
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ข 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ 

84 ภาคผนวก  ข    

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2543 

-------------------- 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสินของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 67 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา 
88 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ .ศ .  2537 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิก 
  (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2531 
  (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
  (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 
  (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 
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  (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 
  (6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 
 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา 
ยกเวน การปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวาราชการจังหวัด
ได 

หมวด 1 
ขอความทั่วไป 

---------------------------- 

 ขอ 5 ในระเบียบนี้ 
 “ประโยชนตอบแทน” หมายความวา คาเชา เงิน สิ่งของ หรือสิทธิอยางอื่น ท่ีใหเปนการตอบแทน
การใชประโยชนในทรัพยสิน 
 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย 
 “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และผูบริหารทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนด 
 “พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานสวนตําบล และพนักงานสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนด 
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หมวด 2 
การจัดหาประโยชนในทรัพยสนิ 

--------------------------------------------- 

 ขอ 6 การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการโดยวิธี
ประมูล 
  (1) มีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่น เปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
  (2) มีกําหนดเกินสามป ใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ 
 การใหเชาตามวรรคหนึ่ง ถามีความจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบดําเนินการเปนอยางอื่น โดยไมตองดําเนินการประมูลก็ได 
ท้ังนี้เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย 
 ขอ 7 การใหเชาท่ีดินเพื่อกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางที่มีลักษณะถาวร ใหมีเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 
  (1) ใหผูเชายกกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งกอสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (2) ใหผูเชาไดรับสิทธิการเชาอาคารหรือสิ่งกอสรางมีกําหนดไมเกินสามสิบปนับแต
วันลงนามสัญญาเชา 
  (3) ใหผูเชาประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งกอสรางในอัตราไมต่ํากวาราคาทุนกอสรางที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดในนามขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเอาประกันและผูรับ
ประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยแทนผูใหเชาท้ังสิ้น 
  (4) ใหผูเชาชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองท่ีหรือภาษีอื่นใด ตลอดจน
คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับการเชาแทนผูใหเชาท้ังสิ้น 
 ถามีเหตุจําเปนและเพื่อประโยชนของทางราชการ ท่ีจะใหอาคารหรือสิ่งกอสรางยังคงเปน
กรรมสิทธิ์ของผูเชาและหรือใหผูเชาประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งกอสรางในอัตราต่ํากวาทุนกอสราง ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชนเสนอคณะกรรมการจัดหาประโยชนตามขอ 15 วรรคหนึ่ง 
พิจารณาและใหสภาทองถิ่นอนุมัติ 
 ขอ 8 ภายใตบังคับตามขอ 6 การใหเชาใหดําเนินการโดยวิธีประมูล ตามวิธีและเงื่อนไข 
ดังตอไปนี้ 
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  (1) ใหปดประกาศหรือใบแจงความเรื่องดังกลาวโดยเปดเผย ณ สํานักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นกอนวันรับซองประมูลไมนอยกวาสิบหาวัน และประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
หรือลงประกาศในหนังสือพิมพหรือจัดใหมีการโฆษณาดวยวิธีอื่นก็ได 
  (2) ใหมีหลักประกันซองประมูลโดยมีมูลคาเปนจํานวนเงินไมต่ํากวารอยละหา แต          
ไมเกินวารอยละสิบของประโยชนตอบแทนขั้นต่ําตามขอ 15 (1) 
  (3) ใหผูประมูลไดไปทําสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหากไมไปทําสัญญาเชาภายในกําหนดดังกลาว 
หรือไมวางหลักประกันสัญญาเชาตามขอ 17 ในวันทําสัญญา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นริบ
หลักประกันตาม (2) 
  (4) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ผูมีอํานาจอนุมัติกําหนดเปนกรณีๆ ไป 
 ขอ 9 ประกาศหรือใบแจงความตามขอ 8 (1) อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
  (1) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะใหเชา 
  (2) คุณสมบัติของผูเขาประมูลตองมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนหลักแหลงมีอาชีพท่ี
มั่นคงและเชื่อถือไดและไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลเวนแต
รัฐบาลของผูเข าประมูลจะไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวานั้น 
  (3) ใหผู เขาประมูลเสนอประโยชนตอบแทนการให เชาท่ีจะใหองคกรปกครอง                       
สวนทองถิ่น 
