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ระเบียบและแนวทางการใช้ที่ราชพัสดุ

โดย ดร. สรุทิน กรีด ารงศักดิ์
ผู้อ านวยการส่วนบริหารแผนกลยุทธ์

ส านักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์
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ความเป็นมาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ

พ.ร.บ. กรมราช
พัสดุ 

ร.ศ. ๑๐๙

(พ.ศ. 2434)

พระบรมราชโองการ
ของรัชกาลที่ ๖ ร.ศ. 
๑๔๐ (พ.ศ. ๒๔๖๔) 

ระเบียบการปกครองและ
การจัดหาประโยชน์ท่ีดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๔๘๕

พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ                 
พ.ศ. ๒๕๑๘

พ.ร.บ. ท่ีราชพัสดุ                 
พ.ศ. 2562

**พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 (มีผลบังคับใช้ 6 กรกฎาคม 2562)
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4. ที่ราชพัสดุ

เป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพยส์ินของแผ่นดินทุกชนิด ยกเว้น ที่รกร้างว่างเปล่า ที่ทรัพย์สินส าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน อสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิตบิุคคล และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยกรมธนารักษ์มหีน้าที่ในการปกครองดูแลบ ารุงรักษา
และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐ

สามารถยื่นค าร้องขอเช่าตามวัตถุประสงค์ต่อกรมธนารักษ/์ส านักงานธนารักษพ์ื้นที่ในท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

ไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ได้

มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของส่วนราชการเป็นหลัก เช่น เป็นที่ตั้งทีท่ าการ บ้านพักข้าราชการ หรือด าเนิน
กิจกรรมอื่นตามภารกิจของส่วนราชการ  ส่วนที่เหลือจากการใช้ราชการสามารถมาจัดให้เช่าได้

3

วัตถุประสงค์

การได้มา /การถือกรรมสิทธิ์
ของประชาชน

หน่วยงานผู้ดูแล 
/ ถือกรรมสิทธิ์

การเข้าใช้ประโยชน์
ของประชาชน
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สาระส าคัญของพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

ก าหนดค านิยามของ “ส่วนราชการ” “หน่วยงานของรัฐ” 
ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับความเหมาะสมของหน่วยงานของ
รัฐในปัจจุบัน

มีบทก าหนดโทษทางอาญา เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
การบุกรุกที่ราชพัสดุ

ก าหนดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารที่ราชพัสดุ
นอกราชอาณาจักรและทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร

คณะกรรมการที่ราชพัสดุ มี 12 คน โดยเพิ่มในส่วนของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านที่ดิน 
และด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ให้ความหมายของที่ราชพัสดุ ให้มีความหมายครอบคลุมถึง
ที่ดินที่สงวนหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
และที่ดินที่สงวนหวงห้ามไว้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ตามกฎหมาย

น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าและการขึ้นทะเบียน
ที่ราชพัสดุ รวมทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ การจัดหา
ประโยชน์  และการเรียกคืนที่ราชพัสดุ รวมถึงการโอน
กรรมสิทธิใ์นที่ราชพัสดุและการถอนสภาพที่ราชพัสดุมาไว้
ในร่างพระราชบัญญัติ

การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุไม่อยู่ในบังคับที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายร่วมลงทุนฯ เว้นแต่เป็นการจัดหา
ประโยชน์ในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ
สาธารณะที่มีมูลค่าโครงการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายร่วมลงทุนฯ
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การได้มาซ่ึงที่ราชพัสดุ

1
• การประกาศสงวนหวงห้ามไว้ใช้ในราชการ

2
• ตกเป็นของรัฐเนื่องจากค้างช าระภาษีอากร

3
• โดยค าพิพากษาของศาล

4
• โดยการเวนคืน

5
• โดยผลของกฎหมาย

6 • โดยกฎหมายพิเศษ

7 • ที่ดินเหลือจากการเวนคืน

8 • รัฐบาลซื้อด้วยเงินงบประมาณ

9 • เอกชนยกให้รัฐบาล

10 • โบราณสถาน ก าแพงเมือง คูเมือง

11 • โดยเหตุอื่น



ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

- วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก เ พื่ อ        
ใช้ประโยชน์ในราชการ

วัตถุประสงค์การใช้
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

- ท่ีราชพัสดุท่ีไม่ใช้ราชการ  
จะน ามาจัดหาผลประโยชน์
โดยการจัดให้เช่าเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทรัพย์สินและหารายได้
เข้ารัฐ
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การใช้ที่ราชพัสดุ
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กฎหมายที่ราชพัสดุ กรณีการใช้ที่ราชพัสดุ

ผู้มีสิทธิขอใช้ :

- ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ
ศาล หรือองค์กรอัยการ หรือรัฐสภา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอใช้ที่ราชพัสดุ :

- ในกรุงเทพมหานคร
ผู้ขอใช้ต้องท าความตกลงกับกรมธนารักษ์

- ในจังหวัดอ่ืน
ให้ขอใช้ต่อส านักงานธนารักษ์พื้นท่ี

การใช้ประโยชน์ท่ีราชพัสดุ :

- เพื่อการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ให้ถือเป็นการใช้
ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการ

หน้าท่ีของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ :

- มีหน้าที่ดูแลและบ ารุงรักษาท่ีราชพัสดุ และต้องจัดท ารายงานสภาพการ
ใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองต่อกรมธนารักษ์ปีละครั้ง

กรณีมีปัญหาในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุ :

- ให้คณะกรรมการที่ราชพัสดุเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ราชพัสดุ (บังคับใช้ตามมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ ที่ราชพัสดุ 2562)

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปกครอง ดูแล บ ารุ งรักษา ใช้  และจัดหา
ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุท่ีมิใช่ท่ีดินที่เป็นสาธารณ

สมบัติของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

การปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาที่ราชพสัดุ

การใช้ที่ราชพสัดุ

การส่งคืนที่ราชพสัดุ

การโอนคืนให้เจ้าของหรือทายาท

การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

การจัดสวัสดิการในเชิงธรุกจิ

9

การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ



ความหมายของผู้ขอใช้ / ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545
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ผู้ขอใช้ / ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ

กระทรวง
ทบวง
กรม

หน่วยงาน
ของรัฐ

องค์กรอื่น
ของรัฐ

องค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจ
ที่เป็นนิติบุคคล

ที่มีสิทธิใช้ที่ราชพัสดุ
ได้ตามกฎหมาย

+



ค านิยามของผู้ขอใช้ / ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
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กระทรวง 
ทบวง กรม

