
หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยวิธีประมลูขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามขอ  ๖  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

ที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๐

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยน 

ที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ  

พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

ขอ ๔ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใด  ที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมธนารักษเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๖ ในระเบียบนี้ 

(๑) “อธิบดี”  หมายถึง  อธิบดีกรมธนารักษ 

(๒) “ใบเสนอราคา”  หมายถึง  ใบเสนอราคาและใหหมายรวมถึงใบเสนอที่ดินและหรือ 

ส่ิงปลูกสรางที่จะใชแลกเปลี่ยน 

(๓) “ผูเขาประมูล”  หมายถึง  ผูย่ืนใบเสนอราคา 

(๔) “มูลคาข้ันตํ่าของที่ราชพัสดุที่ตองการขายหรือแลกเปลี่ยน”  หมายถึง  มูลคาของที่ราชพัสดุ   

ซ่ึงคณะกรรมการตามขอ  ๔  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 
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ที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

เปนผูประเมินราคา  และไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลังแลว 
ขอ ๗ ในกรณีที่มีปญหาหรือไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือกรณีที่ไมไดกําหนดไวใน

ระเบียบนี้ใหปลัดกระทรวงการคลังวินิจฉัยชี้ขาดหรือพิจารณาสั่งการ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการ 

 

 

ขอ ๘ ใหอธิบดีแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  คือ 

(๑) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล 

(๒) คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นเบื้องตน 

ขอ ๙ คณะกรรมการตามขอ  ๘  แตละคณะใหประกอบไปดวย  ประธานกรรมการซึ่งเปน

ขาราชการต้ังแตระดับ  ๗  ข้ึนไป  จํานวน  ๑  คน  และกรรมการอยางนอย  ๒  คน  โดยใหแตงต้ังจาก

ขาราชการในสังกัดกรมธนารักษต้ังแตระดับ  ๕  ข้ึนไป  ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ  

อธิบดีอาจแตงต้ังขาราชการจากสวนราชการอื่น  หรือบุคคลที่มิใชขาราชการซึ่งเปนผูชํานาญการหรือ

ผูทรงคุณวุฒิเขารวมเปนกรรมการดวยก็ได  ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหอธิบดี

แตงต้ังขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน  ทําหนาที่ประธานกรรมการ 

ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลารับซองหรือเปดซองประมูลแลว  ประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติ

หนาที่ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการในเวลานั้น  โดยให

คณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ  ๑๑  แลวรายงานประธานกรรมการเพื่อดําเนินการตอไป 

ในการประมูลคร้ังเดียวกัน  หามแตงต้ังบุคคลในคณะกรรมการ  ซ่ึงปลัดกระทรวงการคลัง

แตงต้ังตามขอ  ๔  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดิน 

ที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปนกรรมการ

รับและเปดซองประมูล  หรือเปนกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นเบื้องตน 

ขอ ๑๐ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ  ตองมีคณะกรรมการมาพรอมกัน  

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่ง

ในการลงมติ 
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มติของกรรมการใหถือเสียงขางมาก  ผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการรับและเปดซองประมูลมีหนาที่ดังนี้ 

(๑) รับซองประมูล  ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน  ลงชื่อกํากับซอง  และบันทึกไวหนาซอง 

วาเปนของผูใด 

(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน  และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ

ใหแกผู ย่ืนซองไวเปนหลักฐาน   หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับ  และบันทึกในรายงานดวย   

กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน  การตรวจสอบความสมบูรณ  ใหกระทําโดยแจงใหธนาคาร

หรือบริษัทเงินทุนผูออกหนังสือคํ้าประกันทราบ  โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 

(๓) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ตามบญัชีรายการเอกสารของผูเขาประมูล  พรอมแบบรูปและ

รายการละเอียด  (ถามี) 

(๔) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว  หามรับซองประมูลหรือเอกสารตาง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในประกาศประมูลอีก 

(๕) เปดซองประมูล  และอานแจงราคาหรือรายการที่ เสนอพรอมบัญชีรายการเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ  ของผูเขาประมูลทุกราย  โดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด  และใหกรรมการ 

ทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน  แลวจดราคา

หรือรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน  และหรือส่ิงปลูกสราง  จากใบเสนอราคาทุกฉบับ  ลงไวในบัญชี

เปรียบเทียบ 

(๖) เมื่อไดดําเนินการตาม  (๕)  แลว  ใหสงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานตาง  ๆ 

