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มำตรกำร 1:  ส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับ
กำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ และใช้ที่รำชพัสดุ

มำตรกำร 2: กรมธนำรักษ์แจ้งกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้ที่ดิน (capital charge)

มำตรกำร 3 : กรมธนำรักษ์จัดกำรที่รำชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- กำรเรียกคืน
- กำรแลกเปลี่ยน

4. มำตรกำรพัฒนำและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในที่รำชพัสดุ
จำกส่วนรำชกำรไม่ได้ใช้ประโยชน์



1. ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจัดท ารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
และใช้ที่ราชพัสดุ

1.1 รายละเอียดมาตรการและวิธีน าไปใช้
1. กรมธนำรักษ์ด ำเนินกำรออกระเบียบ ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจัดท ำ

รำยงำนเกี่ยวกับกำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ และใช้ที่รำชพัสดุ
2. ส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ

และใช้ที่รำชพัสดุ ตำมแบบที่กรมธนำรักษ์ก ำหนด 
1.2 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการในแต่ละมาตรการ

1. คณะกรรมกำรที่รำชพัสดุ อำศัยอ ำนำจตำม พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ มำตรำ 15 (6) ก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจัดรำยงำนเกี่ยวกับกำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ และใช้ที่
รำชพัสดุ 

2. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 5 ออกระเบียบ
3. กรมธนำรักษ์แจ้งส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรส ำรวจที่ดินที่อยู่ในควำม

ดูแลของตน 
4. ส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ำรวจที่รำชพัสดุในควำมครอบครองของตนและ

จัดท ำรำยงำนกำรใช้ที่รำชพัสดุตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด 
28การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือจัดท ามาตรการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมในที่ดนิที่สว่นราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์

มาตรการ 1: ส่วนราชการท ารายงานการใช้ที่ดิน
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1. ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจัดท ารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุ

1.3 แผนงานและระยะเวลาในการน าหลักเกณฑ์ไปใช้บังคับ
1. จัดให้มีระเบียบ  ระยะเวลา 60 วัน 
2. แจ้งส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลา 30 วัน  
3. ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจและจัดท ารายงานส่งกรมธนารักษ์ 180 วัน  

มาตรการ 1: ส่วนราชการท ารายงานการใช้ที่ดิน
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มาตรการ 1: ส่วนราชการท ารายงานการใช้ที่ดิน
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มาตรการ2: กรมธนารักษ์แจ้งค่าธรรมเนียม

2. กรมธนารักษ์แจ้งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดิน (capital charge)
2.1 รายละเอียดมาตรการและวิธีน าไปใช้

1. เมื่อมีกำรออกกฎกระทรวงแล้ว กรมธนำรักษ์อำศัยอ ำนำจตำมกฎกระทรวง คิดค ำนวณและเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมกำรถือครองทรัพย์สินจำกส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอใช้ที่
รำชพัสดุ

2. ระยะแรก กำรคิดค่ำธรรมเนียมจะคิดในพื้นที่ที่ขอใช้ทั้งหมด (ไม่รวมสิ่งปลูกสร้ำง)
3. ค่ำธรรมเนียมร้อยละ 2 ของรำคำประเมินที่ดินกรมธนำรักษ์
4. ระยะที่สอง กำรคิดค่ำธรรมเนียมจะคิดในพื้นที่ที่ขอใช้ทั้งหมด (ที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้ำง) 

ค่ำธรรมเนียมร้อยละ 2 ของรำคำประเมินกรมธนำรักษ์
2.2 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการในแต่ละมาตรการ

1. กรมธนำรักษ์แจ้งจ ำนวนพื้นที่และค่ำธรรมเนียมกำรใช้ที่ดิน (capital charge) ให้ส่วนรำชกำรหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ 

2. ส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์จะใช้ที่ดินต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรใช้ที่ดิน
3. ส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับทรำบค่ำธรรมเนียมกำรใช้ที่ดิน (capital 

charge) แล้วสำมำรถขอคืนที่รำชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่สมมูลค่ำได้
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มาตรการ 2: กรมธนารักษ์แจ้งค่าธรรมเนียม

2. กรมธนารักษ์แจ้งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดิน (capital charge)
2.3 แผนงานและระยะเวลาในการน าหลักเกณฑ์ไปใช้บังคับ

1. กรมธนำรักษ์แจ้งจ ำนวนพื้นที่และค่ำธรรมเนียมกำรใช้ที่ดิน (capital charge) ให้ส่วนรำชกำรหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบ ภำยใน 60 วัน

