คูม่ อื การขอใช้ทรี่ าชพัสดุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุมีความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาการขอใช้
ที่ราชพัสดุ ตลอดจนสามารถดาเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทั้งที่สังกัดกรมธนารักษ์และส่วนราชการอื่นๆ สามารถศึกษา
ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารขอใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ท าให้ เ กิ ด ความสะดวกและรวดเร็ ว ใน
การดาเนินการได้
3. เพื่อให้ประหยัดระยะเวลาในการดาเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุ เนื่องจากเอกสารประกอบ
และข้อมูลอื่นๆ มีความครบถ้วน

การขอใช้ที่ราชพัสดุ
ผู้มีสิทธิขอใช้ที่ราชพัสดุ คือ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐ ที่ขอใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙

หลักฐานประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ
1. แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ขอใช้
3. ค าขอตั้ งงบประมาณ หรือ เอกสารแสดงการได้ รั บอนุ มัติ งบประมาณของโครงการ
ที่ประสงค์จะใช้ที่ราชพัสดุ
4. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงที่มีการขอใช้ทั้งแปลงและแสดงการใช้
ประโยชน์บริเวณใกล้เคียง โดยจังหวัดจะพิจารณาแผนผังดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพทาเลและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดและผังเมือง
5. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใช้ตามความเหมาะสมและ
จาเป็นโดยขอให้มีมาตราส่วนถูกต้องตามหลักวิชาการและมีผู้ทรงคุณวุฒิรับรองผัง
6. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ราชพัสดุและระยะห่างจากสถานที่สาคัญของจังหวัด เช่น
ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ สถานีตารวจ เป็นต้น
7. ส าเนาหนั ง สื อ แสดงความยิ น ยอมจากส่ ว นราชการผู้ ค รอบครองใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ที่ราชพัสดุนั้นอยู่ก่อน กรณีที่ราชพัสดุที่ขอใช้มีส่วนราชการอื่นครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว
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หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
1. กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์ที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ
จะขอใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น และจะต้องแจ้งการขอใช้ดังนี้
- กรณีที่ราชพั สดุ นั้น ตั้ง อยู่ ในกรุ งเทพมหานครให้แ จ้ง การขอใช้ที่ราชพั สดุ และ
ทาความตกลงกับกรมธนารักษ์
- กรณีที่ราชพัสดุนั้น ตั้งอยู่ในจั งหวัดอื่น ให้ยื่นคาขอใช้ที่ร าชพัสดุต่อ สานักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งเหตุ ผลและความจาเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น โดยต้องได้รับ
ความยิ น ยอมจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และให้ ท าความตกลงกั บ กรมธนารั ก ษ์ โดยจะเข้ า ใช้
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว
กรณีที่ผู้ว่ าราชการจั งหวัด ไม่ ให้ ความยิน ยอมและผู้ ขอใช้ มีห นัง สือ แจ้ งต่ อผู้ ว่า ราชการ
จังหวัดถึงความจาเป็นที่ต้องใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งเหตุผลและความจาเป็นของผู้ใช้พร้อมทั้งเหตุผลของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไม่ให้ความยินยอม
ในการใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ นั้ น ให้ ก รมธนารั ก ษ์ เ พื่ อ น าเสนอคณะกรรมการที่ ร าชพั ส ดุ พิ จ ารณาให้
ความยินยอม
2. กรณีที่ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นองค์กรอื่นของรัฐ เมื่อกรมธนารักษ์ได้รับคาขอใช้ที่ราชพัสดุ
หรื อ เมื่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ให้ ค วามยิ น ยอมแล้ ว และจั ด ส่ ง ค าขอให้ ก รมธนารั ก ษ์ อ นุ ญ าต
ให้กรมธนารักษ์นาเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะอนุญาต
ให้ ใ ช้ ห รื อ ให้ เ ช่ า โดยการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ อ งค์ ก รอื่ น ของรั ฐ ใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ ให้ ค านึ ง ถึ ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการด าเนิ น งานหรื อ การประกอบกิ จ การ ฐานะทางการเงิ น รายได้ แ ละ
ความสามารถในการจัดหารายได้ของผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ทางราชการ
เป็นสาคัญ
3. กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุในศูนย์ราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ.2539 และระเบียบคณะกรรมการอานวยการจัดระบบศูนย์
ราชการว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546

