลาในการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) การใหหรือขายเอกสารประมูล   ใหดําเนินการพรอมกับวันประกาศตามขอ  ๒๗   
และใหมีชวงเวลาในการใหหรือขายไมนอยกวา  ๑๕  วัน 

(๒) เมื่ อปดการใหหรือขายตาม   (๑ )   แล ว   อาจจะจัดใหผูประสงคจะเข าประมูล 
ไปดูสถานที่และหรือจัดใหมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล  ทั้งนี้ใหดําเนินการกอน 
วันรับซองไมนอยกวา  ๑๕  วัน 

ถามีการยกเลิกการประมูลคร้ังนั้นและมีการประมูลใหม   ใหผู รับหรือซ้ือเอกสาร 
การประมูลคร้ังกอนมีสิทธิใชเอกสารการประมูลนั้นหรือไดรับเอกสารการประมูลใหมโดยไมตองเสีย 
คาซ้ือเอกสารการประมูลอีก 
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ขอ ๒๙ ประกาศประมูลอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่ตองการใหเชา 
(๒) คุณสมบัติของผูเขาประมูล  ซ่ึงจะตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซ่ึงอาจ

ปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย   เวนแตรัฐบาลของผู เขาประมูลจะไดมี คําส่ังใหสละเอกสิทธิ์และ 
ความคุมกันเชนวานั้น 

การประมูลจัดใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  ใหกําหนด
คุณสมบัติของผูเขาประมูล  ดังนี้ 

 (๒.๑) ที่ราชพัสดุที่เปดประมูลมีเนื้อที่ไมเกินสองไร  หรือมีราคาที่ดินไมเกินสิบลานบาท
ใหสิทธิแกเอกชน  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  โดยไมจํากัดทุนจดทะเบียนเขารวมประมูล 

 (๒.๒) ที่ราชพัสดุที่เปดประมูลมีเนื้อที่เกินกวาสองไรข้ึนไป  หรือมีราคาที่ดินเกินกวา 
สิบลานบาทขึ้นไป  ใหสิทธิเฉพาะบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามจํานวนทุนที่จดทะเบียน   
โดยขอกําหนดในเร่ืองจํานวนทุนที่จดทะเบียนใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ   

(๓) ในกรณีจําเปนใหระบุใหผูเขาประมูลสงรูปแบบและรายละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา 
(๔) มีเง่ือนไขดวยวาซองประมูลที่ย่ืนตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว  จะถอนคืน

มิได 
(๕) กําหนดสถานที่  วัน  เวลา  รับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประมูล 
(๖) กําหนดวันเร่ิมทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ  สําหรับการปลูกสรางอาคาร 

ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 
(๗) กําหนดใหผูเสนอราคาวางหลักประกันซองตามชนิดและจํานวนในขอ  ๔๑  และขอ  ๔๒  

และใหมีเง่ือนไขวา  ถาผูเขาประมูลถอนการเสนอราคา  หรือไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับทาง
ราชการภายในกําหนด  ทางราชการจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกรองจากผูคํ้าประกัน 

(๘) กําหนดเง่ือนไขตามความในหมวด  ๒  และอัตราการจายเงินถามี 
(๙) ขอกําหนดวาผูประมูลไดจะตองวางหลักประกันสัญญาตามอัตราที่กําหนดในขอ  ๔๒ 

(๑๐) ใบเสนอราคาตองทําเปนภาษาไทย  ลงราคารวมทั้งส้ินเปนตัวเลข  และตองมีตัวหนังสือ
กํากับ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 

(๑๑) ซองประมูลตองผนึกใหเรียบรอยกอนย่ืนตอทางราชการและผูเสนอราคาจะตองจัดทํา
บัญชีรายการเอกสารที่ย่ืนซองพรอมซองประมูลดวย 

