
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน เกี่ยวกับที่ราชพัสด ุ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ( ฉบับปรับปรุง ) 

กฎกระทรวง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช 

และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕๑ 
-------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสด ุพ.ศ. ๒๕๑๘ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้ 
 ขอ ๑ ใหยกเลิก 
 (๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (๒) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (๓) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (๔) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘  
 (๕) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (๖) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (๗) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสด ุพ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (๘) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสด ุพ.ศ. ๒๕๑๘ 
 (๙) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสด ุพ.ศ. ๒๕๑๘ 
 ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี ้
 “ผูขอใชท่ีราชพัสด”ุ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐ ท่ีขอใชท่ีราชพัสดุตามกฎกระทรวงนี ้
 “ผูใชท่ีราชพัสด”ุ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน
ของรัฐ หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนผูปกครอง ดูแล หรือใชประโยชนในท่ีราชพัสด ุและใหหมายความ
รวมถึงรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลท่ีมีสิทธิใชท่ีราชพัสดุตามกฎหมาย  
 “หนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน” หมายความวา หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน และหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวง ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
 
 

                                                
๑ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๙  กฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  กฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๔)  
พ.ศ.๒๕๕๒ 



 ๒ 

หมวด ๑ 
การปกครองดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสด ุ

------------------ 
 ขอ ๓ ใหกรมธนารักษจัดทําและเก็บรกัษาทะเบียนท่ีราชพัสดุกลาง โดยใหมีรายการตรงกับ
ทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัด ท้ังนี้ สําหรับในกรุงเทพมหานคร  กรมธนารักษจะใชทะเบียนท่ีราชพัสดุ
จังหวัดท่ีทําขึ้นตามขอ ๔ (๑) เปนทะเบียนท่ีราชพัสดุกลางก็ได  
 ทะเบียนท่ีราชพัสดุกลางและทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัด ใหเปนไปตามแบบท่ีกรมธนารักษ
กําหนด และในทะเบียนดังกลาวใหมีแผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของท่ีราชพัสดุนั้นดวย  
 ขอ ๔ ในการจัดทําทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัด ใหกําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบดังนี ้
 (๑) ในกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา ขึ้นทะเบียน และเก็บรักษา
ทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัด และมีอํานาจในการแกไขทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัดท่ีทําขึ้นใหถูกตอง 
 (๒) ในจังหวัดอ่ืน  ใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี๒ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา ขึ้นทะเบียน และ
เก็บรักษาทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัด และมีอํานาจในการแกไขทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัดท่ีทําขึ้นให
ถูกตอง แตการแกไขท่ีมีผลเปนการจําหนายรายการท่ีดินออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัด จะ
ดําเนินการไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษแลว  
 เม่ือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี๒ ไดขึ้นทะเบียน หรือแกไขรายการในทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัด
แลว ใหแจงกรมธนารักษเพ่ือขึ้นทะเบียน หรือแกไขรายการในทะเบียนท่ีราชพัสดุกลางใหถูกตอง
ตรงกัน  
 การดําเนินการแกไขเพ่ิมเติม หรือเพิกถอนทะเบียนท่ีราชพัสดุใหปฏิบัติตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด  
 ขอ ๕ ท่ีราชพัสดุใดยังไมไดสํารวจรายการเพ่ือขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสด ุใหกรมธนารักษ หรือ
สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี๒ เปนผูทําการสํารวจ หรือแจงใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน
ผูใชท่ีราชพัสดุสํารวจรายการเพ่ือขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสด ุ
 ขอ ๖๓ ในกรณีท่ีผูใชท่ีราชพัสดุปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุไมวาจะ
ปลูกสรางในท่ีดินซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุหรือในท่ีดินอ่ืน ใหแจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี 

                                                
๒ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “สํานักงานธนารักษจังหวัด” 
๓ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “ในกรณีท่ีกระทรวง ทบวง กรม ใด ปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนท่ีราชพัสดุหรือในท่ีดินอื่น ให
แจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัดท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับทะเบียนท่ีราชพัสดุนั้นตามแบบท่ีกรมธนารักษ
กําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีปลูกสรางเสร็จ เพื่อดําเนินการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ 



 ๓ 

ท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับทะเบียนท่ีราชพัสดุนั้นตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด ภายในสามสิบวันนับ
แตวันท่ีปลูกสรางเสร็จ เพ่ือดําเนินการขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสด ุ
 ใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีเปน
ท่ีราชพัสด ุ และมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติมไมต่ํากวาหนึ่งลานบาทดวยโดยอนุโลม 
 ขอ ๗ ถาท่ีดินซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน หรือมีแลวแตสูญ
หายหรือชํารุดจนไมอาจใชการได หรือกรณีท่ีดินซ่ึงมีผูยกใหทางราชการและจําเปนตองมีการแบงแยก
ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี๔ เปนผูดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงหนังสือสําคัญสําหรับ
ท่ีดินแปลงนั้น ท้ังนี ้ตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
 ขอ ๘ กรณีท่ีมีการรังวัด การพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน  หรือตรวจสอบเนื้อท่ีตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษรวมกับผูใชท่ีราชพัสด ุเปนผูนําทําการ
สํารวจรังวัด ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาท่ีระวังช้ีแนวเขตท่ีดินและลงนามรับรองแนวเขตท่ีดิน 
รวมท้ังทําความตกลงในการสอบสวนเปรียบเทียบและสอบสวนไกลเกล่ีย สวนในจังหวัดอ่ืน ให
สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี๔ เปนผูปฏิบัติการดังกลาวรวมกับหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน
ประจําจังหวัดของผูใชท่ีราชพัสด ุ 
 ใหกรมธนารักษ หรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี๔ แลวแตกรณ ีเปนผูยื่นคําขอรังวัด ขอใหพิสูจน
สอบสวนการทําประโยชน หรือขอใหตรวจสอบเนื้อท่ีตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาปรากฏวาท่ีดินซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุมีอาณาเขตเนื้อ
ท่ี หรือรายการอ่ืนใดไมตรงตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินหรือหลักฐานทางทะเบียนท่ีราชพัสด ุให
กรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี๔แลวแตกรณี ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
 ขอ ๙ ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษเปนผูจัดทําบัญชีคุมทะเบียนท่ีราชพัสดุและบัญชีคุม
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินซ่ึงเปนท่ีราชพัสด ุและเก็บรักษาหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินไวในท่ีปลอดภัย 
สวนในจังหวัดอ่ืน ใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี๔ เปนผูจัดทําบัญชีคุมทะเบียนท่ีราชพัสดุและบัญชีคุม
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินซ่ึงเปนท่ีราชพัสด ุและเก็บรักษาหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินโดยฝากคลัง
จังหวัดไวในลักษณะหีบหอ  
 บัญชีคุมทะเบียนท่ีราชพัสดุและบัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน ใหเปนไปตามแบบท่ี
กรมธนารักษกําหนด  

