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1. กฎหมายที่ราชพัสดุ(สังเขป)



ที่ราชพัสดุ (ตามมาตรา  4  แห่ง พรบ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518)  หมายถึง
อสังหาริมทรัพยอ์ันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด
ยกเว้น - ที่ดินรกร้างว่างเปล่า

- ที่ดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
- อสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ  

มีกฎหมายเฉพาะยกเว้น
( ปพพ. ม.1304 อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน  หมายถึง  
ทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไวเ้พื่อ 
ประโยชนร์่วมกัน และรวมถึงส่วนควบของที่ดิน  เช่น  อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  
ไม้ยืนต้น และทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน เช่น หรือสิทธิในภารจ ายอม เป็นต้น)



- ให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
(ตามมาตรา 5 แห่ง พรบ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518)
โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้บริหารจัดการแทน

- บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง  ทบวง  กรมใดได้มาโดยการเวนคืน
หรือการแลกเปลี่ยนหรือโดยประการอื่น  ให้กระทรวงการคลังเข้าถือ   
กรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุนั้น  ทั้งนี้  ยกเว้นที่ดินที่ได้มาโดยการเวนคืน
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร     



“คณะกรรมการที่ราชพัสด”ุ (มาตรา 6) ประกอบด้วย 

1. รมว.กระทรวงการคลัง  (ประธาน)
2. ปลัดกระทรวงการคลัง          3. ปลัดกระทรวงกลาโหม
4. ปลัดกระทรวงเกษตรฯ          5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      7. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
8. อธิบดีกรมที่ดิน                   9. ผู้อ านวยการส านักผังเมือง
10.  อธิบดกีรมธนารักษ์  (กรรมการและเลขานุการ)
11.  ผู้อ านวยการกองรักษาที่หลวง  (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
มีหน้าที่การก าหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการปกครองดูแล 
บ ารุงรักษา  ใช้  และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

ทั้งน้ี  หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  ให้ตราเป็นกฎกระทรวง 



กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545

• ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหประโยชน์   
พ.ศ. 2552

• ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดหาประโยชน์ในทีร่าชพัสดุ
ที่ถูกบุกรุกโดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากพัสดุ พ.ศ. 2556 

• ระเบียบฯ ว่าด้วยการปกครอง
ดูแลบ ารุงรักษา และการใช้  
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 

• ระเบียบฯ ว่าด้วยการปกครอง  
ดูแลบ ารุงรักษา  และการใช้ 
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2549

• ระเบียบฯ ว่าด้วยการปกครอง  
ดูแลบ ารุงรักษา  และการใช้ 
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2549 

การ
ปกครอง

ดูแล

การ
บ ารุงรักษา

จัดหา
ประโยชน์การใช้



2. ค านิยามของผู้มีสิทธิขอใช้/ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ



ท่ีราชพัสดุรัฐบาลเป็นเจ้าของวัตถุประสงค์มีไว้ส าหรับหน่วยงาน
ราชการใช้ประโยชน์จัดท าบริการสาธารณะ ดังน้ัน วัตถุประสงค์หลักของ                  
ท่ีราชพัสดุจึงมีไว้เพื่อใช้ราชการ 

ส าหรับท่ีราชพัสดุท่ีไม่ได้ใช้ราชการหรือไม่ได้สงวนไว้ใช้ราชการ               
อาจน ามาจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือท าสัญญาต่างตอบแทนอื่น
นอกเหนือจากการจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์จึงเป็นวัตถุประสงค์รอง



ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดค านิยามของผู้มีสิทธิ
ขอใช้และผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ ไว้ดังนี้

1) “ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของ รัฐที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ

2) “ผู้ใช้ท่ีราชพัสดุ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐ ท่ีเป็นผู้ปกครอง 
ดูแล หรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และให้หมายความ รวมถึงรัฐวิสาหกิจท่ีเป็น
นิติบุคคลที่มีสิทธิใช้ท่ีราชพัสดุตามกฎหมาย



การขอใช้ที่ราชพัสดุ ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะขอใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางราชการ
เท่านั้น โดยให้ยื่นค าขอใช้ต่อกรมธนารักษ์ หรือส านักงานธนารักษ์พื้นที่ โดยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 

• ให้ยื่นค ำขอใช้ต่อกรมธนำรักษ์ หรือ
ส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่

1. กรณีที่ราชพัสดุที่ขอใช้เป็น     
ที่ว่างและไม่อยู่ในความครอบครอง
ของหน่วยงานใด

• ผู้ขอใช้ที่รำชพัสดุจะต้องท ำควำมตกลงกับ
ส่วนรำชกำรที่ครอบครองอยู่ก่อน เมื่อได้รับ
ควำมยินยอมแล้ว จึงจะยื่นค ำขอใช้ต่อ
กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่

2. กรณีเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ใน
ความครอบครองของส่วนราชการ
อื่น



3. หลักเกณฑ์การขอใช้ที่ราชพัสดุและมาตรฐาน
การใช้ที่ราชพัสดุ



หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ที่ราชพัสดุ

ผู้ขอใช้ยื่นค าขอใช้ต่อกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตพร้อมจัดส่งแบบบันทึกรับทราบแนวเขตฯ

ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุลงนามในแบบบันทึกรับทราบแนวเขตฯ ส่งให้กรมธนารกัษ์

กรมธนารักษ์จัดส่งหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้กับผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ

กรณีกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐขอใช้ที่ราชพัสดุ

1.

2.

3.

4.

กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร



หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ที่ราชพัสดุ

การขอใช้เป็นการชั่วคราวกรณีจ าเป็นและเร่งด่วน

ผู้ขอใช้ยื่นค าขอใช้ต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความยินยอมแล้วส่งให้กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดทราบ

จังหวัดแจ้งผู้ขอใช้ พร้อมจัดส่งแบบบันทึกรับทราบแนวเขตฯ

ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุลงนามในแบบบันทึกรับทราบแนวเขตส่งให้จังหวัด

จังหวัดจัดส่งหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้กับผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ

การขอใช้ทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้ขอใช้ยื่นค าขอต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนญุาตพร้อมจัดส่งแบบบนัทกึรบัทราบ
แนวเขตฯ

ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดลุงนามในแบบบนัทกึรบัทราบแนวเขตฯ ที่จังหวัดส่งให้

จังหวัดจัดส่งหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้กับผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ

กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ที่ราชพัสดุ

ผู้ขอใช้ยื่นค าขอใช้ต่อกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์น าเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพ่ือให้ความเห็นชอบให้ใช้หรือเช่า

ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุลงนามในแบบบันทึกรับทราบแนวเขตฯ ส่งให้กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์จัดส่งหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้กับผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ

ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุลงนามในแบบบันทึกรับทราบแนวเขตฯ ส่งให้กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์จัดส่งหนังสืออนุญาตให้ใช้ท่ีราชพัสดุให้กับผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ

กรณีองค์กรอื่นของรัฐขอใช้ที่ราชพัสดุ

1.

2.

3.

4.

กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

5.

6.



หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ที่ราชพัสดุ

ผู้ขอใช้ยื่นค าขอต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความยินยอมแล้วส่งให้กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์น าเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อให้ความเห็นชอบ
ให้ใช้หรือเช่า

คณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้หรือเช่า

กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น

1.

2.

3.

4.

กรมธนารักษ์แจ้งผลการพิจารณาให้จังหวัดทราบ

จังหวัดแจ้งผู้ขอใช้ พร้อมจัดส่งแบบบันทึกรับทราบแนวเขตฯ

ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุลงนามในแบบบันทึกรับทราบแนวเขตฯ ส่งให้จังหวัด

จังหวัดจัดส่งหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้กับผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ

5.

6.

7.

8.



หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ที่ราชพัสดุ

กรณีการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีที่มีกฎหมายให้โอนฯ

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องแจ้งข้อมูลการถ่ายโอนงาน
ใหก้รมธนารักษ์ทราบตามแบบ ทบ.12 และแจ้งส่งคืนที่ราชพัสดุ

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับโอนงาน แจ้งขอใช้ที่ราชพัสดุต่อ
กรมธนารักษ์



หลักฐานประกอบการขอใชท้ีร่าชพัสดุ มีดังนี้

(1) แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
และลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วนราชการ
ดังกล่าว
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพสัดุที่ขอใช้
(3) เอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณหรือค าขอตั้งงบประมาณของโครงการที่ประสงค์
จะใช้ที่ราชพัสดุ (กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้เอกสารหลักฐานแผนงานโครงการ
ที่ผ่านการพิจารณาหรือได้รับอนุมัติจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว)
(4) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงที่มีการขอใช้ทั้งแปลง และแสดงการ   
ใช้ประโยชน์บริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแผนผังดังกล่าวให้เหมาะสม
กับสภาพท าเล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดและผังเมือง



(5) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใช้ตาม ความเหมาะสมและจ าเป็น 
แสดงรายการอาคารสิง่ปลูกสรา้งในที่ดินโดยมีมาตราส่วนถูกต้องตามหลักวิชาการและมีผู้ทรงคุณวุฒิ
รับรองผัง (ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง สถาปนิก วิศวกร นายช่างโยธา หรือนายช่างส ารวจ)
(6) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ราชพัสดุและระยะห่างจากสถานที่ส าคัญของจังหวัด เช่น ศาลา
กลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ สถานีต ารวจ เป็นต้น
(7) ส าเนาหนังสือแสดงความยินยอมจากส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพสัดุนั้นอยูก่อ่น 
(เฉพาะกรณีที่ราชพัสดุที่ขอใช้มี ส่วนราชการอื่นครอบครองใช้ประโยชน์   อยู่ก่อนแล้ว) ทั้งนี้ 
ผู้ให้ความยินยอมจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วน
ราชการดังกล่าว
(8) วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานหรือการประกอบกิจการ เอกสารที่แสดงฐานะทางการเงิน 
รายได้ และผลประกอบการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี (เฉพาะกรณีผู้ขอใช้ 
ที่ราชพัสดุเป็นองค์การอื่นของรัฐ)

หลักฐานประกอบการขอใชท้ีร่าชพสัด ุมีดังนี้ (ต่อ)



เกณฑ์มาตรฐานการใชท้ีร่าชพสัดุ

การขอใช้ท่ีราชพัสดุเพื่อเป็นท่ีท าการ หมายถึง สถานที่ท างาน เช่น อาคาร
ท่ีท าการ ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

การขอใช้ที่ดินราชพัสดุ 

เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่

การขอใช้อาคารราชพัสดุ 

เนื้อท่ีไม่เกิน 10 ตารางเมตรต่อคน



การขอใช้ทีร่าชพสัดเุพือ่ก่อสร้างบา้นพักขา้ราชการ

ประเภท/ระดับต าแหน่ง
บ้านเด่ียว

ใช้เน้ือที่ (ตร.ว.)

บ้านแฝด 
ใช้เน้ือที่ไม่เกิน

(ตร.ว.)

อาคารชุดพักอาศัย 
18 หน่วย 

ใช้เน้ือที่ไม่เกิน
(ตร.ว.)

อาคารชุดพักอาศัย
30 หน่วย 

ใช้เน้ือที่ไม่เกิน 
(ตร.ว.)