(๑๒) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปและรายการละเอียดพรอมทั้งแบบสัญญา  (ถามี) 
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(๑๓) ขอสงวนสิทธิวาผูมีอํานาจจัดใหเชาทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะงดหรือเลือกผู เสนอราคา   

โดยไมจําตองเลือกผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเสมอไป  รวมทั้งจะพิจารณายกเลิก 

การประมูล  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการดําเนินการประมูลกระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกัน 

ในการเสนอราคา  หรือเหตุอื่นใดตามที่ทางราชการเห็นสมควรเพื่อประโยชนของทางราชการ 

ขอ ๓๐ กอนวันเปดซองประมูล  หากมีความจําเปนที่ตองชี้แจงหรือใหรายละเอียดเพิ่ม 

เพื่อประโยชนแกทางราชการ  หรือมีความจําเปนตองแกไขรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ  ใหจัดทํา 

เปนประกาศประมูลเพิ่มเติมและดําเนนิการตามขอ  ๒๗  โดยอนุโลม  กับแจงเปนหนังสือใหผูที่ขอรับ

หรือซ้ือเอกสารประมูลไปแลวทุกรายดวย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากจะเปนเหตุใหผูเสนอราคาไมสามารถย่ืนซองประมูลไดทัน

ตามกําหนดเดิม  ใหเลื่อนวัน  เวลารับซอง  ปดการรับซองและเปดซองประมูลตามความจําเปนดวย 

ขอ ๓๑ นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ  ๓๐  เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประมูล  หามมิให

รนหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซองและเปดซองประมูล 

ขอ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดพิจารณาตามขอ  ๔๐  (๑)  แลว  ปรากฏวา   

มีผูเสนอราคาถูกตองตามรายการละเอียดและเง่ือนไขที่กําหนดไวในประกาศประมูลเพียงรายเดียว   

ถาคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไป  โดยไมตองการยกเลิกการประมูลคร้ังนั้น  

ใหดําเนินการตามขอ  ๔๐  (๒)  โดยอนุโลม 

ขอ ๓๓ ในกรณีไมมีผูเสนอราคา  หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไข 

ที่กําหนด  หรือกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาไมมีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตามผลการประมูล 

ขอ  ๓๒  ใหเสนอผูมีคําส่ังแตงต้ังตามขอ  ๓๖  เพื่อรายงานใหอธิบดีพจิารณายกเลิกการประมูลคร้ังนั้น 

ขอ ๓๔ หลังจากการประมูลแลว  แตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงกับผูประมูลรายใด   

ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายละเอียด

หรือเง่ือนไขที่กําหนดในประกาศประมูล  ซ่ึงทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาประมูล

ดวยกัน  ใหอธิบดีพิจารณายกเลิกการประมูลคร้ังนั้น 

ขอ ๓๕ เมื่อผูมีคําส่ังแตงต้ังไดรับความเห็นและเอกสารจากคณะกรรมการพิจารณาผล 

การประมูลตามขอ  ๔๐  (๓)  แลว  ใหพิจารณาจัดใหเชาที่ราชพัสดุตามระเบียบฉบับนี้ตอไป 
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สวนที่  ๒ 
กรรมการ 

 

 

ขอ ๓๖ ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชาแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้คือ 

(๑) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล 

(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล 

ขอ ๓๗ คณะกรรมการตามขอ  ๓๖  แตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการ  ๑  คน  และ

กรรมการอยางนอย  ๒  คน  โดยใหแตงต้ังจากขาราชการในสังกัดกรมธนารักษโดยคํานึงถึงลักษณะงาน  

หนาที่  และความรับผิดชอบของผูไดรับการแตงต้ังเปนสําคัญ  ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชน 

ของทางราชการจะแตงต้ังขาราชการจากหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงการคลัง  หรือสวนราชการอื่น

รวมเปนกรรมการดวยก็ไดแตจะตองแตงต้ังจากขาราชการในสังกัดกรมธนารักษไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