แนวทางการพิจารณา
กรมธนารักษ์จะพิจารณาอนุญาตให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นตามที่จาเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในทางราชการ โดยมาตรฐานการขอใช้
ที่ราชพัสดุเป็นไปตามนัยคาสั่งกรมธนารักษ์ที่ 168/2553 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 เรื่อง
การกาหนดมาตรฐานการขอใช้ที่ราชพัสดุ
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ขั้นตอนการดาเนินการ

ส่วนราชการแจ้งความประสงค์
ขอใช้ที่ราชพัสดุ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา

เอกสารครบถ้วน

ขอเอกสารเพิ่มเติม

เอกสารไม่ครบถ้วน

จัดทาแผนที่ พร้อมพิจารณาความ
เหมาะสมและจานวนเนื้อที่ที่ขอใช้
การขอใช้ที่ราชพัสดุตามมาตรฐาน

การขอใช้ที่ราชพัสดุเกินมาตรฐาน

รวบรวมเอกสารหลักฐาน พร้อมความเห็นเสนอ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณาอนุมตั ิ พร้อมแจ้ง
ส่วนราชการผูข้ อใช้มารับทราบแนวเขตและ
บันทึกคายินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไข

จัดทาแบบ ทบ.๕

จัดทาบันทึกรับทราบแนวเขตฯ โดยส่วนราชการ
ที่ขอใช้ที่ราชพัสดุลงนามในแบบบันทึก ฯ และให้
จังหวัด (สานักงานธนารักษ์พ้นื ที่) จัดทาหนังสื อ
อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุเตรี ยมไว้

รวบรวมเอกสารหลักฐาน พร้อมความเห็นเสนอ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเพื่อลงนามใน ทบ.๕ และแจ้ง
ให้กรมธนารักษ์พิจารณา

เมื่อส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ลงนามใน
บันทึกรับทราบแนวเขตฯ แล้ว ให้เสนอผูม้ ีอานาจ
ลงนามในหนังสื ออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้กบั
ส่วนราชการเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป

กรมธนารักษ์พิจารณาแล้ว แจ้งให้จงั หวัด
แจ้งส่วนราชการที่ขอใช้ทราบผลการพิจารณา

กรณี อนุญาตให้ใช้

หมายเหตุ การอนุญาตให้ใช้ในทะเบียน
ที่ราชพัสดุของจังหวัดและในระบบงานทะเบียน
ที่ราชพัสดุ พร้อมรายงานให้กรมธนารักษ์ทราบ
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เงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุ
1. ต้ องเข้ าทาประโยชน์ ในที่ ราชพั สดุ ตามวั ตถุ ประสงค์ ที่ ขออนุ ญาตภายในก าหนด 2 ปี
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
2. กรณีที่จะดาเนินการปลูกสร้า งอาคารในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจะต้องประสานงานและ
ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. เมื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดซึ่งเป็นที่ราชพัสดุลงในที่ดินราชพัสดุ แปลงนี้
หรือมีการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุและมีมูลค่าของการดัดแปลง
หรือต่อเติมไม่ต่ากว่าหนึ่ งล้านบาท จะต้องแจ้งให้กรมธนารั กษ์หรือสานั กงานธนารั กษ์พื้นที่ ทราบ
แล้วแต่กรณีตามแบบที่กรมธนารักษ์กาหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปลูกสร้างเสร็จหรือดัดแปลง
ต่อเติมเสร็จ เพื่อดาเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงแก้ไขทะเบียนที่ราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
สาหรับการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งไม่เป็น
ที่ราชพัสดุ จะต้องแจ้งให้กรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่แล้วแต่กรณีทราบว่า มีการปลูกสร้าง
และใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต โดยไม่ต้องดาเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
(ความในวรรคนี้กาหนดไว้เฉพาะในแบบ งช.3/2557 , แบบ งช.4/2557 และแบบ งช.5/2557)*
4. เมื่อมีความประสงค์จะเปลี่ยนการใช้ที่ราชพั สดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการอย่างอื่น
แตกต่ างไปจากที่ ได้รับอนุ ญาตไว้เดิม จะต้ องทาความตกลงกับกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่า ราชการ
จังหวัดก่อนแล้วแต่กรณี
5. ต้ องดู แลและบ ารุ งรักษาที่ ราชพั สดุ ซึ่ งอยู่ ในความครอบครองใช้ ประโยชน์ เสมอด้ ว ย
วิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง และจะต้องอนุญาตให้ผู้แทนของกรมธนารักษ์เข้าตรวจสอบ
ที่ราชพั สดุ ที่ได้ รับ อนุ ญาตให้ ใช้ หรือ ครอบครองเป็น ครั้ง คราวตามควรแก่กรณี รวมทั้ง จะต้อ ง
รับผิดชอบกรณีที่มีผู้บุกรุกเกิดขึ้น
6. กรณี ที่ มิ ไ ด้ ดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาที่ ร าชพั ส ดุ จ นท า ให้ เ ห็ น ได้ ว่ า จะเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
ความเสี ย หายต่ อ ที่ ราชพั ส ดุ กรมธนารั ก ษ์ จ ะแจ้ ง ให้ ผู้ ใ ช้ ที่ร าชพั ส ดุ จั ด การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
เพื่อบารุงรักษาที่ราชพัสดุ แต่หากผู้ใช้ที่ราชพัสดุไม่จัดการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรกรมธนารักษ์
จะดาเนินการแจ้งให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุส่งคืนที่ราชพัสดุนั้น
7. ต้องจัดทารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองหรือใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารักษ์ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี
ตามแบบที่กรมธนารักษ์กาหนด
8. การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนแล้วแต่กรณี เว้นแต่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าปี อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ชารุดจนใช้ในราชการไม่ได้ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวกับ
ราชการลับทางทหาร อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ทดแทน
ตามที่ได้รับงบประมาณ และเมื่อรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งกรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์
พื้นที่ทราบด้วย