หมายถึง ส่วนราชการตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
เช่น กระทรวงกลาโหม  ส านักนายกรัฐมนตรี กรมสรรพากร ฯลฯ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร               
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง

หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรอิสระท่ีเกิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เช่น  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ฯลฯ

หน่วยงานของรัฐ



ค านิยามของผู้ขอใช้ / ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
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องค์กรอื่นของรัฐ
หมายถึง องค์การหรือหน่วยงานนอกเหนือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
และมีบทบัญญัติกฎหมายจัดต้ังขึ้นเป็นการเฉพาะ เช่น สถาบันพระปกเกล้า  กองทุนสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ(สสส.) ส านักงาน คปภ.ฯลฯ 

หมายถึง  รัฐวิสาหกิจท่ีปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุก่อนวันท่ี 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2519 และได้ท าความตกลงเกี่ยวกับการใช้ท่ีราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2545 แล้ว

รัฐวิสาหกิจท่ีเป็น
นิติบุคคลที่มีสิทธิใช้

ท่ีราชพัสดุตามกฎหมาย



สิทธิการใช้ที่ราชพัสดุของผู้ขอใช ้/ ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
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หน่วยงาน สิทธิการใช้ท่ีราชพัสดุ
ในทางราชการ

หมายเหตุ

ใช้ เช่า

1. กระทรวง ทบวง กรม 

2. หน่วยงานของรัฐ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. องค์กรอื่นของรัฐ   ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการที่ราชพัสดุ

5. รัฐวิสาหกิจ
5.1 รัฐวิสาหกิจใช้ประโยชน์ก่อน กฎกระทรวงฯ  พ.ศ. 

2519 และท าความตกลงตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 แล้ว


5.2 รัฐวิสาหกิจอื่นนอกเหนือจาก 5.1 



หลักเกณฑ์การขอใชท้ี่ราชพัสดุ
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กทม.

ยื่นค าขอใชแ้ละเหตุผล
ความจ าเป็นต่อกรมธนารักษ์

จังหวัดอื่น

ยื่นค าขอใชแ้ละเหตุผล
ความจ าเป็นต่อส านักงาน
ธนารักษ์พื้นที่โดยต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด

*** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ข้อ 14 ***

ขอใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น เอกสารประกอบการยื่นค าขอ

1. แบบขอใช้ท่ีราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 
ทบวง กรม หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว

2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุที่ขอใช้  
3. เอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณหรือค าขอตั้งงบประมาณของโครงการท่ีประสงค์

จะใช้ที่ราชพัสดุ  
4. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีราชพัสดุแปลงท่ีมีการขอใช้ท้ังแปลงและแสดงการใช้

ประโยชน์บริเวณใกล้เคียง
5. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเฉพาะบริเวณท่ีขอใช้แสดงรายการอาคารสิ่งปลูก

สร้างในท่ีดิน  โดยมีมาตราส่วนถูกต้องตามหลักวิชาการและมีผู้ทรงคุณวุฒิรับรอง
6. แผนท่ีสังเขปแสดงที่ตั้งท่ีราชพัสดุและระยะห่างจากสถานท่ีส าคัญของจังหวัด
7. ส าเนาหนังสือแสดงความยินยอมจากส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในท่ีราช

พัสดุนั้นอยูก่่อน (เฉพาะกรณีท่ีราชพัสดุที่ขอใชม้ีส่วนราชการอื่นครอบครองใช้
ประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว) 

8. วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานหรือการประกอบกิจการ  เอกสารท่ีแสดงฐานะทาง
การเงิน  รายได้  และผลประกอบการตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี 
(เฉพาะกรณีผูข้อใช้ท่ีราชพัสดุเป็นองค์กรอื่นของรัฐ)  

**หมายเหตุ**
- ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะเข้าใช้ประโยชน์ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษแ์ล้ว
- กรณีองค์กรอื่นของรัฐขอใช้ต้องน าเสนอ คกก.ที่ราชพัสดุพิจารณาว่าจะให้ใช้หรือให้เช่า

*** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ข้อ 14 ***
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เก
ณ

ฑ์ม
าต

รฐ
าน

รายการ ประเภท มาตรฐานการใช้

ท่ีท าการ ▪ การขอใช้ท่ีดินราชพัสดุ เนื้อท่ีไม่เกิน  1 ไร่

▪ การขอใช้อาคารราชพัสดุ เนื้อท่ีไม่เกิน  10 ตรม./คน

**หมายเหตุ**
ที่ท าการ  หมายถึง  สถานที่ท างาน เช่น อาคารที่ท าการ  ห้องสมุดประชาชน  ศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นต้น
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เก
ณ

ฑ์ม
าต

รฐ
าน

รายการ ประเภท มาตรฐานการใช้

บ้านพักข้าราชการ

▪ ประเภทบริหาร   ระดับต้นและระดับสูง
▪ ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ

บ้านเด่ียวเน้ือท่ีไม่เกิน 200 ตรว.

▪ ประเภทอ านวยการ ระดับต้นและระดับสูง
▪ ประเภทวิชาการ     ระดับช านาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ
▪ ประเภทท่ัวไป        ระดับทักษะพิเศษ

บ้านเด่ียวเน้ือท่ีไม่เกิน 150 ตรว.

▪ ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ
▪ ประเภทท่ัวไป     ระดับช านาญงานและระดับอาวุโส

บ้านเด่ียวเนื้อท่ีไม่เกิน 100 ตรว.

▪ ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ
▪ ประเภทท่ัวไป     ระดับปฏิบัติงาน

- บ้านแฝดเนื้อท่ีไม่เกิน  50 ตรว.
- อาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วยใช้เนื้อท่ี
ไม่เกิน 450 ตรว.
- อาคารชุดพักอาศัย 30 หน่วยใช้เนื้อท่ี
ไม่เกิน 650 ตรว.
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เก
ณ

ฑ์ม
าต

รฐ
าน

รายการ กิจการ ลักษณะการด าเนินการ

กิจการ
สาธารณูปโภค

ถนน
▪ การขยายความกว้างหรือความยาว  การปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนท่ีมีอยู่เดิม 

ในท่ีราชพัสดุหรือถนนในเขตคันคลองชลประทาน

▪ การตัดถนนใหม่ในท่ีราชพัสดุ  เชื่อมระหว่างถนนสาธารณะกับถนนสาธารณะ

▪ การตัดถนนใหม่ในท่ีราชพัสดุ  เชื่อมระหว่างทางหรือถนนภายในท่ีราชพัสดุ         
ท่ีมีอยู่เดิม

ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  
การระบายน้ า  การสื่อสาร

▪ การปักเสา พาดสายไฟฟ้า หรือปรับปรุงซ่อมแซมเสาหรือสายไฟฟ้า
▪ การวางหรือปรับปรุง ซ่อมแซมท่อประปา ท่อระบายน้ า
▪ การวางหรือปรับปรุง ซ่อมแซมสายโทรศัพท์ หรือสายส่งระบบการสื่อสาร

ระบบโครงข่ายคมนาคม
ที่ใช้ในการสัญจรไปมา

▪ การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อมระหว่างถนนสาธารณะ ทางยกระดับ
หรือทางลอด หรืออุโมงค์ข้ามแยก

▪ การก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม
▪ หรือลักษณะการด าเนินการจัดสร้างระบบโครงข่ายการจราจรท่ีมีลักษณะเดียวกัน
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เก
ณ

ฑ์ม
าต

รฐ
าน

รายการ ประเภท มาตรฐานการใช้

การจัดสร้าง
สาธารณูปการ

▪ สวนสาธารณะ เนื้อท่ีไม่เกิน 10 ไร่

▪ สนามกีฬา  ลานกีฬา เนื้อท่ีไม่เกิน 3 ไร่

▪ การก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง  ป้อมยาม  ป้อมต ารวจ  
ศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือการท่องเท่ียว หรือการด าเนินการใน
ลักษณะเดียวกันในท่ีราชพัสดุท่ีอยู่ในเขตทางหรือเขตชลประทาน

ให้ใช้ท่ีราชพัสดุจ านวนเนื้อท่ี               
ตามความจ าเป็น

▪ การติดต้ังป้ายบอกทางหรือป้ายประชาสัมพันธ์ของทางราชการ
ในท่ีราชพัสดุท่ีอยู่ในเขตทางหรือเขตชลประทาน

ให้ใช้ท่ีราชพัสดุจ านวนเนื้อท่ี               
ตามความจ าเป็น
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การด าเนินการด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ

เมื่อได้มาซึ่งท่ีราชพัสดุ

เมื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีราชพัสดุ

ส ารวจรายการท่ีดินและ
อ า ค า ร สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง               
ขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้มาหรือ 
ปลูกสร้างแล้วเสร็จ

เอกสารที่ใช้ประกอบการน าส่งขึ้นทะเบียน
1.  แบบฟอร์มการน าส่งขึ้นทะเบียนในแต่ละกรณี  ได้แก่  แบบส ารวจรายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 03)   แบบส ารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง             

ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 04)  แบบส ารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 05)
2.  เอกสารหลักฐานการได้มา  หรือหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารหลักฐานแสดงการได้รับงบประมาณหรือบริจาค
3.  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดินและหรืออาคารสิง่ปลูกสร้าง
4.  หลักฐานการอนุญาตให้ใช้/ให้เช่าที่ดิน (กรณีเป็นอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลกูอยู่บนทีด่ินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ) (ถ้ามี)

กทม.  - ยื่นกรมธนารักษ์
จังหวัดอื่น - ยื่นต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่
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การด าเนินการด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ (ต่อ)

ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ดัดแปลงหรือ
ต่อเติมแล้วเสร็จ

เอกสารที่ใช้ประกอบการด าเนินการ
แบบส ารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 04)  หรือ  แบบส ารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนทีด่ินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ 
(แบบ ทร. 05) (แล้วแต่กรณี)

กทม.  - ยื่นกรมธนารักษ์
จังหวัดอื่น - ยื่นต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่

กรณีดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารท่ีมีมูลค่าของการ
ดัดแปลงหรือต่อเติมไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท

แจ้งให้กรมธนารักษ์ทราบ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขทะเบียน
ท่ีราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ  (มติ ครม. เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2547)

▪ ต้องตรวจสอบดูแลเพ่ือป้องกันการบุกรุก
▪ หากมีการบุกรุกให้ประสานกับกรมธนารักษ์เพ่ือวางแผนและด าเนินการ

แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
▪ กรณีปล่อยปละละเลยให้มีการบุกรุก  ต้องรับผิดชอบในการด าเนินการให้

ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ก่อนส่งคืน
▪ ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
▪ ในการส่งมอบรับมอบงานในหน้าที่เมื่อมีการแต่งตั้งโยกย้าย  ให้มีการ         

ส่งมอบรับมอบที่ราชพัสดุในความครอบครองใช้ประโยชน์ด้วย
▪ ในการพิจารณาความดีความชอบ  ให้ ผู้ใช้ที่ ราชพัสดุน าผลการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุของเจ้าหน้าที่ไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาความดีความชอบด้วย

▪ ให้ก่อสร้างรั้วเฉพาะที่ดินราชพัสดุแปลงที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน               
ที่จะต้องป้องกันการบุกรุก  โดยควรมีลักษณะชั่วคราวและประหยัด  
กรณีไม่ได้สร้างรั้วให้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจแนวเขตที่ดินอยู่เสมอ

▪ กรณีเลิกใช้ประโยชน์ให้รีบส่งคืนให้กรมธนารักษ์  หากปล่อยทิ้งว่าง
จนเกิดการบุกรุก  กรมธนารักษ์จะรายงานหัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้เพื่อ
ด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ราชพัสดุ

▪ จัดท าแผนการใช้ที่ ราชพัสดุ ในแต่ละปีส่งให้ กรมธนารักษ์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุว่ามีความเหมาะสม
เพียงใด
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ (ต่อ)

ต้องควบคุมดูแลมิให้ราษฎรบุกรุกเข้าถือครองที่ราชพัสดุ  หากตรวจสอบพบให้แจ้งผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ภายในก าหนดเวลา

ร้องทุกข์กล่าวโทษทางอาญาต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของท้องที่ 
ซึ่งที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ก ร ณี ผู้ บุ ก รุ ก ไ ม่ ยิ น ย อ ม  

ปฏิบัติตามให้ด าเนินการดังนี้

แจ้งกรมธนารักษ์ทราบเพื่อพิจารณาฐานะทางคดีและขึ้นทะเบียน
รายชื่อผู้บุกรุกที่ขาดสิทธิซึ่งพึงมีพึงได้จากการจัดที่ดินให้แก่
ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล

รายงานผลคดีให้กรมธนารักษ์ทราบทุกระยะ
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การใช้ที่ราชพัสดุ

- เข้าท าประโยชน์ในที่ราชพสัดุตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตให้ครบถ้วนภายในก าหนด 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพสัดุที่กรมธนารกัษก์ าหนดให้ครบถ้วน

- ดูแลและบ ารุงรกัษาที่ราชพัสดุเสมอด้วย “วิญญูชนพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง”  และอนุญาตให้ผู้แทนของกรมธนารกัษเ์ข้าตรวจสอบสภาพ        
ที่ราชพัสดุที่ได้รบัอนุญาตให้ใช้หรือครอบครองเป็นครั้งคราวในระยะเวลาอันควร

- ห้ามน าที่ราชพสัดุที่ได้รบัอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทางราชการไปจัดหาประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากกรมธนารกัษ์

- จัดท ารายงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองหรือใช้ประโยชน์ตอ่กรมธนารกัษภ์ายในเดือนสิงหาคมของทุกปีตาม
แบบที่กรมธนารักษก์ าหนด

- ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพสัดุ พ.ศ. 2545
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรกุที่ราชพสัดุตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่
นร 0505/ว 109  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 อย่างเคร่งครดั
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

- กรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดตุ้องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในทางราชการเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ได้รบัอนุญาตไว้เดิม ต้องมีหนังสือแจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารกัษ ์ ซึ่งลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม  หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจาก
ส่วนราชการดังกล่าว  พร้อมแจ้งเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน 

- ใน กทม.ยื่นขอเปลี่ยนแปลงต่อกรมธนารักษ์  / ในจังหวัดอื่นยื่นต่อส านักงานธนารกัษพ์ื้นที่

- เอกสารหลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนแปลง  ได้แก่  
- หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงซึ่งลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม
- รายละเอียดโครงการใช้ประโยชน์ที่ขอเปลี่ยนแปลง  
- เอกสารการได้รบัอนุมัติงบประมาณหรือค าขอตั้งงบประมาณ  
- แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่อนุญาตให้ใช้เดิมและบริเวณที่ขอเปลี่ยนแปลง

หน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  - ด้านการใช้ที่ราชพัสดุ
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การใช้ที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยการบริจาคตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้

เมื่อได้รับบริจาคที่ดินจากเอกชนโดยมีเงื่อนไขให้ 
เข้าใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค

เข้าใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์

ของผู้ยกให้

เข้าใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ภายใน

ระยะเวลาที่ผู้ยกให้ก าหนด

เข้าใช้ประโยชน์
ภายใน 5 ปีนับแต่

วันที่ยกให้

กรณีไม่ด ำเนินกำร
ผู้ใช้ท่ีราชพัสดุมีหน้าที่ต้องแจ้งกรมธนารักษ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว   เพื่อทีก่รมธนารักษ์จะได้แจ้งให้ผู้ยกให้
หรือทายาทมาย่ืนเรื่องขอรับท่ีราชพัสดุดังกล่าวคืนต่อไป

กรณีไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด / ประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่างจากวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้

ท าความตกลงกับผู้ยกให้หรือทายาท
ก่อนครบก าหนดเวลาที่ผู้ยกให้ก าหนด  

หรือก่อนครบก าหนด 5 ปี

กรณีผู้ยกให้หรือทายาท   
ไม่ยินยอมและลว่งเลยเวลา

ที่ก าหนดแล้ว

หมายเหตุ ในการรับบริจาคท่ีดินจากเอกชน  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2550  
ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติว่า  ในการรับบริจาคท่ีดินจากเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการนั้น  หาก 
ส่วนราชการใดไม่มีแผนงานหรือโครงการท่ีชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ท่ี
แสดงความประสงค์จะยกท่ีดินให้แก่ทางราชการ  ส่วนราชการนั้น ๆ ไม่ควรรับบริจาคท่ีดินดังกล่าวไว้ตั้งแต่ต้น  
เนื่องจากจะเป็นปัญหาในภายหลัง  หากทางราชการมิได้เข้าใช้ประโยชน์ในท่ีดินนั้นจริง  และผู้ยกให้หรือ
ทายาทได้แจ้งความประสงค์ขอที่ดินคืน

หน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  - ด้านการใช้ที่ราชพัสดุ
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การตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน ถมดิน หรือด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของที่ราชพัสดุ

- การด าเนินการที่มีลักษณะที่เป็นการท าลายหรอืเปลี่ยนแปลงสภาพที่ราชพัสดุจะต้องได้รบัอนุญาตจากกรมธนารกัษก์่อน

- ใน กทม.ยื่นขอเปลี่ยนแปลงต่อกรมธนารักษ์  / ในจังหวัดอื่นยื่นต่อส านักงานธนารกัษ์พื้นที่

ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์

ต้องเป็นกรณีการกระท าเพื่อบ ารงุรักษาที่ราชพัสดเุสมือนเช่นวิญญูชนจะพึงด าเนินการในทรพัย์สนิของตนเอง  ดังนี้  

- การขุดดินในที่ราชพัสดเุพื่อปรับปรุงสภาพการใช้ที่ราชพัสด ุเช่น การขุดบ่อ ขุดสระ  ปรับปรุงถนนภายใน  การปรับสภาพพื้นดิน  เป็นต้น

- การตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดตุามความจ าเป็น  เช่น  เพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่  ต้นไม้กีดขวางสายไฟฟ้าหรอือาจจะโค่นล้มเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน  การตัดฟันต้นไม้ขนาดเล็กเพื่อประโยชน์ในการท านุบ ารงุรักษาที่ราชพัสด ุ เป็นต้น  

หน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  - ด้านการใช้ที่ราชพัสดุ



27

การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ

4 กรณี
1. สร้างเกิน 25 ปี
2. ช ารุดใช้ไม่ได้
3. ความลับทางทหาร
4. สร้างอาคารใหม่ทดแทน

จังหวัดอื่น   ยื่นขออนุญาตต่อกรมธนา
รักษ์

*** เมื่อรื้อถอนแล้วต้องรายงานให้กรมธนารักษ์ /
ธนารักษ์พื้นที่ทราบ ***

การรื้ อ ถอนนอกเหนือ  4  กรณี          
ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ์/
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ใช้รื้อถอนได้เอง

**หมายเหตุ** อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  ศิลปกรรม  หรือสถาปัตยกรรมที่ควรอนุรักษ์ หรือมีสภาพที่ยังใช้ประโยชน์ในราชการต่อไปได้  ผู้ใช้ฯต้อง
ตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นก่อนรื้อถอน

ผู้ใช้ต้องขออนุญาต

เอกสารประกอบการขอรื้อถอน
- แบบแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทีเ่ป็นที่ราชพัสดุ  (แบบ ทบ. 3)
- ส าเนาหนังสือแสดงการยินยอมหรอืการอนุมตัใินการรื้อถอนจาก

หน่วยงานต้นสังกดั

หน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  - ด้านการใช้ที่ราชพัสดุ
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การด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุท่ีได้มาจากที่ราชพัสดุ

การจ าหน่าย

✓ ตั้งคณะกรรมการประเมินราคาวัสดุที่จะจ าหน่าย
✓ ประมูลขายตามระเบียบพัสดุ
✓ น าเงินค่าขายส่งคลงัเป็นรายได้

ของกรมธนารักษ์

การน าวัสดุไปใช้ประโยชน์

✓ ขออนุญาตกรมธนารักษ์/ธนารักษ์พื้นที่
✓ ตั้งกรรมการตรวจนับวัสดุ
✓ เหลือจากใชใ้ห้ประมูลขายน ารายได้
ส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์

*** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ข้อ 22 *** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ข้อ 22

หน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  - ด้านการใช้ที่ราชพัสดุ
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การน าวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์

- ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ / ธนารักษ์พ้ืนท่ี    

- น าไปใช้ประโยชน์ในราชการ 2 กรณีคือ
(1) สร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีต้องน าส่ง

ขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ
(2) การจัดท าวัสดุอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ทาง

ราชการ

- ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ / ธนารักษ์
พื้นท่ี  พร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น

- กรมธนารักษ์จะพิจารณาอนุญาตตาม
ความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ท่ีทางราชการจะได้รับเป็นส าคัญ

- ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ / ธนารักษ์
พื้นท่ี  โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
และประโยชน์ท่ีสาธารณชนพึงจะได้รับ

หน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  - ด้านการใช้ที่ราชพัสดุ
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การน าดินที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ าในที่ราชพัสดุให้กับผู้รับจ้างเพื่อหักเป็นค่าจ้างขุด

▪ ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ / ผู้ว่าราชการจังหวัด   

▪ ต้องเป็นการด าเนินการท่ีอยู่ในเขตทางน้ าชลประทานตาม พรบ.ชลประทานหลวง และเป็นการด าเนินการเพื่อป้องกัน 
หรือบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดจากปัญหาภัยแล้งหรือน้ าท่วม

▪ ในการด าเนินการให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินราคากรวด หิน ดิน ทราย ท่ีขุดได้  แล้วน าไปหักกับค่าจ้าง
ด าเนินการ  กรณีราคาดินมากกว่าค่าจ้าง  เอกชนต้องจ่ายเงินส่วนต่างน าส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์

หน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  - ด้านการใช้ที่ราชพัสดุ
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▪ ท่ีราชพัสดุท่ีสงวนไว้แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ  สามารถน ามาจัดให้เช่าหรือจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอื่นเป็น
การชั่วคราวได้  ใน 4 กรณี คือ
(1)  การให้เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
(2)  การให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(3)  การให้เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
(4)  การให้เช่าอาคารราชพัสดุ   

▪ ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์  โดยผู้ใช้ที่ราชพัสดุต้องให้ความยินยอมให้ด าเนินการจัดให้เช่า

หน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  - ด้านการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
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▪ เลิกใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ

▪ ไม่ใช้ประโยชน์ตามท่ีได้รับอนุญาต

▪ ใช้ประโยชน์ไม่ครบถ้วน

▪ ใช้แตกต่างจากที่ได้รับอนุญาต

▪ เข้าครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

▪ ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด

▪ มิได้บ ารุงรักษาจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  และไม่ด าเนินการแก้ไข
โดยไม่มีเหตุผลเมื่อได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์

▪ กรมธนารักษ์ตรวจสอบรายงานการใช้ทีร่าชพัสดุแล้วเห็นว่ามีท่ีว่าง / 
ใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม/ไม่คุ้มค่ากับสภาพท าเลหรือ ภารกิจ  และที่ดิน
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอื่นทีเ่หมาะสมกว่า

• ส่งคืนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกใช้ประโยชน์

• ส่งคืนภายใน 30 วันนับแต่

- นับแต่วันที่ครบก าหนด 2 ปีทีไ่ด้รับอนุญาตให้ใชห้รือครอบครอง

- นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์ใหส้่งคนืที่ราชพัสดุ

• ส่งคืนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์
ให้ส่งคืนที่ราชพัสดุ

หน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  - ด้านการส่งคืนที่ราชพัสดุ (8 กรณี)



ข้อพึงระวังเกี่ยวกับกรอบอ านาจหน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
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รายการ อ านาจหน้าที่

ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์

1. การอนุญาตให้หน่วยงานอื่นเข้าใช้           
ที่ราชพัสดุในความครอบครอง

 

(โดยผู้ใช้ที่ราชพัสดุให้ความยินยอม)

2. การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  

(โดยผู้ใช้ที่ราชพัสดุให้ความยินยอม หรือ ส่งคืนที่ราช
พัสดุให้กรมธนารักษ์ด าเนินการจัดให้เช่า)

3. การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 

(ถือเป็นการใช้ประโยชน์ในทางราชการ)

4.    การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 

(คณะกรรมการสวัสดิการส่วนราชการผู้ใช้พิจารณาให้
จัดสวัสดิการ / หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตต่อ

กรมธนารักษ)์



(กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตให้จัดสวัสดิการ          
ในเชิงธุรกิจ)



การด าเนินการทางกฎหมายกรณีใชแ้ล้วเกิดความเสียหายต่อที่ราชพัสดุ
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กระท าโดย         
จงใจ