รวมเปนกรรมการดวย 

ความในวรรคกอนไม ใ ชบั ง คับในกรณีที่ กรมธนารักษ มอบใหส วนราชการอื่ น 

เปนผูมีอํานาจในการจัดใหเชาแทน  แตทั้งนี้  สวนราชการที่ไดรับมอบอํานาจจะตองแตงต้ังขาราชการ

ในสังกัดไมนอยกวากึ่งหนึ่งรวมเปนกรรมการ 

ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหผูมีอํานาจในการจัดใหเชาแตงต้ัง

ขาราชการที่มีคุณสมบติัดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน 

ในกรณี เมื่ อ ถึ งกํ าหนดเวลารับซองหรือ เปดซองประมูลแลว   ประธานกรรมการ 

ยังไมมาปฏิบัติหนาที่  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการ 

ในเวลานั้น  โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ  ๓๙  แลว  รายงานประธานกรรมการ

ซ่ึงไดรับการแตงต้ังเพื่อดําเนินการตอไป 

ในการประมูลคร้ังเ ดียวกัน   หามแตง ต้ั งผูที่ เปนกรรมการรับและเปดซองประมูล 

เปนกรรมการพิจารณาผลการประมูล 

ในคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลอาจแตงต้ังผูชํานาญหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการ

ประมูลเร่ืองนั้น ๆ  เขารวมเปนกรรมการดวยก็ได 
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ขอ ๓๘ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะตองมีกรรมการมาพรอมกัน 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียง
หนึ่งในการลงมติ 

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก  ผูใดไมเห็นดวยใหบันทึกความเห็นแยงไวดวย 
ขอ ๓๙ คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล  มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) รับซองประมูล  ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน  ลงชื่อกํากับซองและบันทึกไวที่ 

หนาซองวาเปนของผูใด 
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงินและใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ

ใหแกผูย่ืนซองไวเปนหลักฐาน  หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย 
กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน  ใหสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันใหธนาคาร 

หรือบริษัทเงินทุนผูออกหนังสือคํ้าประกันโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของหนังสือคํ้าประกันดังกลาว 

(๓) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคา  พรอมแบบรูปและ
รายการละเอียด  (ถามี)  หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย 

(๔) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว  หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  ตามเง่ือนไข
ที่กําหนดในประกาศประมูลอีก 

(๕) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาหรือรายการที่เสนอพรอมบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานตาง  ๆ  ของผูเสนอราคาทุกราย  โดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนดและใหกรรมการทุกคน 
ลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน  แลวจดราคาและ 
หรือผลประโยชนจากใบเสนอราคาทุกฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคา 

ในกรณีที่ เปนการ เปดประมูลที่ตองมีขอ เสนอทางเทคนิคและหรือขอ เสนออื่น  ๆ 
ที่แยกจากขอเสนอดานราคา  ซ่ึงตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ  กอนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว  
คณะกรรมการรับและเปดซองประมูลไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  โดยใหเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลที่จะตองดําเนินการตอไป   

(๖) เมื่อไดดําเนินการตาม  (๕)  แลวใหสงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด  สําเนาการสงตรวจสอบ

หนังสือคํ้าประกัน  และเอกสารหลักฐานตาง ๆ  บัญชีเปรียบเทียบราคา  พรอมดวยบันทึกรายงานการ

ดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลทันทีในวันเดียวกัน 
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ขอ ๔๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล  มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา  ผลการตรวจสอบ  หนังสือคํ้าประกัน  

เอกสารหลักฐานตาง  ๆ  แบบรูปและรายการละเอียด  (ถามี)  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม
เง่ือนไขในประกาศประมูล 

ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากที่กําหนดในเงื่อนไขประกาศ
ประมูลในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผู
เสนอราคารายอื่น  หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหเขาประมูลโดยไมตัด 
ผูเขาประมูลรายนั้นออก 

ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดเพิ่มเติมเพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณาก็ได  แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 

