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กฎกระทรวง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช 

และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ.  ๒๕๑๘  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหแกไขคําวา  “สํานักงานธนารักษจังหวัด”  ในขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๗  ขอ  ๘  ขอ  ๙  
และขอ  ๒๐  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เปนคําวา  “สํานักงานธนารักษพื้นที่” 

ขอ  ๒  ใหยกเลิกความในขอ  ๖  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๖  ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปนที่ราชพัสดุไมวา
จะปลูกสรางในที่ดินซ่ึงเปนที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอื่น  ใหแจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษ
พื้นที่ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษกําหนดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ปลูกสรางเสร็จ  เพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปน
ที่ราชพัสดุ  และมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารไมตํ่ากวาหนึ่งลานบาทดวย  โดยอนุโลม” 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๑๑  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“ขอ  ๑๑  เพื่อประโยชนในการไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์  รวมทั้งการปกครอง  ดูแล  และบํารุงรักษา
ที่ราชพัสดุ  ใหกรมธนารักษมีอํานาจดําเนินการแทนกระทรวงการคลังในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) รับโอนอสังหาริมทรัพยในนามกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์  รวมทั้งดําเนินการใด   ๆ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) ดําเนินคดีแพง  คดีอาญา  คดีปกครอง  และคดีอื่น  ๆ  เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและทรัพยสินในที่
ราชพัสดุ” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๒  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๒  คาธรรมเนยีมและคาใชจายในการดําเนินการตามขอ  ๔  ขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๑๑  
ใหจายจากเงินงบประมาณของกรมธนารักษ  ยกเวนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดีตาม 
ขอ  ๑๑  (๒)  เฉพาะกรณีที่เปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการหารายไดและผลประโยชนของผูใช 
ที่ราชพัสดุที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาผลประโยชน
ในที่ราชพัสดุ  และนํารายไดที่ไดรับไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน  ใหผูใช 
ที่ราชพัสดุนั้นเปนผูจายคาธรรมเนียมและคาใชจายเอง” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๔  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๔  ผูขอใชที่ราชพัสดุที่ประสงคจะขอใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ 
ถาที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร  ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ  แตถาที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยูใน
จังหวัดอื่น  ใหย่ืนคําขอใชที่ราชพัสดุตอสํานักงานธนารักษพื้นที่  พรอมทั้งแจงเหตุผลและความจําเปนใน
การขอใชที่ราชพัสดุนั้น  โดยตองไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด  และใหทําความตกลงกับ
กรมธนารักษ  โดยจะเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมธนารกัษแลว 

ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการได
ตามความจําเปน  โดยผูขอใชที่ราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคที่ขออนุญาต
ภายในกําหนดสองปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต  และกรมธนารักษจะกําหนดเง่ือนไขอื่นตามที่กรมธนารักษ
เห็นสมควรก็ได 
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ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุในกรณีดังตอไปนี้ได  
โดยไมตองทําความตกลงกับกรมธนารักษกอน  แตเมื่ออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว  ใหสํานักงาน 
ธนารักษพื้นที่แจงใหกรมธนารักษทราบทันที 

(๑) การขอใชที่ราชพัสดุเปนการชั่วคราว  ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนเพื่อประโยชน
ในการปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อกอสรางที่ทําการหรือบานพักหรือกิจการสาธารณูปโภคตาม
หลักเกณฑที่กรมธนารักษกําหนด” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของขอ  ๑๖  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๖  เมื่อสํานักงานธนารักษพื้นที่ไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุแลว  ใหเสนอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาใหความยินยอมใหแลวเสร็จ  และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบ  หรือสงใหกรมธนารักษ 
ตามขอ  ๑๔  แลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวออกไปได  แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุจากผูขอใชที่ราชพัสดุ  หรือจากสํานักงานธนารักษ
พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหกรมธนารักษพิจารณาคําขอใชที่ราชพัสดุดังกลาวใหแลวเสร็จและแจงใหผูขอใช
ที่ราชพัสดุหรือธนารักษพื้นที่ทราบ  แลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอหรือไดรับ
แจงจากธนารักษพื้นที่  เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปได  แตตองไมเกินหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอหรือไดรับแจงจากธนารักษพื้นที่” 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๗  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๗  กรณีผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะเปลี่ยนการใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ
อยางอื่นแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม  ใหนําความในขอ  ๑๔  และขอ  ๑๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๙  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“ขอ  ๑๙  กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุใน
กรุงเทพมหานคร  ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน  และเมื่อไดร้ือถอนแลวใหแจงให
กรมธนารักษทราบ 