  (4) กําหนดวัน เวลาและสถานที่รับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล 
  (5) จํานวนเงินที่กําหนดเปนหลักประกันซอง สถานที่รับหลักประกันซองและให
กําหนดเงื่อนไขดวยวาถาผูประมูลไดไมไปทําสัญญาเชากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในกําหนด 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะริบหลักประกันซอง 
  (6) กําหนดใหผูประมูลไดวางหลักประกันสัญญาเชาตามอัตราที่กําหนดไวในขอ 17 
  (7) ใบเสนอราคาประมูลใหลงจํานวนเปนตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลขและ
ตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
  (8) ซองประมูลตองผนึกใหเรียบรอยกอนยื่น 
  (9) กําหนดใหผูเขาประมูลหรือผูแทนซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือยื่นซองประมูล
ตอคณะกรรมการรับซองประมูล 
  (10) ใหระบุสถานที่ท่ีผูเขาประมูลติดตอ เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล
อสังหาริมทรัพยท่ีจะใหเชา และแบบสัญญาเชา 
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  (11) ใหสงวนสิทธิไวดวยวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะให                   
ผูประมูลรายใดก็ไดเชาอสังหาริมทรัพยท่ีทําการประมูล โดยไมจําเปนตองใหผูท่ีเสนอประโยชนตอบแทน
สูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลครั้งนั้นก็ได ท้ังนี้ ผูเขาประมูลไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
 ขอ 10 การประมูลตามขอ 6 ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเรื่องดังกลาว ดังตอไปนี้ 
  (1) คณะกรรมการรับซองประมูล 
  (2) คณะกรรมการเปดซองประมูล 
 คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตละคณะ ใหประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนซึ่งเปน
พนักงานสวนทองถิ่นตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาข้ึนไปและกรรมการอีกอยางนอยสองคนซึ่งเปน
พนักงานสวนทองถิ่นหากไมสามารถแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นทําหนาท่ีดังกลาวได เนื่องจากมี
พนักงานสวนทองถิ่นไมเพียงพอหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะแตงตั้งขาราชการอื่นเปนประธานกรรมการหรือกรรมการก็ได 
 การประมูลรายเดียวกัน หามแตงตั้งผูซึ่งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ
ตาม (1) เปนประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการตาม (2) 
 ขอ 11 การประชุมเพื่อปรึกษาและปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตามขอ 10 และขอ 15 แต
ละคณะตองมีกรรมการพรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการ
และกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ มติของคณะกรรมการดังกลาวใหถือเสียงขางมาก 
 ขอ 12 คณะกรรมการรับซองประมูลใหมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (1) รับซองประมูลโดยใหลงทะเบียนไวเปนหลักฐานและบันทึกไวท่ีหนาซองประมูล
วาเปนของผูใด แลวใหลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
  (2) ตรวจสอบหลักประกันซองประมูลรวมกับเจาหนาท่ีการเงินเมื่อถูกตองแลว ให
เจาหนาท่ีการเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซองประมูลไวเปนหลักฐาน 
  (3) รับเอกสารตางๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศหรือใบแจงความเรื่องการ
ประมูล 
  (4) เมื่อพนกําหนดระยะเวลารับซองประมูลแลว หามรับซองประมูลอีกและใหรีบสง
มอบซองประมูลท้ังหมดเอกสารตางๆ ตาม (3) พรอมดวยบันทึกรายงานการรับซองประมูลตอ
คณะกรรมการเปดซองประมูลเพื่อดําเนินการตอไป 
 ขอ 13 คณะกรรมการเปดซองประมูลใหมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (1) เปดซองประมูลโดยเปดเผยตอหนาผูเขาประมูลหรือผูแทนซึ่งมีอยูในขณะเวลา
เปดซองและใหบันทึกประโยชนตอบแทนจากใบเสนอราคาประมูลทุกฉบับไวในบัญชีเปรียบเทียบ
ประโยชนตอบแทนและใหลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
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  (2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขาประมูล และเอกสารตางๆ วาเปนไปตามเงื่อนไขใน
ประกาศหรือใบแจงความเรื่องการประมูลหรือไม 
  (3) พิจารณาใบเสนอราคารายที่เสนอโดยถูกตองตาม (2) 
  (4) พิจารณาคัดเลือกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดและใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการเปดซองที่จะตอรองประโยชนตอบแทนการใหเชาหรือไมก็ได โดยคํานึงถึงประโยชน
ตอบแทนขั้นต่ําตามขอ 15 (1) เปนเครื่องประกอบการพิจารณา 
 ถามีผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดเทากันหลายราย ใหคณะกรรมการเปดซอง
ประมูลเรียกผูเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชาสูงสุดดังกลาวมาเสนอประโยชนตอบแทนการใหเชา
ใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองประมูลหรือโดยวาจา 
  (5) เสนอความเห็นพรอมท้ังเอกสารเกี่ยวกับการประมูลท่ีไดรับไวท้ังหมด ให
ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
 ขอ 14 การประมูลใหเชาตามขอ 6 หากไมมีผูใดมาประมูลหรือมีผู เขาประมูลแตเสนอ
ประโยชนตอบแทนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นต่ํากวาท่ีกําหนดตามขอ 15 (1) ใหผูบริหารทองถิ่นสั่ง
ยกเลิกการประมูลครั้งนั้น 
 ในกรณีท่ีมีผูประมูลเพียงรายเดียว และคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ตอไป ใหดําเนินการตามขอ 14 (4) โดยอนุโลม 
 ขอ 15 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดําเนินการเสนอ
ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอกรณีองคการบริหาร
สวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบดวยผูบริหารทองถิ่นที่จัดหาประโยชน เปนประธานกรรมการ ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดหาประโยชน ผูแทนสวนราชการที่ เกี่ยวของ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาเชา มีจํานวนตามความเหมาะสมเปนกรรมการ 
  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  (1) กําหนดประโยชนตอบแทนขั้นต่ําของการจะใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นลวงหนาไวโดยใหคํานึงถึงสภาพและทําเลของอสังหาริมทรัพยนั้น 
  (2) กําหนดหลักเกณฑการเชาและการตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระยะเวลาการใหเชาและตออายุสัญญาเชาและอัตราคาเชา ภายหลังการตออายุ
สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังนี้ ใหกําหนดไวลวงหนากอนเชาและการ
ตออายุสัญญาเชาทุกครั้ง 
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  (3) กําหนดคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชา 
และการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยนั้น 
 การใหเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีประโยชนตอบแทนไมต่ํากวา
อัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนกําหนด เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
โดยเสียงขางมาก ยกเวนเปนกรณีเฉพาะรายไป 
 ขอ 16 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา  ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี้ 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารรับรองหรือเช็คท่ีธนาคารสั่งจายซึ่งเปนเช็คลงวันที่ท่ีใชเช็คนั้นชําระ
ตอเจาหนาท่ีหรือกอนวันนั้นไมเกินสามวันทําการ 
  (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ 
  (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 ขอ 17 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บหลักประกันสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยจาก            
ผูเชาในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของประโยชนตอบแทน 
 ขอ 18 สัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามแบบตัวอยาง
ทายระเบียบนี้ 
 กรณีท่ีไมอาจทําสัญญาเชาตามวรรคหนึ่งไดและจําเปนตองรางสัญญาเชาใหม ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสงรางประกาศหรือรางใบแจงความพรอมท้ังรางสัญญาเชานั้นไปใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตการทําสัญญาเชาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของอัยการจังหวัดหรือ
สํานักงานอัยการสูงสุดแลว 
 ขอ 19 การตออายุสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (1) มีกําหนดไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
  (2) มีกําหนดเกินสามป ใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ 
 ขอ 20 การใหเชาชวง การโอนสิทธิการเชาหรือการเปลี่ยนตัวผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
  (1) อายุสัญญาเชาท่ีเหลืออยูไมเกินสามป ใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
  (2) อายุสัญญาเชาท่ีเหลืออยูเกินสามป ใหสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุมัติ 
 ขอ 21 เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น การเปลี่ยนตัวผูเชาตามขอ 20 จะกระทําไดก็ตอเมื่อผูเชา
เดิมตายหรือสาบสูญกอนที่สัญญาเชาจะสิ้นสุดและใหบันทึกตอทายสัญญาเชาเดิมโดยระบุสาเหตุของ
การเปลี่ยนตัวผูเชาดวย 
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 ขอ 22 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บคาตอบแทนการตออายุสัญญาเชา การใหเชาชวง
การโอนสิทธิการเชาและการเปลี่ยนตัวผูเชาจากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ตามอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด 
 ขอ 23 หากผูเชาอสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะตออายุสัญญาเชา
ใหทองถิ่นแจงใหผูเชาใหยื่นคําขอตออายุสัญญาเชาพรอมท้ังเสนอประโยชนตอบแทนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพิจารณากอนที่สัญญาเชาเดิมจะสิ้นสุดไมนอยกวาหกสิบวัน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาคําขอดังกลาวถาเปนตามหลักเกณฑตามขอ 15 (2) แลวเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ 19 
 หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นวาคําขอตออายุสัญญาเชาตามวรรคหนึ่ง ไมอยูใน
หลักเกณฑตามขอ 15 (2) ก็ใหดําเนินการใหเชาอสังหาริมทรัพยตามขอ 6 
 ขอ 24 การใหเชาชวงหรือการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะกระทําไดก็ตอเมื่อคูสัญญา
ไดตกลงกันโดยระบุไวในสัญญาเชาเดิมวาผูใหเชายินยอมใหผูเชานําอสังหาริมทรัพยท่ีเชาไปใหบุคคลอื่น
เชาชวงหรือโอนสิทธิการเชาไดและใหบันทึกตอทายสัญญาเชาเดิมแสดงความยินยอมระหวางผูเชาชวง   
หรือผูโอนสิทธิการเชากับผูรับโอนสิทธิการเชาตามแบบทายระเบียบนี้ 
 ขอ 25 การใหเชาสังหาริมทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหผูบริหารทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเชาใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของสังหาริมทรัพยท่ีใหเชา กอนการ
เชาทุกครั้ง 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ 26 องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาการจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ก็ใหดําเนินการ
ตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะดําเนินการทําสัญญาแลวเสร็จ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2543 
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