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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
-------------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหา 
ประโยชนในทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ 
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหง พระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหา 
ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๑ 
  (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
  (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  (๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  (๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององค 
การบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่ง 
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ 
วินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี ้กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ 
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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ราชการจังหวัดได 
        หมวด ๑ 
     ขอความท่ัวไป 
         ----------  
 
  ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
  "ประโยชนตอบแทน" หมายความวา คาเชา เงิน ส่ิงของ หรือสิทธิอยางอ่ืนท่ีให 
เปนการตอบแทนการใชประโยชนในทรัพยสิน 
  "องคกรปกครองสวนทองถ่ิน" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัดเทศ 
บาล องคการบริหารสวนตําบล และองคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
  "ผูบริหารทองถิ่น" หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศ 
มนตร ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และผูบริหารทองถิ่นอื่นที่กฎหมาย 
กําหนด 
  พนักงานสวนทองถิ่น" หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานสวนทองถิ่นอื่น ท่ีกฎหมายกําหนด 
 
        หมวด ๒ 
    การจัดหาประโยชนในทรัพยสิน 
        -----------  
 
  ขอ ๖  การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการ 
โดยวิธีประมูล 
  (๑) มีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่น เปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
  (๒) มีกําหนดเกินสามป ใหสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัติ 
  การใหเชาตามวรรคหนึ่ง ถาทีความจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการใหผู 
บริหารทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบดําเนินการเปนอยางอื่น โดยไมตองดําเนินการ 
ประมูลก็ได ท้ังน้ีเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
  ขอ ๗  การใหเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางที่มีลักษณะถาวรใหมี 
เงื่อนไขดังตอไปนี ้
  (๑) ใหผูเชายกกรรมสิทธ์ิอาคารหรือส่ิงกอสรางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๒) ใหผูเชาไดรับสิทธิการเชาอาคารหรือสิ่งกอสรางมีกําหนดไมเกินสามปนับแต 
วันลงนามสัญญาเชา 
  (๓) ใหผูเชาประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งกอสรางในอัตราไมต่ํากวาราคาทุนกอ 
สรางท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดในนามขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเอา 
ประกันและผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยแทนผูใหเชา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ท้ังส้ิน 
  (๔) ใหผูเชาชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่หรือภาษีอื่นใด 
ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับการเชาแทนผูใหเชาทั้งสิ้น 
  ถามีเหตุจําเปนและเพื่อประโยชนของทางราชการ ที่จะใหอาคารหรือสิ่งกอสราง 
ยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชาและหรือใหผูเชาประกันอัคคีภัยหรือสิ่งกอสรางในอัตราต่ํากวาทุน 
กอสราง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชนเสนอคณะกรรมการจัดหาประโยชน 
ตามขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง พิจารณาและใหสภาทองถิ่นอนุมัติ 
  ขอ ๘  ภายใตบังคับตามขอ ๖ การใหเชาใหดําเนินการโดยวิธีประมูล ตามวิธีการ 
และเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
  (๑) ใหปดประกาศหรือใบแจงความเรื่องดังกลาวโดยเปดเผย ณ สํานักงานของ 
