กฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
-------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
(5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
(6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
(7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
(8) กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
(9) กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ รี่ าชพัสดุ พ.ศ. 2518
ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี้
“ผูข อใชทรี่ าชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิน่ หนวยงาน
ของรัฐหรือองคกรอื่นของรัฐ ที่ขอใชที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงนี้
“ผูใ ชทรี่ าชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิน่ หนวยงาน
ของรัฐหรือองคกรอืน่ ของรัฐทีเ่ ปนผูป กครอง ดูแล หรือใชประโยชนในทีร่ าชพัสดุ และใหหมายความรวมถึง
รัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลที่มีสิทธิใชที่ราชพัสดุตามกฎหมาย
“หนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน” หมายความวา หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
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หมวด 1
การปกครองดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ
--------------------------ขอ 3 ใหกรมธนารักษจดั ทําและเก็บรักษาทะเบียนทีร่ าชพัสดุกลาง โดยใหมรี ายการตรงกับ
ทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ทั้งนี้ สําหรับในกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษจะใชทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด
ที่ทําขึ้นตามขอ 4 (1) เปนทะเบียนที่ราชพัสดุกลางก็ได
ทะเบียนที่ราชพัสดุกลางและทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ใหเปนไปตามแบบที่กรมธนารักษ
กําหนดและในทะเบียนดังกลาวใหมีแผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุนั้นดวย
ขอ 4 ในการจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ใหกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบดังนี้
(1) ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษมอี าํ นาจหนาทีใ่ นการจัดทํา ขึน้ ทะเบียน และเก็บรักษา
ทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด และมีอํานาจในการแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นใหถูกตอง
(2) ในจังหวัดอื่น ใหสํานักงานธนารักษจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา ขึ้นทะเบียน และ
เก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด และมีอํานาจในการแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นใหถูกตอง
แตการแกไขที่มีผลเปนการจําหนายรายการที่ดินออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด จะดําเนินการไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษแลว
เมือ่ สํานักงานธนารักษจงั หวัดไดขนึ้ ทะเบียน หรือแกไขรายการในทะเบียนทีร่ าชพัสดุจงั หวัดแลว
ใหแจงกรมธนารักษเพื่อขึ้นทะเบียน หรือแกไขรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุกลางใหถูกตองตรงกัน
การดําเนินการแกไขเพิม่ เติม หรือเพิกถอนทะเบียนทีร่ าชพัสดุใหปฏิบตั ติ ามระเบียบทีก่ ระทรวงการ
คลังกําหนด
ขอ 5 ที่ราชพัสดุใดยังไมไดสํารวจรายการเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษหรือ
สํานักงานธนารักษจังหวัดเปนผูทําการสํารวจ หรือแจงใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานผูใช
ที่ราชพัสดุสํารวจรายการเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ขอ 6 ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรมใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนที่ราชพัสดุใน
ที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอื่น ใหแจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัดที่มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ปลูกสรางเสร็จ
เพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปน
ที่ราชพัสดุและมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติมไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาทดวยโดยอนุโลม
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ขอ 7 ถาทีด่ นิ ซึง่ เปนทีร่ าชพัสดุแปลงใดยังไมมหี นังสือสําคัญสําหรับทีด่ นิ หรือมีแลวแตสญ
ู หาย
หรือชํารุดจนไมอาจใชการได หรือกรณีที่ดินซึ่งมีผูยกใหทางราชการและจําเปนตองมีการแบงแยกให
กรมธนารั ก ษ ห รื อ สํานั ก งานธนารั ก ษ จั ง หวั ด เป น ผู ดําเนิ น การเพื่อ ใหไ ดม าซึ่ ง หนัง สือ สําคัญ สําหรับ ที่
