เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๔ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถุนายน ๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามขอ ๖ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยน
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใด ที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมธนารักษเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๖ ในระเบียบนี้
(๑) “อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมธนารักษ
(๒) “ใบเสนอราคา” หมายถึง ใบเสนอราคาและใหหมายรวมถึงใบเสนอที่ดิน และหรือ
สิ่งปลูกสรางที่จะใชแลกเปลี่ยน
(๓) “ผูเขาประมูล” หมายถึง ผูยื่นใบเสนอราคา
(๔) “มูลคาขั้นต่ําของที่ราชพัสดุที่ตองการขายหรือแลกเปลี่ยน” หมายถึง มูลคาของที่ราชพัสดุ
ซึ่งคณะกรรมการตามขอ ๔ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑแ ละวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
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ที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนผูประเมินราคา และไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลังแลว
ขอ ๗ ในกรณีที่มีปญหาหรือไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไมไดกําหนดไวใ น
ระเบียบนี้ใหปลัดกระทรวงการคลังวินิจฉัยชี้ขาดหรือพิจารณาสั่งการ
หมวด ๒
คณะกรรมการ
ขอ ๘ ใหอธิบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ คือ
(๑) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
(๒) คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นเบื้องตน
ขอ ๙ คณะกรรมการตามขอ ๘ แตละคณะใหประกอบไปดวย ประธานกรรมการซึ่งเปน
ขาราชการตั้งแตระดับ ๗ ขึ้นไป จํานวน ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน โดยใหแ ตงตั้งจาก
ขาราชการในสังกัดกรมธนารักษตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ
อธิบดีอาจแตงตั้งขาราชการจากสวนราชการอื่น หรือบุคคลที่มิใชขาราชการซึ่งเปน ผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเขารวมเปนกรรมการดวยก็ได ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหอธิบดี
แตงตั้งขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน ทําหนาที่ประธานกรรมการ
ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลารับซองหรือเปดซองประมูลแลว ประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติ
หนาที่ใ หกรรมการที่ม าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการในเวลานั้น โดยให
คณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ ๑๑ แลวรายงานประธานกรรมการเพื่อดําเนินการตอไป
ในการประมูลครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งบุคคลในคณะกรรมการ ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แตงตั้งตามขอ 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
ให แ กผู ยื่ น ซองไว เ ป น หลั กฐาน หากไม ถูก ต องให หมายเหตุ ใ นใบรั บ และบั น ทึ กในรายงานด ว ย
กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกัน การตรวจสอบความสมบูรณ ใหกระทําโดยแจงใหธนาคาร
หรือบริษัทเงินทุนผูออกหนังสือค้ําประกันทราบ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย
(๓) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเขาประมูล พรอมแบบรูปและ
รายการละเอียด (ถามี)
(๔) เมื่อพน กําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารตาง ๆ ตามเงื่อ นไข
ที่กําหนดในประกาศประมูลอีก
(๕) เป ด ซองประมู ล และอ า นแจ ง ราคาหรื อ รายการที่ เ สนอพร อ มบั ญ ชี ร ายการเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของผูเขาประมูลทุกราย โดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และใหกรรมการ
ทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน แลวจดราคา