ประมาท
เลินเล่อ
ร้ายแรง

กระท าการโดย
ปราศจากอ านาจ

/นอกเหนือ
อ านาจหน้าที่

เจตนาทุจริต

▪ กรมธนารักษ์จะแจ้งข้อมูลการกระท าดังกล่าวให้หัวหน้า
ส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  เพื่อ
ด าเนินการทางวินัยเกี่ยวกับการรับผิดทางแพ่ง

▪ กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น  กรมธนารักษ์จะแจ้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบด้วย

21

3 4

กรณีที่มีความเสียหาย หรือน่าจะเกิดความเสียหายแก่ที่ราชพัสดุ
ซึ่งเกิดจาก 4 กรณีคือ



การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
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วัตถุประสงค์ของที่ราชพัสดุ

วัตถุประสงค์รอง

กรณีที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสงวนไว้แต่ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์ในทางราชการ จะน ามาจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดท าสัญญา
ต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้ แต่จะต้องเป็นการจัดหาประโยชน์เป็นการ
ชั่วคราว

อยู่อาศัย

3,652 แปลง  19,093 ไร่
91,997 ราย

การเกษตร

1,913 แปลง  325,138 ไร่
49,566 ราย

2,435 แปลง  52,769 ไร่
5,819 ราย

อื่นๆอาคารราชพัสดุ

26,888 หลัง 
20,776 ราย

http://2.bp.blogspot.com/-BLwZ3ToY6Hk/UGwDuJBTDYI/AAAAAAAAA9w/Y5_hrcr6UFM/s1600/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG


37

กฎหมายที่ราชพัสดุ กรณีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

การน าท่ีราชพัสดุมาจัดหาประโยชน์ :

- ต้องเป็นที่ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือไม่ได้สงวนไว้ใช้
ประโยชน์ในทางราชการ
- ต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และกระท าได้โดยเพื่อ
การสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อ
การสาธารณกุศล สงเคราะห์ข้าราชการ หรือสวัสดิการข้าราชการ
- ด าเนินการได้ โดยวิธีการเช่า การจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืน

อ านาจในการจัดให้เช่า การใช้สิทธิตามสัญญา บอกเลิก :

- เป็นของอธิบดี โดยอธิบดีจะมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ธนารักษ์พ้ืนที่ 
หรือผู้ใช้เป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้

การจัดหาประโยชน์จะต้องค านึงถึง

- วัตถุประสงค์ในการจัดหาประโยชน์
- สภาพและที่ต้ังของที่ราชพัสดุ
- อัตราค่าเช่าตามปกติในท้องตลาด
- ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากค่าเช่าที่ได้รับ
- มูลค่าอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินที่ตกเป็นของกระทรวงการคลัง
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การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
2. การจัดท าสัญญาต่างตอบแทน
อื่นๆ นอกเหนือจากการจัดให้เช่า

1. การจัดให้เช่า

เพื่ออยู่อาศัย เพื่อประกอบการเกษตร

อาคารราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

เพื่อปลูกสร้างอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์ให้

กระทรวงการคลัง

ท่าอากาศยาน

ท่าเทียบเรือ

ปักเสา 
พาดสายไฟฟ้า

** ท้ังนี้ การคิดค่าเช่าค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค าสั่งกรมธนารักษ์ ท่ี683/2560
ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2560
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1. การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ

2. การน าไปให้หน่วยงานเอกชน/
บุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ 
(นอกเหนอืจากระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ

ภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547)

มี 2 ประเภท 1. การน าที่ราชพัสดุไปจัด
ส วั ส ดิ ก า ร ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การจั ดสวั สดิ ก า รภาย ใน
ส่วนราชการ พ.ศ. 2547

1.1 สวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ

1.2 สวัสดิการเชิงธุรกิจ

ไม่ต้องท าสัญญาเช่า ต้องขออนุญาตจัดให้เช่า

กรมธนารักษ์จัดท าสัญญาเช่ากับคณะกรรมการ 
หรือเอกขนท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ

ได้รับความยินยอมจากส่วนราชการ
ว 61 ลว. 24 พ.ค. 2562

หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นผู้อนุญาต

ให้ความยินยอม 

กรมธนารักษ์จัดท าสัญญาเช่ากับเอกชน

ส่งคืนที่ราชพัสดุ



วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีพ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการ
จัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติ หรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ โดยมิเป็นไปในเชิงธุรกิจ

ออมทรัพย์

ให้กู้เงิน

เคหะ
สงเคราะห์

ฌาปนกิจ
สงเคราะห์กีฬา

และนันทนาการ

ร้านค้า
สวัสดิการ

ฝึกวิชาชีพ

การสงเคราะห์
ด้านอ่ืนๆ 

ผู้ให้บริการ
คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ผู้รับบริการ
ข้าราชการที่เป็นสมาชิกสวัสดิการเป็นหลัก

สภาพท าเล
เป็นท าเลที่ไม่เอื้อบริการบุคคลภายนอก

เวลาท าการ
ใกล้เคียงกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ

การจัดสวัสดิการภายในสว่นราชการ
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ขั้นตอนการขอจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

คณะกรรมการสวัสดิการพิจารณาให้มี
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต
ให้ใช้ท่ีราชพัสดุ 

อนุมัติให้ใช้น้ า กระแสไฟฟ้าหรือ
สิ่งสาธารณูปโภคอื่น ได้โดยประหยัด



การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกจิ

วัตถุประสงค์ : กิจกรรม/กิจการท่ีเป็นสวัสดิการภายในส่วนราชการท่ีคณะกรรมการฯ จัดให้มีขึ้นในทางการค้ากับสมาชิก
และบุคคลภายนอกทั่วไป เช่น

ผู้ให้บริการ
มอบให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนคกก.สวัสดิการ

ผู้รับบริการ
สมาชิกสวัสดิการและบุคคลภายนอกทั่วไป

สภาพท าเล
เอื้อหรือมุ่งบริการบุคคลภายนอกทั่วไป

เวลาท าการ
เกินกว่าระยะเวลาปฏิบัติราชการ

ร้านอาหาร ร้านเครื่องด่ืม

ตลาดนัด

รับถ่ายเอกสาร

ร้านซักรีด

Fitness ปั๊มน้ ามัน

สถานพัก
ตากอากาศ

ร้าน 7-11

ร้านเสริมสวย
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ขั้นตอนการขอจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ

คณะกรรมการสวัสดิการพิจารณา    
ให้มีการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ

เสนอโครงการให้กรมธนารักษ์หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี

พิจารณาอนุญาตให้เช่าท่ีราชพัสดุ

ช าระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
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หลักเกณฑ์ “สวัสดิการภายในส่วนราชการ” และ “สวัสดิการในเชิงธุรกิจ”
สวัสดิการภายในส่วนราชการ สวัสดิการในเชิงธุรกิจ

ผู้ให้บริการ
คณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการ / 
คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการเป็นผู้จัด

ผู้รับบริการ
ข้าราชการที่เป็นสมาชิกสวัสดิการเป็นหลัก

เจตนารมณก์ารจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ข้าราชการ เพื่อประโยชน์แก่การด ารงชีพ
นอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้เป็นกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชน์แก่
การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ โดยมิได้เป็นไปในเชิงธุรกิจ

สภาพท าเลที่ตั้งของที่ดินและหรืออาคารที่ใช้
ต้องไม่เอื้อ / มุ่งให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นหลัก

ระยะเวลาเปิดและปิดของกิจกรรม
ต้องใกล้เคียงกับระยะเวลาของการปฏิบัติราชการ

เจตนารมณ์การจัดสวัสดิการ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
หรือช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ข้าราชการ
ความเสี่ยง
มีความเสี่ยงในการลงทุนน้อย 
และคณะกรรมการสวัสดิการสามารถรับผิดชอบต่อความเสี่ยงนั้นได้
การด าเนินการ
ต้องไม่กระทบต่อภารกิจหลักของส่วนราชการ
ค่าบริการต้องเป็นธรรมและไม่บังคับให้ต้องใช้บริการ
สภาพท าเลที่ตั้งของที่ดินและหรืออาคารที่ใช้

ต้องด าเนินการในที่ดิน อาคาร / สถานที่ที่อยู่ในความครอบครอง ก ากับดูแล 
ของส่วนราชการและได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ดิน อาคาร / สถานที่ จากหัวหน้า
ส่วนราชการหรือกรมธนารักษ์

รายได้
รายได้ทั้งหมดเข้ากองทุนสวัสดิการ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
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ประเภทของสวัสดิการภายในส่วนราชการและสวัสดิการในเชิงธุรกิจ

1. การออมทรัพย์
2. การให้กู้เงิน
3. การเคหะสงเคราะห์
4. การฌาปนกิจสงเคราะห์
5. การกีฬาและนันทนาการ
6. การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ
7. การฝึกวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้หรือลดรายจ่าย
ให้แก่สมาชิก
8. การสงเคราะห์ข้าราชการในด้านอ่ืนๆ เช่น เงินช่วย
ค่าอาหาร เงินช่วยค่าเดินทาง เงินช่วยค่าเครื่องแบบ/เคร่ือง
แต่งกาย เงินทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เป็นต้น
9. กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในส่วนราชการประเภทอื่น
ตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร

1. ร้านขายอาหาร
2. ร้านขายเครื่องดื่มและหรืออาหารว่าง
3. ร้านขายสินค้าอุปโภค บริโภค
4. กิจการตลาดนัด
5. ร้านรับถ่ายเอกสาร
6. งานขายหนังสือและ/ขายเครื่องเขียน
7. ร้านตัดผม หรือร้านเสริมสวย
8. ร้านขายเสื้อผ้า หรือร้านรับตัดเส้ือผ้า
9. ให้บริการสถานท่ีออกก าลังกาย/กีฬา
10. คลินิกตรวจ ป้องกัน รักษาสุขภาพ
11. กิจการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
12. กิจการให้บริการสถานท่ีท่องเท่ียว และ/บ้านพักตาก
อากาศ
13. กิจการจัดบริการรถรับ – ส่ง ให้เช่ายานพาหนะ เป็นต้น

1. การซื้อขาย หรือลงทุนในหุ้นของธุรกิจ หรือสถาบันการเงิน
2. โรงงาน ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเกษตรกรรม
3. ไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ
4. กิจกรรมบ่อนการพนัน คาสิโน
5. กิจการให้เช่าอาคาร สถานที่ เพื่อเอกชนด าเนินกิจการหรือ
ประกอบธุรกิจ
6. ห้างสรรพสินค้า / ดีพารท์เมนต์สโตร์
7. ธุรกิจบ้านจัดสรร หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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1.2 การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ

การคิดค่าเชา่ค่าธรรมเนียมการยกกรรมสทิธิ์อาคารใหก้ระทรวงการคลงั 
ต้องยกกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะต้องยก
กรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ตามระเบียบฯ เมื่อเลิกสัญญาเช่า 
เลิกใช้เพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์การเช่า หรือทางราชการมีความ
ประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของรัฐ

กรณีจัดให้เช่าในนามคณะกรรมการภายในส่วนราชการ

ให้เรียกเก็บร้อยละ 70 ของค่าเช่าตามลักษณะประเภทการเช่า 
เว้นแต่กรณีการจัดให้เช่าที่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมตามนโยบายของ
รัฐหรือโครงการที่ ครม. มีมติเห็นชอบไว้แล้ว ให้เรียกเก็บร้อยละ 50

การจัดท าสัญญา

-สัญญาเช่าระหว่างผู้มีอ านาจจัดให้เช่ากับคณะกรรมการ
สวัสดิการภายในส่วนราชการ หรือ
-สัญญาเช่าระหว่างผู้มีอ านาจจัดให้เช่ากับเอกชนหรือ
บุคคลภายนอก โดยเห็นชอบจาก คณะกรรมการสวัสดิการ และ
ได้รับความยินยอมจากส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์

กรณีจัดให้เอกชนหรือบุคคลภายนอกเช่า ให้เรียกเก็บผลตอบแทน
ตามประเภทการเช่า

ค่าธรรมเนียม การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์  การต่ออายุสัญญา 
เรียกเก็บตามลักษณะประเภทการเช่า

ค่าเช่าที่ราชพัสดุ

ตามค าสั่งกรมธนารักษ์ที่ 683/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
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เปรียบเทียบข้อแตกต่างการจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ
สวัสดิการภายในส่วนราชการ สวัสดิการในเชิงธุรกิจ

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ข้าราชการ หรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ

ผู้ให้บริการ
คณะกรรมการสวัสดิการฯ เป็นผู้จัด

ผู้ให้บริการ
มอบหมายให้บุคคล/คณะบุคคล/คณะอนุกรรมการที่เป็นข้าราชการ
หรือไม่เป็นข้าราชการ

ผู้รับบริการ
สมาชิกหลักเป็นข้าราชการและลูกจ้าง

ผู้รับบริการ
สมาชิกหลักเป็นบุคคลภายนอกทั่วไป

สภาพท าเลที่ต้ังของที่ดินและหรืออาคาร
เอื้อหรือมุ่งบริการแก่ข้าราชการและลูกจ้างเป็นหลัก

สภาพท าเลที่ต้ังของที่ดินและหรืออาคาร
เอื้อหรือมุ่งบริการบุคคลภายนอกทั่วไปเป็นหลัก

ระยะเวลาการเปิดและปิด
ต้องใกล้เคียงกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามปกติ

ระยะเวลาการเปิดและปิด
เกินกว่าเวลาปฏิบัติราชการตามปกติ
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เปรียบเทียบข้อแตกต่างการจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ
สวัสดิการภายในส่วนราชการ สวัสดิการในเชิงธุรกิจ

การด าเนินการของส่วนราชการ
เป็นการใช้ที่ราชพัสดุโดยไม่ต้องเช่า

การด าเนินการของส่วนราชการ
เป็นการขออนุญาตจัดให้เช่า

อ านาจการอนุญาต
หัวหน้าส่วนราชการนั้นเป็นผู้ขออนุญาต

อ านาจการอนุญาต
อธิบดีกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี

ประเภทของสวัสดิการ
การออมทรัพย์ การให้กู้ เงิน การเคหะสงเคราะห์ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์  การกีฬา และสันทนาการ การให้บริการของร้านค้า
สวัสดิการ การฝึกวิชาชีพเพื่อเสริมรายได้หรือลดรายจ่ายให้แก่สมาชิก 
การสงเคราะห์ ข้าราชการในด้านอื่นๆ กิจกรรมหรือสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร

ประเภทของสวัสดิการ
ร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม/ขายอาหารว่าง ร้านขายสินค้าอุปโภค
บริโภค ตลาดนัด ร้านรับถ่ายเอกสาร ร้านขายหนังสือและหรืออุปกรณ์
เครื่องเขียน ร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวย ร้านขายเสื้อผ้าหรือรับตัด
เสื้อผ้า  ร้านรับซักรีด สถานที่ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา คลินิก
สุขภาพ สถานที่จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง สถานที่และหรือบ้านพักตาก
อากาศ และบริการรับส่งหรือให้เช่าพาหนะ ร้านสะดวกซื้อ (เช่น ร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่น ฯลฯ) ร้านประกอบแว่นตาในโรงพยาบาลเป็นต้น
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2. การน าไปให้หน่วยงานเอกชน/บุคคลภายนอกใช้ประโยชนน์อกเหนือจากระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ

2

กรมธนารักษ์พิจารณาจัดให้เช่าตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

4

33

หน่วยงานเอกชน/บุคคลภายนอกแจ้งความประสงค์
ขอความยินยอมต่อหน่วยงานราชการผู้ครอบครอง
ใช้ประโยชน์เพื่อให้กรมธนารักษ์จัดให้เช่า

31

หน่วยงานราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์อนุญาต
ให้หน่วยงานเอกชน/บุคคลภายนอกเช่าที่ราชพัสดุได้

หน่วยงานเอกชน/บุคคลภายนอกแจ้งความประสงค์
ขอเช่าต่อกรมธนารักษ์ พร้อมแนบหนังสือให้ความยินยอม
ใช้ประโยชน์หน่วยงานราชการผู้ครอบครอง

ขั้นตอนการจัดให้เช่า การคิดค่าเช่าค่าธรรมเนียม

ค าสั่งกรมธนารักษ์ท่ี 683/2560  สั่ง ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 
2560
ค่าเช่า ก าหนดตามลักษณะประเภทของการเช่า เช่น
กรณเีนื้อท่ีไม่เกิน 12 ตารางเมตร
- เครื่องฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ (A.T.M.) /สถานีรับ - ส่งสัญญาณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่  เหมาจ่ายเดือนละ 4,000 บาท

การยกกรรมสิทธิ์อาคารให้กระทรวงการคลัง 

ต้องยกกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะต้องยก
กรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

จะต้องเช่าตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ



แนวทางการด าเนินการ
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สภาพปัญหา แนวทางการด าเนินการ

การใช้ประโยชน์ไม่ตรงวัตถุประสงค์
ที่ได้รับอนุญาต1 ▪ ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารักษ์ / 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนท่ี

ไม่เข้าใช้ประโยชน์ภายใน 3  ปี2
▪ ส่งคืนภายใน 30 วันนับแต่

- นับแต่วันท่ีครบก าหนด 3 ปีท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้หรือครอบครอง
- นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์ให้ส่งคืนท่ีราชพัสดุ

ปล่อยให้ราษฎรบุกรุก3 ▪ ด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2547



แนวทางการด าเนินการ
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สภาพปัญหา แนวทางการด าเนินการ

การน าไปจัดหาประโยชน์นอกเหนือ
อ านาจหน้าที่4 ▪ ผู้ใช้ส่งคืนท่ีราชพัสดุให้กรมธนารักษ์เพื่อด าเนินการจัดให้เช่า  หรือ

ผู้ใช้ให้ความยินยอม  แล้วส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์เพื่อด าเนินการจัดให้เช่า

การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 5

▪ คณะกรรมการสวัสดิการของส่วนราชการผู้ใช้พิจารณาให้จัดสวัสดิการ
ในเชิงธุรกิจ

▪ หัวหน้าส่วนราชการผู้ใช้ยื่นขออนุญาตจัดสวัสดิการต่อกรมธนารักษ์
▪ กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตให้จัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ

อนุญาตให้หน่วยงานอื่นเข้าใช้ที่ราชพัสดุ6
▪ ผู้ใช้แจ้งความยินยอมให้หน่วยงานอื่นเข้าใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารักษ์ 

หรือ ส่งคืนท่ีราชพัสดุท่ีไม่ใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารักษ์
▪ หน่วยงานท่ีประสงค์จะใช้ท่ีราชพัสดุยื่นขออนุญาตต่อกรมธนารักษ์
▪ กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี

ก าหนด
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ขอบคุณครับ