ดินแปลงนั้น ทั้งนี้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 8 กรณีที่มีการรังวัด การพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน หรือตรวจสอบเนื้อที่ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษรวมกับผูใชที่ราชพัสดุเปนผูนําทําการสํารวจ
รังวัด ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ ระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน รวมทั้งทํา
ความตกลงในการสอบสวนเปรียบเทียบและสอบสวนไกลเกลี่ย สวนในจังหวัดอื่น ใหสํานักงานธนารักษ
จังหวัดเปนผูปฎิบัติการดังกลาวรวมกับหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานประจําจังหวัดของผูใช
ที่ราชพัสดุ
ใหกรมธนารักษ หรือสํานักงานธนารักษจังหวัด แลวแตกรณี เปนผูยื่นคําขอรังวัด ขอให
พิสูจนสอบสวนการทําประโยชน หรือขอใหตรวจสอบเนื้อที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
การดําเนินการตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ถาปรากฏวาทีด่ นิ ซึง่ เปนทีร่ าชพัสดุมอี าณาเขตเนือ้ ที่
หรือรายการอืน่ ใดไมตรงตามหนังสือสําคัญสําหรับทีด่ นิ หรือหลักฐานทางทะเบียนทีร่ าชพัสดุ ใหกรมธนารักษ
หรือสํานักงานธนารักษจังหวัด แลวแตกรณี ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 9 ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษเปนผูจัดทําบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชี
คุมหนังสือสําคัญสําหรับทีด่ นิ ซึง่ เปนทีร่ าชพัสดุ และเก็บรักษาหนังสือสําคัญสําหรับทีด่ นิ ไวในทีป่ ลอดภัย สวน
ในจังหวัดอื่น ใหสํานักงานธนารักษจังหวัดเปนผูจัดทําบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชีคุมหนังสือ
สําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ และเก็บรักษาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินโดยฝากคลังจังหวัดไวใน
ลักษณะหีบหอ
บัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน ใหเปนไปตามแบบที่
กรมธนารักษกําหนด
ขอ 10 ใหมีการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ และบัญชีคุม
หนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบสภาพของหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปน
ที่ราชพัสดุที่จัดเก็บไวอยางนอยปละหนึ่งครั้งตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 11 เพื่อประโยชนในการปกครอง ดูแล และบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษมี
อํานาจดําเนินการแทนกระทรวงการคลังในเรื่องดังตอไปนี้
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(1) ดําเนินการใดๆ ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตลอดจน
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(2) ดําเนินคดีทั้งในทางแพงและทางอาญาเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และทรัพยสินในที่ราชพัสดุ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง กรมธนารักษจะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการแทน
โดยผูรับมอบอํานาจอาจมอบอํานาจตอไปใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนอีกชวงหนึ่งก็ได
ขอ 12 คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการตามขอ 4 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 11 ให
จายจากงบประมาณของกรมธนารักษ
ขอ 13 กรณีที่กรมธนารักษ หรือผูใชที่ราชพัสดุมีปญหาหรือไมสามารถปฎิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในหมวดนี้ ใหเสนอปญหาใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณา
หมวด 2
การใชที่ราชพัสดุ
-------------------------------ขอ 14 ผูข อใชทรี่ าชพัสดุทปี่ ระสงคจะขอใชทรี่ าชพัสดุเพือ่ ประโยชนในทางราชการ ถาทีร่ าชพัสดุ
นั้นตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทาํ ความตกลงกับกรมธนารักษ แตถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูในจังหวัดอื่น
ใหขอใชที่ราชพัสดุตอผูวาราชการจังหวัด พรอมทั้งแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอใชที่ราชพัสดุนั้น
เมื่อไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัดแลว ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ และใหเขาใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุไดเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว
ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ
ไดตามความจําเปน โดยผูขอใชที่ราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคที่ขออนุญาต
ภายในกําหนดสามปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต และกรมธนารักษจะกําหนดเงื่อนไขอื่นตามที่กรมธนารักษ
เห็นสมควรก็ได
ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุในกรณีดังตอไปนี้ได
โดยไมตองทําความตกลงกับกรมธนารักษกอน แตเมื่ออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว ใหแจง
ใหกรมธนารักษทราบทันที
(1) การขอใชที่ราชพัสดุเปนการชั่วคราว ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนเพื่อประโยชนใน
การปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย
(2) การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อกอสรางที่ทาํ การหรือบานพักหรือกิจการสาธารณูปโภค ตาม
หลักเกณฑทกี่ รมธนารักษกาํ หนด
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ขอ 15 กรณีทผี่ ขู อใชทรี่ าชพัสดุเปนองคกรอืน่ ของรัฐ เมือ่ กรมธนารักษไดรบั คําขอใชทรี่ าชพัสดุ
หรือเมื่อผูวาราชการจังหวัดใหความยินยอมแลว และจัดสงคําขอใหกรมธนารักษอนุญาตใหกรมธนารักษ
นําเสนอคณะกรรมการที่ ร าชพั ส ดุ เ พื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบก อ นที่ จ ะอนุ ญ าตให ใ ช ห รื อ ให เ ช า
ตามหมวด 3
การพิจารณาอนุญาตใหองคกรอื่นของรัฐใชที่ราชพัสดุ ใหคํานึงถึงวัตถุประสงคในการดําเนิน
งานหรือการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน รายไดและความสามารถในการจัดหารายไดของผูข อใชทรี่ าช
พัสดุ รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดแกทางราชการเปนสําคัญ
ขอ 16 เมือ่ ผูว า ราชการจังหวัดไดรบั คําขอใชทรี่ าชพัสดุแลว ใหพจิ ารณาอนุญาตหรือใหความ
ยินยอมใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบ หรือสงใหกรมธนารักษ แลวแตกรณี ภายใน
สามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั คําขอ เวนแตมเี หตุอนั สมควร ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดแตตอ ง
ไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุจากผูขอใชที่ราชพัสดุหรือจากผูวาราชการจังหวัดให
กรมธนารักษพิจารณาคําขอใชที่ราชพัสดุดังกลาวใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดแตตอง
ไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
สําหรับคําขอใชที่ราชพัสดุที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุกอน เมื่อ
คณะกรรมการทีร่ าชพัสดุมมี ติประการใดแลว ใหกรมธนารักษแจงใหผขู อใชทรี่ าชพัสดุทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติ
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต หรือการใหความยินยอมใหใชที่ราชพัสดุตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง และผูขอใชที่ราชพัสดุมีหนังสือแจงกรมธนารักษยืนยันถึงความจําเปนที่ตองใช
ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ ใหกรมธนารักษเสนอปญหาที่ไมอาจทําความตกลงกันไดพรอมทั้ง
เหตุผลใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 17 กรณีทผี่ ใู ชทร่ี าชพัสดุประสงคจะเปลีย่ นการใชทรี่ าชพัสดุเพือ่ ประโยชนในทางราชการอยาง
อืน่ แตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม ถาที่ราชพัสดุตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับ
กรมธนารักษ หรือถาที่ราชพัสดุตั้งอยูในจังหวัดอื่น ใหทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัด
ขอ 18 ใหผใู ชทรี่ าชพัสดุมหี นาทีด่ แู ลและบํารุงรักษาทีร่ าชพัสดุ โดยใหผแู ทนกรมธนารักษเขาตรวจ
สอบสภาพทีร่ าชพัสดุไดเปนครัง้ คราวในระยะเวลาอันควร
ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุมิไดดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ จนทําใหเห็นไดวาจะเปนเหตุให
เกิดความเสียหายตอที่ราชพัสดุนั้น ใหกรมธนารักษแจงใหผูใชที่ราชพัสดุจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อ
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บํารุงรักษาทีร่ าชพัสดุ ถาผูใชที่ราชพัสดุดังกลาวไมจัดการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรมธนารักษจะแจงให
สงคืนที่ราชพัสดุนั้นก็ได
ขอ 19 กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุใน
กรุงเทพมหานคร ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน และเมื่อไดรื้นถอนแลวใหแจงให
กรมธนารักษทราบ
การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่น ตองไดรับอนุญาตจากผูวา
ราชการจังหวัดกอน และเมื่อไดรื้อถอนแลวใหแจงธนารักษจังหวัดทราบ
ขอ 20 อาคารหรือสิง่ ปลูกสรางซึง่ เปนทีร่ าชพัสดุทไี่ มตอ งขออนุญาตรือ้ ถอนจากอธิบดีกรมธนารักษ
หรือผูวาราชการจังหวัดตามที่กําหนดในขอ 19 มีดังตอไปนี้