1. ประเภทบริหำร
ระดับต้นและระดับสูง
ประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ

200 - - -

2. ประเภทอ ำนวยกำร
ระดับต้นและระดับสูง
ประเภทวิชำกำร
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
และระดับเช่ียวชำญ 
ประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ

150 - - -

3. ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร
ประเภทท่ัวไป ระดับช ำนำญงำน และ
ระดับอำวุโส

100 - - -

4. ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงำน

- 50 450 650



การขอใช้ทีร่าชพสัดเุพือ่ก่อสร้างกิจการสาธารณปูโภค

กิจการสาธารณูปโภค ลักษณะการด าเนินการ

1. ถนน - กำรขยำยควำมกว้ำงหรือควำมยำว กำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่มีอยู่เดิม
ในที่รำชพัสดุ หรือถนนในเขต  คันคลองชลประทำน

- กำรตัดถนนใหม่ในที่รำชพัสดุ เชื่อมระหว่ำงถนนสำธำรณะกับถนนสำธำรณะ
- กำรตัดถนนใหม่ในที่รำชพัสดุ เชื่อมระหว่ำงทำงหรือ  ถนนภำยในที่รำชพัสดุ

ที่มีอยู่เดิม

2. ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การระบายน้ า การสื่อสาร - กำรปักเสำ พำดสำยไฟฟ้ำ หรือปรับปรุง ซ่อมแซมเสำหรือสำยไฟฟ้ำ
- กำรวำงหรือปรับปรุง ซ่อมแซมท่อประปำ ท่อระบำยน้ ำ
- กำรวำงหรือปรับปรุง ซ่อมแซมสำยโทรศัพท์ หรือสำยส่งระบบกำรสื่อสำร

3. ระบบโครงข่ายคมนาคมที่ใช้ในการสัญจรไปมา - กำรก่อสร้ำงสะพำน ทำงเชื่อมระหว่ำงถนนสำธำรณะ ทำงยกระดับ หรือ
ทำงลอด หรืออุโมงค์ข้ำมแยก

- กำรก่อสร้ำงสะพำนคนข้ำม
- หรือลักษณะกำรด ำเนินกำรจัดสร้ำงระบบโครงข่ำยกำรจรำจรที่มี

ลักษณะเดียวกัน



การขอใช้ทีร่าชพสัดเุพือ่จัดสร้างสาธารณปูการ

ประเภท มาตรฐานการใช้เนื้อที่ไม่เกิน

1. สวนสำธำรณะ 10 ไร่

2. สนำมกีฬำ ลำนกีฬำ 3 ไร่

3. กำรก่อสร้ำงศำลำที่พักริมทำง ป้อมยำม     
ป้อมต ำรวจ ศูนย์บริกำรข้อมูลเพื่อกำรท่องเท่ียว 
หรือกำรด ำเนินกำรในลักษณะท ำนองเดียวกัน    
ในท่ีรำชพัสดุท่ีอยู่ในเขตทำงหรือเขตชลประทำน

ให้ใช้ท่ีรำชพัสดุจ ำนวนเน้ือท่ีตำมควำมจ ำเป็น

4. กำรติดตั้งป้ำยบอกทำงหรือป้ำยประชำสัมพันธ์
ของทำงรำชกำรในท่ีรำชพัสดุที่อยู่ในเขตทำงหรือ
เขตชลประทำน

ให้ใช้ท่ีรำชพัสดุจ ำนวนเน้ือท่ีตำมควำมจ ำเป็น



เงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุส าหรับผู้ใช้ที่ราชพัสดุ

(1) ต้องเข้ำท ำประโยชน์ในที่รำชพัสดุตำมวัตถุประสงค์ที่ขออนุญำตภำยในก ำหนด 
2 ปี นับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต

(2) กรณีที่จะปลูกสร้ำงอำคำรในพื้นที่จะต้องประสำนงำนและตรวจสอบ รวมทั้ง
ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง



(3) เมื่อปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงอื่นใด หรือมีกำรดัดแปลงหรือต่อเติมอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง 
และมีมูลค่ำของกำรดัดแปลงหรือต่อเติมไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท จะต้องแจ้งให้กรมธนำรักษ์หรือ
ส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นท่ีทรำบ ตำมแบบท่ีก ำหนดภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ปลูกสร้างเสร็จ หรือ
ดัดแปลงต่อเติมเสร็จ เพื่อขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงแก้ไขทะเบียนท่ีรำชพัสดุ

กำรปลูกสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงำนผู้ใช้ซึ่งไม่เป็นท่ีรำชพัสดุ ต้องแจ้งให้
กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ทรำบ โดยไม่ต้องด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนท่ีรำชพัสดุ 

(4) เมื่อมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการ ท่ีแตกต่ำง                 
จำกเดิม จะต้องท ำควำมตกลงกับกรมธนำรักษ์หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก่อนแล้วแต่กรณี



(5) ต้องดูแลและบ ำรุงรักษำท่ีรำชพัสดุในควำมครอบครอง ใช้ประโยชน์เสมอด้วยวิญญูชนจะพึงสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง และต้องอนุญำตให้ผู้แทนของกรมธนำรักษ์เข้ำตรวจสอบเป็นครั้งครำวตำมควรแก่
กรณี และจะต้องรับผิดชอบกรณีท่ีมีผู้บุกรุกเกิดขึ้น

(6) กรณีท่ีมิได้ดูแลบ ำรุงรักษำท่ีรำชพัสดุจนท ำให้เกิดควำมเสียหำย กรมธนำรักษ์จะแจ้งให้ผู้ใช้จัดกำรเพื่อ
บ ำรุงรักษำท่ีรำชพัสดุ หำกผู้ใช้ไม่จัดกำรโดยไม่มีเหตุผลอันควร กรมธนำรักษ์จะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ใช้
ส่งคืนท่ีรำชพัสดุนั้น



