(สําเนา)
ที่ กค ๐๔๐๘ / ว ๒๐๘

กรมธนารักษ
ถนนพระราม ๖ กท ๑๐๔๐๐
๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕

เรื่อง กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
สิ่งที่สงมาดวย กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และ
จัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวยกระทรวงการคลังไดออกกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง
ดูแล
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
สอดคลองกับการแบงสวนราชการของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง และเพื่อกระจายอํานาจให
สวนราชการสวนภูมิภาค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงใหหนวยงานในสังกัดทราบเพื่อใหถือปฏิบัติตอไปดวย
จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ ไดแจงใหจังหวัดตาง ๆ แจงใหหนวยงานในจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

นัท หิรัญรัตน
(นายนัท หิรัญรัตน)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมธนารักษ

กองนิติการ โทร. ๐ - ๒๒๗๙ - ๙๐๒๘ โทรสาร ๐ - ๒๒๗๐ - ๑๔๗๙
(เวียนตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๖ / ว ๒๘๔๐๔ ลว. ๑๘ ก.ย. ๔๕)

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา
ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕

หลักการ

ปรับปรุงกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อ
ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ

เหตุผล

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และ
จัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและสอดคลองกับการแบงสวนราชการ
ของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง และเพื่อกระจายอํานาจใหสวนภูมิภาคจึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้

(สําเนา)
กฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๕

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.
๒๕๑๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.
๒๕๑๘
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราช
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราช
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๑๘
(๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๑๘
(๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๑๘
(๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราช
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราช
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราช
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ผูขอใชที่ราชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่ขอใชที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงนี้

“ผูใชที่ราชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนผูปกครอง ดูแล หรือใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลที่มีสิทธิใชที่ราชพัสดุตามกฎหมาย
“หนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน” หมายความวา หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

หมวด ๑
การปกครองดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ

ขอ ๓ ใหกรมธนารักษจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุกลาง โดยใหมีรายการตรง
กับทะเบียนทีร่ าชพัสดุจังหวัด ทั้งนี้ สําหรับในกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษจะใชทะเบียน ที่
ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นตามขอ ๔ (๑) เปนทะเบียนที่ราชพัสดุกลางก็ได
ทะเบียนที่ราชพัสดุกลางและทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ใหเปนไปตามแบบที่กรมธนารักษ
กําหนด และในทะเบียนดังกลาวใหมแี ผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุนั้นดวย
ขอ ๔ ในการจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ใหกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา ขึ้นทะเบียน และ
เก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด และมีอํานาจในการแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้น
ใหถูกตอง
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหสํานักงานธนารักษจังหวัดมีอํานาจหนาทีใ่ นการจัดทํา ขึ้นทะเบียน
และเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด และมีอํานาจในการแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทาํ
ขึ้นใหถูกตอง แตการแกไขที่มีผลเปนการจําหนายรายการที่ดินออกจากทะเบียนทีร่ าชพัสดุจังหวัด
จะดําเนินการไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษแลว
เมื่อสํานักงานธนารักษจังหวัดไดขึ้นทะเบียน
หรือแกไขรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุ
จังหวัดแลว ใหแจงกรมธนารักษเพื่อขึ้นทะเบียน หรือแกไขรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุกลางให
ถูกตองตรงกัน
การดําเนินการแกไขเพิม่ เติม
หรือเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุใหปฏิบัติตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๕ ที่ราชพัสดุใดยังไมไดสํารวจรายการเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษ
หรือสํานักงานธนารักษจังหวัดเปนผูทําการสํารวจ หรือแจงใหหวั หนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานผูใชที่ราชพัสดุสํารวจรายการเพือ่ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ขอ ๖ ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรมใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนที่ราช
พัสดุในที่ดนิ ซึ่งเปนที่ราชพัสดุหรือในทีด่ ินอื่น ใหแจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัด
ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษกําหนดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ปลูกสรางเสร็จเพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่
เปนที่ราชพัสดุและมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติมไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาทดวยโดยอนุโลม

ขอ ๗ ถาที่ดนิ ซึ่งเปนที่ราชพัสดุแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน หรือมีแลวแต
สูญหายหรือชํารุดจนไมอาจใชการได หรือกรณีที่ดินซึง่ มีผูยกใหทางราชการและจําเปนตองมีการ
แบงแยกใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัดเปนผูดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งหนังสือ
สําคัญสําหรับที่ดินแปลงนัน้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๘ กรณีทมี่ ีการรังวัด การพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน หรือตรวจสอบเนื้อที่ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษรวมกับผูใชที่ราชพัสดุ เปนผูนําทํา
การสํารวจรังวัด ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ ระวังชี้แนวเขตที่ดนิ และลงนามรับรองแนวเขต
ที่ดิน รวมทั้งทําความตกลงในการสอบสวนเปรียบเทียบและสอบสวนไกลเกลีย่ สวนในจังหวัดอื่น
ใหสํานักงานธนารักษจงั หวัดเปนผูปฏิบัติการดังกลาวรวมกับหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานประจําจังหวัดของผูใชที่ราชพัสดุ
ใหกรมธนารักษ หรือสํานักงานธนารักษจงั หวัด แลวแตกรณี เปนผูยนื่ คําขอรังวัด ขอให
พิสูจนสอบสวนการทําประโยชน หรือขอใหตรวจสอบเนื้อที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ถาปรากฏวาที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุมี
อาณาเขตเนื้อที่หรือรายการอื่นใดไมตรงตามหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินหรือหลักฐานทางทะเบียน
ที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัด แลวแตกรณี ปฏิบตั ิตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๙ ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษเปนผูจดั ทําบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและ
บัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ และเก็บรักษาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินไว
ในที่ปลอดภัย สวนในจังหวัดอื่น ใหสํานักงานธนารักษจังหวัดเปนผูจัดทําบัญชีคุมทะเบียนที่ราช
พัสดุและบัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ และเก็บรักษาหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่ดินโดยฝากคลังจังหวัดไวในลักษณะหีบหอ
บัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน ใหเปนไปตามแบบที่
กรมธนารักษกําหนด
ขอ ๑๐ ใหมีการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ และ
บัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบสภาพของหนังสือสําคัญ
สําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุที่จัดเก็บไวอยางนอยปละหนึ่งครั้งตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนในการปกครอง ดูแล และบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษมี
อํานาจดําเนินการแทนกระทรวงการคลังในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการใด ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของ

(๒) ดําเนินคดีทั้งในทางแพงและทางอาญาเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและทรัพยสินในที่ราชพัสดุ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง กรมธนารักษจะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการ
แทน โดยผูรับมอบอํานาจอาจมอบอํานาจตอไปใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนอีกชวงหนึ่งก็ได
ขอ ๑๒ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการตามขอ ๔ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ
๑๑ ใหจายจากงบประมาณของกรมธนารักษ
ขอ ๑๓ กรณีที่กรมธนารักษ หรือผูใชที่ราชพัสดุมีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนดในหมวดนี้ ใหเสนอปญหาใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณา

หมวด ๒
การใชที่ราชพัสดุ

ขอ ๑๔ ผูขอใชที่ราชพัสดุที่ประสงคจะขอใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ
ถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูใ นกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ แตถาที่ราชพัสดุนั้น
ตั้งอยูในจังหวัดอื่น ใหขอใชที่ราชพัสดุตอผูวาราชการจังหวัด พรอมทั้งแจงเหตุผลและความ
จําเปนในการขอใชที่ราชพัสดุนั้น เมื่อไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัดแลว ใหทําความ
ตกลงกับกรมธนารักษและใหเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุไดเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว
ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุเพือ่ ประโยชนในทาง
ราชการไดตามความจําเปน
โดยผูขอใชที่ราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุตาม
วัตถุประสงคที่ขออนุญาตภายในกําหนดสามปนับแตวนั ที่ไดรับอนุญาต
และกรมธนารักษจะ
กําหนดเงื่อนไขอื่นตามที่กรมธนารักษเห็นสมควรก็ได
ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุในกรณีดังตอไปนี้
ได โดยไมตอ งทําความตกลงกับกรมธนารักษกอน แตเมื่ออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว
ใหแจงใหกรมธนารักษทราบทันที
(๑) การขอใชที่ราชพัสดุเปนการชั่วคราว
ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนเพื่อ
ประโยชนในการปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย
(๒) การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อกอสรางที่ทําการหรือบานพักหรือกิจการสาธารณูปโภคตาม
หลักเกณฑที่กรมธนารักษกําหนด
ขอ ๑๕ กรณีที่ผูขอใชที่ราชพัสดุเปนองคกรอื่นของรัฐ เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่
ราชพัสดุ หรือเมื่อผูวาราชการจังหวัดใหความยินยอมแลว และจัดสงคําขอใหกรมธนารักษอนุญาต
ใหกรมธนารักษนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะอนุญาต
ใหใชหรือใหเชาตามหมวด ๓
การพิจารณาอนุญาตใหองคกรอื่นของรัฐใชที่ราชพัสดุ ใหคํานึงถึงวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานหรือการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน รายไดและความสามารถในการจัดหา
รายไดของผูขอใชที่ราชพัสดุ รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดแกทางราชการเปนสําคัญ
ขอ ๑๖ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุแลว ใหพจิ ารณาอนุญาตหรือให
ความยินยอมใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบ หรือสงใหกรมธนารักษ แลวแต
กรณี ภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรบั คําขอ เวนแตมีเหตุอนั สมควร ใหขยายกําหนดเวลา
ดังกลาวออกไปไดแตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับคําขอ

เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุจากผูขอใชทรี่ าชพัสดุหรือจากผูวาราชการ
จังหวัดใหกรมธนารักษพิจารณาคําขอใชที่ราชพัสดุดังกลาวใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชที่ราช
พัสดุทราบภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับคําขอ เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลา
ดังกลาวออกไปไดแตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับคําขอ
สําหรับคําขอใชที่ราชพัสดุที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุกอน
เมื่อคณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติประการใดแลว ใหกรมธนารักษแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติ
ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต หรือการใหความยินยอมใหใชที่ราชพัสดุ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองและผูขอใชที่ราชพัสดุมีหนังสือแจงกรมธนารักษยืนยันถึงความ
จําเปนที่ตองใชที่ราชพัสดุเพือ่ ประโยชนในทางราชการ ใหกรมธนารักษเสนอปญหาที่ไมอาจทํา
ความตกลงกันไดพรอมทั้งเหตุผลใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเปนผูวนิ จิ ฉัยชี้ขาด
ขอ ๑๗ กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะเปลี่ยนการใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทาง
ราชการอยางอื่นแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม ถาที่ราชพัสดุตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ให
ทําความตกลงกับกรมธนารักษ หรือถาที่ราชพัสดุตั้งอยูใ นจังหวัดอื่น ใหทําความตกลงกับ ผูวา
ราชการจังหวัด
ขอ ๑๘ ใหผูใชที่ราชพัสดุมีหนาที่ดแู ลและบํารุงรักษาทีร่ าชพัสดุ โดยใหผูแทน
กรมธนารักษเขาตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุไดเปนครั้งคราวในระยะเวลาอันควร
ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุมิไดดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ จนทําใหเห็นไดวาจะเปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายตอที่ราชพัสดุนั้น ใหกรมธนารักษแจงใหผูใชท่รี าชพัสดุจัดการอยางหนึ่งอยาง
ใดเพื่อบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ
ถาผูใชที่ราชพัสดุดังกลาวไมจดั การโดยไมมเี หตุผลอันสมควร
กรมธนารักษจะแจงใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้นก็ได
ขอ ๑๙ กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ
ในกรุงเทพมหานคร ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน และเมื่อไดรื้อถอนแลวใหแจง
ใหกรมธนารักษทราบ
การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนทีร่ าชพัสดุในจังหวัดอืน่ ตองไดรับอนุญาตจาก
ผูวาราชการจังหวัดกอน และเมื่อไดรื้อถอนแลวใหแจงธนารักษจังหวัดทราบ
ขอ ๒๐ อาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนที่ราชพัสดุที่ไมตองขออนุญาตรื้อถอนจากอธิบดี
กรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดตามที่กําหนดในขอ ๑๙ มีดังตอไปนี้
(๑) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่กอสรางมาแลวไมนอยกวายี่สิบหาป
(๒) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ชํารุดจนใชในราชการไมได
(๓) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เกี่ยวกับราชการลับทางทหาร

(๔) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางเดิมเพื่อปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใหมทดแทนตามที่
ไดรับงบประมาณ
เมื่อไดรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตามวรรคหนึ่งแลว
ใหแจงใหกรมธนารักษหรือ
สํานักงานธนารักษจังหวัดทราบ
ขอ ๒๑ ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะรื้อถอนตามขอ ๑๙ หรือขอ ๒๐ มี
ลักษณะที่ยังมีคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม หรือสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษไว หรือมี
สภาพที่ยังใชประโยชนในทางราชการตอไปได กอนแจงขออนุญาตรื้อถอนตามขอ ๑๙ หรือกอน
ทําการรื้อถอนตามขอ ๒๐ แลวแตกรณี ใหผูใชทรี่ าชพัสดุแตงตัง้ คณะกรรมการจํานวนไมนอ ย
กวาสามคน พิจารณาเหตุผลและความจําเปนตลอดจนปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายที่เกีย่ วของ
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผูใชที่ราชพัสดุ
ขอ ๒๒ การจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะทําการรื้อถอนหรือการจําหนายวัสดุท่ี
รื้อถอนแลว หรือการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
ถาจําเปนจะตองนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุดังกลาวตามวรรคหนึ่งไปใชเพื่อประโยชน
แกทางราชการ หรือเพื่อประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล จะตองไดรับอนุญาต
จากกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดกอน แลวแตกรณี หลักเกณฑการอนุญาตใหปฏิบัติตาม
ระเบียบทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
เงินที่ไดจากการจําหนายตามวรรคหนึ่งใหนําสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคสองใหนําความในขอ ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม

หมวด ๓
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

ขอ ๒๓ ที่ราชพัสดุทไี่ มไดใชประโยชนในทางราชการ หรือไมไดสงวนไวเพื่อใช
ประโยชนในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา หรือโดยวิธีการจัดทําสัญญา
ตาง ตอบแทนอื่น นอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได
การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง
ตองเปนการใหเชาในลักษณะดัง
ตอไปนี้
(๑) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย
(๒) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม
(๓) การใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสรางใหแก
กระทรวงการคลัง
(๔) การใหเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น
(๕) การใหเชาอาคารซึ่งเปนที่ราชพัสดุ
การจัดหาประโยชนโดยวิธีจดั ทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชา
กรมธนารักษจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
การใหเชาที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรบั อนุมัติจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๒๔ การจัดใหเชาที่ราชพัสดุ การใชสิทธิตามสัญญาเชา และการบอกเลิกสัญญาเชา
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหเปนอํานาจหนาทีข่ องผูวาราชการจังหวัด เวนแตเปนการใหเชา
ที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย หรือการใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรมที่มีกําหนดเวลาเกิน
สามปการใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธอาคารที่ปลูกสรางใหแกกระทรวง การ
คลัง การใหเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอืน่ หรือการใหเชาอาคารซึ่งเปนที่ราชพัสดุ จะตองไดรบั
ความเห็นชอบจากกรมธนารักษกอน
การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการ
ใชสิทธิตามสัญญาและการบอกเลิกสัญญาดังกลาว ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมธนารักษ
ขอ ๒๕ ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงวนไว
แตยังไมไดใชประโยชนในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธกี าร