บัญชีเปรียบเทียบ  พรอมดวยบันทึกรายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

และเสนอความเห็นเบื้องตนของผูเขาประมูลทันทีในวันเดียวกัน 

ขอ ๑๒ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นเบื้องตน  มีหนาที่ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขาประมูล  ใบเสนอราคา  เอกสารหลักฐานตาง ๆ  แบบรูปและ

รายการละเอียด  (ถามี)   

ในกรณีที่ผูเขาประมูลรายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศ

ประมูล  ใหพิจารณาวาความแตกตางนั้นเปนสวนที่เปนสาระสําคัญหรือไม  หรือทําใหเกิดการไดเปรียบ

เสียเปรียบตอผูเขาประมูลรายอื่นหรือไม  หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยแลวใหบันทึกไวเปนหลักฐาน 
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ในการตรวจสอบคณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผู เขาประมูลรายใดเพิ่มเติม   
เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาก็ได  แตจะใหผูเขาประมูลรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอ 
ไวแลวมิได 

(๒) พิจารณาจัดลําดับผู เขาประมูลรายที่ตรวจสอบตาม  (๑)  แลว  และเห็นวาเปนผูที่ ย่ืน
ขอเสนอในใบเสนอราคาที่ เปนประโยชนตอทางราชการสูงสุด   และไมตํ่ากวามูลคา  และหรือ
ผลประโยชนข้ันตํ่าที่ทางราชการกําหนดไวจากลําดับสูงไปหาลําดับตํ่า  และถาขอเสนอในใบเสนอราคา
ของผูเขาประมูลทุกรายตํ่ากวามูลคา  และหรือผลประโยชนข้ันตํ่าที่ทางราชการกําหนดไว  ก็ใหเสนอ
ยกเลิกการประมูลนั้นเสีย 

ถามีผูเขาประมูลย่ืนขอเสนอ  ในใบเสนอราคาที่เปนประโยชนตอทางราชการสูงสุด  และไมตํ่ากวา
มูลคาและหรือผลประโยชนข้ันตํ่าที่ทางราชการกําหนดไวเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเขาประมูลดังกลาว  
มาใหย่ืนใบเสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธีย่ืนซองประมูล  หากรายใดไมมาย่ืนซองประมูล  ใหถือวา 
รายนั้นยืนตามใบเสนอราคาที่เสนอไวเดิม 

(๓) เมื่อไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด  ใหเสนอความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ทั้งหมดตออธิบดีเพื่อดําเนินการตามขอ  ๑๙  หรือขอ  ๒๑  ตอไป 

หมวด  ๓ 
วิธีประมูล 

 

 

ขอ ๑๓ ใหปดประกาศประมูลโดยเปดเผย  ณ  กรมธนารักษ  ศาลากลางจังหวัด  สํานักงานเขต
หรือที่วาการอําเภอ  หรือที่วาการกิ่งอําเภอแลวแตกรณี  และสํานักงานธนารักษพื้นที่  ซ่ึงที่ราชพัสดุที่จะมี
การขายหรือแลกเปลี่ยนต้ังอยูในเขต  รวมทั้งบริเวณที่ที่ราชพัสดุที่จะมีการขายหรือแลกเปลี่ยนดวย  
พรอมกับสงไปประกาศทางวทิยุกระจายเสียง  และหรือลงประกาศในหนังสือพิมพ  กรมประชาสัมพันธ  
องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย  ศูนยรวมขาวประกวดราคาและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี 

หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปปด  ณ  ศาลากลางจังหวัด  หรือสํานักงานธนารักษพื้นที่   
ที่ใกลเคียง  หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกก็ได 

การสงประกาศประมูลใหศูนยรวมขาวประกวดราคา  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  ใหสงเอกสารเงื่อนไขการประมูลไปพรอมกันดวย 
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การเผยแพรเอกสารการประมูลใหจัดทําเปนประกาศ  และมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่จะมีการขายหรือแลกเปลี่ยน 
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประมูล 
(๓) กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประมูล 
(๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับ  หรือขอซ้ือเอกสารการประมูลและราคาของเอกสาร 
การดําเนินการในสามวรรคแรก  ใหกระทํากอนวันรับซองประมูล  ไมนอยกวา  ๔๐  วัน 
ขอ ๑๔ การใหหรือขายแบบรูปและรายการละเอียดในการประมูล  ใหกระทํา  ณ  สถานที่ 