องคกร 
  (๒) ใหมีหลักประกันซองประมูลโดยมีมูลคาเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวารอยละหา 
แตไมเกินกวารอยละสิบของประโยชนตอบแทนขั้นต่ําตามขอ ๑๕ (๑) 
  (๓) ใหผูประมูลไดไปทําสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในสิบหา 
วันนับแตวันทีไดรับแจงจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหากไมไปทําสัญญาเชาภายในกําหนดดัง 
กลาว หรือไมวางหลักประกันสัญญาเชาตามขอ ๑๗ ในวันทําสัญญาใหองคกรปกครองสวนทอง 
ถิ่นริบหลักประกันตาม (๒) 
  (๔) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามท่ีผูมีอํานาจอนุมัติกําหนดเปนกรณี ๆ ไป 
  ขอ ๙  ประกาศหรือใบแจงความตามขอ ๘ (๑) อยางนอยใหแสดงรายการ 
ดังตอไปนี ้
  (๑) รายละเอียดเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะใหเชา 
  (๒) คุณสมบัติของผูเขาประมูลตองมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเปนหลักแหลงมี 
อาชีพม่ันคงและเช่ือถือไดและไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล 
เวนแตรัฐบาลของผูเขาประมูลจะไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น 
  (๓) ใหผูเขาประมูลเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาที่จะใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
  (๔) กําหนดวัน เวลาและสถานที่รับซอง ปดการรับซองและเปดรับซองประมูล 
  (๕) จํานวนเงินท่ีกําหนดเปนหลักประกันซอง ถานที่รับหลักประกันซองและให 
กําหนดเงื่อนไขดวยวาถาผูประสงคประมูลไดไมไปทําสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภายในกําหนดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซอง 
  (๖) กําหนดใหผูประมูลไดวางหลักประกันสัญญาเชาตามอัตราที่กําหนดไว 
ในขอ ๑๗ 
  (๗) ในเสนอราคาประมูลใหลงจํานวนเปนตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลขและ 
ตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
  (๘)  ซองประมูลตองผนึกใหเรียบรอยกอนย่ืน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๙) กําหนดใหผูเขาประมูลหรือผูแทนซ่ึงไดรับมอบหมายเปนหนังสือย่ืนซอง 
ประมูลตอคณะกรรมการรับซองประมูล 
  (๑๐) ใหระบุสถานที่ที่ผูเขาประมูลจะติดตอ เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การประมูลอสังหาริมทรัพยท่ีจะใหเชา และแบบสัญญาเชา 
  (๑๑) ใหสงวนสิทธิไวดวยวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะใหผู 
ประมูลรายใดก็ไดเชาอสังหาริมทรัพยที่ทําการประมูล โดยไมจําเปนตองใหผูท่ีเสนอประโยชน 
ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลครั้งนั้นก็ได ท้ังน้ี ผูเขาประมูลไมมีสิทธิเรียกรองคา 
เสียหายใด ๆ 
  ขอ ๑๐  การประมูลตามขอ ๖  ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเรื่อง 
ดังกลาว ดังตอไปนี ้
  (๑) คณะกรรมการรับซองประมูล 
  (๒) คณะกรรมการเปดซองประมูล 
  คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตละคณะ ใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่ง 
คนซึ่งเปนพนักงานสวนทองถิ่นตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไปและกรรมการอีกอยางนอยสอง 
คนซึ่งเปนพนักงานสวนทองถิ่น หากไมสามารถแตงต้ังพนักงานสวนทองถ่ินทําหนาท่ีดังกลาวได  
เนื่องจากมีพนักงานสวนทองถิ่นไมเพียงพอ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือกรณีจําเปน 
หรือเพื่อประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะแตงตั้งขาราชการอื่นเปนประธานกรรมการ 
หรือกรรมการก็ได 
  การประมูลรายเดียวกัน หามแตงตั้งผูซึ่งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการใน 
คณะกรรมการตาม (๑) เปนประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ (๒)  
  ขอ ๑๑  การประชุมเพื่อปรึกษาและปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมกาตาม ขอ ๑๐  
และขอ ๑๕ แตละคณะตองมีกรรมการพรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  
ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ มติของคณะกรรมการดัง 
กลาวใหถือเสียงขางมาก 
  ขอ ๑๒  คณะกรรมการรับซองประมูลใหมีหนาที ่ดังตอไปนี ้
  (๑) รับซองประมูลโดยใหลงทะเบียนไวเปนหลักฐานและบันทึกไวท่ีหนาซอง 
ประมูลวาเปนของผูใด แลวใหลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