(7)  ต้องจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์
ต่อกรมธนำรักษ์ ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี ตำมแบบที่กรมธนำรักษ์ก ำหนด 
(แบบ ธร.3801)

(8)  กำรรื้อถอนอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นที่รำชพัสดุจะต้องได้รับอนุญำตจำก
กรมธนำรักษ์หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก่อนแล้วแต่กรณี                          

เว้นแต่ อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ก่อสร้ำงมำแล้วไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำปีอำคำร
หรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ช ำรุดจนใช้ในรำชกำรไม่ได้ อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่เกี่ยวกับ
รำชกำรลับทำงทหำร อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงเดิมเพื่อปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่งปลูก
สร้ำงใหม่ทดแทนตำมที่ได้รับงบประมำณ



(9)  กรณีรื้อถอนอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นที่รำชพัสดุ และอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงนั้น
มีลักษณะที่ยังมีคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ หรือมีสภำพที่ยังใช้ประโยชน์ในทำงรำชกำร
ต่อไปได้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคนพิจำรณำเหตุผลและ   
ควำมจ ำเป็น ตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอควำมเห็น
ประกอบกำรพิจำรณำของหน่วยงำนผู้ใช้ด้วย

(10)  กำรตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน หรือด ำเนินกำรที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพที่รำชพัสดุ
ที่ได้รับอนุญำต ต้องด ำเนินกำรโดยปกติของวิญญูชนจะพึงดูแลรักษำทรัพย์สินให้อยู่ใน
สภำพสวยงำม หรือไม่ก่อให้เกิดอันตรำย หรือเพื่อประโยชน์ในกำรใช้สอยที่รำชพัสดุ
ให้เหมำะสมต่อภำรกิจเท่ำนั้น หำกด ำเนินกำรนอกเหนือจำกกรณีดังกล่ำวต้อง         
ขออนุญำตกรมธนำรักษ์หรือธนำรักษ์พื้นที่แล้วแต่กรณี



(11)  กำรจ ำหน่ำยอำคำรหรือส่ิงปลูกสร้ำงท่ีเป็นท่ีรำชพัสดุท่ีจะท ำกำรรื้อถอน หรือกำรจ ำหน่ำยวัสดุท่ีรื้อถอนแล้ว 
หรือกำรจ ำหน่ำยต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ท่ีได้มำจำกท่ีรำชพัสดุ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
ส ำหรับเงินท่ีได้จำกกำรจ ำหน่ำยให้น ำส่งคลังเป็นรำยได้ของกรมธนำรักษ์ และในกรณีท่ีจะน ำวัสดุท่ีได้จำก              
ท่ีรำชพัสดุดังกล่ำวไปใช้ จะต้องได้รับอนุญำตจำกกรมธนำรักษ์หรือธนำรักษ์พื้นที่ก่อนแล้วแต่กรณี

(12)  ห้ำมน ำท่ีรำชพัสดุท่ีได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ไปจัดหำประโยชน์ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีท่ีมีกฎหมำย
บัญญัติให้ผู้ใช้ท่ีรำชพัสดุมีอ ำนำจในกำรปกครองดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้ และจัดหำประโยชน์ในท่ีรำชพัสดุ  และ        
น ำรำยได้ท่ีได้รับไปใช้จ่ำยได้โดยไม่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดินให้ผู้ใช้ท่ีรำชพัสดุสำมำรถด ำเนินกำรจัดหำ
ประโยชน์ได้เฉพำะตำมกรอบวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนท่ีได้ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยเท่ำนั้น



(13)  ผู้ใช้ที่รำชพัสดุที่มีมีเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรใช้ที่รำชพัสดุเพื่อประโยชน์แก่กำร
จัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัด
สวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร พ.ศ. 2547 ให้ถือว่ำเป็นกำรใช้ที่รำชพัสดุเพื่อประโยชน์
ในทำงรำชกำรตำมที่ได้รับอนุญำตไว้แต่เดิม ส ำหรับกำรน ำที่รำชพัสดุที่ได้รับอนุญำตไป
จัดสวัสดิกำรในเชิงธุรกิจ โดยกำรจัดให้เช่ำหรือโดยวิธีกำรจัดท ำสัญญำต่ำงตอบแทนอื่น
จะต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรที่ก ำหนดตำมระเบียบดังกล่ำว  และจะต้อง
ได้รับอนุญำตจำกกรมธนำรักษ์ก่อน

(14)  เมื่อเลิกใช้ที่รำชพัสดุดังกล่ำวแล้ว จะต้องส่งคืนกรมธนำรักษ์ ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันท่ีเลิกใช้ประโยชน์



(16) ในกำรส่งคืนที่รำชพัสดุกรณีที่มีผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิดที่รำชพัสดุ ผู้ใช้ที่รำชพัสดุ
จะต้องด ำเนินกำรกับผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิดก่อนส่งคืน

(15)   เมื่อกรมธนำรักษ์ได้แจ้งให้ส่งคืนที่รำชพัสดุตำมกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมตำมกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518 ผู้ใช้ที่รำชพัสดุจะต้องส่งคืนกรมธนำรักษ์
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และหำกผู้ใช้ที่รำชพัสดุมิได้โต้แย้ง ภายใน 
60 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง กรมธนำรักษ์อำจพิจำรณำอนุญำตให้ผู้ขอใช้ที่                      
รำชพัสดุรำยอื่นเข้ำใช้หรือครอบครองที่รำชพัสดุนั้นแทน โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้ผู้ใช้
ที่รำชพัสดุนั้นส่งคืนที่รำชพัสดุก่อนก็ได้



