
 
คู่มือการขอใช้ท่ีราชพัสดุ 

วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้ขอใช้ท่ีราชพัสดุมีความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาการขอใช้   
ท่ีราชพัสดุ ตลอดจนสามารถด าเนินการขอใช้ท่ีราชพัสดุได้ถูกต้อง 
 2. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติท้ังท่ีสังกัดกรมธนารักษ์และส่วนราชการอื่นๆ สามารถศึกษา
ขั้นตอนและวิธีการขอใช้ท่ีราชพัสดุผ่านทางเว็บไซต์ ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วใน         
การด าเนินการได้ 
 3. เพื่อให้ประหยัดระยะเวลาในการด าเนินการขอใช้ท่ีราชพัสดุ เนื่องจากเอกสารประกอบ
และข้อมูลอื่นๆ มีความครบถ้วน  

การขอใชท้ี่ราชพสัด ุ
 ผู้มีสิทธิขอใช้ท่ีราชพัสดุ คือ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐ ท่ีขอใช้ท่ีราชพัสดุตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ 

หลักฐานประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ 
 1. แบบขอใช้ท่ีราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใช้ประโยชน์ในท่ีราชพัสดุที่ขอใช้ 
 3. ค าขอตั้งงบประมาณ หรือเอกสารแสดงการได้รับอนุมัติงบประมาณของโครงการ       
ท่ีประสงค์จะใช้ท่ีราชพัสดุ 
 4. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีราชพัสดุแปลงท่ีมีการขอใช้ท้ังแปลงและแสดงการใช้
ประโยชน์บริเวณใกล้เคียง โดยจังหวัดจะพิจารณาแผนผังดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพท าเลและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดและผังเมือง 
 5. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ในท่ีดินเฉพาะบริเวณท่ีขอใช้ตามความเหมาะสมและ
จ าเป็นโดยขอให้มีมาตราส่วนถูกต้องตามหลักวิชาการและมีผู้ทรงคุณวุฒิรับรองผัง 
 6. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งท่ีราชพัสดุและระยะห่างจากสถานท่ีส าคัญของจังหวัด เช่น 
ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจ เป็นต้น 
 7. ส าเนาหนังสือแสดงความยินยอมจากส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ใน          
ท่ีราชพัสดุนั้นอยู่ก่อน กรณีท่ีราชพัสดุที่ขอใช้มีส่วนราชการอื่นครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว 
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หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 
 1. กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์ท่ีจะขอใช้ท่ีราชพัสดุ 
จะขอใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น และจะต้องแจ้งการขอใช้ดังนี้ 

  -  กรณีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้แจ้งการขอใช้ท่ีราชพัสดุและ     
ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ 

  -  กรณีท่ีราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นค าขอใช้ท่ีราชพัสดุต่อส านักงาน   
ธนารักษ์พื้นท่ี พร้อมท้ังแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ท่ีราชพัสดุนั้น โดยต้องได้รับ  
ความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ โดยจะเข้าใช้
ประโยชนใ์นท่ีราชพัสดุได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว 
 กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ให้ความยินยอมและผู้ขอใช้มีหนังสือแจ้งต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดถึงความจ าเป็นท่ีต้องใช้ท่ีราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด      
ส่งเหตุผลและความจ าเป็นของผู้ใช้พร้อมท้ังเหตุผลของผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีไม่ให้ความยินยอม     
ในการใช้ท่ีราชพัสดุนั้นให้กรมธนารักษ์เพื่อน าเสนอคณะกรรมการท่ีราชพัสดุพิจารณาให้       
ความยินยอม 
 2. กรณีท่ีผู้ขอใช้ท่ีราชพัสดุเป็นองค์กรอื่นของรัฐ เมื่อกรมธนารักษ์ได้รับค าขอใช้ท่ีราชพัสดุ 
หรือเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความยินยอมแล้ว และจัดส่งค าขอให้กรมธนารักษ์อนุญาต          
ให้กรมธนารักษ์น าเสนอคณะกรรมการท่ีราชพัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะอนุญาต
ให้ใช้หรือให้เช่า โดยการพิจารณาอนุญาตให้องค์กรอื่นของรัฐใช้ ท่ีราชพัสดุ ให้ค านึงถึง
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานหรือการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน รายได้และ
ความสามารถในการจัดหารายได้ของผู้ขอใช้ท่ีราชพัสดุ รวมท้ังประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ทางราชการ
เป็นส าคัญ 
 3. กรณีการขอใช้ท่ีราชพัสดุในศูนย์ราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ.2539 และระเบียบคณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์
ราชการว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2546 