หรื อ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น และหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร า ง จากใบเสนอราคาทุ ก ฉบั บ ลงไว ใ นบั ญ ชี
เปรียบเทียบ
(๖) เมื่อไดดําเนินการตาม (๕) แลว ใหสงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตาง ๆ
บัญชีเปรียบเทียบ พรอมดวยบันทึกรายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และเสนอความเห็นเบื้องตนของผูเขาประมูลทันทีในวันเดียวกัน
ขอ ๑๒ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นเบื้องตน มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขาประมูล ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ แบบรูปและ
รายการละเอียด (ถามี)
ในกรณีที่ผูเขาประมูลรายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อ นไขที่กําหนดในประกาศ
ประมูล ใหพิจารณาวาความแตกตางนั้นเปนสวนที่เปนสาระสําคัญหรือไม หรือทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบตอผูเขาประมูลรายอื่นหรือไม หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยแลวใหบันทึกไวเปนหลักฐาน
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ในการตรวจสอบคณะกรรมการอาจสอบถามข อ เท็ จ จริ ง จากผู เ ข า ประมู ล รายใดเพิ่ ม เติ ม
เพื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเขาประมูลรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอ
ไวแลวมิได
(๒) พิจารณาจั ดลํา ดับผู เขาประมู ลรายที่ต รวจสอบตาม (๑) แลว และเห็ น วา เปน ผูที่ยื่ น
ข อ เสนอในใบเสนอราคาที่ เ ป น ประโยชน ต อ ทางราชการสู ง สุ ด และไม ต่ํ า กว า มู ล ค า และหรื อ
ผลประโยชนขั้นต่ําที่ทางราชการกําหนดไวจากลําดับสูงไปหาลําดับต่ํา และถาขอเสนอในใบเสนอราคา
ของผูเขาประมูลทุกรายต่ํากวามูลคา และหรือผลประโยชนขั้นต่ําที่ทางราชการกําหนดไว ก็ใหเสนอ
ยกเลิกการประมูลนั้นเสีย
ถามีผูเขาประมูลยื่นขอเสนอ ในใบเสนอราคาที่เปนประโยชนตอทางราชการสูงสุด และไมต่ํากวา
มูลคาและหรือผลประโยชนขั้นต่ําที่ทางราชการกําหนดไวเทากันหลายราย ใหเรียกผูเขาประมูลดังกลาว
มาใหยื่นใบเสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่น ซองประมูล หากรายใดไมมายื่นซองประมูล ใหถือวา
รายนั้นยืนตามใบเสนอราคาที่เสนอไวเดิม
(๓) เมื่อไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหเสนอความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ทั้งหมดตออธิบดีเพื่อดําเนินการตามขอ ๑๙ หรือขอ ๒๑ ตอไป
หมวด ๓
วิธีประมูล
ขอ ๑๓ ใหปดประกาศประมูลโดยเปดเผย ณ กรมธนารักษ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานเขต
หรือที่วาการอําเภอ หรือที่วาการกิ่งอําเภอแลวแตกรณี และสํานักงานธนารักษพื้นที่ ซึ่งที่ราชพัสดุที่จะมี
การขายหรือแลกเปลี่ยนตั้งอยูใ นเขต รวมทั้งบริเวณที่ที่ราชพัสดุที่จะมีการขายหรือแลกเปลี่ยนดวย
พรอมกับสงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และหรือลงประกาศในหนังสือพิมพ กรมประชาสัมพันธ
องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ศูนยรวมขาวประกวดราคาและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี
หากเห็น สมควรจะสงประกาศไปปด ณ ศาลากลางจังหวัด หรือ สํานักงานธนารักษพื้น ที่
ที่ใกลเคียง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกก็ได
การสงประกาศประมูลใหศูนยรวมขาวประกวดราคา และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค ใหสงเอกสารเงื่อนไขการประมูลไปพรอมกันดวย

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๔ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถุนายน ๒๕๕๑

การเผยแพรเอกสารการประมูลใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่จะมีการขายหรือแลกเปลี่ยน
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประมูล
(๓) กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประมูล
(๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารการประมูลและราคาของเอกสาร
การดําเนินการในสามวรรคแรก ใหกระทํากอนวันรับซองประมูล ไมนอยกวา ๔๐ วัน
ขอ ๑๔ การใหหรือขายแบบรูปและรายการละเอียดในการประมูล ใหกระทํา ณ สถานที่
ที่ผูตองการสามารถติดตอไดโดยสะดวก และไมเปน เขตหวงหาม กับจะตองจัดเตรียมไวใหมากพอ
สําหรับความตองการของผูม าขอรับ หรือขอซื้อ รายละ ๑ ชุด โดยไมมีเงื่อนไขในการใหหรือขาย
ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการตองเสียไปในการจัดทําสําเนา
แบบรูปและรายการละเอียดนั้น ทั้งนี้ ใหเผื่อเวลาไวสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขามา
ประมูล โดยอยางนอยใหมีขั้นตอนและกําหนดเวลาในการดําเนินการ ดังนี้
(๑) การใหหรือขายเอกสารประมูล ใหดําเนินการพรอมกับวันประกาศตามขอ ๑๓ และใหมี
ชวงเวลาในการใหหรือขายไมนอยกวา ๒๐ วัน
(๒) เมื่อปดการใหหรือขายตาม (๑) แลว อาจจะจัดใหผูประสงคจะเขาประมูล ไปดูสถานที่
และหรือจัดใหมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล ทั้งนี้ ใหดําเนินการกอนวัน รับซองประมูล
ไมนอยกวา ๒๐ วัน
ถามีการยกเลิกการประมูลครั้งนั้น และมีการประมูลใหม ใหผูรับหรือซื้อเอกสารการประมูล
ครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารการประมูลนั้น หรือไดรับเอกสารการประมูลใหม โดยไมตองเสียคาซื้อ
เอกสารการประมูลอีก
ขอ ๑๕ เงื่อนไขการประมูลอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่ตองการขายหรือแลกเปลี่ยนพรอมทั้งแผนที่แสดงอาณาเขต
และแผนที่สังเขป แสดงที่ตั้ง และเสนทางที่ใชเดินทางไปถึงที่ราชพัสดุนั้น
(๒) มูลคาขั้นต่ําของที่ราชพัสดุ ที่ตองการขายหรือแลกเปลี่ยน
(๓) กรณีการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ
ก. ใหระบุความตองการของทางราชการเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่หรือขอบเขตของที่ดินและ
หรือสิ่งปลูกสรางที่จะนํามาใชแลกเปลี่ยน โดยการระบุความตองการดังกลาว จะตองเปดโอกาสใหผูเขา
ประมูลสามารถเขาแขงขันไดหลายราย
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ข. ใหระบุใ หผูเขาประมูล แจงและสงรายละเอียดของที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสรางที่จะ
นํามาแลกเปลี่ยน รวมทั้งภาระติดพันใด ๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ (ถามี) พรอมกับ
สําเนาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน แผนที่แสดงอาณาเขตและแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง และเสนทางที่ใช
เดินทางไปถึงที่ดินและหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว
ค. ใหระบุเงื่อนไขวาถาผูเขาประมูลไมเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือไมมีสิทธิครอบครองที่ดิน
และหรือสิ่งปลูกสรางที่จะนํามาแลกเปลี่ยนโดยชอบดวยกฎหมาย ผูเขาประมูลจะตองยื่นหนังสือสัญญา
จะซื้อจะขายที่ดินและหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว หรือแสดงหลักฐานวาจะไดรับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองที่ดินและหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาวตอทางราชการ ใหวันรับซองประมูล
ง. ใหระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะของที่ดิน ที่จะนํามาใชแลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุวา
อยางนอยจะตองอยูติดกับทางหลวง หรือทางสาธารณะที่สะดวกแกการคมนาคม หรืออยูติดกับที่ดินซึ่ง
เปนที่ราชพัสดุที่มีทางเขาออกสูทางหลวง หรือทางสาธารณะอยูแลว ตองสามารถนํามาใชประโยชน
ในทางราชการไดตามความมุงหมายโดยไมขัดกับกฎหมายผังเมือง หรือกฎหมายอื่น และตองมีขนาด
เหมาะสม หรือเมื่อนําไปผนวกเขากับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุที่อยูติดกันแลว จะมีขนาดเหมาะสมที่จะ
นํามาใชประโยชนในทางราชการได
(๔) มีเงื่อ นไขวา ผูป ระมูลได ตองเปน ผู ชําระคา ธรรมเนี ยม คาภาษี และคาใชจ ายตาง ๆ
ในการจดทะเบียนรับโอน และโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองทั้งหมดแตฝายเดียว