-59. กรณี รื้ อถอนอาคารหรื อสิ่ งปลู กสร้ างที่ เป็ นที่ ราชพั สดุ และอาคารสิ่ งปลู กสร้ างนั้ น
มีลักษณะที่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรื อสถาปัตยกรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ หรือมี
สภาพที่ยังใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไปได้ ก่อนแจ้งขออนุญาตรื้อถอนหรือก่อนทาการรื้อถอน
(แล้วแต่กรณี) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่าสามคน พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
ตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
หน่วยงานผู้ใช้ด้วย
10. การตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน หรือดาเนินการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ราชพัสดุที่
ได้รับอนุญาต ต้องดาเนินการโดยปกติของวิญญูชนจะพึงดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพสวยงาม
หรื อไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต หรือ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการใช้ ส อยที่ ร าชพั ส ดุ
ให้เหมาะสมต่อภารกิจเท่านั้น หากดาเนินการนอกเหนือจากกรณีดังกล่าวต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์
หรือธนารักษ์พื้นที่แล้วแต่กรณี
11. การจาหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่จะทาการรื้อถอน หรือการจาหน่าย
วัสดุที่รื้อถอนแล้ว หรือการจาหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัส ดุอื่น ๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด สาหรับเงินที่ได้จากการจาหน่ายให้นาส่งคลัง เป็นรายได้
ของกรมธนารักษ์ และในกรณีที่จะนาวัสดุที่ได้จากที่ราชพัสดุดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
หรือเพื่อประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศล จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์
หรือธนารักษ์พื้นที่ก่อนแล้วแต่กรณี
12. ห้ ามน าที่ ราชพั สดุ ที่ได้ รั บอนุ ญาตให้ ใช้ ประโยชน์ ไปจั ดหาประโยชน์ ไม่ ว่ ากรณีใดๆ
(กาหนดไว้เฉพาะในแบบ งช.1/2557 และแบบ งช.3/2557)*
13. ผู้ใช้ที่ราชพัสดุสามารถดาเนินการจัดหาประโยชน์ได้เฉพาะตามกรอบวัตถุประสงค์ใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ ก าหนดไว้ ต ามกฎหมายเท่ า นั้ น และจะต้ อ งรั บ ภาระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่นๆ รวมทั้งภาระ
ค่าภาษีต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและทรัพย์สินในที่ราชพัสดุด้วย (กาหนดไว้เฉพาะในแบบ งช.2/2557 ,
แบบ งช.4/2557 และแบบ งช.5/2557)*
14. ผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่มีสถานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม และมีเหตุผลความจาเป็นในการใช้
ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์แก่การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ให้ถือว่าเป็นการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์
ในทางราชการตามที่ได้รับอนุญาตไว้แต่เดิม สาหรับการนาที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาตไปจัดสวัสดิการ
ในเชิงธุรกิจ โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดทาสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่า
จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กาหนดตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อน ด้วย (กาหนดไว้
เฉพาะในแบบ งช.1/2557 และแบบ งช.2/2557)*

-615. เมื่อเลิกใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวแล้ว จะต้องส่งคืนกรมธนารักษ์ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่เลิกใช้ประโยชน์
16. เมื่อกรมธนารักษ์ได้แจ้งให้ส่งคืนที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2518 ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องส่งคืนกรมธนารักษ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และหาก
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุมิได้โต้แย้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง กรมธนารักษ์อาจพิจารณาอนุญาต
ให้ ผู้ ข อใช้ ที่ร าชพั ส ดุ รายอื่ น เข้ า ใช้ ห รื อ ครอบครองที่ ร าชพั ส ดุ นั้ น แทน หรื อ น ามาด าเนิ น การ
ตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจอื่น ที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่ากว่า โดยไม่จาเป็นต้องรอให้
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุนั้นส่งคืนที่ราชพัสดุก่อนก็ได้
17. ในการส่งคืนที่ราชพัสดุกรณีที่มีผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิดที่ราชพัสดุ ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้อง
ดาเนินการกับผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิดก่อนส่งคืน
18. กรณีที่ปรากฏว่ามีความเสียหาย หรือน่าจะเกิดความเสียหายใดๆ แก่ที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็น
การกระทาโดยจงใจ หรือ ประมาทเลิ นเล่ ออย่ างร้า ยแรง หรือ มีเจตนาทุจ ริต หรือ กระทาการ
โดยปราศจากอานาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่ กรมธนารักษ์จะแจ้งข้อมูลการกระทาดังกล่าว
ให้หั วหน้า ส่ว นราชการหรือ หัว หน้ าหน่ว ยงานของผู้ ใช้ ที่ร าชพัส ดุเพื่อ ดาเนิ นการทางวิ นัย และ
เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง
19. ผู้ ใช้ ที่ราชพั สดุ ที่มีสถานะเป็นองค์ กรอื่ นของรั ฐ จะต้ องส่ งรายงานผลประกอบการ
แต่ละปี ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตแล้วให้กรมธนารักษ์ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ผ่านการตรวจสอบ
20. นอกจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการปกครองดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และหรือที่จะมีขึ้นในอนาคต
ทุกประการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 109 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2547
* หมายเหตุ 11. แบบ งช.1/2557 แบบเงื่ อ นใขที่ ใ ช้ กั บ หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ส ามารถถื อ
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้เองและไม่สามารถจัดหาประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ ประกอบด้วย
หน่วยงานผู้ขอใช้ 3 ประเภท คือ กระทรวง ทบวง กรม ยกเว้น สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 , หน่วยงานของรัฐ ยกเว้น สานักงาน กกต. , องค์กรอื่น
ของรัฐ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. แบบ งช.2/2557 แบบเงื่ อ นไขที่ ใ ช้ กั บ หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ส ามารถถื อ
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้เอง แต่มีกฎหมายให้อานาจในการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้
(ปัจจุบันในการบริหารจัดการภาครัฐยังไม่มีหน่วยงานในลักษณะนี้)