(1) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่กอสรางมาแลวไมนอยกวายี่สิบหาป
(2) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ชํารุดจนใชในราชการไมได
(3) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เกี่ยวกับราชการลับทางทหาร
(4) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางเดิมเพื่อปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใหมทดแทนตามที่ไดรับ
งบประมาณ
เมือ่ ไดรอื้ ถอนอาคารหรือสิง่ ปลูกสรางตามวรรคหนึง่ แลว ใหแจงใหกรมธนารักษหรือสํานักงาน
ธนารักษจังหวัดทราบ
ขอ 21 ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะรื้อถอนตามขอ 19 หรือขอ 20 มีลักษณะที่ยังมี
คุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม หรือสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษไว หรือมีสภาพที่ยังใชประโยชนใน
ทางราชการตอไปได กอนแจงขออนุญาตรื้อถอนตามขอ 19 หรือกอนทําการรื้อถอนตามขอ 20 แลวแต
กรณี ใหผูใชที่ราชพัสดุแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน พิจารณาเหตุผลและความจําเปน
ตลอดจนปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผูใช
ที่ราชพัสดุ
ขอ 22 การจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะทําการรื้อถอนหรือการจําหนายวัสดุที่รื้อถอน
แลว หรือการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอนื่ ๆ ทีไ่ ดมาจากทีร่ าชพัสดุ ใหปฏิบตั ติ ามระเบียบทีก่ ระทรวง
การคลังกําหนด
ถาจําเปนจะตองนําวัสดุทไี่ ดมาจากทีร่ าชพัสดุดงั กลาวตามวรรคหนึง่ ไปใชเพือ่ ประโยชนแกทางราช
การ หรือเพื่อประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล จะตองไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษหรือ
ผูวา ราชการจังหวั ดกอน แล วแตกรณี หลักเกณฑการอนุญาตใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวง
การคลังกําหนด
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เงินที่ไดจากการจําหนายตามวรรคหนึ่งใหนําสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคสองใหนําความในขอ 16 มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 3
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
--------------------------ขอ 23 ทีร่ าชพัสดุทไี่ มไดใชประโยชนในทางราชการ หรือทีไ่ มไดสงวนไวเพือ่ ใชประโยชนในทางราช
การจะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา หรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจาก
การจัดใหเชาก็ได
การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนการใหเชาในลักษณะดังตอไปนี้
(1) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย
(2) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม
(3) การใหเชาทีด่ นิ เพือ่ ปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธิอ์ าคารทีป่ ลูกสรางใหแกกระทรวงการคลัง
(4) การใหเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น
(5) การใหเชาอาคารซึ่งเปนที่ราชพัสดุ
การจัดหาประโยชนโดยวิธจี ดั ทําสัญญาตางตอบแทนอืน่ นอกเหนือจากการจัดใหเชา กรมธนารักษ
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
การใหเชาทีร่ าชพัสดุตามกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพือ่ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมจะ
ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ขอ 24 การจัดใหเชาที่ราชพัสดุ การใชสิทธิตามสัญญาเชา และการบอกเลิกสัญญาเชา
(1) ในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ
(2) ในจังหวัดอื่น ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด เวนแตเปนการใหเชาที่ดินที่
ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย หรือการใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรมที่มีกําหนดเวลาเกินสามป การให
เชาทีด่ นิ เพือ่ ปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธิอ์ าคารทีป่ ลูกสรางใหแกกระทรวงการคลัง การใหเชาทีด่ นิ เพือ่
ประโยชนอยางอืน่ หรือการใหเชาอาคารซึง่ เปนทีร่ าชพัสดุ จะตองไดรบั ความเห็นชอบจากกรมธนารักษกอ น
การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการ
ใชสิทธิตามสัญญาและการบอกเลิกสัญญาดังกลาว ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมธนารักษ
ขอ 25 ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงวนไวแตยังไมได
ใชประโยชนในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธกี ารจัดทําสัญญาตางตอบแทนอืน่
นอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได แตจะตองเปนการจัดหาประโยชนเปนการชั่วคราว