(๕) มีเงื่อนไขดวยวา ซองประมูลที่ยื่นตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองไวแลว 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 โดยกําหนดระยะเวลาเริ่ม ตน ใหนับตั้งแตวัน ที่ทางราชการแจงใหทราบวา
เปนผูประมูลได และคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุนั้นดวยแลว
(๑๐) กําหนดใหผูเขาประมูล วางหลักประกันซอง ตามชนิด และจํานวนในขอ ๒๒ และขอ ๒๓
และให มี เ งื่ อ นไขว า ถ า ผู เ ข า ประมู ล ถอนการเสนอราคาหรื อ ไม ไ ปทํ า สั ญ ญาหรื อ ข อ ตกลง หรื อ
ไมไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย กับทางราชการภายในกําหนด
หรือไมปฏิบัติตามสัญญา หรือขอตกลงที่ทําไว ทางราชการจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก
ผูค้ําประกัน
(๑๑) กําหนดเงื่อนไขและอัตราการจายเงิน (ถามี)
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(๑๒) ซองประมูลตองปดผนึกใหเรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการ และผูเขาประมูลจะตองจัดทํา
บัญชีรายการเอกสารที่ไดยื่นพรอมซองประมูลดวย
(๑๓) ใบเสนอราคาตองทําเปนภาษาไทย ลงราคารวมทั้งสิ้นเปนตัวเลข และตองมีตัวหนังสือ
กํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
(๑๔) ขอสงวนสิทธิ
ก. เนื่องจากการขายหรือการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน
ดังนั้น หากคณะรัฐ มนตรีไมอนุมัติผ ลการประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ทั้งนี้ไมวาดวยเหตุใด ๆ ทางราชการสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลขายหรือแลกเปลี่ยน
ที่ราชพัสดุนั้นได
ข. ทางราชการสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะงดหรือเลือกผูเขาประมูลโดยไมจําตองเลือกผูเขา
ประมูลที่เสนอราคา หรือที่ดินและหรือสิ่งปลูกสราง ที่เปนประโยชนสูงสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณา
ยกเลิกการประมูล หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการดําเนินการประมูลกระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกัน
ในการเสนอราคา หรือมีเหตุสมควรอยางอื่น เพื่อประโยชนแกทางราชการ
ขอ ๑๖ กอนวันเปดซองประมูล หากมีความจําเปนที่จะตองชี้แจงหรือใหรายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อประโยชนของทางราชการ หรือมีความจําเปนจะตองแกไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เปน
สาระสําคัญที่มิไดกําหนดไวในเอกสารการประมูลตั้งแตตน ใหจัดทําเปนประกาศประมูลเพิ่มเติมและ
ดําเนินการตามขอ ๑๓ โดยอนุโลม กับแจงเปนหนังสือใหผูที่ขอรับหรือซื้อเอกสารประมูลไปแลวทราบ
ทุกรายดวย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหากจะเปนเหตุใหผูเขาประมูลไมสามารถยื่นซองประมูลไดตาม
กําหนดเดิมก็ใหเลื่อนวัน เวลารับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประมูล ไดตามความจําเปน
ขอ ๑๗ นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ ๑๖ เมื่อถึงกําหนดวัน รับซองประมูล หามมิใ ห
รนหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซองและเปดซองประมูล
ขอ ๑๘ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นเบื้องตนไดตรวจสอบ
ตามขอ ๑๒ (๑) แลว เห็นวามีผูเขาประมูลเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียด และเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในประกาศประมูลเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอ ๑๒ (๒) และ (๓)
โดยอนุโลม ทั้งนี้ใหพิจารณาเสนอความเห็นดวยวา การประมูลดังกลาวมีเหตุสมควรที่คณะกรรมการ
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง แตงตั้งตามนัยขอ ๔ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอน
กรรมสิท ธิ์ที่ ราชพั ส ดุที่ มิใ ชที่ ดิน ที่เ ปน สาธารณสมบั ติข องแผน ดิน ที่ใ ชเ พื่อ ประโยชน ของแผน ดิ น
โดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะดําเนินการตอไป หรือสมควรยกเลิกการประมูล
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ขอ ๑๙ ในกรณีไมมีผูเขาประมูล หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไข
ที่กําหนด ใหคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอความเห็นเบื้องตน เสนอธิบดีเพื่อยกเลิก
การประมูลครั้งนั้น
ขอ ๒๐ หลัง จากการประมูล แลว แต ยังไมไ ดทํ าสัญ ญาซื้อ ขาย หรื อ แลกเปลี่ ยนกั บผู เข า
ประมูลรายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ในรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประมูล ซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง
ผูเขาประมูลดวยกันใหกรมธนารักษพิจารณายกเลิกการประมูลครั้งนั้น
ขอ ๒๑ เมื่ออธิบดีไดรับความเห็น และเอกสารจากคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และเสนอความเห็น เบื้องตน ตามขอ ๑๒ (๓) แลว ใหสงความเห็น และเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด
ใหคณะกรรมการซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้งตามขอ ๔ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ร าชพั ส ดุ ที่มิ ใ ช ที่ ดิ น ที่ เ ป น สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น ที่ใ ช เ พื่ อ ประโยชน
ของแผ น ดิ น โดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่ อ พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังซึ่งจะไดสั่งการ หรือเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงตอไป
หมวด ๔
หลักประกัน
ขอ ๒๒ หลักประกันซอง ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนั งสื อค้ํ าประกัน ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่กํ าหนดท ายระเบี ยบสํา นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารอื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ใหการรับรอง
(๕) หนังสือค้ําประกัน ของบริษัทเงิน ทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชแบบ
หนังสือค้ําประกันของธนาคาร

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๙๔ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มิถุนายน ๒๕๕๑

ขอ ๒๓ หลักประกัน ซองดังกล าวในข อ ๒๒ ใหกํ าหนดมู ลคาเป น จํานวนเต็ม ในอัตรา
รอยละสิบของมูลคาขั้นต่ําของที่ราชพัสดุที่ตองการขายหรือแลกเปลี่ยน สวนมูลคาอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
ซึ่งเปนที่ราชพัสดุใหกรมธนารักษเปนผูกําหนด
ขอ ๒๔ เมื่อคณะกรรมการซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้งตามขอ ๔ แหงกฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใช
เพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดพิจารณาคัดเลือกผูเขาประมูลจํานวน ๓ ราย
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไปเรียบรอยแลว ใหคืนหลักประกันซองของผูเขาประมูลที่มิได
รับการคัดเลือ กภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแตวัน ที่ไดมีการเสนอรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ดังกลาว
การคืนหลักประกันซองของผูเขาประมูล รายที่ไดรับการคัดเลือกในวรรคแรก ใหกระทําได
ตอเมื่อไดมีการทําสัญญาซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยน และไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซื้อขายหรือ
แลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุเรียบรอยแลว เวนแตในรายที่ถูกริบหลักประกันซอง
การคืนหลักประกันซองที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัท
เงินทุนในกรณีที่ผูเขาประมูลไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือค้ําประกันคืน
ใหแ กผูเขาประมูลโดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคารหรือบริษัทเงิน ทุน
ผูค้ําประกันทราบดวย
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๕ การประมูลรายใดที่อยูในระหวางดําเนินการ และยังไมแลวเสร็จในวัน ที่ระเบียบ
ฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สุรพงษ สืบวงศลี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