                                                                                                                                            
 ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ
และมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติมไมตํ่ากวาหนึ่งแสนบาทดวยโดยอนุโลม” 
๔ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “สํานักงานธนารักษจังหวัด” 



 ๔ 

 ขอ ๑๐ ใหมีการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัญชีคุมทะเบียนท่ีราชพัสด ุและบัญชีคุม
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินซ่ึงเปนท่ีราชพัสด ุรวมท้ังตรวจสอบสภาพของหนังสือสําคัญสําหรบัท่ีดินซ่ึง
เปนท่ีราชพัสดุท่ีจัดเก็บไวอยางนอยปละหนึ่งครั้งตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
 ขอ ๑๑๕ เพ่ือประโยชนในการไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิ รวมท้ังการปกครอง ดูแล และบํารุงรักษาท่ี
ราชพัสด ุใหกรมธนารักษมีอํานาจดําเนินการแทนกระทรวงการคลังในเรื่องดังตอไปนี ้ 
 (๑) รับโอนอสังหาริมทรัพยในนามกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธ์ิ รวมท้ังดําเนินการใด 
ๆ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 (๒) ดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอ่ืนๆเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และทรัพยสินในท่ี
ราชพัสด ุ
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง กรมธนารักษจะมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการแทน 
โดยผูรับมอบอํานาจอาจมอบอํานาจตอไปใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนอีกชวงหนึ่งก็ได 
 ขอ ๑๒๖ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการตามขอ ๔ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๑๑ ให
จายจากเงินงบประมาณของกรมธนารักษ ยกเวนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดีตามขอ ๑๑ 
(๒) เฉพาะกรณีท่ีเปนการดําเนินการเพ่ือประโยชนในการหารายไดและผลประโยชนของผูใชท่ีราช
พัสดุท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนในท่ี
ราชพัสด ุและนํารายไดท่ีไดรับไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ใหผูใชท่ีราชพัสดุ
นั้นเปนผูจายคาธรรมเนียมและคาใชจายเอง 
 ขอ ๑๓ กรณีท่ีกรมธนารักษ หรือผูใชท่ีราชพัสดุมีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดในหมวดนี ้ใหเสนอปญหาใหคณะกรรมการท่ีราชพัสดุพิจารณา  
 
 

                                                
๕ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “เพื่อประโยชนในการปกครอง ดูแล และบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุ ใหกรมธนารักษมีอํานาจดําเนินการแทน
กระทรวงการคลังในเรื่องดังตอไปนี้  
 (๑) ดําเนินการใด ๆ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตลอดจนกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวของ 
 (๒) ดําเนินคดีท้ังในทางแพงและทางอาญาเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ และทรัพยสินในท่ีราชพัสดุ” 
๖ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการตามขอ ๔ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๑๑ ใหจายจากงบประมาณของ
กรมธนารักษ” 



 ๕ 

หมวด ๒ 
การใชที่ราชพัสด ุ 

--------------------------- 
 ขอ ๑๔๗ ผูขอใชท่ีราชพัสดุท่ีประสงคจะขอใชท่ีราชพัสด ุเพ่ือประโยชนในทางราชการ ถาท่ี
ราชพัสดุนั้นตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ แตถาท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยูใน
จังหวัดอ่ืน ใหยื่นคําขอใชท่ีราชพัสดุตอสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี พรอมท้ังแจงเหตุผลและความจําเปน
ในการขอใชท่ีราชพัสดุนั้น โดยตองไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด และใหทําความตกลงกับ
กรมธนารักษ โดยจะเขาใชประโยชนในท่ีราชพัสดุไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว 
 ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชท่ีราชพัสด ุใชท่ีราชพัสดุเพ่ือประโยชนในทาง
ราชการไดตามความจําเปน โดยผูขอใชท่ีราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในท่ีราชพัสดุตามวัตถุประสงคท่ี
ขออนุญาตภายในกําหนดสองปนับแตวันท่ีไดรับอนุญาต และกรมธนารักษจะกําหนดเง่ือนไขอ่ืนตามท่ี
กรมธนารักษเห็นสมควรก็ได  
 ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชท่ีราชพัสดุใชท่ีราชพัสดุในกรณีดังตอไปนี้ได 
โดยไมตองทําความตกลงกับกรมธนารักษกอน แตเม่ืออนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว ให
สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีแจงใหกรมธนารักษทราบทันที 
 (๑) การขอใชท่ีราชพัสดุเปนการช่ัวคราว ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเรงดวนเพ่ือประโยชนใน
การปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย 

                                                
๗ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “ผูขอใชท่ีราชพัสดุท่ีประสงคจะขอใชท่ีราชพัสดุ เพื่อประโยชนในทางราชการ ถาท่ีราชพัสดุนั้นต้ังอยูใน
กรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ แตถาท่ีราชพัสดุนั้นต้ังอยูในจังหวัดอื่น ใหขอใชท่ีราชพัสดุตอผูวา
ราชการจังหวัด พรอมท้ังแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอใชท่ีราชพัสดุนั้น เม่ือไดรับความยินยอมจากผูวา
ราชการจังหวัดแลว ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ และใหเขาใชประโยชนในท่ีราชพัสดุไดเม่ือไดรับอนุญาตจาก
กรมธนารักษแลว  
 ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชท่ีราชพัสดุ ใชท่ีราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการไดตาม
ความจําเปน โดยผูขอใชท่ีราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในท่ีราชพัสดุตามวัตถุประสงคท่ีขออนุญาตภายในกําหนดสาม
ปนับแตวันท่ีไดรับอนุญาต และกรมธนารักษจะกําหนดเง่ือนไขอื่นตามท่ีกรมธนารักษเห็นสมควรก็ได  
 ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชท่ีราชพัสดุในกรณีดังตอไปนี้ได โดยไมตองทําความตกลง
กับกรมธนารักษกอน แตเม่ืออนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุดังกลาวแลว ใหแจงใหกรมธนารักษทราบทันที 
 (๑) การขอใชท่ีราชพัสดุเปนการช่ัวคราว ในกรณีท่ีมีความจําเปนและเรงดวนเพื่อประโยชนในการปองกัน
หรือบรรเทาสาธารณภัย 
 (๒) การขอใชท่ีราชพัสดุเพื่อกอสรางท่ีทําการหรือบานพักหรือกิจการสาธารณูปโภคตามหลักเกณฑท่ี
กรมธนารักษกําหนด” 



 ๖ 

 (๒) การขอใชท่ีราชพัสดุเพ่ือกอสรางท่ีทําการหรือบานพักหรือกิจการสาธารณูปโภคตาม
หลักเกณฑท่ีกรมธนารักษกําหนด 
 ขอ ๑๕ กรณีท่ีผูขอใชท่ีราชพัสดุเปนองคกรอ่ืนของรัฐ เม่ือกรมธนารักษไดรับคําขอใชท่ีราช
พัสด ุหรือเม่ือผูวาราชการจังหวัดใหความยินยอมแลว และจัดสงคําขอใหกรมธนารักษอนุญาตให
กรมธนารักษนําเสนอคณะกรรมการท่ีราชพัสดุเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนท่ีจะอนุญาตใหใช
หรือใหเชาตามหมวด ๓  
 การพิจารณาอนุญาตใหองคกรอ่ืนของรัฐใชท่ีราชพัสด ุใหคํานึงถึงวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานหรือการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน รายไดและความสามารถในการจัดหารายไดของ
ผูขอใชท่ีราชพัสด ุรวมท้ังประโยชนท่ีจะเกิดแกทางราชการเปนสําคัญ 
 ขอ ๑๖๘ เม่ือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีไดรับคําขอใชท่ีราชพัสดุแลว ใหเสนอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาใหความยินยอมใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชท่ีราชพัสดุทราบ หรือสงใหกรมธนารักษ ตาม
ขอ ๑๔ แลวแตกรณ ีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ เวนแตมีเหตุอันสมควร ใหขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวออกไปได แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 
 เม่ือกรมธนารักษไดรับคําขอใชท่ีราชพัสดุจากผูขอใชท่ีราชพัสดุหรือจากสํานักงานธนารักษ
พ้ืนท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหกรมธนารักษพิจารณาคําขอใชท่ีราชพัสดุดังกลาวใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอ
ใชท่ีราชพัสดุหรือธนารักษพ้ืนท่ีทราบ แลวแตกรณ ีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอหรือไดรับ
แจงจากธนารักษพ้ืนท่ี เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปได แตตองไมเกินหก
สิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอหรือไดรับแจงจากธนารักษพ้ืนท่ี 
 สําหรับคําขอใชท่ีราชพัสดุท่ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีราชพัสดุกอน เม่ือ
คณะกรรมการท่ีราชพัสดุมีมติประการใดแลว ใหกรมธนารักษแจงใหผูขอใชท่ีราชพัสดุทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการท่ีราชพัสดุมีมต ิ
 ในกรณีท่ีมีปญหาเกีย่วกับการพิจารณาอนุญาต หรือการใหความยินยอมใหใชท่ีราชพัสดุตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง และผูขอใชท่ีราชพัสดุมีหนังสือแจงกรมธนารักษยืนยันถึงความจําเปนท่ีตอง

                                                
๘ แกไขเพิ่มเติมวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดรับคําขอใชท่ีราชพัสดุแลว ใหพิจารณาอนุญาตหรือใหความยินยอมใหแลวเสร็จ 
และแจงใหผูขอใชท่ีราชพัสดุทราบ หรือสงใหกรมธนารักษ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ เวน
แตมีเหตุอันสมควร ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดแตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 
 เม่ือกรมธนารักษไดรับคําขอใชท่ีราชพัสดุจากผูขอใชท่ีราชพัสดุหรือจากผูวาราชการจังหวัด ใหกรมธนารักษ
พิจารณาคําขอใชท่ีราชพัสดุดังกลาวใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชท่ีราชพัสดุทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีได
รับคําขอ เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดแตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคํา
ขอ” 
 



 ๗ 

ใชท่ีราชพัสดุเพ่ือประโยชนในทางราชการใหกรมธนารักษเสนอปญหาท่ีไมอาจทําความตกลงกันได
พรอมท้ังเหตุผลใหคณะกรรมการท่ีราชพัสดุเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 ขอ ๑๖/๑๙ กรณีท่ีผูใชท่ีราชพัสดุมีเหตุผลและความจําเปนในการใชท่ีราชพัสดุเพ่ือประโยชนแก
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหถือวาเปนการใชท่ีราชพัสดุเพ่ือประโยชนในทางราชการตามท่ีไดรับ
อนุญาตไวแตเดิม 
 ขอ ๑๗๑๐ กรณีผูใชท่ีราชพัสดุประสงคจะเปล่ียนการใชท่ีราชพัสดุเพ่ือประโยชนในทางราชการ
อยางอ่ืนแตกตางไปจากท่ีไดรับอนุญาตไวเดิม ใหนําความในขอ ๑๔ และขอ ๑๖ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 ขอ ๑๘ ใหผูใชท่ีราชพัสดุมีหนาท่ีดูแลและบํารุงรักษาท่ีราชพัสด ุโดยใหผูแทนกรมธนารักษ 
เขาตรวจสอบสภาพท่ีราชพัสด ุไดเปนครั้งคราวในระยะเวลาอันควร 
 ในกรณีท่ีผูใชท่ีราชพัสดุมิไดดูแลและบํารุงรักษาท่ีราชพัสด ุจนทําใหเห็นไดวาจะเปนเหตุให
เกิดความเสียหายตอท่ีราชพัสดุนั้น ใหกรมธนารักษแจงใหผูใชท่ีราชพัสดุจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือ
บํารุงรักษาท่ีราชพัสด ุถาผูใชท่ีราชพัสดุดังกลาวไมจัดการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรมธนารักษ
จะแจงใหสงคืนท่ีราชพัสดุนั้นก็ได 
 ๑๑ใหผูใชท่ีราชพัสดุจัดทํารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ประโยชนเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุท่ีอยูในความครอบครองหรือใชประโยชนตอกรมธนารักษภายในเดือน
สิงหาคมของทุกป  ตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด 
 ขอ ๑๙๑๒กรณีท่ีผูใชท่ีราชพัสดุประสงคจะรื้อถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุใน
กรุงเทพมหานคร ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน และเม่ือไดรื้อถอนแลวใหแจงให
กรมธนารักษทราบ 

                                                
๙ เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๒  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม ๑๒๖  ตอนท่ี ๔๙ ก  หนา 
๒๖  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๒)   
๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “กรณีท่ีผูใชท่ีราชพัสดุประสงคจะเปลี่ยนการใชท่ีราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการอยางอื่นแตกตางไป
จากท่ีไดรับอนุญาตไวเดิม ถาท่ีราชพัสดุต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ หรือถาท่ีราชพัสดุ
ต้ังอยูในจังหวัดอื่น ใหทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัด” 
๑๑

 เพิ่มเติมวรรคสามโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๒  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม ๑๒๖  ตอนท่ี 
๔๙ ก  หนา ๒๖  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๒)   
๑๒ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “กรณีท่ีผูใชท่ีราชพัสดุประสงคจะรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุในกรุงเทพมหานคร ตอง
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน และเม่ือไดรื้อถอนแลวใหแจงใหกรมธนารักษทราบ 



 ๘ 

 การรื้อถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุในจังหวัดอ่ืน ตองไดรับอนุญาตจากผูวา
ราชการจังหวัดกอน และเม่ือไดรื้อถอนแลวใหแจงสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีทราบ 
 การอนุญาตตามวรรคสอง ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจใหธนารักษพ้ืนท่ีเปนผูอนุญาต
แทนก็ได 
 ขอ ๒๐ อาคารหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุท่ีไมตองขออนุญาตรื้อถอนจากอธิบดี
กรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดตามท่ีกําหนดในขอ ๑๙ มีดังตอไปนี ้ 
 (๑) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีกอสรางมาแลวไมนอยกวายี่สิบหาป 
 (๒) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีชํารุดจนใชในราชการไมได 
 (๓) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีเกี่ยวกับราชการลับทางทหาร  
 (๔) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางเดิมเพ่ือปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางใหมทดแทนตามท่ีไดรับ
งบประมาณ 
 เม่ือไดรื้อถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงใหกรมธนารักษหรือ
สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี๑๓ ทราบ  
 ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีอาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีจะรื้อถอนตามขอ ๑๙ หรือขอ ๒๐ มีลักษณะท่ียังมี
คุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม หรือสถาปตยกรรมท่ีควรอนุรักษไว หรือมีสภาพท่ียังใชประโยชน
ในทางราชการตอไปได กอนแจงขออนุญาตรื้อถอนตามขอ ๑๙ หรือกอนทําการรื้อถอนตามขอ ๒๐ 
แลวแตกรณ ีใหผูใชท่ีราชพัสดุแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน พิจารณาเหตุผลและ
ความจําเปนตลอดจนปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของผูใชท่ีราชพัสด ุ 
 ขอ ๒๒ การจําหนายอาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีจะทําการรื้อถอนหรือการจําหนายวัสดุท่ีรื้อถอน
แลว หรือการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไดมาจากท่ีราชพัสด ุใหปฏิบัติตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด  
 ๑๔ในกรณีท่ีจะนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุดังกลาวตามวรรคหนึ่งไปใชเพ่ือประโยชนแกทาง
ราชการ หรือเพ่ือประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี
                                                                                                                                            
 การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุในจังหวัดอื่น ตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
กอน และเม่ือไดรื้อถอนแลวใหแจงธนารักษจังหวัดทราบ” 
๑๓ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “สํานักงานธนารักษจังหวัด” 
๑๔ แกไขเพิ่มเติมวรรคสองโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “ถาจําเปนจะตองนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ไปใชเพื่อประโยชนแกทางราชการ 
หรือเพื่อประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล จะตองไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษหรือผูวาราชการ
จังหวัดกอน แลวแตกรณี หลักเกณฑการอนุญาตใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด” 



 ๙ 

กรมธนารักษหรือธนารักษพ้ืนท่ีแลวแตกรณ ีหลักเกณฑการอนุญาตใหปฏิบัติตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด  
 เงินท่ีไดจากการจําหนายตามวรรคหนึ่งใหนําสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ  
 การพิจารณาอนุญาตตามวรรคสองใหนําความในขอ ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๓ 
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสด ุ

--------------------- 
 ขอ ๒๓ ท่ีราชพัสดุท่ีไมไดใชประโยชนในทางราชการ หรือท่ีไมไดสงวนไวเพ่ือใชประโยชน
ในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา หรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืน 
นอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได 
 การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนการใหเชาในลักษณะดงัตอไปนี ้ 
 (๑) การใหเชาท่ีดินท่ีผูเชาใชเปนท่ีอยูอาศัย 
 (๒) การใหเชาท่ีดินท่ีผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม 
 (๓) การใหเชาท่ีดินเพ่ือปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธ์ิอาคารท่ีปลูกสรางใหแก
กระทรวงการคลัง 
 (๔) การใหเชาท่ีดินเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน  
 (๕) การใหเชาอาคารซ่ึงเปนท่ีราชพัสด ุ
 การจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดใหเชา กรมธนา
รักษจะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
 การใหเชาท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ือพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมจะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการท่ีราชพัสดุโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตร ี 
 ขอ ๒๔ ๑๕ การจัดใหเชาท่ีราชพัสดุ การใชสิทธิตามสัญญาเชา การบอกเลิกสัญญาเชา การจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดใหเชา การใชสิทธิตามสัญญาตางตอบแทนและการบอก
เลิกสัญญาตางตอบแทน ใหเปนอํานาจหนาท่ีของอธิบดีกรมธนารักษ 
                                                
๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “การจัดใหเชาท่ีราชพัสดุ การใชสิทธิตามสัญญาเชา และการบอกเลิกสัญญาเชา 
 (๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจหนาท่ีของอธิบดีกรมธนารักษ 
 (๒) ในจังหวัดอื่น ใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด เวนแตเปนการใหเชาท่ีดินท่ีผูเชาใชเปนท่ีอยู
อาศัย หรือการใหเชาท่ีดินท่ีผูเชาใชประกอบเกษตรกรรมท่ีมีกําหนดเวลาเกินสามป การใหเชาท่ีดินเพื่อปลูกสราง
อาคารโดยยกกรรมสิทธิ์อาคารท่ีปลูกสรางใหแกกระทรวงการคลัง การใหเชาท่ีดินเพื่อประโยชนอยางอื่น หรือการให
เชาอาคารซึ่งเปนท่ีราชพัสดุ จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษกอน  



 ๑๐ 

 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมธนารักษจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ธนา
รักษพ้ืนท่ี หรือผูใชท่ีราชพัสดุเปนผูดําเนินการแทนก็ได 
 ขอ ๒๕๑๖ ท่ีราชพัสดุท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงวนไวแตยัง
ไมไดใชประโยชนในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได แตจะตองเปนการจัดหาประโยชนเปนการ
ช่ัวคราว  
 การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนการใหเชาตามขอ ๒๓ (๑) (๒) 
(๔) หรือ(๕) และจะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว 
 การจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุท่ีถูกบุกรุก อาจดําเนินการจัดใหเชาในระยะยาวตามขอ ๒๓ 
(๑) (๒) (๔)หรือ (๕) ได ตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนดโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
กระทรวง ทบวง กรมหรือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งกอน 
 การจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรค
หนึ่ง จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดังกลาว และไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 ขอ ๒๕/๑๑๗ ท่ีราชพัสดุท่ีกระทรวง ทบวง กรม สงวนไวแตยังไมไดใชประโยชนในทาง
ราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนเพ่ือการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญา
ตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได ท้ังนี้ การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาจะ
                                                                                                                                            
 การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการใชสิทธิตามสัญญา 
และการบอกเลิกสัญญาดังกลาว ใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมธนารักษ” 
๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๙  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม ๑๒๓  ตอนท่ี ๓๕ 
ก  หนา ๑๑  วันท่ี  ๕ เมษายน  ๒๕๔๙)  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “ท่ีราชพัสดุท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงวนไวแตยังไมไดใชประโยชน
ในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจาก
การจัดใหเชาก็ได แตจะตองเปนการจัดหาประโยชนเปนการช่ัวคราว  
 การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนการใหเชาตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๔) และ(๕) 
และจะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรมหรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว 
 การจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง จะ
ดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว และไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” 
๑๗ เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๒  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม ๑๒๖  ตอนท่ี ๔๙ ก  
หนา ๒๖  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๒)   



 ๑๑ 

ดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม นั้น แลวแต  กรณีสําหรับการจัดหา
ประโยชนโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดใหเชาจะตองไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวย 
 ท่ีราชพัสดุท่ีใชประโยชนเปนสนามบินในความครอบครองหรือใชประโยชนของสวนราชการ 
และยังไมไดใหบริษัททาอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ใชประโยชนเพ่ือดําเนินกิจการทาอากาศยาน
จะนํามาจัดหาประโยชนในกิจการดังกลาวหรือกิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการทาอากาศยานและสวน
ราชการท่ีครอบครองหรือใชประโยชนไดใชประโยชนรวมกัน โดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนอืจากการจัดใหเชาก็ได ท้ังนี้ การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาจะ
ดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากสวนราชการนั้น สําหรับการจัดหาประโยชนโดยวิธีการ
จัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดใหเชาจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังดวย 
 ขอ ๒๖ การจัดใหเชาและการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดใหเชา ให
ดําเนินการโดยวิธีประมูลตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ จะ
ดําเนินการโดยไมตองใชวิธีประมูลก็ได 
 (๑) การใหเชาท่ีดินท่ีผูเชาใชเปนท่ีอยูอาศัย 
 (๒) การใหเชาท่ีดินท่ีผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม 
 (๓) การใหรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลเชาท่ีราชพัสดุเพ่ือใชเปนท่ีดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
 (๔) การใหองคกรอ่ืนของรัฐเชาท่ีราชพัสดุเพ่ือใชดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี 
 (๕) การใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเชาท่ีราชพัสดุเพ่ือดําเนินการจัดหาประโยชนตาม
อํานาจหนาท่ี  
 (๖) การใหเชาท่ีราชพัสดุเพ่ือใชในกิจการอันเปนสาธารณกุศลท่ีไมไดมุงหากําไร  
 (๗) การใหเชาท่ีราชพัสดุเพ่ือดําเนินการในทางสงเคราะหขาราชการหรือเพ่ือสวัสดิการของ
ขาราชการ  
 (๘) การใหเชาท่ีราชพัสดุอยางอ่ืนหรือการจัดทําสัญญาตางตอบแทนใดท่ีคณะกรรมการท่ีราช
พัสดุเห็นวา โดยสภาพไมเหมาะสมท่ีจะทําการประมูล 
 ในกรณีการเชาตาม (๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด  
 ขอ ๒๗ เง่ือนไขสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา การบอกเลิกสัญญาเชา และแบบสัญญาเชา ให
เปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
 อัตราคาเชา คาปรับ และคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการจัดใหเชา ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 



 ๑๒ 

 ขอ ๒๘ การปลูกสรางอาคารเพ่ือยกกรรมสิทธ์ิใหแกกระทรวงการคลัง ตองใชแบบแปลนการ
กอสรางท่ีกรมธนารักษกําหนด หรือท่ีกรมธนารักษใหความเห็นชอบแลว  
 ขอ ๒๙ กรณีท่ีสัญญาเชาระงับเพราะเหตุท่ีผูเชาตาย หากทายาทของผูเชาประสงคจะขอเชาแทน
ตอไปตามสัญญาเชาเดิม จะอนุญาตใหทายาทนั้นเปนผูเชาตอไปจนครบกําหนดอายุสัญญาเชาเดิมก็ได  
 ขอ ๓๐ รายละเอียดและเง่ือนไขของสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดใหเชาใหเปน
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
 ขอ ๓๑ ใหรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีสิทธิใชท่ีราชพัสดุไดโดยมิตองเสียคาตอบแทนตาม
บทเฉพาะกาล หรือมีสิทธิใชท่ีราชพัสดุตามกฎหมายอ่ืน รับภาระในการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษี
บํารุงทองท่ีหรือภาษีอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับการใชท่ีราชพัสดุแทนกระทรวงการคลังตั้งแตวันท่ีไดเขาใช
ประโยชนในท่ีราชพัสดุนั้นเปนตนไป โดยสงเงินคาภาษีดังกลาวใหแกกรมธนารักษภายในกําหนดเวลา
อยางชาไมเกินสิบหาวันกอนวันส้ินสุดกําหนดการชําระคาภาษีนั้นเพ่ือดําเนินการตอไป  
 ในกรณีท่ีมิไดมีการสงเงินคาภาษีดังกลาวใหแกกรมธนารักษภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ใหสงเงินคาภาษีพรอมเงินเพ่ิมและคาปรับสําหรับคาภาษีท่ีคางชําระ ถามี ใหแกกรมธนารักษโดยเร็ว  
 ขอ ๓๒๑๘ ท่ีราชพัสดุท่ีสวนราชการไดรับบริจาค โดยผูบริจาคมีเง่ือนไขใหสวนราชการนั้น
ดําเนินการจัดหาประโยชนและนํารายไดหรือผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุดังกลาวไปใชจายในกิจการ
ของสวนราชการนั้น ใหสวนราชการท่ีไดรับบริจาคดําเนินการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุและนํา
รายไดหรือผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุนั้นไปใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นไดตามวัตถุประสงค
ของผูบริจาค 
 การจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 
 ขอ ๓๓๑๙ ยกเลิก 

                                                
๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๒  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม ๑๒๖  ตอนท่ี ๔๙ 
ก  หนา ๒๖  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๒)  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “ท่ีราชพัสดุท่ีสวนราชการ นอกจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ไดรับบริจาค โดยผู
บริจาคมีเง่ือนไขใหสวนราชการนั้นดําเนินการจัดหาประโยชนและนํารายไดหรือผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุดังกลาว
ไปใชจายในกิจการของสวนราชการนั้น ใหสวนราชการท่ีรับบริจาคดําเนินการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ และนํา
รายไดหรือผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุนั้นไปใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นไดตามวัตถุประสงคของผูบริจาค  
 การจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด” 
๑๙ ยกเลิกโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๒  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม ๑๒๖  ตอนท่ี ๔๙ ก  หนา 
๒๖  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๒)  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “ท่ีราชพัสดุท่ีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยไดรับบริจาคหรือไดมาโดยประการอื่น 
ใหสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวดําเนินการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุและนํารายไดหรือผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุ



 ๑๓ 

หมวด ๔ 
การสงคืนที่ราชพัสด ุ
-------------------------- 

 ขอ ๓๔๒๐ ใหผูใชท่ีราชพัสดุสงคืนท่ีราชพัสดุ ในกรณีดังตอไปนี ้  
 (๑) เลิกใชประโยชนท่ีราชพัสด ุ
 (๒) มิไดใชประโยชนท่ีราชพัสดุตามท่ีไดรับอนุญาต  
 (๓) ใชประโยชนท่ีราชพัสดุไมครบถวนตามท่ีไดรับอนุญาต  
 (๔) ใชประโยชนท่ีราชพัสดุแตกตางไปจากท่ีไดรับอนุญาต  
 (๕) เขาครอบครองใชประโยชนท่ีราชพัสดุโดยมิไดรับอนุญาตกอน  
 (๖) มิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตท่ีกรมธนารักษกําหนด  