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การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึง่ ตองเปนการใหเชาตามขอ 23 (1) (2) (4) และ
(5) และจะดําเนินการไดตอ เมือ่ ไดรบั ความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดัง
กลาว
การจัดหาประโยชนโดยวิธจี ดั ทําสัญญาตางตอบแทนอืน่ นอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรคหนึง่
จะดําเนินการไดตอ เมือ่ ไดรบั ความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดังกลาว
และไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ขอ 26 การจัดใหเชาและการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอืน่ นอกเหนือจากการจัดใหเชาใหดาํ เนินการ
โดยวิธีประมูลตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ จะดําเนินการโดยไมตอง
ใชวิธีประมูลก็ได
(1) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย
(2) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม
(3) การใหรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชเปนที่ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(4) การใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
(5) การใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ เชาทีร่ าชพัสดุเพือ่ ดําเนินการจัดหาประโยชนตามอํานาจหนาที่
(6) การใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชในกิจการอันเปนสาธารณกุศลที่ไมไดมุงหากําไร
(7) การใหเชาทีร่ าชพัสดุเพือ่ ดําเนินการในทางสงเคราะหขา ราชการหรือเพือ่ สวัสดิการของขาราชการ
(8) การใหเชาทีร่ าชพัสดุอยางอืน่ หรือการจัดทําสัญญาตางตอบแทนใดทีค่ ณะกรรมการทีร่ าชพัสดุ
เห็นวาโดยสภาพไมเหมาะสมที่จะทําการประมูล
ในกรณีการเชาตาม (5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 27 เงื่อนไขสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา การบอกเลิกสัญญาเชา และแบบสัญญาเชาให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
อัตราคาเชา คาปรับ และคาธรรมเนียมตางๆ ในการจัดใหเชา ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 28 การปลูกสรางอาคารเพือ่ ยกกรรมสิทธิใ์ หแกกระทรวงการคลัง ตองใชแบบแปลนการกอสราง
ที่กรมธนารักษกําหนด หรือที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบแลว
ขอ 29 กรณีที่สัญญาเชาระงับเพราะเหตุที่ผูเชาตาย หากทายาทของผูเชาประสงคจะขอเชา
แทนตอไปตามสัญญาเชาเดิม จะอนุญาตใหทายาทนัน้ เปนผูเ ชาตอไปจนครบกําหนดอายุสญ
ั ญาเชาเดิมก็ได
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ขอ 30 รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาใหเปน
ไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 31 ใหรฐั วิสาหกิจทีเ่ ปนนิตบิ คุ คลซึง่ มีสทิ ธิใชทรี่ าชพัสดุไดโดยมิตอ งเสียคาตอบแทนตาม
บทเฉพาะกาล หรือมีสทิ ธิใชทรี่ าชพัสดุตามกฎหมายอืน่ รับภาระในการเสียภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีบาํ รุงทองที่
หรือภาษีอนื่ ใดทีเ่ กีย่ วกับการใชทรี่ าชพัสดุแทนกระทรวงการคลังตัง้ แตวนั ทีไ่ ดเขาใชประโยชนในทีร่ าชพัสดุนนั้
เปนตนไป โดยสงเงินคาภาษีดงั กลาวใหแกกรมธนารักษภายในกําหนดเวลาอยางชาไมเกินสิบหาวันกอนวัน
สิน้ สุดกําหนดการชําระคาภาษีนนั้ เพือ่ ดําเนินการตอไป
ในกรณีทมี่ ไิ ดมกี ารสงเงินคาภาษีดงั กลาวใหแกกรมธนารักษภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึง่ ใหสง
เงินคาภาษีพรอมเงินเพิม่ และคาปรับสําหรับคาภาษีทคี่ า งชําระ ถามี ใหแกกรมธนารักษโดยเร็ว
ขอ 32 ทีร่ าชพัสดุทสี่ ว นราชการนอกจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยไดรบั
บริจาค โดยผูบ ริจาคมีเงือ่ นไขใหสว นราชการนัน้ ดําเนินการจัดหาประโยชนและนํารายไดหรือผลประโยชนจาก
ทีร่ าชพัสดุดงั กลาวไปใชจา ยในกิจการของสวนราชการนัน้ ใหสว นราชการทีร่ บั บริจาคดําเนินการจัดหาประโยชน
ในทีร่ าชพัสดุ และนํารายไดหรือผลประโยชนจากทีร่ าชพัสดุนนั้ ไปใชจา ยในกิจการของสวนราชการนัน้ ไดตาม
วัตถุประสงคของผูบ ริจาค
การจัดหาประโยชนในทีร่ าชพัสดุตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามระเบียบทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 33 ทีร่ าชพัสดุทสี่ ถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยไดรบั บริจาคหรือไดมาโดย
ประการอื่น ใหสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุและนํารายไดหรือ
ผลประโยชนจากทีร่ าชพัสดุนนั้ ไปใชจา ยในกิจการของสถาบันอุดมศึกษานัน้ ไดตามวัตถุประสงคของสถาบันอุดม
ศึกษาหรือตามวัตถุประสงคของผูบ ริจาค