2. ส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ที่จะใช้ที่ดินจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรใช้ที่ดิน
ภำยใน 2 ปี นับจำกปีที่ได้รับแจ้งค่ำธรรมเนียม

3. ส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอคืนที่รำชพัสดุที่ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่สมมูลค่ำในปีใด  
กรมธนำรักษ์จะยกเว้นค่ำธรรมเนียมในปีนั้น 
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มาตรการ 2: กรมธนารักษ์แจ้งค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมถือครองทรัพย์สิน
หน่วยงาน กรมกำรท ำงำน

หมายเลข
ทะเบียน

จังหวัด เขต/อ าเภอ
แขวง/
ต าบล

การใช้
ประโยชน์

รายละเอียด

พ้ืนท่ี
แจ้งใช้

ประโยชน์ 
(ตร.ว.) 

พื้นที่
ว่าง 

(ตร.ว.) 

มูลค่าใช้
ประโยชน์ 
(บาท) 

ค่าธรรมเนีย
ม

ถือครอง
ทรัพย์สิน 
(บาท) 

1-ชบ-
XXX

ชลบุรี ศรีรำชำ บำงพระ บ้ำนพัก ส ำนักงำน
600 1,287,981 25,760 

1-ชม-
XXXX 

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ
ที่ท ำกำร/
ส ำนักงำน

ที่ท ำกำรกรมกำร
ท ำงำน 800 28,000,000 560,000 

รวม 29,287,981 585,760 
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มาตรการ 3: จัดการท่ีราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

3. กรมธนารักษ์จัดการที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
3.1 รายละเอียดมาตรการและวิธีน าไปใช้

1. กำรคืนที่รำชพัสดุสำมำรถท ำได้ 2 รูปแบบ คือ
- กำรเรียกคืนตำมมำตรำ 22
- กำรคืนโดยควำมสมัครใจหรือกำรท ำข้อตกลงแลกเปลี่ยน

มาตรา 22 ให้อ านาจแก่กรมธนารักษ์ในการเรียกคืนที่รำชพัสดุจำกส่วนรำชกำรหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

➢ กำรคืนโดยควำมสมัครใจหรือกำรท ำข้อตกลงแลกเปลี่ยน 
• กรณีที่ 1 ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเลิกใช้ที่รำชพัสดุ และส่งมอบคืน

ให้แก่กรมธนำรักษ์ 
• กรณีที่ 2 กรมธนำรักษ์กับส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท ำควำมตกลง

แลกเปลี่ยนที่รำชพัสดุ 



3. กรมธนารักษ์จัดการที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
➢กรมธนำรักษ์ ใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 22  เรียกคืนที่รำชพัสดุในกรณี ดังต่อไปนี้

ส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) ไม่จัดท ำและส่งรำยงำนเกี่ยวกับกำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ และใช้ที่รำชพัสดุตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรที่รำชพัสดุก ำหนด 
2) ไม่ดูแลและบ ำรุงรักษำที่รำชพัสดุให้คงอยู่ในสภำพที่เหมำะแก่กำรใช้ประโยชน์อยู่เสมอ
3) ไม่ระมัดระวังมิให้เกิดกำรบุกรุกที่รำชพัสดุ
4) ไม่ระมัดระวังมิให้เกิดควำมเสียหำยใด ๆ แก่ที่รำชพัสดุ
5) ด ำเนินกำรใช้ รื้อถอน หรือดัดแปลงที่รำชพัสดุ หรือกระท ำกำรใด ๆ อันมีผลกระทบต่อสำระส ำคัญ

หรือสถำนะของที่รำชพัสดุโดยไม่แจ้งให้กรมธนำรักษ์ให้ควำมยินยอม
6) ใช้ที่รำชพัสดุนอกเหนือวัตถุประสงค์กำรใช้ที่รำชพัสดุ หรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่รำชพัสดุโดยไม่แจ้ง

หรือไม่ได้ท ำควำมตกลงใหม่กับกรมธนำรักษ์
7) ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรถือครองทรัพย์สิน (Capital Charge) ตำมที่กรมธนำรักษ์เรียกเก็บ
8) ไม่มีกำรใช้ที่รำชพัสดุในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ท ำควำมตกลงกับกรมธนำรักษ์ 
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มาตรการ 3: จัดการท่ีราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
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มาตรการ 3: จัดการท่ีราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

3. กรมธนารักษ์จัดการที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
3.2 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการในแต่ละมาตรการ

1. กรมธนำรักษ์ส ำรวจที่รำชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำกข้อมูลกำรใช้ที่รำชพัสดุจำกส่วนรำชกำร
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ในกรณีส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ส่งคืนเองหรือขอแลกเปลี่ยนที่ดิน  
กรมธนำรักษ์ด ำเนินกำรรับคืนที่ดินหรือท ำควำมตกลงแลกเปลี่ยนได้