(17)  กรณีที่ปรำกฏว่ำมีควำมเสียหำย หรือน่ำจะเกิดควำมเสียหำยใด ๆ แก่           
ที่รำชพัสดุ กรมธนำรักษ์จะแจ้งข้อมูลกำรกระท ำดังกล่ำว ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ
หัวหน้ำหน่วยงำนของผู้ใช้ที่รำชพัสดุเพื่อด ำเนินกำรทำงวินัยและเกี่ยวกับควำมรับผิด
ทำงแพ่ง

(18)  ผู้ใช้ที่รำชพัสดุที่มีสถำนะเป็นองค์กรอื่นของรัฐ จะต้องส่งรำยงำนผลระกอบกำร
แต่ละปี ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญำตแล้วให้กรมธนำรักษ์ ภายใน 
30 วัน นับแต่วันท่ีผ่านการตรวจสอบ



(19)  นอกจำกเงื่อนไขดังกล่ำว ข้ำงต้น จะ ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรปกครองดูแล  บ ำรุงรักษำ  ใช้  และจัดหำประโยชน์
เกี่ยวกับที่ รำชพัสดุ  พ .ศ. 2545 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2518 และหรือที่จะมีขึ้นในอนำคตทุกประกำร 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่รำชพัสดุ     
ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0505/ว 109 ลงวันที่        
21 พฤษภำคม 2547

หมำยเหตุ  ในกำรอนุญำตให้ใช้ที่รำชพัสดุ กรมธนำรักษ์อำจก ำหนดเงื่อนไขอื่น
ตำมที่กรมธนำรักษ์เห็นสมควร นอกเหนือจำกเงื่อนไขกำรใช้ทั้ง 19 ข้อดังกล่ำว
ข้ำงต้นก็ได้



4. หน้าทีท่ี่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ



การขึ้นทะเบียนทีร่าชพัสดุ

- เมื่อได้มาซึ่งที่ราชพัสดุ

- เมื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูก 
สร้างในที่ราชพัสดุ

ส ารวจและน าส่งรายการที่ดิน (แบบ 
ทร. 03)  /สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 05)

(ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้มาหรือ
ปลูกสร้างแล้วเสร็จ)

ในกรุงเทพ - ยื่นกรมธนารักษ์

ในจังหวัดอื่น - ยื่นส านักงานธนารักษ์ 
พื้นที่

กรมธนารักษ์ / ส านักงานธนารักษ์

พื้นที่รับขึ้นทะเบียนและส่งส าเนา

ทะเบียนที่ราชพัสดุให้ผู้ใช้

ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ



ขั้นตอนการด าเนินการกรณีดัดแปลงหรือต่อเติมอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็น
ที่ราชพัสดุ และมีมูลค่าการดัดแปลงหรือต่อเติมไมต่่ ากว่า 1 ล้านบาท

เมื่อดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารหรือ

สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีมูลค่าการดัดแปลง

หรือต่อเติมไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท

แจ้งให้กรมธนารักษ/์ส านักงานธนารักษ์
พื้นที่ทราบ (แบบ ทร. 04)

(ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ดัดแปลง
หรือต่อเติมแล้วเสร็จ)

ในกรุงเทพ - ยื่นกรมธนารักษ์

ในจังหวัดอื่น - ยื่นส านักงานธนารักษ์
พื้นที่

กรมธนารักษ์ / ส านักงานธนารักษ์พื้นที่
ปรับปรุงแก้ไขทะเบียนที่ราชพัสดุให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมแจ้งผู้ใช้



การรังวัด การพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ หรือตรวจสอบเนื้อที่
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน การสอบสวนเปรียบเทียบ หรือการระงับ
ข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขต

ในการรังวัด การพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ หรือตรวจสอบเนื้อท่ี
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน การสอบสวนเปรียบเทียบหรือการระงับข้อพิพาท
เก่ียวกับแนวเขต ผู้ใช้ท่ีราชพัสดุจะต้องด าเนินการร่วมกับกรมธนารักษ์ ดังนี้

ในกรุงเทพมหานคร ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้อง
ร่วมกับกรมธนารักษ์เป็นผู้น าท าการส ารวจ
รังวัดให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ระวัง
ชี้แนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน

ในจังหวัดอื่น ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานประจ า จังหวัดของผู้ใช้ที่
ราชพัสดุเป็นผู้ปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกับ
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่



การใช้ทีร่าชพสัดุ

ผู้ใช้ท่ีรำชพัสดุจะต้องเข้ำท ำ ประโยชน์ในที่รำชพัสดุตำมวัตถุประสงค์ที่ขอ
อนุญำตให้ครบถ้วน ภายในก าหนด 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต และ
จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กรมธนำรักษ์ก ำหนดให้ครบถ้วน

• ทั้งนี้  ห้ำมน ำที่รำชพัสดุที่ได้รับอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ในทำงรำชกำร
ไปจัดหำประโยชน์ไม่ว่ำกรณใีด ๆ ท้ังสิ้น



การใช้ทีร่าชพสัดทุีไ่ด้มาโดยการบริจาคตามวัตถุประสงค์
ของผู้ยกให้

1.  ในกรณีที่ผู้ใช้ที่รำชพัสดุได้รับบริจำคที่ดินจำกเอกชน โดยมีเงื่อนไขให้เข้ำใช้ประโยชน์ตำม
วัตถุประสงค์ของกำรบริจำค ผู้ใช้ที่รำชพัสดุจะต้องด ำเนินกำร ดังนี้

• เข้ำใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุนั้นตำมวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ หรือ
• เข้ำใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุนั้นตำมวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ภำยในระยะเวลำทีผู่้ยกให้ก ำหนดไว้ 