การจัดหาประโยชนทรี่ าชพัสดุตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามระเบียบทีท่ บวงมหาวิทยาลัยกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด 4
การสงคืนทีร่ าชพัสดุ
----------------------ขอ 34 ใหผใู ชทรี่ าชพัสดุสง คืนทีร่ าชพัสดุ ในกรณีดงั ตอไปนี้
(1) เลิกใชประโยชนทรี่ าชพัสดุ
(2) มิไดใชประโยชนทรี่ าชพัสดุตามทีไ่ ดรบั อนุญาต
(3) ใชประโยชนทรี่ าชพัสดุไมครบถวนตามทีไ่ ดรบั อนุญาต
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(4) ใชประโยชนทรี่ าชพัสดุแตกตางไปจากทีไ่ ดรบั อนุญาต
(5) เขาครอบครองใชประโยชนทรี่ าชพัสดุโดยมิไดรบั อนุญาตกอน
(6) มิไดปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการอนุญาตทีก่ รมธนารักษกาํ หนด
ในกรณีตาม (1) ใหสง คืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีเ่ ลิกใชประโยชนในทีร่ าชพัสดุนนั้
ในกรณีตาม (2) ถึง (6) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดสามปที่
ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้นแตถา
ผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไป ใหทําความตกลงกับ
กรมธนารักษพรอมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีค่ รบกําหนดอนุญาตดังกลาว
ขอ 35 เมื่อกรมธนารักษไดแจงใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุที่ตองสงคืนตามขอ 34 และ
ผูใชที่ราชพัสดุมิไดโตแยงภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง กรมธนารักษอาจพิจารณาอนุญาตใหผูขอ
ใชที่ราชพัสดุรายอื่นเขาใชหรือครอบครองที่ราชพัสดุนั้นแทน โดยไมจําตองรอใหผูใชที่ราชพัสดุนั้นสงคืน
ที่ราชพัสดุกอนก็ได
เมือ่ มีปญ
 หาเกีย่ วกับการคืนทีร่ าชพัสดุ หรือการใชประโยชนในทีร่ าชพัสดุและไมสามารถทําความ
ตกลงไดระหวางผูใ ชทรี่ าชพัสดุกบั กรมธนารักษ ใหกรมธนารักษเสนอปญหาตอคณะกรรมการทีร่ าชพัสดุเพือ่
วินจิ ฉัยชีข้ าด
ขอ 36 การสงคืนที่ราชพัสดุที่มีผูบุกรุกหรือผูละเมิดที่ราชพัสดุดังกลาว ใหผูใชที่ราชพัสดุมี
หนาที่ดําเนินการกับผูบุกรุกหรือผูละเมิดกอนสงคืน ทั้งนี้ เวนแตกรมธนารักษจะพิจารณาเห็นสมควรแกไข
ปญหาเอง หรือแกไขปญหารวมกับผูใชที่ราชพัสดุผูสงคืน สวนราชการอื่น หรือผูเกี่ยวของ
ถาปรากฏวามีความเสียหาย หรือนาจะเกิดความเสียหายใดๆ แกที่ราชพัสดุ ซึ่งเปนการ
กระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดแจงขอมูลการกระทําดังกลาว
ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานของผูใชที่ราชพัสดุดําเนินการทางวินัยและดําเนินการเรียกรอง
ใหมีการรับผิดทางแพงตอไป
บทเฉพาะกาล
--------------------ขอ 37 บรรดาระเบียบและคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2519) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใหมีผลใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือหรือแยงกับ
กฎกระทรวงฉบับนี้
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ขอ 38 ทีร่ าชพัสดุทกี่ ระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ปกครอง ดูแล หรือใช
ประโยชนโดยชอบอยูแ ลวกอนหรือในวันทีก่ ฎกระทรวงนีใ้ ชบงั คับ ใหคงใชตอ ไปโดยไมตอ งขอทําความตกลงกับ
กรมธนารักษใหม แตใหปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ าํ หนดไวในกฎกระทรวงนี้
ขอ 39 ที่ราชพัสดุที่รัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลปกครองดูแลหรือใชประโยชนโดยชอบอยูแลว
กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และไดรับการยกเวนคาตอบแทนการใชที่ราชพัสดุมากอน ใหแจง
ขอทําความตกลงเกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุดังกลาวกับกรมธนารักษภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และหากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว โดยไมมีการแจงขอใชที่ราชพัสดุก็ให
สิทธิการใชที่ราชพัสดุดังกลาวสิ้นสุดลง
เมือ่ ไดรบั คําขอใชทรี่ าชพัสดุ ใหกรมธนารักษพจิ ารณาอนุญาตใหรฐั วิสาหกิจใชทรี่ าชพัสดุดงั กลาว
โดยไมตองเสียคาตอบแทนตอไปไดตามความจําเปนและสมควร และเมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหรัฐวิสาหกิจ
นั้น ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้
ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับการพิจารณาอนุญาตใหรฐั วิสาหกิจใชทรี่ าชพัสดุตามวรรคหนึง่ และวรรค
สอง ใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ใหไว ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2545
(ลงนาม) นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ
(นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ)
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง

