
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจดัหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหา

ประโยชนในทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหา

ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่ง

ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง/หนา ๑/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ
วินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวา
ราชการจังหวัดได 

 
หมวด ๑ 

ขอความทั่วไป 
   

 
ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
“ประโยชนตอบแทน” หมายความวา คาเชา เงิน ส่ิงของ หรือสิทธิอยางอ่ืนที่ให

เปนการตอบแทนการใชประโยชนในทรัพยสิน 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และองคการปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย 
“ผูบริหารทอง ถ่ิน” หมายความว า  นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด 

นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และผูบริหารทองถ่ินอื่นที่
กฎหมายกําหนด 

“พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานสวนทองถ่ินอื่น ที่กฎหมายกําหนด 

 
หมวด ๒ 

การจัดหาประโยชนในทรัพยสิน 
   

 
ขอ ๖  การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินการ

โดยวิธีประมูล 
(๑) มีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถ่ิน เปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ
(๒) มีกําหนดเกินสามป ใหสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัต ิ
การใหเชาตามวรรคหนึ่ง ถาทีความจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของทางราชการให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ินใหความเห็นชอบดําเนินการเปนอยางอ่ืน โดยไมตองดําเนินการ
ประมูลก็ได ทั้งนี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 

 
ขอ ๗  การใหเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารหรือส่ิงกอสรางที่มีลักษณะถาวรใหมี

เง่ือนไขดังตอไปนี ้
(๑) ใหผูเชายกกรรมสิทธิ์อาคารหรือส่ิงกอสรางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ใหผูเชาไดรับสิทธิการเชาอาคารหรือส่ิงกอสรางมีกําหนดไมเกินสามสิบปนับ
แตวันลงนามสัญญาเชา 

(๓) ใหผูเชาประกันอัคคีภัยอาคารหรือส่ิงกอสรางในอัตราไมต่ํากวาราคาทุน
กอสรางที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดในนามขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูเอา
ประกันและผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยแทนผูใหเชา
ทั้งส้ิน 

(๔) ใหผูเชาชําระคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองที่หรือภาษีอ่ืนใด
ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ เก่ียวกับการเชาแทนผูใหเชาทั้งส้ิน 

ถามีเหตุจําเปนและเพ่ือประโยชนของทางราชการ ที่จะใหอาคารหรือส่ิงกอสราง
ยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูเชาและหรือใหผูเชาประกันอัคคีภัยหรือส่ิงกอสรางในอัตราต่ํากวาทุน
กอสราง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดหาประโยชนเสนอคณะกรรมการจัดหาประโยชนตาม
ขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง พิจารณาและใหสภาทองถ่ินอนุมัติ 

 
ขอ ๘  ภายใตบังคับตามขอ ๖ การใหเชาใหดําเนินการโดยวิธีประมูล ตามวิธีการ

และเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหปดประกาศหรือใบแจงความเรื่องดังกลาวโดยเปดเผย ณ สํานักงานของ

องคกร 
(๒) ใหมีหลักประกันซองประมูลโดยมีมูลคาเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละหา

แตไมเกินกวารอยละสิบของประโยชนตอบแทนขั้นต่ําตามขอ ๑๕ (๑) 
(๓) ใหผูประมูลไดไปทําสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในสิบหา

วันนับแตวันทีไดรับแจงจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินหากไมไปทําสัญญาเชาภายในกําหนด
ดังกลาว หรือไมวางหลักประกันสัญญาเชาตามขอ ๑๗ ในวันทําสัญญาใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินริบหลักประกันตาม (๒) 

(๔) เง่ือนไขอื่นๆ ตามที่ผูมีอํานาจอนุมัติกําหนดเปนกรณีๆ ไป 
 
ขอ ๙  ประกาศหรือใบแจงความตามขอ ๘ (๑) อยางนอยใหแสดงรายการ

ดังตอไปนี ้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่จะใหเชา 
(๒) คุณสมบัติของผูเขาประมูลตองมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนหลักแหลงมี

อาชีพมั่นคงและเชื่อถือไดและไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
เวนแตรัฐบาลของผูเขาประมูลจะไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น 

(๓) ใหผูเขาประมูลเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาที่จะใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(๔) กําหนดวัน เวลาและสถานที่รับซอง ปดการรับซองและเปดรับซองประมูล 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) จํานวนเงินที่กําหนดเปนหลักประกันซอง ถานที่รับหลักประกันซองและให
กําหนดเงื่อนไขดวยวาถาผูประสงคประมูลไดไมไปทําสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ภายในกําหนดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะริบหลักประกันซอง 

(๖) กําหนดใหผูประมูลไดวางหลักประกันสัญญาเชาตามอัตราที่กําหนดไวในขอ 
๑๗ 

(๗) ในเสนอราคาประมูลใหลงจํานวนเปนตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลขและ
ตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 

(๘)  ซองประมูลตองผนึกใหเรียบรอยกอนยื่น 
(๙) กําหนดใหผูเขาประมูลหรือผูแทนซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือย่ืนซอง

ประมูลตอคณะกรรมการรับซองประมูล 
(๑๐) ใหระบุสถานที่ที่ผูเขาประมูลจะติดตอ เพ่ือขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ

การประมูลอสังหาริมทรัพยที่จะใหเชา และแบบสัญญาเชา 
(๑๑) ใหสงวนสิทธิไวดวยวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทรงไวซึ่งสิทธิที่จะใหผู

ประมูลรายใดก็ไดเชาอสังหาริมทรัพยที่ทําการประมูล โดยไมจําเปนตองใหผูที่เสนอประโยชน
ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลครั้งนั้นก็ได ทั้งนี้ ผูเขาประมูลไมมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ 

 
ขอ ๑๐  การประมูลตามขอ ๖  ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเรื่อง

ดังกลาว ดังตอไปนี ้
(๑) คณะกรรมการรับซองประมูล 
(๒) คณะกรรมการเปดซองประมูล 
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตละคณะ ใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่ง

คนซึ่งเปนพนักงานสวนทองถ่ินตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาข้ึนไปและกรรมการอีกอยางนอยสอง
คนซึ่งเปนพนักงานสวนทองถ่ิน หากไมสามารถแตงตั้งพนักงานสวนทองถ่ินทําหนาที่ดังกลาวได 
เนื่องจากมีพนักงานสวนทองถ่ินไมเพียงพอ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือกรณีจําเปน
หรือเพ่ือประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะแตงตั้งขาราชการอื่นเปนประธานกรรมการ
หรือกรรมการก็ได 

การประมูลรายเดียวกัน หามแตงตั้งผูซึ่งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการใน
คณะกรรมการตาม (๑) เปนประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ (๒) 

 
ขอ ๑๑  การประชุมเพื่อปรึกษาและปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมกาตาม ขอ ๑๐ 

และขอ ๑๕ แตละคณะตองมีกรรมการพรอมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ มติของคณะกรรมการ
ดังกลาวใหถือเสียงขางมาก 

 
ขอ ๑๒  คณะกรรมการรับซองประมูลใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) รับซองประมูลโดยใหลงทะเบียนไวเปนหลักฐานและบันทึกไวที่หนาซอง
ประมูลวาเปนของผูใด แลวใหลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 

(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองประมูลรวมกับเจาหนาที่การเงินเมื่อถูกตองแลว
ใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับใหแกผูย่ืนซองประมูลไวเปนหลักฐาน 

(๓) รับเอกสารตางๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศหรือใบแจงความเรื่อง
การประมูล 