(๒) พิจารณาคัดเลือกเสนอผู เสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตาม   (๑)   ซ่ึงเปนประโยชน 
ตอทางราชการและเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได 

ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาให
เสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคา  รายใดไมมาย่ืนซองใหถือวารายนั้นย่ืนตามราคาและ
หรือผลประโยชนที่เสนอไวเดิม 

ในกรณีมีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม  ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 
ตํ่ากวาที่กําหนดใหเสนอความเห็นตอผูมีคําส่ังแตงต้ังตามขอ  ๓๖  วาจะสมควรเปลี่ยนแปลงรายการหรือ
ยกเลิกการประมูลเพื่อดําเนินการประมูลใหม 

(๓) เมื่อไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด  ใหเสนอความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอผูมีคําส่ังแตงต้ังตามขอ  ๓๖ 

สวนที่  ๓ 
หลักประกัน 

 

 

ขอ ๔๑ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา  ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินสด 
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(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นส่ังจายซ่ึงเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้น
ไมเกิน  ๓  วันทําการ 

(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่ กํ าหนดทายระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือตราสารอื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ใหการรับรอง 

หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลวใหใชเปนหลักประกันซองได 
โดยอนุ โลมให ใ ช แบบหนั ง สือ คํ้ าประกั นของธนาคารตามแบบที่ กํ าหนดท า ย ระ เบี ยบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

ขอ ๔๒ หลักประกันดังกลาวในขอ  ๔๑  ใหเรียกไวตามอัตราดังนี้ 
(๑) หลักประกันซอง  ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละสิบของคาธรรมเนียม

การจัดใหเชาหรือคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนข้ันตํ่าที่ทางราชการกําหนด  เศษของสิบบาท 
ใหปดเปนสิบบาท 

(๒) หลักประกันสัญญาเฉพาะการจัดให เชาที่ ดินเพื่อปลูกสร างอาคารยกกรรมสิทธิ์ 
ใหกระทรวงการคลัง  ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละสิบของราคาคากอสรางอาคาร  
เศษของสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 

ขอ ๔๓ ใหคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคาตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
(๑) หลักประกันซอง  ใหคืนใหแกผูเสนอราคาภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดพิจารณาคัดเลือก

ตามขอ   ๔๐   (๒)   เ รียบรอยแลว   เวนแตผู เสนอราคารายที่ คัดเลือกไว   ซ่ึง เสนอราคาและ 
หรือผลประโยชนสูงสุดไม เกิน  ๓   รายใหคืนไดตอเมื่อไดแจงใหผู เสนอราคารายหนึ่งรายใด 
เปนผูประมูลได  แตทั้งนี้ไมเกิน  ๖๐  วัน  นับแตวันที่รับซอง 

(๒) หลักประกันสัญญา  ใหคืนเมื่อครบกําหนด  ๑  ป  นับแตวันที่ทางราชการไดรับมอบ 
ส่ิงปลูกสรางทั้งหมดถูกตองเรียบรอยแลว  ทั้งนี้  ในกรณีที่สัญญากําหนดใหสิทธิผูกอสรางสามารถ 
สงมอบสิ่งปลูกสรางบางสวนไดและมีการรับมอบสิ่งปลูกสรางนั้นแลว  ใหคืนหลักประกันสัญญา 
ตามสัดสวนที่รับมอบ  เมื่อครบกําหนด  ๑  ป   
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การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัท
เงินทุนในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน  ใหรีบสงตนฉบับหนังสือ
คํ้าประกันคืนใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็วพรอมกับแจงให
ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนผูคํ้าประกันทราบดวย 

หมวด  ๕ 
คาปรับและการบอกเลิกสัญญา 

 

 

ขอ ๔๔ การใชประโยชนที่ราชพัสดุโดยละเมิดใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ฟองขับไลและเรียกคาเสียหาย  หรือ 
(๒) หากสมควรใหเชาใหเรียกเก็บคาเชา  คาธรรมเนียมการจัดใหเชาตามหลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาที่กําหนดไวในขอ  ๔  วรรคสอง  หลักประกันสัญญาเชา  และหากอธิบดีเห็นสมควรจะ
เรียกคาเสียหายดวยก็ได 