หรือ
• เข้ำใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุนั้น  ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่มีการยกที่ดินน้ันให้กับทางราชการ

ท้ังนี้ หำกผู้ใช้ท่ีรำชพัสดุมิได้ด ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนดไว้ดังกล่ำวข้ำงต้น จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ท่ีรำชพัสดุนั้นคืนให้แก่
ผู้ยกให้หรือทำยำทตำมนัยกฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรโอนกรรมสิทธิ์ท่ีรำชพัสดุท่ีมิใช่ท่ีดินท่ีเป็น      
สำธำรณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพำะ พ.ศ. 2550 โดยผู้ใช้ท่ีรำชพัสดุมีหน้ำท่ี        
ท่ีจะต้องแจ้งข้อมูลต่อกรมธนำรักษ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว เพ่ือท่ีกรมธนำรักษ์  
จะได้แจ้งให้ผู้ยกให้หรือทำยำทมำยื่นเรื่องขอรับท่ีรำชพัสดุดังกล่ำวคืนต่อไป



2.  หำกผู้ใช้ที่รำชพัสดุไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ทันภำยในก ำหนดเวลำตำมข้อ 1 หรือ
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ต่ำงไปจำกวัตถุประสงค์ของกำรยกให้                      
ให้ด ำเนินกำร ดังนี้

• ส่วนรำชกำรต้องท ำควำมตกลงกับผู้ยกให้หรือทำยำท เพื่อขอขยำยระยะเวลำหรือเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์กำรใช้ประโยชน์ แล้วแต่กรณี ก่อนครบก าหนดเวลาที่ผู้ยกให้ก าหนด หรือก่อน
ครบก าหนด 5 ปี

• กรณีที่ผู้ยกให้หรือทำยำทไม่ยินยอมและล่วงเลยเวลำที่ก ำหนดแล้ว ให้ผู้ใช้ที่รำชพัสดุแจ้งข้อมูล
ต่อกรมธนำรักษ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว เพื่อที่กรมธนำรักษ์
จะได้แจ้งให้ ผู้ยกให้หรือทำยำทมำยื่นเรื่องขอรับที่รำชพัสดุดังกล่ำวคืนต่อไป

หมายเหตุ ในกำรรับบริจำคที่ดินจำกเอกชน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2550 ให้ทุกส่วนรำชกำร     
ถือปฏิบัติว่ำ ในกำรรับบริจำคที่ดินจำกเอกชนเพ่ือใช้ประโยชน์ในทำงรำชกำรนั้น หำกส่วนรำชกำรใดไม่มีแผนงำน   
หรือโครงกำรที่ชัดเจนรองรับกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินตำมวัตถุประสงค์ของผู้ที่แสดงควำมประสงค์จะยกที่ดินให้แก่       
ทำงรำชกำร  ส่วนรำชกำรนั้น ๆ ไม่ควรรับบริจำคที่ดินดังกล่ำวไว้ตั้งแต่ต้นเนื่องจำกจะเป็นปัญหำในภำยหลัง หำก    
ทำงรำชกำรมิได้เข้ำใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นจริง และผู้ยกให้หรือทำยำทได้แจ้งควำมประสงค์ขอที่ดินคืน



การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในทีร่าชพสัดุ

ในกรณีที่ผู้ใช้ที่รำชพัสดุต้องกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ในทำงรำชกำรเป็นอย่ำงอื่น
นอกจำกที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม จะต้องมีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ต่อ
กรมธนำรักษ์  ซึ่งลงนำมโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ
จำกส่วนรำชกำรดังกล่ำว พร้อมแจ้งเหตุผลควำมจ ำเป็นให้ชัดเจนและแนบเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุ

• ทั้งนี้ ในกรณีที่รำชพัสดุในกรุงเทพมหำนคร ให้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ต่อ
กรมธนำรักษ์ ส ำหรับที่รำชพัสดุในจังหวัดอื่น ให้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์
ต่อส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่



การตัดฟันต้นไม้ การขุดดิน การถมดิน หรือการด าเนินการใด ๆ 
ที่มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของที่ราชพัสดุ

กำรด ำเนินกำรใดๆ ที่มีลักษณะที่เป็นกำรท ำลำยหรือเปลี่ยนแปลงสภำพที่รำชพัสดุ
จะต้องได้รับอนุญำตจำกกรมธนำรักษ์ก่อนและผู้ใช้ที่รำชพัสดุจะต้องแสดงเหตุผลและ
ควำมจ ำเป็นที่ชัดเจน โดยกรณีที่รำชพัสดุในกรุงเทพมหำนคร ให้แจ้งขออนุญำตต่อ
กรมธนำรักษ์ ส ำหรับที่รำชพัสดุในจังหวัดอื่น ให้แจ้งขออนุญำตต่อส ำนักงำนธนำรักษ์
พื้นที่

• เว้นแต่ กำรด ำเนินกำรที่มีลักษณะเป็นกำรกระท ำเพื่อบ ำรุงรักษำที่รำชพัสดุเสมือนเช่น
วิญญูชนจะพึงด ำเนินกำรในทรัพย์สินของตนเอง ผู้ใช้ที่รำชพัสดุสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
ควำมจ ำเป็น โดยไม่ต้องขออนุญำตจำกกรมธนำรักษ์  เช่น กำรขุดดิน หรือกำรตัดต้นไม้ 
เป็นต้น



การจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี     
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