ที่ผูตองการสามารถติดตอไดโดยสะดวก  และไมเปนเขตหวงหาม  กับจะตองจัดเตรียมไวใหมากพอ
สําหรับความตองการของผูมาขอรับ  หรือขอซ้ือ  รายละ  ๑  ชุด  โดยไมมีเง่ือนไขในการใหหรือขาย   
ในกรณีที่มีการขาย  ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการตองเสียไปในการจัดทําสําเนา  
แบบรูปและรายการละเอียดนั้น  ทั้งนี้  ใหเผื่อเวลาไวสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขามา
ประมูล  โดยอยางนอยใหมีข้ันตอนและกําหนดเวลาในการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) การใหหรือขายเอกสารประมูล  ใหดําเนินการพรอมกับวันประกาศตามขอ  ๑๓  และใหมี
ชวงเวลาในการใหหรือขายไมนอยกวา  ๒๐  วัน 

(๒) เมื่อปดการใหหรือขายตาม  (๑)  แลว  อาจจะจัดใหผูประสงคจะเขาประมูล  ไปดูสถานที่
และหรือจัดใหมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล  ทั้งนี้  ใหดําเนินการกอนวันรับซองประมูล 
ไมนอยกวา  ๒๐  วัน 

ถามีการยกเลิกการประมูลคร้ังนั้น  และมีการประมูลใหม  ใหผูรับหรือซ้ือเอกสารการประมูล
คร้ังกอน  มีสิทธิใชเอกสารการประมูลนั้น  หรือไดรับเอกสารการประมูลใหม  โดยไมตองเสียคาซ้ือ
เอกสารการประมูลอีก 

ขอ ๑๕ เง่ือนไขการประมูลอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่ตองการขายหรือแลกเปลี่ยนพรอมทั้งแผนที่แสดงอาณาเขต  

และแผนที่สังเขป  แสดงที่ต้ัง  และเสนทางที่ใชเดินทางไปถึงที่ราชพัสดุนั้น 
(๒) มูลคาข้ันตํ่าของที่ราชพัสดุ  ที่ตองการขายหรือแลกเปลี่ยน 
(๓) กรณีการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ 
 ก. ใหระบุความตองการของทางราชการเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่หรือขอบเขตของที่ดินและ

หรือส่ิงปลูกสรางที่จะนํามาใชแลกเปลี่ยน  โดยการระบุความตองการดังกลาว  จะตองเปดโอกาสใหผูเขา
ประมูลสามารถเขาแขงขันไดหลายราย 
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 ข. ใหระบุใหผูเขาประมูล  แจงและสงรายละเอียดของที่ดินและหรือส่ิงปลูกสรางที่จะ
นํามาแลกเปลี่ยน  รวมทั้งภาระติดพันใด ๆ  ที่เกี่ยวกับที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางนั้น ๆ  (ถามี)  พรอมกับ
สําเนาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน  แผนที่แสดงอาณาเขตและแผนที่สังเขปแสดงที่ต้ัง  และเสนทางที่ใช
เดินทางไปถึงที่ดินและหรือส่ิงปลูกสรางดังกลาว 

 ค. ใหระบุเง่ือนไขวาถาผูเขาประมูลไมเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือไมมีสิทธิครอบครองที่ดิน
และหรือส่ิงปลูกสรางที่จะนํามาแลกเปลี่ยนโดยชอบดวยกฎหมาย  ผูเขาประมูลจะตองย่ืนหนังสือสัญญา
จะซ้ือจะขายที่ดินและหรือส่ิงปลกูสรางดังกลาว  หรือแสดงหลักฐานวาจะไดรับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองที่ดินและหรือส่ิงปลูกสรางดังกลาวตอทางราชการ  ใหวันรับซองประมูล 

 ง. ใหระบุเง่ือนไขเกี่ยวกับลักษณะของที่ดินที่จะนํามาใชแลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุวา  
อยางนอยจะตองอยูติดกับทางหลวง  หรือทางสาธารณะที่สะดวกแกการคมนาคม  หรืออยูติดกับที่ดินซ่ึง
เปนที่ราชพัสดุที่มีทางเขาออกสูทางหลวง  หรือทางสาธารณะอยูแลว  ตองสามารถนํามาใชประโยชน
ในทางราชการไดตามความมุงหมายโดยไมขัดกับกฎหมายผังเมือง  หรือกฎหมายอื่น  และตองมีขนาด
เหมาะสม  หรือเมื่อนําไปผนวกเขากับที่ดินซ่ึงเปนที่ราชพัสดุที่อยูติดกันแลว  จะมีขนาดเหมาะสมที่จะ
นํามาใชประโยชนในทางราชการได 