-73. แบบ งช.3/2557 แบบเงื่ อ นไขที่ ใ ช้ กั บ หน่ ว ยงานที่ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ น
อสังหาริมทรัพย์ได้เอง แต่ไม่สามารถจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ ประกอบดัวยหน่วยงานผู้ขอใช้
3 ประเภท คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , หน่วยงานของรัฐ 1 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงาน
กกต. , มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิ ทยาลัย ,
องค์การอื่นของรัฐ ยกเว้น องค์กรอื่นของรัฐที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 , 4 และ 5
4. แบบ งช.4/2557 แบบเงื่ อ นไขที่ ใ ช้ กั บ หน่ ว ยงานที่ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ เ อง และมี ก ฎหมายให้ อ านาจในการจั ด หาประโยชน์ ใ นที่ ร าชพั ส ดุ ไ ด้
ประกอบด้วยองค์กรอื่นของรัฐ ได้แก่ สานักงาน กสทช. และสานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ
5. แบบ งช.5/2557 แบบเงื่อนไขที่ใช้กับสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกอบด้วย สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ยกเว้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติ
1. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้และจัดหา
ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ ที่ ราชพั ส ดุ พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวงฯ (ฉบั บ ที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ 2 , ข้อ ๑๔-16
2. คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๑๖๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การกาหนด
มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ
3. คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๐๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การมอบอานาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์
4. หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0407/ว 121 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง การขอใช้
ที่ราชพัสดุ
5. หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนมาก ที่ กค 0315/ว 80 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่อง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ
6. หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0316/ว 82 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เรื่อง การปรับปรุง
เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ

-8แบบขอใช้ทรี่ าชพัสดุ
๑.

ก. ทีด่ นิ
ตั้งอยู่ที่แปลงหมายเลขทะเบียนที่
เนื้อที่ขอใช้
ไร่

ตาบล

แบบ ทบ.๔

อาเภอ
จังหวัด..............
งาน
วา วัตถุประสงค์ในการขอใช้
.
โดยจะปลูกสิ่งปลูกสร้างตามรายการดังต่อไปนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
จะปลูกสร้างในปีงบประมาณ
ข. อาคารหรือสิง่ ปลูกสร้าง
ตั้งอยู่ที่แปลงหมายเลขทะเบียนที่
หรือใกล้เคียง
จานวน
หลัง

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

วัตถุประสงค์ในการขอใช้เพื่อ

ไม่มี

๒.

ที่ราชพัสดุที่ขอใช้ตามข้อ ๑. มีส่วนราชการใดครอบครองใช้ประโยชน์อยู่หรือไม่

๓.

การขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามข้อ ๑. ก. จานวนเนื้อที่เกินมาตรฐานการใช้ทีดินที่กระทรวงการคลังกาหนด
ตามหนังสือที่ กค 0405/ว.08401 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2524 เนื่องจาก

มี

คือ

ลงชื่อ..................................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง.........................................................

หมายเหตุ ๑. ถ้าเป็นการขอใช้ที่ราชพัสดุ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งการขอใช้ต่อกรมธนารักษ์โดยตรง
๒. ถ้าเป็นการขอใช้ที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคาขอใช้ต่อสานักงานธนารักษ์พื้นที่
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จัดทาโดย นางสาวทัศนา จอเอียด
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ
15 สิงหาคม 2557