  (๒) ตรวจสอบหลักประกันซองประมูลรวมกับเจาหนาที่การเงินเมื่อถูกตองแลว 
ใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซองประมูลไวเปนหลักฐาน 
  (๓) รับเอกสารตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศหรือใบแจงความเรื่อง 
การประมูล 
  (๔) เมื่อพนกําหนดระยะเวลารับซองประมูลแลว หามรับซองประมูลอีกและให 
รีบสงมอบซองประมูลท้ังหมด เอกสารตางๆ ตาง (๓) พรอมดวยบันทึกรายงานการรับซอง 
ประมูลตอคณะกรรมการเปดซองประมูลเพื่อดําเนินการตอไป 
  ขอ ๑๓  คณะกรรมการเปดซองประมูลใหมีหนาที่ ดังตอไปนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  (๑) เปดซองประมูลโดยเปดเผยตอหนาผูเขาประมูลหรือผูแทนซ่ึงมีอยูในขณะ 
เวลาเปดซอง และใหบันทึกประโยชนตอบแทนจากใบเสนอราคาประมูลทุกฉบับไวในบัญช ี
เปรียบเทียบประโยชนตอบแทนและใหลงลายมือชื่อกํากับไวดวย 
  (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขาประมูล และเอกสารตาง ๆ วาเปนไปตาม 
เงื่อนไขในประกาศหรือใบแจงความเรื่องการประมูลหรือไม 
  (๓) พิจารณาใบเสนอราคารายที่เสนอโดยถูกตองตาม (๒) 
  (๔) พิจารณาคัดเลือกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดและใหอยูในดุล 
พินิจของคณะกรรมการเปดซองที่จะตอรองประโยชนตอบแทนการใหเชาหรือไมก็ไดโดยคํานึงถึง 
ประโยชนตอบแทนขั้นต่ําตามขอ ๑๕ (๑) เปนเครื่องประกอบการพิจารณา 
  ถามีผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดเทากันหลายราย ใหคณะ 
กรรมการเปดซองประมูลเรียกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดดังกลาวมาเสนอ 
ประโยชนตอบแทนการใหเชาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองประมูลหรือโดยวาจา 
  (๕) เสนอความเห็นพรอมท้ังเอกสารเก่ียวกับการประมูลท่ีไดรับไวท้ังหมดใหผู 
บริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
  ขอ ๑๔  การประมูลใหเชาตามขอ ๖ หากไมมีผูใดมาประมูลหรือมีผูเขาประมูล 
แตเสนอประโยชนตอบแทนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นต่ํากวาที่กําหนดตาม ขอ ๑๕ (๑)  
ใหผูบริหารทองถิ่นสั่งยกเลิกการประมูลครั้งนั้น 
  ในกรณีท่ีมีผูประมูลเพียงรายเดียว และคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ี 
จะดําเนินการตอไป ใหดําเนินการตามขอ ๑๓ (๔) โดยอนุโลม 
  ขอ ๑๕  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
ดําเนินการเสนอผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
กรณีองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินขององคการ 
บริหารสวนทองถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ผูบริหารทองถิ่นที่จัดหาประโยชน เปนประธาน 
กรรมการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชน ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ และ 
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณกับการกําหนดอัตราคาเชา มีจํานวนตามความเหมาะสม 
เปนกรรมการ 
  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
  (๑) กําหนดประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของการจะใหเชาอสังหาริมทรัพยของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินลวงหนาไวโดยคํานึงถึงสภาพและทําเลของอสังหาริมทรัพยน้ัน 
  (๒) กําหนดหลักเกณฑการเชาและการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระยะเวลาการใหเชาและตออายุสัญญาเชาและอัตราคาเชา ภายหลัง 
การตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังน้ี ใหกําหนดไวลวงหนา 
กอนเชาและการตออายุสัญญาเชาทุกครั้ง 
  (๓) กําหนดคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิ การ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เชา และการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยนั้น 
  การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีประโยชนตอบ 
แทนไมต่ํากวาอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนกําหนด เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนใหคณะ 
กรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเสียงขามมาก ยกเวนเปนกรณีเฉพาะรายไป 
  ขอ ๑๖  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหน่ึง 
อยางใด ดังตอไปนี ้
  (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ใชเช็คนั้น 
ชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกินสามวันทําการ 