ขอ ๔๕ กรณีผิดสัญญาใหดําเนินการบอกเลิกสัญญา  และหรือใหร้ือถอนอาคารหรือ 
ส่ิงปลูกสรางแลวแตกรณี  รวมทั้งเรียกคาเสียหาย 

ในกรณีที่มีเหตุสมควรเพื่อการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุจะไมบอกเลิกสัญญา  และหรือให
คงสภาพอาคารหรือส่ิงปลูกสรางไว  แลวแตกรณีก็ได  โดยใหอธิบดีพิจารณากําหนดคาปรับและปฏิบัติ
ดังนี้ 

(๑) สัญญาเชาที่ดิน 
 (๑.๑) ถาผูเชาปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางใด ๆ  ในที่ดินที่เชาโดยมิไดรับอนุญาต   
   (๑.๑.๑) ถาเปนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางเพื่ออยูอาศัยหรืออาคารที่ไมตอง 

ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามขอ  ๑๔  ใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๕   
แตไมเกินรอยละ  ๑๐  ของมูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางดังกลาว  ทั้งนี้ใหเ รียกเก็บไม ตํ่ากวา   
๑,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา   

   (๑.๑.๒) ถา เปนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอย างอื่นที่ตองยกกรรมสิทธิ์ ให
กระทรวงการคลังตามขอ  ๑๔  นอกจากใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนแลวใหเรียกเก็บ
คาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๑๐  แตไมเกินรอยละ  ๒๐  ของมูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางดังกลาว  
ทั้งนี้ใหเรียกเก็บไมตํ่ากวา  ๑๐,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา   
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 (๑.๒) ถาผูเชาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางโดยมิไดรับอนุญาต 
   (๑.๒.๑) ถา เปนอาคารหรือส่ิงปลูกสร างอยูอาศัย   หรืออาคารที่ ไมตอง 

ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามขอ  ๑๔  ถาการตอเติมหรือดัดแปลงที่ตองขออนุญาตตอ 
เจาพนักงานทองถิ่น  ใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๕  แตไมเกินรอยละ  ๑๐  ของมูลคา 
ที่ตอเติมหรือดัดแปลง  ทั้งนี้ใหเรียกเก็บไมตํ่ากวา  ๑,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา 

   ในกรณีที่เปนการตอเติมหรือดัดแปลงซึ่งไมตองขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  
ใหเรียกเก็บคาปรับเปนเงิน  ๕๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา 

   (๑.๒.๒) ถาการตอเติมหรือดัดแปลงถึงขนาดทําใหอาคารหรือส่ิงปลูกสรางนั้น
ตองยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามขอ  ๑๔  นอกจากใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดหา
ประโยชนแลว  ใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๑๐  แตไมเกินรอยละ  ๒๐  ของมูลคา 
ที่ตอเติมหรือดัดแปลง  ทั้งนี้ใหเรียกเก็บไมตํ่ากวา  ๑๐,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา 

(๒) สัญญาเชาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางทุกชนิด 
 (๒.๑) ถาผูเชาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางโดยมิไดรับอนุญาตไมถึง

ขนาดที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงหรือไมเปลี่ยนแปลงรูปทรงถึงขนาดเสียความเปนระเบียบ
เรียบรอยหรือความสวยงาม  ใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๕  แตไมเกินรอยละ  ๑๐   
ของมูลคาที่ตอเติมหรือดัดแปลง  ทั้งนี้ใหเรียกเก็บคาปรับไมตํ่ากวา  ๑,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา 

 (๒.๒) ถาผูเชาร้ือถอนอาคาร  หรือส่ิงปลูกสรางไมวาทั้งหมด  หรือแตบางสวนโดยมิได
รับอนุญาตใหเรียกเก็บคาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๕  แตไมเกินรอยละ  ๑๐  จากมูลคาอาคารหรือ
ส่ิงปลูกสรางที่ถูกร้ือถอน  แตไมตํ่ากวา  ๕,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา  โดยยังไมรวมถึงคาเสียหายอื่น 

(๓) สัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 
 (๓.๑) ถาผูกอสรางลงมือกอสรางอาคารกอนเจาหนาที่ทําการปกผังอาคาร  ใหเรียกเก็บ

คาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๑๐  แตไมเกินรอยละ  ๒๐  ของมูลคาที่ไดดําเนินการไปกอนเจาหนาที่
ทําการปกผัง  ทั้งนี้ใหเรียกเก็บคาปรับไมตํ่ากวา  ๑๐,๐๐๐  บาทตอคร้ังที่ผิดสัญญา 

 (๓.๒) ถาผูกอสรางเปลี่ยนรายการกอสราง  ร้ือถอน  ตอเติม  หรือดัดแปลงสวนใดสวนหนึ่ง
หรือทั้งหมดของอาคารหรือส่ิงปลูกสรางกอนไดรับอนุญาตหรือโดยไมมีสิทธิจะกระทําได  ใหเรียกเก็บ
คาปรับในอัตราไมตํ่ากวารอยละ  ๑๐  แตไมเกินรอยละ  ๒๐  จากมูลคาที่เปลี่ยนแปลงรายการกอสราง  
ร้ือถอน  ตอเติม  หรือดัดแปลง  และถาทําใหมูลคาแหงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางลดลงใหเรียกเก็บ 
เงินทดแทนราคามูลคาที่ลดลงอีกสวนหนึ่งดวย 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๔) ถากรณีตาม  (๒)  และ  (๓)  เปนเหตุใหอาคารหรือส่ิงปลูกสรางขาดความมั่นคงแข็งแรง   

อันอาจจะเปนอันตรายแกชี วิต   รางกาย   ทรัพยสิน   ถา เห็นวาสามารถเสริมความมั่นคงได 

จะใหผูผิดสัญญาเสริมความมั่นคงดวยทุนทรัพยของตนเองก็ได  และใหเรียกคาปรับดวย  โดยคาปรับ 

ใหเรียกเก็บจากมูลคาอาคารกอนเสริมความมั่นคง 

ในกรณีไมอาจดําเนินการตามวรรคแรก  หรือทําใหขาดความสวยงามใหร้ือถอนและใหเรียก

คาเสียหายดวย 

(๕) กรณีผิดสัญญาโดยนําไปใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดยมิไดรับอนุญาต  หากมี

เหตุสมควรจะไมบอกเลิกสัญญา  ใหอนุญาตใหผูเชานําไปเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนได   

โดยหลักเกณฑการเรียกเก็บคาปรับเปนเงินคร้ังเดียวใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 

ในกรณีที่จําเปนและมีเหตุผล  อธิบดีอาจกําหนดใหเรียกเก็บคาปรับตํ่ากวาอัตราตามที่กําหนด

ไวในวรรคสองก็ได 

ขอ ๔๖ ผูคางชําระคาเชา  ภาษีอากร  ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีโรงเรือน  คาธรรมเนียม  คาปรับ  

หรือเงินอื่นใด  อันจะตองชําระแกทางราชการตามกําหนดเวลานอกจากจะตองชําระเงินที่คางดังกลาวแลว  

ยังตองชําระเงินที่ เพิ่ม ข้ึนอีกในอัตรารอยละ  ๑.๕  ตอเดือนของเงินที่คางชําระ  เศษของเดือน 

ใหนับเปนหนึ่งเดือน 

หมวด  ๖ 
การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น 

 

 

ขอ ๔๗ กรณีเอกชนขอสรางสะพาน  ทางเชื่อม  ขอปกเสา  พาดสายไฟฟา  วางทอประปา  

ทอระบายน้ํา  วางสายโทรศัพท  หรือดําเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในที่ราชพัสดุใหเรียกเก็บ