(๔) มีเง่ือนไขวา  ผูประมูลไดตองเปนผูชําระคาธรรมเนียม  คาภาษี  และคาใชจายตาง ๆ   
ในการจดทะเบียนรับโอน  และโอนกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครองทั้งหมดแตฝายเดียว 

(๕) มีเง่ือนไขดวยวา  ซองประมูลที่ย่ืนตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองไวแลว  จะแกไข
เปลี่ยนแปลง  เพิกถอน  หรือถอนคืนมิได 

(๖) กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประมูล 
(๗) กําหนดวัน  และเวลานัดหมาย  ไปดูสถานที่  (ถามี) 
(๘) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับรูปแบบ  และรายการละเอียด  พรอมทั้งแบบสัญญา  (ถามี) 
(๙) กําหนดระยะเวลา  ใหไปจัดทําสัญญา  และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  ตอพนักงาน

เจาหนาที่ตามกฎหมาย  โดยกําหนดระยะเวลาเริ่มตน  ใหนับต้ังแตวันที่ทางราชการแจงใหทราบวา 
เปนผูประมูลได  และคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุนั้นดวยแลว 

(๑๐) กําหนดใหผูเขาประมูล  วางหลักประกันซอง  ตามชนิด  และจํานวนในขอ  ๒๒  และขอ  ๒๓  
และใหมีเ ง่ือนไขวา  ถาผู เขาประมูลถอนการเสนอราคาหรือไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง  หรือ 
ไมไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย  กับทางราชการภายในกําหนด  
หรือไมปฏิบัติตามสัญญา  หรือขอตกลงที่ทําไว  ทางราชการจะริบหลักประกันซอง  หรือเรียกรองจาก 
ผูคํ้าประกัน 

(๑๑) กําหนดเง่ือนไขและอัตราการจายเงิน  (ถามี) 
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(๑๒) ซองประมูลตองปดผนึกใหเรียบรอยกอนย่ืนตอทางราชการ  และผูเขาประมูลจะตองจัดทํา
บัญชีรายการเอกสารที่ไดย่ืนพรอมซองประมูลดวย 

(๑๓) ใบเสนอราคาตองทําเปนภาษาไทย  ลงราคารวมทั้งส้ินเปนตัวเลข  และตองมีตัวหนังสือ
กํากับ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน  ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 

(๑๔) ขอสงวนสิทธิ 
 ก. เนื่องจากการขายหรือการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ  จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน  

ดังนั้น  หากคณะรัฐมนตรีไมอนุมัติผลการประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ  ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน  ทั้งนี้ไมวาดวยเหตุใด ๆ  ทางราชการสงวนไวซ่ึงสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลขายหรือแลกเปลี่ยน  
ที่ราชพัสดุนั้นได 

 ข. ทางราชการสงวนไวซ่ึงสิทธิที่จะงดหรือเลือกผูเขาประมูลโดยไมจําตองเลือกผูเขา
ประมูลที่เสนอราคา  หรือที่ดินและหรือส่ิงปลูกสราง  ที่เปนประโยชนสูงสุดเสมอไป  รวมทั้งจะพิจารณา
ยกเลิกการประมูล  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการดําเนินการประมูลกระทําไปโดยไมสุจริต  หรือมีการสมยอมกัน  
ในการเสนอราคา  หรือมีเหตุสมควรอยางอื่น  เพื่อประโยชนแกทางราชการ 

ขอ ๑๖ กอนวันเปดซองประมูล  หากมีความจําเปนที่จะตองชี้แจงหรือใหรายละเอียดเพิ่มเติม  
เพื่อประโยชนของทางราชการ  หรือมีความจําเปนจะตองแกไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เปน
สาระสําคัญที่มิไดกําหนดไวในเอกสารการประมูลต้ังแตตน  ใหจัดทําเปนประกาศประมูลเพิ่มเติมและ
ดําเนินการตามขอ  ๑๓  โดยอนุโลม  กับแจงเปนหนังสือใหผูที่ขอรับหรือซ้ือเอกสารประมูลไปแลวทราบ
ทุกรายดวย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหากจะเปนเหตุใหผูเขาประมูลไมสามารถย่ืนซองประมูลไดตาม
กําหนดเดิมก็ใหเลื่อนวัน  เวลารับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประมูล  ไดตามความจําเปน 