จัดทําสัญญาตางตอบแทนอืน่ นอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได แตจะตองเปนการจัดหาประโยชน
เปนการชั่วคราว
การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนการใหเชาตามขอ ๒๓ (๑)
(๒) (๔) และ (๕) และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
การจัดหาประโยชนโดยวิธีจดั ทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตาม
วรรคหนึ่ง จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว และไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ขอ ๒๖ การจัดใหเชาและการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาให
ดําเนินการโดยวิธีประมูลตามระเบียบทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด เวนแตในกรณีดงั ตอไปนี้ จะ
ดําเนินการโดยไมตองใชวิธปี ระมูลก็ได
(๑) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย
(๒) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม
(๓) การใหรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชเปนที่ดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ
(๔) การใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
(๕) การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุเพื่อดําเนินการจัดหาประโยชนตาม
อํานาจหนาที่
(๖) การใหเชาที่ราชพัสดุเพือ่ ใชในกิจการอันเปนสาธารณกุศลที่ไมไดมุงหากําไร
(๗) การใหเชาที่ราชพัสดุเพือ่ ดําเนินการในทางสงเคราะหขาราชการหรือเพื่อสวัสดิการ
ของขาราชการ
(๘) การใหเชาที่ราชพัสดุอยางอื่นหรือการจัดทําสัญญาตางตอบแทนใดที่คณะกรรมการที่
ราชพัสดุเห็นวาโดยสภาพไมเหมาะสมที่จะทําการประมูล
ในกรณีการเชาตาม (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๒๗ เงื่อนไขสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา การบอกเลิกสัญญาเชา และแบบสัญญาเชา
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
อัตราคาเชา คาปรับ และคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการจัดใหเชา ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๒๘ การปลูกสรางอาคารเพื่อยกกรรมสิทธิ์ใหแกกระทรวงการคลัง ตองใชแบบแปลน
การกอสรางที่กรมธนารักษกําหนด หรือที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบแลว

ขอ ๒๙ กรณีที่สัญญาเชาระงับเพราะเหตุที่ผูเชาตาย หากทายาทของผูเชาประสงคจะขอ
เชาแทนตอไปตามสัญญาเชาเดิม จะอนุญาตใหทายาทนัน้ เปนผูเชาตอไปจนครบกําหนดอายุสัญญา
เชาเดิมก็ได
ขอ ๓๐ รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๓๑ ใหรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีสิทธิใชที่ราชพัสดุไดโดยมิตองเสียตาตอบแทน
ตามบทเฉพาะกาล หรือมีสิทธิใชที่ราชพัสดุตามกฎหมายอื่น รับภาระในการเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบาํ รุงทองที่หรือภาษีอื่นใดที่เกีย่ วกับการใชทรี่ าชพัสดุแทนกระทรวงการคลังตั้งแตวันที่
ไดเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นเปนตนไป
โดยสงเงินคาภาษีดังกลาวใหแกกรมธนารักษ
ภายในกําหนดเวลาอยางชาไมเกินสิบหาวันกอนวันสิ้นสุดกําหนดการชําระคาภาษีนั้นเพื่อ
ดําเนินการตอไป
ในกรณีที่มิไดมีการสงเงินคาภาษีดังกลาวใหแกกรมธนารักษภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งใหสงเงินคาภาษีพรอมเงินเพิ่มและคาปรับสําหรับคาภาษีที่คางชําระ ถามี ใหแก
กรมธนารักษโดยเร็ว
ขอ ๓๒ ที่ราชพัสดุที่สวนราชการนอกจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ไดรับบริจาค โดยผูบริจาคมีเงื่อนไขใหสวนราชการนั้นดําเนินการจัดหาประโยชนและนํารายได
หรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุดังกลาวไปใชจายในกิจการของสวนราชการนั้น ใหสวนราชการที่
รับบริจาคดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ และนํารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ
นั้นไปใชจายในกิจการของสวนราชการนัน้ ไดตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวง
การคลังกําหนด
ขอ ๓๓ ที่ราชพัสดุที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยไดรับบริจาค
หรือไดมาโดยประการอื่น ใหสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
และนํารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุนั้นไปใชจายในกิจการของสถาบันอุดมศึกษานั้นได
ตามวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาหรือตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
การจัดหาประโยชนที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ทบวงมหาวิทยาลัย
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