การร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่น  ตองไดรับอนุญาตจาก 
ผูวาราชการจังหวัดกอน  และเมื่อไดร้ือถอนแลวใหแจงสํานักงานธนารักษพื้นที่ทราบ 

การอนุญาตตามวรรคสอง  ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจใหธนารักษพื้นที่เปนผูอนุญาต
แทนก็ได” 

ขอ ๙ ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ  ๒๒  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีที่จะนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุดังกลาวตามวรรคหนึ่งไปใชเพื่อประโยชนแกทางราชการ  
หรือเพื่อประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล  จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ
หรือธนารักษพื้นที่  แลวแตกรณี  หลักเกณฑการอนุญาตใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๔  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๔  การจัดใหเชาที่ราชพัสดุ  การใชสิทธิตามสัญญาเชา  การบอกเลิกสัญญาเชา   
การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชา  การใชสิทธิตามสัญญาตางตอบแทน  และ
การบอกเลิกสัญญาตางตอบแทน  ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  อธิบดีกรมธนารักษจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  
ธนารักษพื้นที่  หรือผูใชที่ราชพัสดุเปนผูดําเนินการแทนก็ได” 

ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ  ๓๔  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการปกครอง  ดูแล  บาํรุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีตาม  (๒)  ถึง  (๖)  ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดสองป
ที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง  หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น  
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แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไป  ใหทําความตกลง
กับกรมธนารักษพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดอนุญาต
ดังกลาว” 

ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในขอ  ๓๖  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๓๖  การสงคืนที่ราชพัสดุที่มีผูบุกรุกหรือผูละเมิดที่ราชพัสดุดังกลาว  ใหผูใชที่ราชพัสดุ 
มีหนาที่ดําเนินการกับผูบุกรุกหรือผูละเมิดกอนสงคืน  ทั้งนี้  เวนแตกรมธนารักษจะพิจารณาเห็นสมควร
แกไขปญหาเอง  หรือแกไขปญหารวมกับผูใชที่ราชพัสดุผูสงคืน  สวนราชการอื่น  หรือผูเกี่ยวของ 

ในกรณีที่กรมธนารักษดําเนินการตามวรรคหนึ่งเอง  ใหผูใชที่ราชพัสดุรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการไดมา  หลักฐานการเขาครอบครอง  การใชประโยชนของผูบุกรุกหรือผูละเมิด  
หรือหลักฐานอื่น  ๆ  ใหแกกรมธนารักษ 

ถาปรากฏวามีความเสียหายหรือนาจะเกิดความเสียหายใด  ๆ  แกที่ราชพัสดุซ่ึงเปนการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  หรือมีเจตนาทุจริต  หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่  ใหกรมธนารักษแจงขอมูลการกระทําดังกลาวแกหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานของผูใชที่ราชพัสดุ  เพื่อดําเนินการทางวินัยและเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงตอไป  
และในกรณีที่ราชพัสดุนั้นต้ังอยูในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหแจงผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบ
ดวย” 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ทนง  พิทยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ  
กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กําหนดใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเปนสวนราชการในกรมธนารักษ   
ซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของอธิบดีกรมธนารักษ  โดยไมมีสํานักงานธนารักษจังหวัด  ทําใหผูวาราชการจังหวัด 
ไมสามารถมอบอํานาจใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได  จึงขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน  ประกอบกับสถานการณในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไป
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ 
ใหสอดคลองกับการแบงสวนราชการของกรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง  และเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
ในปจจุบัน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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