คาตอบแทนครั้งเดียวเทากับคาเชาเพื่ออยูอาศัย  ๓๐  ป 

หากเปนกรณีการขอเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย  ใหเรียกเก็บคาตอบแทนในอัตรา  ๑.๕  เทาของ

คาตอบแทนในวรรคแรก  และถาเปนการขอเพื่อประโยชนในธุรกิจจัดสรรที่ดินใหเรียกเก็บคาตอบแทน

ในอัตรา  ๒  เทาของคาตอบแทนในวรรคแรก 

ขอ ๔๘ กรณีเอกชนขอทําทางเชื่อมในที่ราชพัสดุซ่ึงมิใชทางจําเปนตามกฎหมาย  ใหเรียกเก็บ

คาตอบแทนครั้งเดียวเทากับราคาที่ดินที่ใชทําทางเชื่อมนั้น 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๔๙ การเรียกเก็บคาตอบแทนกรณีรัฐวิสาหกิจขอสรางสะพาน   ทางเชื่อม  ปกเสา   
พาดสายไฟฟา  วางทอประปา  ทอระบายน้ํา  วางสายโทรศัพท  หรือดําเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ในที่ราชพัสดุ  ใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ 

ความในวรรคแรกไมใชบังคับกับรัฐวิสาหกิจที่กฎหมายใหอํานาจในการดําเนินการไดโดย 
ไมตองเสียคาตอบแทนหรือคาทดแทนแกเจาของที่ดิน  และกรณีการปกเสาพาดสายไฟฟาแรงสูง 

ขอ ๕๐ การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นในที่ราชพัสดุที่มีราคาที่ดินรวมกับมูลคาอาคาร
หรือส่ิงปลูกสราง  (ถามี)  ซ่ึงกําหนดตามระเบียบนี้ไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหอธิบดีเปนผูอนุญาต  
โดยกําหนดรายละเอียด  และเง่ือนไขของสัญญาตามความเหมาะสม  โดยคํานึงถึงสภาพทําเล  และ
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 

   หมวด  ๗ 
การจัดใหเชาเพื่อสวัสดิการเชิงธุรกิจ 
  

 

 ขอ ๕๑ หลักเกณฑและวิธีการจัดใหเชาเพื่อการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหเปนไปตามคําส่ัง
กรมธนารักษ 

   บทเฉพาะกาล  
 

 

 ขอ ๕๒ ในระหวางที่ยังมิไดออกหลักเกณฑและวิธีการ  ขอกําหนด  คําส่ัง  ตามที่กําหนดไว 
ในระเบียบนี้  บรรดาหลักเกณฑ  วิธีการ  อัตราคาเชา  คาธรรมเนียม  แบบสัญญา  และคําส่ังใด ๆ   
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติม  ใหมีผลใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบฉบับนี้   
แตทั้งนี้ตองไมเกิน  ๖  เดือนนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
 ขอ ๕๓ การประมูลรายใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบ
ฉบับนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
 ขอ ๕๔ ในกรณีที่ผูเชาขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาหรือขอปลูกสรางอาคารเพื่อ   
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังหรือไดรับสิทธิเปนผูพัฒนาที่ราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

วาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แกไขเพิ่มเติมอยูแลว  กอนวันที่ระเบียบนี้ 
มีผลใชบังคับ  และผูเชาไดตกลงยินยอมรับสิทธิการปลูกสรางหรือพัฒนาที่ราชพัสดุโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  แมวาการตกลงยินยอมรับนั้นจะไดสงมาในวันหรือหลังวันที่ระเบียบนี้ 
มีผลใชบังคับแลวก็ตาม  ก็ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของระเบียบกระทรวงการคลัง 
ฉบับดังกลาวตอไปได 

     
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

กรณ  จาติกวณิช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 