                                                                                                                                            
นั้นไปใชจายในกิจการของสถาบันอุดมศึกษานั้นไดตามวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาหรือตามวัตถุประสงคของ
ผูบริจาค  
 การจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี” 
๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา 
 “ในกรณีตาม  (๒)  ถึง  (๖)  ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดสามปท่ีไดรับ
อนุญาตใหใชหรือครอบครอง หรือนับแตวันท่ีไดรับแจงจากกรมธนารักษ ใหสงคืนท่ีราชพัสดุนั้น  แตถาผูใชท่ีราช
พัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชท่ีราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไปใหทําความตกลงกับกรมธนารักษพรอม
ท้ังช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดอนุญาตดังกลาว” 
กฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๔)  ๒๕๕๒  ซึ่งมีความเดิมวา 
 “ใหผูใชท่ีราชพัสดุสงคืนท่ีราชพัสดุ  ในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) เลิกใชประโยชนท่ีราชพัสดุ 
 (๒) มิไดใชประโยชนท่ีราชพัสดุตามท่ีไดรับอนุญาต 
 (๓) ใชประโยชนท่ีราชพัสดุไมครบถวนตามท่ีไดรับอนุญาต 
 (๔) ใชประโยชนท่ีราชพัสดุแตกตางไปจากท่ีไดรับอนุญาต 
 (๕) เขาครอบครองใชประโยชนท่ีราชพัสดุโดยมิไดรับอนุญาตกอน 
 (๖) มิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตท่ีกรมธนารักษกําหนด 
 ในกรณีตาม (๑) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีเลิกใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 ในกรณีตาม (๒) ถึง (๖) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดสองปท่ีไดรับอนุญาต
ใหใชหรือครอบครอง  หรือนับแตวันท่ีไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนท่ีราชพัสดุนั้น  แตถาผูใชท่ีราชพัสดุยังมี
ความจําเปนจะตองใชท่ีราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไป  ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษพรอมท้ังช้ีแจง
เหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดอนุญาตดังกลาว” 
 



 ๑๔ 

 (๗) เม่ือกรมธนารักษไดแจงใหสงคืนตามเหตุผลจากการตรวจสอบสภาพท่ีราชพัสดุตามขอ 
๑๘ วรรคหนึ่ง หรือจากการพิจารณารายงานตามขอ ๑๘ วรรคสาม ของผูใชท่ีราชพัสดุแลวเห็นวามี
ท่ีวาง หรือมีการใชประโยชนไมเหมาะสม หรือไมคุมคากับสภาพทําเลหรือภารกิจ และท่ีดินนั้น 
สามารถนํามาใชประโยชนตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอ่ืนท่ีเหมาะสมและมีความคุมคากวา    
 ในกรณีตาม (๑) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีเลิกใชประโยชนในท่ีราช
พัสดุนั้น 
 ในกรณีตาม (๒) ถึง (๖) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดสองปท่ี
ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง หรือนับแตวันท่ีไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนท่ีราชพัสดุนั้น 
แตถาผูใชท่ีราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชท่ีราชพัสดุเพ่ือประโยชนในทางราชการตอไปใหทํา
ความตกลงกับกรมธนารักษพรอมท้ังช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีครบ
กําหนดอนุญาตดังกลาว 
 ในกรณีตาม (๗) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากกรมธนา
รักษใหสงคืนท่ีราชพัสดุนั้น แตถาผูใชท่ีราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชท่ีราชพัสดุเพ่ือประโยชน
ในทางราชการตอไป ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษพรอมท้ังช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากกรมธนารักษ และใหกรมธนารักษเสนอเรื่องใหคณะกรรมการท่ี
ราชพัสดุเพ่ือพิจารณา 
 ขอ ๓๕๒๑ เม่ือกรมธนารักษไดแจงใหผูใชท่ีราชพัสดุสงคืนท่ีราชพัสดุท่ีตองสงคืนตามขอ ๓๔ 
และผูใชท่ีราชพัสดุมิไดโตแยงภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง กรมธนารักษอาจพิจารณาอนุญาต
ใหผูขอใชท่ีราชพัสดุรายอ่ืนเขาใชหรือครอบครองท่ีราชพัสดุนั้นแทน หรือนํามาดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลและภารกิจอ่ืนท่ีเหมาะสมและมีความคุมคากวา โดยไมจําตองรอใหผูใชท่ีราชพัสดุนั้นสงคืน
ท่ีราชพัสดุกอนก็ได 
 เม่ือมีปญหาเกี่ยวกับการคืนท่ีราชพัสด ุหรือการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและไมสามารถทํา
ความตกลงไดระหวางผูใชท่ีราชพัสดุกับกรมธนารักษ ใหกรมธนารักษเสนอปญหาตอคณะกรรมการท่ี
ราชพัสดุเพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด 

                                                
๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “เม่ือกรมธนารักษไดแจงใหผูใชท่ีราชพัสดุสงคืนท่ีราชพัสดุท่ีตองสงคืนตามขอ ๓๔ และผูใชท่ีราชพัสดุมิได
โตแยงภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง กรมธนารักษอาจพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชท่ีราชพัสดุรายอื่นเขาใชหรือ
ครอบครองท่ีราชพัสดุนั้นแทน  โดยไมจําตองรอใหผูใชท่ีราชพัสดุนั้นสงคืนท่ีราชพัสดุกอนก็ได  
 เม่ือมีปญหาเกี่ยวกับการคืนท่ีราชพัสดุ หรือการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและไมสามารถทําความตกลงได
ระหวางผูใชท่ีราชพัสดุกับกรมธนารักษ ใหกรมธนารักษเสนอปญหาตอ คณะกรรมการท่ีราชพัสดุเพื่อวินิจฉัยช้ีขาด” 



 ๑๕ 

 ขอ ๓๖๒๒การสงคืนท่ีราชพัสดุท่ีมีผูบุกรุกหรือผูละเมิดท่ีราชพัสดุดงักลาว ใหผูใชท่ีราชพัสดุมี
หนาท่ีดําเนินการกับผูบุกรุกหรือผูละเมิดกอนสงคืน ท้ังนี้ เวนแตกรมธนารักษจะพิจารณาเห็นสมควร
แกไขปญหาเอง หรือแกไขปญหารวมกับผูใชท่ีราชพัสดุผูสงคืน สวนราชการอ่ืน หรือผูเกี่ยวของ   
 ในกรณีท่ีกรมธนารักษดําเนินการตามวรรคหนึ่งเอง  ใหผูใชท่ีราชพัสดุรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการไดมา  หลักฐานการเขาครอบครอง  การใชประโยชนของผูบุกรุกหรือผู
ละเมิด  หรือหลักฐานอ่ืนๆ  ใหแกกรมธนารักษ   
 ถาปรากฏวามีความเสียหาย หรือนาจะเกิดความเสียหายใด  ๆแกท่ีราชพัสดุ ซ่ึงเปนการกระทํา
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี ใหกรมธนารักษแจงขอมูลการกระทําดังกลาวแกหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานของผูใชท่ีราชพัสด ุ เพ่ือดําเนินการทางวินัยและเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง
ตอไป  และในกรณีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยูในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหแจงผูวาราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบดวย 