แนวทางการพิจารณา 
 กรมธนารักษ์จะพิจารณาอนุญาตให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขอใช้ท่ีราชพัสดุนั้นตามท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในทางราชการ โดยมาตรฐานการขอใช้  
ท่ีราชพัสดุเป็นไปตามนัยค าสั่งกรมธนารักษ์ท่ี 168/2553 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2553 เรื่อง   
การก าหนดมาตรฐานการขอใช้ท่ีราชพัสดุ  
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

 
 

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา 

เอกสารครบถว้น 

จดัท าแผนท่ี พร้อมพิจารณาความ
เหมาะสมและจ านวนเน้ือท่ีท่ีขอใช ้

การขอใชท่ี้ราชพสัดุตามมาตรฐาน 

รวบรวมเอกสารหลกัฐาน พร้อมความเห็นเสนอ     
ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาอนุมติั พร้อมแจง้       
ส่วนราชการผูข้อใชม้ารับทราบแนวเขตและ

บนัทึกค ายนิยอมปฏิบติัตามเง่ือนไข 

จดัท าบนัทึกรับทราบแนวเขตฯ โดยส่วนราชการ    
ท่ีขอใชท่ี้ราชพสัดุลงนามในแบบบนัทึก ฯ และให้
จงัหวดั (ส านกังานธนารักษพ้ื์นท่ี) จดัท าหนงัสือ

อนุญาตใหใ้ชท่ี้ราชพสัดุเตรียมไว ้

เม่ือส่วนราชการท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชล้งนามใน
บนัทึกรับทราบแนวเขตฯ แลว้ ใหเ้สนอผูมี้อ านาจ   
ลงนามในหนงัสืออนุญาตใหใ้ชท่ี้ราชพสัดุใหก้บั

ส่วนราชการเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

หมายเหตุ การอนุญาตใหใ้ชใ้นทะเบียน                
ท่ีราชพสัดุของจงัหวดัและในระบบงานทะเบียน    
ท่ีราชพสัดุ พร้อมรายงานใหก้รมธนารักษท์ราบ 

การขอใชท่ี้ราชพสัดุเกินมาตรฐาน 

จดัท าแบบ ทบ.๕ 

รวบรวมเอกสารหลกัฐาน พร้อมความเห็นเสนอ     
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพ่ือลงนามใน ทบ.๕ และแจง้  

ใหก้รมธนารักษพ์ิจารณา 

กรมธนารักษพ์ิจารณาแลว้ แจง้ใหจ้งัหวดั               
แจง้ส่วนราชการท่ีขอใชท้ราบผลการพิจารณา 

เอกสารไม่ครบถว้น 

ส่วนราชการแจง้ความประสงค ์
ขอใชท่ี้ราชพสัดุ 

ขอเอกสารเพ่ิมเติม 

กรณีอนุญาตให้ใช ้
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เงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุ 
 1. ต้องเข้าท าประโยชน์ในท่ีราชพัสดุตามวัตถุประสงค์ท่ีขออนุญาตภายในก าหนด 2 ปี      
นับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต  
 2. กรณีท่ีจะด าเนินการปลูกสร้างอาคารในพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตจะต้องประสานงานและ
ตรวจสอบ รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. เมื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดซึ่งเป็นท่ีราชพัสดุลงในท่ีดินราชพัสดุแปลงนี้  
หรือมีการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีราชพัสดุและมีมูลค่าของการดัดแปลง
หรือต่อเติมไม่ต่ ากว่าหนึ่งล้านบาท จะต้องแจ้งให้กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีทราบ
แล้วแต่กรณีตามแบบท่ีกรมธนารักษ์ก าหนดภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีปลูกสร้างเสร็จหรือดัดแปลง
ต่อเติมเสร็จ เพื่อด าเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงแก้ไขทะเบียนท่ีราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน  
 ส าหรับการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานผู้ใช้ท่ีราชพัสดุ ซึ่งไม่เป็น  
ท่ีราชพัสดุ จะต้องแจ้งให้กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีแล้วแต่กรณีทราบว่า มีการปลูกสร้าง
และใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้รับอนุญาต โดยไม่ต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
(ความในวรรคนี้ก าหนดไว้เฉพาะในแบบ งช.3/2557 , แบบ งช.4/2557 และแบบ งช.5/2557)* 
 4. เมื่อมีความประสงค์จะเปลี่ยนการใช้ท่ีราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการอย่างอื่น
แตกต่างไปจากท่ีได้รับอนุญาตไว้เดิม จะต้องท าความตกลงกับกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดก่อนแล้วแต่กรณี  
 5. ต้องดูแลและบ ารุงรักษาท่ีราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์เสมอด้วย      
วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง และจะต้องอนุญาตให้ผู้แทนของกรมธนารักษ์เข้าตรวจสอบ           
ท่ีราชพัสดุท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้หรือครอบครองเป็นครั้งคราวตามควรแก่กรณี รวมท้ังจะต้อง
รับผิดชอบกรณีท่ีมีผู้บุกรุกเกิดขึ้น  
 6. กรณี ท่ีมิ ได้ดูแลบ ารุ งรักษาท่ีราชพัสดุจนท า ให้ เห็นได้ ว่ าจะเป็นเหตุ ให้ เกิ ด              
ความเสียหายต่อท่ีราชพัสดุ กรมธนารักษ์จะแจ้งให้ผู้ใช้ท่ีราชพัสดุจัดการอย่างหนึ่งอย่างใด               
เพื่อบ ารุงรักษาท่ีราชพัสดุ แต่หากผู้ใช้ท่ีราชพัสดุไม่จัดการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกรมธนารักษ์
จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ใช้ท่ีราชพัสดุส่งคืนท่ีราชพัสดุนั้น   
 7. ต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ  
ท่ีราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองหรือใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารักษ์ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี
ตามแบบท่ีกรมธนารักษ์ก าหนด   
 8. การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีราชพัสดุจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนแล้วแต่กรณี เว้นแต่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าปี อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีช ารุดจนใช้ในราชการไม่ได้ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีเกี่ยวกับ
ราชการลับทางทหาร อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ทดแทน
ตามท่ีได้รับงบประมาณ และเมื่อรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์
พื้นท่ีทราบด้วย  
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 9. กรณีรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีราชพัสดุ  และอาคารสิ่งปลูกสร้างนั้น                    
มีลักษณะท่ียังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมท่ีควรอนุรักษ์ไว้ หรือมี
สภาพท่ียังใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไปได้ ก่อนแจ้งขออนุญาตรื้อถอนหรือก่อนท าการรื้อถอน
(แล้วแต่กรณ)ี ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
ตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
หน่วยงานผู้ใช้ด้วย  
 10. การตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน หรือด าเนินการท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพท่ีราชพัสดุท่ี
ได้รับอนุญาต  ต้องด าเนินการโดยปกติของวิญญูชนจะพึงดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพสวยงาม  
หรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน หรือเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยท่ีราชพัสดุ                 
ให้เหมาะสมต่อภารกิจเท่านั้น หากด าเนินการนอกเหนือจากกรณีดังกล่าวต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์
หรือธนารักษ์พื้นที่แล้วแต่กรณี 
 11. การจ าหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นท่ีราชพัสดุท่ีจะท าการรื้อถอน หรือการจ าหน่าย
วัสดุท่ีรื้อถอนแล้ว หรือการจ าหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ท่ีได้มาจากท่ีราชพัสดุให้ปฏิบัติ   
ตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ส าหรับเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายให้น าส่งคลังเป็นรายได้
ของกรมธนารักษ์ และในกรณีท่ีจะน าวัสดุท่ีได้จากท่ีราชพัสดุดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  
หรือเพื่อประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศล  จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์
หรือธนารักษ์พื้นที่ก่อนแล้วแต่กรณี 
 12. ห้ามน าท่ีราชพัสดุท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ไปจัดหาประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
(ก าหนดไว้เฉพาะในแบบ งช.1/2557 และแบบ งช.3/2557)* 
 13. ผู้ใช้ท่ีราชพัสดุสามารถด าเนินการจัดหาประโยชน์ได้เฉพาะตามกรอบวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีได้รับก าหนดไว้ตามกฎหมายเท่านั้น และจะต้องรับภาระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่นๆ รวมท้ังภาระ 
ค่าภาษีต่างๆ เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและทรัพย์สินในท่ีราชพัสดุด้วย (ก าหนดไว้เฉพาะในแบบ งช.2/2557 , 
แบบ งช.4/2557 และแบบ งช.5/2557)* 
 14. ผู้ใช้ท่ีราชพัสดุท่ีมีสถานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม และมีเหตุผลความจ าเป็นในการใช้  
ท่ีราชพัสดุเพื่อประโยชน์แก่การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ให้ถือว่าเป็นการใช้ท่ีราชพัสดุเพื่อประโยชน์
ในทางราชการตามท่ีได้รับอนุญาตไว้แต่เดิม ส าหรับการน าท่ีราชพัสดุท่ีได้รับอนุญาตไปจัดสวัสดิการ
ในเชิงธุรกิจ โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดท าสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่า  
จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีก าหนดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อน ด้วย (ก าหนดไว้
เฉพาะในแบบ งช.1/2557 และแบบ งช.2/2557)* 
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 15. เมื่อเลิกใช้ท่ีราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จะต้องส่งคืนกรมธนารักษ์ภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีเลิกใช้ประโยชน ์
 16. เมื่อกรมธนารักษ์ได้แจ้งให้ส่งคืนท่ีราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ. 2518 ผู้ใช้ท่ีราชพัสดุจะต้องส่งคืนกรมธนารักษ์ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และหาก
ผู้ใช้ท่ีราชพัสดุมิได้โต้แย้งภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งกรมธนารักษ์อาจพิจารณาอนุญาต  
ให้ผู้ขอใช้ท่ีราชพัสดุรายอื่นเข้าใช้หรือครอบครองท่ีราชพัสดุนั้นแทน หรือน ามาด าเนินการ      
ตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจอื่นท่ีเหมาะสมและมีความคุ้มค่ากว่า โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้
ผู้ใช้ท่ีราชพัสดุนั้นส่งคืนท่ีราชพัสดุก่อนก็ได้  
 17. ในการส่งคืนท่ีราชพัสดุกรณีท่ีมีผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิดท่ีราชพัสดุ ผู้ใช้ท่ีราชพัสดุจะต้อง
ด าเนินการกับผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิดก่อนส่งคืน  
 18. กรณีท่ีปรากฏว่ามีความเสียหาย หรือน่าจะเกิดความเสียหายใดๆ แก่ท่ีราชพัสดุ ซึ่งเป็น
การกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือมีเจตนาทุจริต หรือกระท าการ    
โดยปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี กรมธนารักษ์จะแจ้งข้อมูลการกระท าดังกล่าว 
ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ใช้ท่ีราชพัสดุเพื่อด าเนินการทางวินัยและ
เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  
 19. ผู้ใช้ท่ีราชพัสดุท่ีมีสถานะเป็นองค์กรอื่นของรัฐ จะต้องส่งรายงานผลประกอบการ      
แต่ละปี ท่ีผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตแล้วให้กรมธนารักษ์ภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีผ่านการตรวจสอบ 
 20. นอกจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518  และหรือท่ีจะมีขึ้นในอนาคต
ทุกประการ  ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 109  ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2547 
 * หมายเหตุ 1. แบบ งช.1/2557 แบบเงื่อนใขท่ีใช้กับหน่วยงานท่ีไม่สามารถถือ
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้เองและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ประกอบด้วย
หน่วยงานผู้ขอใช้ 3 ประเภท คือ กระทรวง ทบวง กรม ยกเว้น สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล
ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 , หน่วยงานของรัฐ ยกเว้น ส านักงาน กกต. , องค์กรอื่น
ของรัฐ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
       2. แบบ งช.2/2557 แบบเงื่อนไขท่ีใช้กับหน่วยงานท่ีไม่สามารถถือ
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้เอง แต่มีกฎหมายให้อ านาจในการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุได้ 
(ปัจจุบันในการบริหารจัดการภาครัฐยังไม่มีหน่วยงานในลักษณะนี้) 
 
 

1111111



-7- 

       3. แบบ งช.3/2557 แบบเงื่อนไขท่ีใช้กับหน่วยงานท่ีถือกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์ได้เอง แต่ไม่สามารถจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุได้ ประกอบดัวยหน่วยงานผู้ขอใช้ 
3 ประเภท คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , หน่วยงานของรัฐ 1 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน 
กกต. , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย , 
องค์การอื่นของรัฐ ยกเว้น องค์กรอื่นของรัฐท่ีอยู่ในกลุ่มท่ี 1 , 4 และ 5 
       4. แบบ งช.4/2557 แบบเงื่อนไขท่ีใช้กับหน่วยงานท่ีถือกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์ได้ เอง และมีกฎหมายให้อ านาจในการจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุได้ 
ประกอบด้วยองค์กรอื่นของรัฐ ได้แก่ ส านักงาน กสทช. และส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ 
       5. แบบ งช.5/2557 แบบเงื่อนไขท่ีใช้กับสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกอบด้วย สถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล
ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ยกเว้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติ 
 1. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา
ประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี ๓)       
พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ 2 , ข้อ ๑๔-16  
 2. ค าสั่งกรมธนารักษ์ ท่ี ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การก าหนด
มาตรฐานการใช้ท่ีราชพัสดุ  
  3. ค าสั่งกรมธนารักษ์ ท่ี ๕๐๙/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอ านาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์  
 4. หนังสือกรมธนารักษ์ ท่ี กค 0407/ว 121 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง การขอใช้
ท่ีราชพัสดุ 
 5. หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนมาก ท่ี กค 0315/ว 80 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2547 เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุ 
 6. หนังสือกรมธนารักษ์ ท่ี กค 0316/ว 82 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 เรื่อง การปรับปรุง
เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุ 
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แบบขอใช้ทีร่าชพสัดุ 

 

๑. ก. ทีด่นิ 
      ตั้งอยู่ที่แปลงหมายเลขทะเบียนที่             ต าบล                  อ าเภอ             จังหวัด.............. 

     เนื้อท่ีขอใช้                ไร่               งาน            วา วัตถุประสงค์ในการขอใช้           . 
          โดยจะปลูกสิ่งปลูกสร้างตามรายการดังต่อไปนี ้ 

๑.                                                                   
๒.                                      
๓.                                      
๔.                                     

จะปลูกสร้างในปีงบประมาณ                                         

ข. อาคารหรอืสิง่ปลกูสรา้ง 
    ตั้งอยู่ที่แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี            ต าบล                   อ าเภอ     จังหวัด     

หรือใกล้เคียง                                                                                     
จ านวน                            หลัง     วัตถุประสงค์ในการขอใช้เพื่อ                          
                                                     

 

 

๒. ที่ราชพัสดุที่ขอใช้ตามข้อ ๑. มสี่วนราชการใดครอบครองใช้ประโยชน์อยู่หรือไม ่         คือ    
           
           
                   
 

๓. การขอใช้ประโยชน์ท่ีราชพัสดุตามข้อ ๑. ก. จ านวนเนื้อท่ีเกินมาตรฐานการใช้ทีดินท่ีกระทรวงการคลังก าหนด     
ตามหนังสือท่ี กค 0405/ว.08401 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2524 เนื่องจาก    
           
            

 

 

                                               ลงช่ือ.................................................................. 
                                                      (...............................................................) 

                                          ต าแหน่ง......................................................... 
 

 

 

     หมายเหตุ  ๑. ถ้าเป็นการขอใช้ที่ราชพัสดุ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งการขอใช้ต่อกรมธนารักษ์โดยตรง 
   ๒. ถ้าเป็นการขอใช้ที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่น ใหย้ื่นค าขอใช้ต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่   

 ไม่ม ี

  ม ี

 

แบบ ทบ.๔ 
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        จดัท าโดย  นางสาวทัศนา  จอเอียด   
            เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช านาญการ 
            15 สิงหาคม 2557 