(๔) เมื่อพนกําหนดระยะเวลารับซองประมูลแลว หามรับซองประมูลอีกและให
รีบสงมอบซองประมูลทั้งหมด เอกสารตางๆ ตาง (๓) พรอมดวยบันทึกรายงานการรับซอง
ประมูลตอคณะกรรมการเปดซองประมูลเพ่ือดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๑๓  คณะกรรมการเปดซองประมูลใหมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) เปดซองประมูลโดยเปดเผยตอหนาผูเขาประมูลหรือผูแทนซึ่งมีอยูในขณะ

เวลาเปดซอง และใหบันทึกประโยชนตอบแทนจากใบเสนอราคาประมูลทุกฉบับไวในบัญชี
เปรียบเทียบประโยชนตอบแทนและใหลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขาประมูล และเอกสารตางๆ วาเปนไปตาม
เง่ือนไขในประกาศหรือใบแจงความเรื่องการประมูลหรือไม 

(๓) พิจารณาใบเสนอราคารายที่เสนอโดยถูกตองตาม (๒) 
(๔) พิจารณาคัดเลือกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดและใหอยูใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการเปดซองที่จะตอรองประโยชนตอบแทนการใหเชาหรือไมก็ไดโดย
คํานึงถึงประโยชนตอบแทนขั้นต่ําตามขอ ๑๕ (๑) เปนเครื่องประกอบการพิจารณา 

ถ ามีผู เสนอประโยชนตอบแทนการให เช า สูง สุด เท า กันหลายราย  ให
คณะกรรมการเปดซองประมูลเรียกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดดังกลาวมาเสนอ
ประโยชนตอบแทนการใหเชาใหมพรอมกันดวยวิธีย่ืนซองประมูลหรือโดยวาจา 

(๕) เสนอความเห็นพรอมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการประมูลที่ไดรับไวทั้งหมดให
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ 

 
ขอ ๑๔  การประมูลใหเชาตามขอ ๖ หากไมมีผูใดมาประมูลหรือมีผูเขาประมูล

แตเสนอประโยชนตอบแทนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินต่ํากวาที่กําหนดตาม ขอ ๑๕ (๑) ให
ผูบริหารทองถ่ินสั่งยกเลิกการประมูลครั้งนั้น 

ในกรณีที่มีผูประมูลเพียงรายเดียว และคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรที่
จะดําเนินการตอไป ใหดําเนินการตามขอ ๑๓ (๔) โดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๕  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย

ดําเนินการเสนอผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ
กรณีองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนทองถ่ินข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบดวย ผูบริหารทองถ่ินที่จัดหาประโยชน เปนประธาน



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดหาประโยชน ผูแทนสวนราชการที่เก่ียวของ และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและประสบการณกับการกําหนดอัตราคาเชา มีจํานวนตามความเหมาะสม
เปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
(๑) กําหนดประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของการจะใหเชาอสังหาริมทรัพยของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินลวงหนาไวโดยคํานึงถึงสภาพและทําเลของอสังหาริมทรัพยนั้น 
(๒) กําหนดหลักเกณฑการเชาและการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระยะเวลาการใหเชาและตออายุสัญญาเชาและอัตราคาเชา ภายหลัง
การตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ ใหกําหนดไวลวงหนา
กอนเชาและการตออายุสัญญาเชาทุกครั้ง 

(๓) กําหนดคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิ การ
เชา และการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยนั้น 

การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีประโยชนตอบ
แทนไมต่ํากวาอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนกําหนด เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนให
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเสียงขามมาก ยกเวนเปนกรณีเฉพาะรายไป 

 
ขอ ๑๖  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใด ดังตอไปนี ้
(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ใชเช็คนั้น

ชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกินสามวันทําการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่กําหนดทาย

ระเบียบนี ้
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 
ขอ ๑๗  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียกเก็บหลักประกันสัญญาเชา

อสังหาริมทรัพยจากผูเชาในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของประโยชนตอบแทน 
 