บทเฉพาะกาล 
---------------------- 

 ขอ ๓๗ บรรดาระเบียบและคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหมีผลบังคับตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงฉบับนี ้ 
 ขอ ๓๘ ท่ีราชพัสดุท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินปกครองดูแล หรือ
ใชประโยชนโดยชอบอยูแลวกอนหรือในวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหคงใชตอไปโดยไมตองขอทํา
ความตกลงกับกรมธนารักษใหม แตใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวใน กฎกระทรวงนี ้ 
 ขอ ๓๙ ท่ีราชพัสดุท่ีรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลปกครองดูแลหรือใชประโยชนโดยชอบอยูแลว
กอนหรือในวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และไดรับการยกเวนคาตอบแทนการใชท่ีราชพัสดุมากอนให
แจงขอทําความตกลงเกี่ยวกับการใชท่ีราชพัสดุดังกลาวกับกรมธนารักษภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ

                                                
๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  ซึ่งมีความเดิมวา   
 “การสงคืนท่ีราชพัสดุท่ีมีผูบุกรุกหรือละเมิดท่ีราชพัสดุดังกลาว ใหผูใชท่ีราชพัสดุมีหนาท่ีดําเนินการกับผู
บุกรุกหรือละเมิดกอนสงคืน ท้ังนี้ เวนแตกรมธนารักษจะพิจารณาเห็นสมควรแกไขปญหาเอง หรือแกไขปญหา
รวมกับผูใชท่ีราชพัสดุผูสงคืน สวนราชการอื่น หรือผูเกี่ยวของ 
 ถาปรากฏวามีความเสียหาย หรือนาจะเกิดความเสียหายใด ๆ แกท่ีราชพัสดุ ซึ่งเปนการกระทําโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี ให
กรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดแจงขอมูลการกระทําดังกลาว ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานของ
ผูใชท่ีราชพัสดุดําเนินการทางวินัยและดําเนินการเรียกรองใหมีการรับผิดทางแพงตอไป” 



 ๑๖ 

แตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และหากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวโดยไมมีการแจงขอใชท่ีราชพัสด ุ
ก็ใหสิทธิการใชท่ีราชพัสดุดังกลาวส้ินสุดลง  
 เม่ือไดรับคําขอใชท่ีราชพัสด ุใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหรัฐวิสาหกิจใชท่ีราชพัสดุ
ดังกลาวโดยไมตองเสียคาตอบแทนตอไปไดตามความจําเปนและสมควร และเม่ือไดรับอนุญาตแลว ให
รัฐวิสาหกิจนั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงนี ้ 
 ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกบัการพิจารณาอนุญาตใหรัฐวิสาหกิจใชท่ีราชพัสดุตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ใหคณะกรรมการท่ีราชพัสดุเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 
      ใหไว ณ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
                    สมคิด  จาตุศรีพิทักษ 
                (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ) 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
  
หมายเหต ุ:  
 กฎกระทรวงฯ  พ.ศ.๒๕๔๕  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเปนการ
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับท่ี
ราชพัสดุตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตท่ีิราชพัสดุ  พ.ศ.๒๕๑๘  เพ่ือใหเหมาะสม
กับสถานการณในปจจุบันและสอดคลองกับการแบงสวนราชการของกรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง  
และเพ่ือกระจายอํานาจใหสวนภูมิภาค  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 กฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๔๙  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ 
โดยท่ีปรากฏวา ไดมีประชาชนบุกรุกท่ีราชพัสดุท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสงวนไวแตยังไมไดใชประโยชนในทางราชการ รัฐบาลจึงมีนโยบายแกปญหาการบุกรุกท่ีราช
พัสด ุโดยใหกรมธนารักษนําท่ีราชพัสดุท่ีถูกบุกรุกไปจัดใหประชาชนเชา สมควรแกไขเพ่ิมเติม
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับท่ีราชพัสด ุจึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้  
 กฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.๒๕๔๙  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ 
เนื่องจากกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให
สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเปนสวนราชการในกรมธนารักษ ซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของอธิบดีกรมธนารักษ 
โดยไมมีสํานักงานธนารักษจังหวัด ทําใหผูวาราชการจังหวัดไมสามารถมอบอํานาจใหสํานักงานธนา
รักษพ้ืนท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได จึงขาดความคลองตัวใน
การดําเนินงาน ประกอบกับสถานการณในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุใหสอดคลองกับการแบง



 ๑๗ 

สวนราชการของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง และเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 กฎกระทรวงฯ  (ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.๒๕๕๒  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ 
โดยท่ีในปจจุบันมีท่ีราชพัสดุท่ีสวนราชการสงวนไวแตยังไมไดใชประโยชน สมควรจะนํามาจัดหา
ประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืน หรือเม่ือมีการตรวจสอบท่ีราช
พัสดุแลวพบวามีท่ีวาง หรือมีการใชประโยชนโดยไมเหมาะสม หรือไมคุมคากับสภาพทําเลหรือภารกิจ 
อันเปนเหตุใหการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสมควรใหสงคืนกรมธนา
รักษเพ่ือนําไปใชประโยชนในทางราชการตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจอ่ืนท่ีเหมาะสมและมีความ
คุมคากวาตอไป ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดใหใชท่ีราชพัสดุเพ่ือจัดสวัสดิการภายในสวนราชการได และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมท้ังพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา 
ใช และจัดหาผลประโยชนในท่ีราชพัสดุไดเองสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล 
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุใหมีการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุเกิดประโยชน
สูงสุดและสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 