  (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่กําหนดทาย 
ระเบียบนี้ 
  (๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ขอ ๑๗  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บหลักประกันสัญญาเชา 
อสังหาริมทรัพยจากผูเชาในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของประโยชนตอบแทน 
  ขอ ๑๘  สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไป 
ตามแบบตัวอยางทายระเบียบนี้ 
  กรณีที่ไมอาจทําสัญญาเชาตามวรรคหนึ่งไดและจําเปนตองรางสัญญาเชาใหมให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงรางประกาศหรือรางใบแจงความพรอมทั้งรางสัญญาเชานั้นไปให 
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตทําสัญญาเชาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของ 
อัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 
  ขอ ๑๙  การตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (๑) มีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
  (๒) มีกําหนดเกินสามป ใหสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัติ 
  ขอ ๒๐  การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชา 
อสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๑) อายุสัญญาเชาท่ีเหลืออยูไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจ 
อนุมัต ิ
  (๒) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูเกินสามป ใหสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุมัติ 
  ขอ ๒๑  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น การเปลี่ยนตัวผูเชาตามขอ ๒๐  
จะกระทําไดก็ตอเมื่อผูเชาเดิมตายหรือสาบสูญกอนที่สัญญาเชาจะสิ้นสุดและใหบันทึก 
ตอทายสัญญาเชาเดิมโดยระบุสาเหตุของการเปลี่ยนตัวผูเชาดวย 
  ขอ ๒๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บคาตอบแทนการตออายุสัญญา 
เชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาและการเปลี่ยนตัวผูเชาจากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององค 
กรปกครองสวนทองถิ่นไดตามอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นนั้นกําหนด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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  ขอ ๒๓  หากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประสงคจะ 
ตออายุสัญญาเชาใหทองถิ่นแจงใหผูเชาใหยื่นคําขอตออายุสัญญาเชาพรอมทั้งเสนอประโยชน 
ตอบแทนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณากอนที่สัญญาเชาเดิมจะสิ้นสุดไมนอยกวาหกสิบ
วัน  
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาคําขอดังกลาว ถาเปนตามหลักเกณฑตามขอ ๑๕ (๒)  
แลวเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๑๙ 
  หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวาคําขอตออายุสัญญาเชาตามวรรคหนึ่ง 
ไมอยูในหลักเกณฑตามขอ ๑๕ (๒) ก็ใหดําเนินการใหเชาอสังหาริมทรัพยตามขอ ๖ 
  ขอ ๒๔  การใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะกระทําไดก็ตอเมื่อ 
คูสัญญาไดตกลงกันโดยระบุไวในสัญญาเชาเดิมวาผูใหเชายินยอมใหผูเชานําอสังหาริมทรัพยท่ีเชา 
ไปใหบุคคลอื่นเชาชวงหรือโอนกรรมสิทธิ์การเชาไดและใหบันทึกตอทายสัญญาเชาเดิมแสดงความ 
ยินยอมระหวางผูเชากับผูเชาชวงหรือผูโอนสิทธิการเชากับผูรับโอนสิทธิการเชาตามแบบทาย 
ระเบียบนี้ 
  ขอ ๒๕  การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหผูบริหาร 
ทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเชาใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของ 
อสังหาริมทรัพยท่ีใหเชา กอนการเชาทุกครั้ง 
 
       บทเฉพาะกาล 
         ------------  
 
  ขอ ๒๖  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับสัญญาการจัดหา 
ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  
ก็ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะดําเนินการทําสัญญาแลวเสร็จ 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
       ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
          รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
[รก๒๕๔๓/พ๑๒๐ง/๑/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓] 
 
 
 