ขอ ๑๗ นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ  ๑๖  เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประมูล  หามมิให 
รนหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซองและเปดซองประมูล 

ขอ ๑๘ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นเบื้องตนไดตรวจสอบ 
ตามขอ  ๑๒  (๑)  แลว  เห็นวามีผูเขาประมูลเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียด  และเง่ือนไข 
ที่กําหนดไวในประกาศประมูลเพียงรายเดียว  ใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอ  ๑๒  (๒)  และ  (๓)  
โดยอนุโลม  ทั้งนี้ใหพิจารณาเสนอความเห็นดวยวา  การประมูลดังกลาวมีเหตุสมควรที่คณะกรรมการ 
ซ่ึงปลัดกระทรวงการคลังแตงต้ังตามนัยขอ  ๔  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จะดําเนินการตอไป  หรือสมควรยกเลิกการประมูล 
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ขอ ๑๙ ในกรณีไมมีผูเขาประมูล  หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไข 
ที่กําหนด  ใหคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นเบื้องตน  เสนอธิบดีเพื่อยกเลิก 
การประมูลคร้ังนั้น 

ขอ ๒๐ หลังจากการประมูลแลว  แตยังไมไดทําสัญญาซื้อขาย  หรือแลกเปลี่ยนกับผู เขา
ประมูลรายใด  ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ 
ในรายละเอียดหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารประมูล  ซ่ึงทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง 
ผูเขาประมูลดวยกันใหกรมธนารักษพิจารณายกเลิกการประมูลคร้ังนั้น 

ขอ ๒๑ เมื่ออธิบดีไดรับความเห็น  และเอกสารจากคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
และเสนอความเห็นเบื้องตน  ตามขอ  ๑๒  (๓)  แลว  ใหสงความเห็นและเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด   
ใหคณะกรรมการซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแตงต้ังตามขอ  ๔  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ ดินที่ เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชน 
ของแผนดินโดยเฉพาะ   พ .ศ .   ๒๕๕๐   เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นตอ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังซ่ึงจะไดส่ังการ  หรือเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงตอไป 

หมวด  ๔ 
หลักประกัน 

 

 

ขอ ๒๒ หลักประกันซอง  ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นส่ังจาย  ซ่ึงเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้น

ไมเกิน  ๓  วันทําการ 
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่กําหนดทายระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  หรือตราสารอื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทย

ใหการรับรอง 
(๕) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ

พาณิชย  และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชแบบ
หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๒๓ หลักประกันซองดังกลาวในขอ  ๒๒  ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรา 
รอยละสิบของมูลคาข้ันตํ่าของที่ราชพัสดุที่ตองการขายหรือแลกเปลี่ยน  สวนมูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสราง 
ซ่ึงเปนที่ราชพัสดุใหกรมธนารักษเปนผูกําหนด 

ขอ ๒๔  เมื่อคณะกรรมการซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแตงต้ังตามขอ  ๔  แหงกฎกระทรวง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใช
เพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไดพิจารณาคัดเลือกผูเขาประมูลจํานวน  ๓  ราย  
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไปเรียบรอยแลว  ใหคืนหลักประกันซองของผูเขาประมูลที่มิได
รับการคัดเลือกภายในกําหนด  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ไดมีการเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ดังกลาว 

การคืนหลักประกันซองของผูเขาประมูล  รายที่ไดรับการคัดเลือกในวรรคแรก  ใหกระทําได
ตอเมื่อไดมีการทําสัญญาซื้อขาย  หรือแลกเปลี่ยน  และไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซ้ือขายหรือ
แลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุเรียบรอยแลว  เวนแตในรายที่ถูกริบหลักประกันซอง 

การคืนหลักประกันซองที่เปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัท
เงินทุนในกรณีที่ผูเขาประมูลไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน  ใหรีบสงตนฉบับหนังสือคํ้าประกันคืน
ใหแกผูเขาประมูลโดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว  พรอมกับแจงใหธนาคารหรือบริษัทเงินทุน 
ผูคํ้าประกันทราบดวย 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ขอ ๒๕ การประมูลรายใดที่อยูในระหวางดําเนินการ  และยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบ
ฉบับนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ  หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สุรพงษ  สืบวงศลี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 