ขอ ๑๘  สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไป

ตามแบบตัวอยางทายระเบียบนี้ 
กรณีที่ไมอาจทําสัญญาเชาตามวรรคหนึ่งไดและจําเปนตองรางสัญญาเชาใหมให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสงรางประกาศหรือรางใบแจงความพรอมทั้งรางสัญญาเชานั้นไปให
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตทําสัญญาเชาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของ
อัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 

 
ขอ ๑๙  การตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) มีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอํานาจอนุมัต ิ
(๒) มีกําหนดเกินสามป ใหสภาทองถ่ินเปนผูอนุมัต ิ
 
ขอ  ๒๐   การให เช าช วง  การโอนสิทธิการเช าหรือการเปลี่ ยนตัวผู เช า

อสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๑) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอํานาจ

อนุมัต ิ
(๒) อายุสัญญาเชาที่เหลืออยูเกินสามป ใหสภาทองถ่ินมีอํานาจอนุมัต ิ
 
ขอ ๒๑  เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน การเปลี่ยนตัวผูเชาตามขอ ๒๐ จะ

กระทําไดก็ตอเมื่อผูเชาเดิมตายหรือสาบสูญกอนที่สัญญาเชาจะสิ้นสุดและใหบันทึกตอทายสัญญา
เชาเดิมโดยระบุสาเหตุของการเปลี่ยนตัวผูเชาดวย 

 
ขอ ๒๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียกเก็บคาตอบแทนการตออายุสัญญา

เชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาและการเปลี่ยนตัวผูเชาจากผูเชาอสังหาริมทรัพยของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นกําหนด 

 
ขอ ๒๓  หากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประสงคจะ

ตออายุสัญญาเชาใหทองถ่ินแจงใหผูเชาใหย่ืนคําขอตออายุสัญญาเชาพรอมทั้งเสนอประโยชนตอบ
แทนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณากอนที่สัญญาเชาเดิมจะสิ้นสุดไมนอยกวาหกสิบวัน 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาคําขอดังกลาว ถาเปนตามหลักเกณฑตามขอ ๑๕ (๒) 
แลวเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๑๙ 

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นวาคําขอตออายุสัญญาเชาตามวรรคหนึ่งไม
อยูในหลักเกณฑตามขอ ๑๕ (๒) ก็ใหดําเนินการใหเชาอสังหาริมทรัพยตามขอ ๖ 

 
ขอ ๒๔  การใหเชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะกระทําไดก็ตอเมื่อ

คูสัญญาไดตกลงกันโดยระบุไวในสัญญาเชาเดิมวาผูใหเชายินยอมใหผูเชานําอสังหาริมทรัพยที่เชา
ไปใหบุคคลอื่นเชาชวงหรือโอนกรรมสิทธิ์การเชาไดและใหบันทึกตอทายสัญญาเชาเดิมแสดงความ
ยินยอมระหวางผูเชากับผูเชาชวงหรือผูโอนสิทธิการเชากับผูรับโอนสิทธิการเชาตามแบบทาย
ระเบียบนี้ 

 
ขอ ๒๕  การใหเชาสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหผูบริหาร

ทองถ่ินกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการใหเชาใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของ
สังหาริมทรัพยที่ใหเชา กอนการเชาทุกครั้ง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ขอ ๒๖  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับสัญญาการจัดหา

ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ก็
ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะดําเนินการทําสัญญาแลวเสร็จ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ชํานิ  ศักดิเศรษฐ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  ตัวอยางสัญญาเชาที่ดิน (จ.ส.๑) 
๒.  ตัวอยางสัญญาเชาอาคารหรือส่ิงกอสราง (จ.ส.๒) 
๓.  ตัวอยางสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให.......... (จ.ส.๓) 
๔.  ตัวอยางบันทึกขอตกลงการโอนสิทธิการเชา (จ.ส.๔) 
๕.  ตัวอยางบันทึกขอตกลงการใหเชาชวง (จ.ส.๕) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทพล/ปรับปรุง 
๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ 

 
 