3. ในส่วนของที่รำชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ภำยใน 3 ปี กรมธนำรักษ์แจ้งให้ส่วนรำชกำรชี้แจงเหตุผล
ที่ไม่ได้ใช้ที่รำชพัสดุ (มำตรำ 22 วรรค 2)

4. กรมธนำรักษ์พิจำรณำเหตุผลและด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งคือ ให้ใช้ที่ดินต่อ หรือ เรียกคืนที่
รำชพัสดุคืน (มำตรำ 22 วรรค 3)*

5. ในกรณีไม่ส่งคืน กรมธนำรักษ์แจ้งให้คณะกรรมกำรที่รำชพัสดุด ำเนินกำร (มำตรำ 22 วรรค3)*

มำตรำ 22 วรรค 3 เมื่อกรมธนำรักษ์ได้เรียกคืนที่รำชพัสดุแล้ว แต่ส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่ส่งคืน
ที่รำชพัสดุภำยในระยะเวลำที่กรมธนำรักษ์ก ำหนด ให้กรมธนำรักษ์เสนอให้คณะกรรมกำร พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดต่อไป เมื่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยอย่างใดแล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ”



3. กรมธนารักษ์จัดการที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

3.3 แผนงานและระยะเวลาในการน าหลักเกณฑ์ไปใช้บังคับ
1. กรมธนำรักษ์ส ำรวจที่รำชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  1 ปี นับจำกได้รับรำยงำนกำรใช้ที่รำชพัสดุ
2. กรมธนำรักษ์ด ำเนินกำรแจ้งให้ส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลของกำรไม่

ใช้ที่ดิน ภำยในเวลำ 60 วัน
3. ส่วนรำชกำรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเหตุผลกำรไม่ใช้ที่ดินหรือแสดงเจตนำคืนที่รำช

พัสดุ ภำยในเวลำ 180 วันนับจำกได้รับแจ้งหนังสือขอให้ชี้แจง
4. กรมธนำรักษ์พิจำรณำเหตุผลภำยใน 60 วัน
5. ในกรณีไม่ส่งคืน กรมธนำรักษ์แจ้งให้คณะกรรมกำรที่รำชพัสดุด ำเนินกำร ภำยใน 60 วัน 
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มาตรการ 3: จัดการท่ีราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
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ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับรำชกำรจำกโครงกำร

ผลกระทบ
• ส ารวจการใช้ท่ีราชพัสดุ และอาคารที่ตั้งบนที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ใช้เวลานาน 
• การตั้งงบประมาณเพื่อใช้ช าระค่าธรรมเนียมการถือครองทรัพย์สิน

• กำรแลกเปลี่ยนที่รำชพัสดุ อำจต้องรับผิดชอบในค่ำเสียหำยหรือต้องเจรจำเพื่อเยียวยำควำม

เสียหำยให้แก่คู่สัญญำ
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สรุปมำตรกำรพัฒนำและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มที่ดิน

ปีที่
1 
2
3   

KPI ปีที่
1 
2
3

ขั้นตอนขอคืน แลกเปลี่ยน
1.แจ้งหน่วยงำน
2.หน่วยงำนแจ้งควำมประสงค์ขอคืน
3.หน่วยงำนคืนที่รำชพัสดุ

ที่รำชพัสดุ : รำชกำร, อปท. ถือครอง

2.กรมธนารักษ์ แจ้ง
ต้นทุนกำรถือครองทรัพย์สิน (Capital charge) 

รำคำที่ดิน+(สิ่งปลูกสร้ำง-ค่ำเสื่อมรำคำ) * 2 %

ถือครองต่อ

ช ำระค่ำธรรมเนียมถือครองที่

3. ที่ราชพัสดุไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้
ประโยชน์ไม่สมมูลค่า 

ขอคืน (ม.22)
แลกเปลี่ยน

หลักเกณฑ์ มาตรการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ดิน 
(ใน / ต่ำงประเทศ)

1.รายงานการใช้ท่ีดิน
เนื้อที่ดินที่รำชพัสดุ
สิ่งปลูกสร้ำง

- กรมธนำรักษ์แจ้งให้ระบุเหตุผลของกำรไม่ใช้ที่รำชพัสดุ
- ส่วนรำชกำรชี้แจงเหตุผล หรือ ขอคืนที่รำชพัสดุ
- กรมธนำรักษ์วินิจฉัย เรียกคืน หรือ ให้ใช้ต่อ