หมวด ๔
การสงคืนที่ราชพัสดุ

ขอ ๓๔ ใหผใู ชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุ ในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) เลิกใชประโยชนที่ราชพัสดุ
(๒) มิไดใชประโยชนที่ราชพัสดุตามที่ไดรับอนุญาต
(๓) ใชประโยชนที่ราชพัสดุไมครบถวนตามที่ไดรับอนุญาต
(๔) ใชประโยชนที่ราชพัสดุแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต
(๕) เขาครอบครองใชประโยชนที่ราชพัสดุโดยมิไดรับอนุญาตกอน
(๖) มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กรมธนารักษกําหนด
ในกรณีตาม (๑) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกใชประโยชนในที่
ราชพัสดุนั้น
ในกรณีตาม (๒) ถึง (๖) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวนั ครบกําหนด
สามปที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่
ราชพัสดุนั้น แตถาผูใ ชทรี่ าชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชทรี่ าชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ
ตอไป ใหทาํ ความตกลงกับกรมธนารักษพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ครบกําหนดอนุญาตดังกลาว
ขอ ๓๕ เมื่อกรมธนารักษไดแจงใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุที่ตองสงคืนตามขอ ๓๔
และผูใชที่ราชพัสดุมิไดโตแยงภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง กรมธนารักษอาจพิจารณา
อนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุรายอื่นเขาใชหรือครอบครองที่ราชพัสดุนั้นแทน โดยไมจําเปนตองรอ
ใหผูใชที่ราชพัสดุนั้นสงคืนทีร่ าชพัสดุกอนก็ได
เมื่อมีปญหาเกีย่ วกับการคืนที่ราชพัสดุ หรือการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและไมสามารถ
ทําความตกลงไดระหวางผูใชที่ราชพัสดุกบั กรมธนารักษ ใหกรมธนารักษเสนอปญหาตอ
คณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๓๖ การสงคืนที่ราชพัสดุที่มีผูบุกรุกหรือผูละเมิดที่ราชพัสดุดังกลาว ใหผูใชที่ราชพัสดุ
มีหนาที่ดําเนินการกับผูบุกรุกหรือผูละเมิดกอนสงคืน ทั้งนี้ เวนแตกรมธนารักษจะพิจารณา
เห็นสมควรแกไขปญหาเอง หรือแกไขปญหารวมกับผูใชที่ราชพัสดุผูสงคืน สวนราชการอื่น หรือ
ผูเกี่ยวของ
ถาปรากฏวามีความเสียหาย หรือนาจะเกิดความเสียหายใด ๆ แกทรี่ าชพัสดุ ซึ่งเปนการ
กระทําโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดย
ปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดแจงขอมูล

การกระทําดังกลาว ใหหวั หนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานของผูใชที่ราชพัสดุดําเนินการ
ทางวินยั และดําเนินการเรียกรองใหมีการรับผิดทางแพงตอไป

บทเฉพาะกาล

ขอ ๓๗ บรรดาระเบียบและคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง
(พ.ศ.
๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหมีผลใชบังคับตอไปได
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงฉบับนี้
ขอ ๓๘ ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นปกครอง
ดูแล หรือใชประโยชนโดยชอบอยูแ ลวกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหคงใชตอไป
โดยไมตองขอทําความตกลงกับกรมธนารักษใหม แตใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓๙ ที่ราชพัสดุที่รัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลปกครองดูแลหรือใชประโยชนโดยชอบ
อยูแลวกอน
หรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและไดรับการยกเวนคาตอบแทนการใชที่ราช
พัสดุมากอนใหแจงขอทําความตกลงเกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุดังกลาวกับกรมธนารักษภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวนั ที่กฎกระทรวงนีใ้ ชบังคับ และหากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว
โดยไมมีการแจงขอใชที่ราชพัสดุ ก็ใหสิทธิการใชที่ราชพัสดุดังกลาวสิ้นสุดลง
เมื่อไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหรัฐวิสาหกิจใชที่ราชพัสดุ
ดังกลาวโดยไมตองเสียคาตอบแทนตอไปไดตามความจําเปนและสมควร และเมือ่ ไดรับอนุญาต
แลว ใหรัฐวิสาหกิจนั้นปฏิบตั ิตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตใหรัฐวิสาหกิจใชที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด
ใหไว ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ) สมคิด จาตุศรีพทิ ักษ
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