1. กำรจัดสวัสดิกำรภำยในสว่นรำชกำร
• กิจกรรมหรือกิจกำรใดที่คณะกรรมกำรสวัสดิกำรจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ข้ำรำชกำร หรือเพื่อประโยชน์แก่กำรด ำรงชีพ
นอกเหนือจำกสวัสดิกำรที่ทำงรำชกำรจัดให้แก่ข้ำรำชกำรเป็นกรณีปกติ หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำร หรือที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้จัด
เพิ่มขึ้นส ำหรับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ โดยมิได้เป็นไปในเชิงธุรกิจ

2. กำรจัดสวัสดิกำรในเชิงธุรกิจ
• กำรด ำเนินกิจกรรมหรือกิจกำรสวัสดิกำรใด ๆ ที่จัดเป็นสวัสดิกำรภำยในของส่วนรำชกำร

ที่คณะกรรมกำรสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรจัดให้มีขึ้น ซึ่งเป็นไปในทำงกำรค้ำกับ
สมำชิกสวัสดิกำรและบุคคลภำยนอกทั่วไป



ขั้นตอนการด าเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

คณะกรรมการสวัสดิการ
ส่วนราชการ ผู้จัด
(พิจารณาให้จัด)

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัด
(อนุญาต)

อนุญาต = ให้ใช้ท่ีราชพัสดุ + (ค่าน้ า + ค่าไฟฟ้า) อย่างประหยัด   
• กำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำรผู้จัดไม่ต้องขออนุญำตต่อกรมธนำรักษ์

หรือผู้รับมอบอ ำนำจ(ในส่วนภูมิภำค) โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรนั้นสำมำรถอนุญำตให้ใช้
ที่รำชพัสดุนั้นได้เอง รวมทั้งกำรอนุญำตให้ใช้น้ ำและไฟฟ้ำของรำชกำรได้แต่ต้องใช้อย่ำง
ประหยัด

อนุญาต



ขั้นตอนการด าเนินการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ

• คณะกรรมกำร
สวัสดิกำร
ส่วนรำชกำร
ผู้ขอ  
(พิจำรณำให้จัด)

๑

• หัวหน้ำส่วน
รำชกำรผู้ขอ 
(ขออนุญำต)

๒ • อธิบดีกรมธนำรักษ์
หรือผู้รับมอบอ ำนำจ
พิจำรณำอนุญำต

๓

• คณะกรรมกำร
สวัสดิกำรช ำระ
ค่ำเช่ำ 
ค่ำธรรมเนียม
ตำมระเบียบฯ

๔

พิจารณาให้จัด

ขออนุญาต

อนุญาต

อนุญาต = ให้เช่า + (ค่าเช่า + ค่าธรรมเนียม + เงื่อนไขอื่น)  

• กำรจัดสวัสดิกำรในเชิงธุรกิจ ส่วนรำชกำรผู้จัดต้องขออนุญำตกรมธนำรักษ์ หรือ       
ผู้ รับมอบอ ำนำจ ( ในส่ วนภูมิภำค)ก่อนด ำ เนินกำร โดยจะกระท ำได้ หรือไม่               
ให้ถือกำรพิจำรณำของกรมธนำรักษ์เป็นที่สุด



การน าที่ราชพัสดุไปให้ส่วนราชการ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจใช้ประโยชน์
เพ่ือจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและพักอาศัย หรือจัดกิจกรรม

1. กรณีกำรให้สว่นรำชกำรอื่นเข้ำใช้ประโยชน์
• เป็นกำรใช้ประโยชน์ในทำงรำชกำร ผู้ใช้ที่รำชพัสดุสำมำรถด ำเนินกำรได้เองโดยไม่ ต้อง      

ขออนุญำตต่อกรมธนำรักษ์
• ค่ำตอบแทนที่เรียกเก็บ ถือเป็นค่ำสำธำรณูปโภคและบ ำรุงรกัษำซ่อมแซมสถำนที่และอปุกรณ์

ห้องประชุม 
อบรม 
สัมมนำ

ขนำดห้อง (จ ำนวนท่ีนั่ง)
อัตรำค่ำตอบแทน (บำท)

๑ วัน (ไม่เกิน ๘ ชม.) ครึ่งวัน (ไม่เกิน ๔ ชม.)

เล็ก (ไม่เกิน ๕๐ ท่ีนั่ง) ๓,๐๐๐ ๑,๕๐๐

กลำง (๕๑ - ๑๐๐ ท่ีนั่ง) ๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐

ใหญ่ (ตั้งแต่ ๑๐๑ ท่ีนั่งขึ้นไป) ๖,๐๐๐ ๓,๐๐๐

ห้องพัก อัตรำวันละ ๓๐๐ บำทต่อห้อง



๒. กรณีกำรให้เอกชนหรือรัฐวิสำหกิจเข้ำใช้ประโยชน์

• เป็นกำรจัดหำประโยชน์ในที่รำชพัสดุ ซึ่งผู้ใช้ที่รำชพัสดุที่เป็นผู้ครอบครองดูแลใช้
ประโยชน์สำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้
• หำกที่รำชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ต้องยื่นเรื่องต่อกรมธนำรักษ์เพื่ออนุญำต หรือ

หำกที่รำชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องยื่นเรื่องขออนุญำตต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เพื่ออนุญำตโดยความเห็นชอบของกรมธนารักษ์ หรือ

• ขอให้กรมธนำรักษ์มอบอ ำนำจให้ผู้ใช้ที่รำชพัสดุที่เป็นผู้ครอบครองใช้ประโยชน์นั้น
เป็นผู้อนุญำตแทนก็ได้

หลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรจัดให้เช่ำ
 คณะกรรมกำรที่รำชพัสดุได้อนุมัติให้จัดให้เช่ำโดยไม่ต้องประมูล
 กระทรวงกำรคลังอนุมัติให้ยกเว้นกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดให้เช่ำ 

กำรวำงหลักประกันสัญญำเช่ำ และกำรประกันอัคคีภัย



การรื้อถอนและจ าหน่ายสิ่งปลูกสรา้งที่เปน็ที่ราชพสัดุ

กำรรื้อถอนอำคำรหรือสิง่ปลูกสรำ้งที่เป็นที่รำชพัสดุ

• จะต้องขออนุญำตจำกกรมธนำรักษ์ก่อน โดยในกรุงเทพฯให้ยื่นต่อกรมธนำรักษ์ ส่วนใน
จังหวัดอื่นให้ยื่นต่อส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ และเมื่อรื้อถอนแลว้ให้แจ้งกรมธนำรักษ์หรือ
ส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ทรำบตำมแบบ ทบ.๒ เพื่อจ ำหน่ำยรำยกำรสิ่งปลูกสร้ำงออกจำก
ทะเบียนที่รำชพัสดุ

เอกสำรประกอบกำรยื่นขอรื้อถอนสิง่ปลกูสร้ำง
– แบบแจ้งขอรื้อถอนสิง่ปลูกสร้ำงที่เป็นที่รำชพัสดุ (แบบ ทบ.๓)
– ส ำเนำหนังสือแสดงกำรยินยอมหรือกำรอนุมัติในกำรรื้อถอนจำก

หน่วยงำนต้นสังกัด



– อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ก่อสร้ำงมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๒๕ ปี

– อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่ช ำรุดจนใช้รำชกำรไม่ได้

– อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่เกี่ยวกับรำชกำรลับทำงทหำร

– อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงเดิมเพื่อปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงใหม่ทดแทน
ตำมที่ได้รับงบประมำณ

โดยเมื่อรื้อถอนแล้ว ผู้ใช้ที่รำชพัสดุต้องแจ้งให้กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำน ธนำรักษ์พื้นที่
ทรำบตำมแบบ ทบ.๒ เพื่อจ ำหน่ำยรำยกำรสิ่งปลูกสร้ำงออกจำกทะเบียนที่รำชพัสดุต่อไป

2) อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งเป็นที่รำชพัสดุที่ผู้ใช้ที่รำชพัสดุไม่ต้องขออนุญำตรื้อถอนจำก
กรมธนำรักษ์ตำม ๑) มีดังต่อไปนี้



3) กรณีผู้ใช้ที่รำชพัสดุได้รื้อถอนและจ ำหน่ำยอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง ทั้งที่เป็นอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง
ที่ต้องขออนุญำตรื้อถอนและไม่ต้องขออนุญำตรื้อถอนต่อกรมธนำรักษ์

 โดยได้ด ำเนินกำรรื้อถอนและหรือจ ำหน่ำยก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ

 ยังมิได้แจ้งกำรรื้อถอนและหรือจ ำหน่ำยอำคำรสิ่งปลกูสร้ำงออกจำกทะเบียนที่รำชพัสดุ

ให้ด ำเนินกำรดังนี้

กรอกรำยละเอียด
ตำมแบบแจ้ งกำร   
รื้อถอนและจ ำหน่ำย
อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง 
(แบบ ทร.๑๑) 

จัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
เช่น
- ใบน ำส่งเงินเป็นรำยได้
แผ่นดิน
- รำยละเอียดกำรน ำวัสดุ
ที่ได้จำกกำรรื้อถอนไปใช้
ในรำชกำร

หำกไม่มีเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง ให้รับรอง
ข้อมูลเก่ียวกับวัสดุ
ที่ได้จำกกำรรื้อถอน
ตำมแบบ ทร.๑๑



4) กรณีอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่จะรื้อถอนมีลักษณะที่ยังมีคุณภำพทำงประวัติศำสตร์ 
ศิลปกรรม หรือสถำปัตยกรรมที่ควรอนุรักษ์ หรือมีสภำพที่ยังใช้ประโยชน์ในทำงรำชกำร
ต่อไปได้

ก่อนแจ้งขออนุญำตรื้อถอนหรือก่อนท ำกำรรื้อถอน แล้วแต่กรณี

ผู้ใช้ที่รำชพัสดุจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
พิจำรณำเหตุผลและควำมจ ำเป็น ตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของผู้ใช้ที่รำชพัสดุ



กำรจ ำหน่ำยอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่จะท ำกำรรื้อถอน หรือกำร
จ ำหน่ำยวัสดุที่รื้อถอนแล้ว หรือกำรจ ำหน่ำยต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ 
ที่ได้มำจำกที่รำชพัสดุ

• ผู้ ใช้ที่ รำชพัสดุจะต้องแต่งตั้ งคณะกรรมกำรจ ำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน
เพื่อประเมินรำคำอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ
ที่จะจ ำหน่ำย 

• กรรมกำรอย่ำงน้อย ๑ คน จะต้องเป็นผู้ช ำนำญกำรหรือมีควำมรู้ในกำรประเมิน
รำคำ

• กำรจ ำหน่ำยให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ   
โดยอนุโลม แล้วน ำเงินที่ได้ส่งคลังเป็นรำยได้ของกรมธนำรักษ์



กำรน ำวัสดุที่ได้มำจำกที่รำชพัสดุไปใช้ประโยชน์

•ผู้ใช้ที่รำชพัสดุสำมำรถน ำวัสดุที่ได้จำกกำรรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ตำมควำมจ ำเป็นได้

 จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที ่แล้วแต่กรณี ก่อน

น ำไปใช้เพ่ือประโยชนแ์กท่ำงรำชกำร

• กำรก่อสร้ำงอำคำรซึ่งจะตอ้งน ำส่งขึน้ทะเบียนที่
รำชพัสดุ

• กำรจัดท ำเป็นอุปกรณ์ตำ่ง ๆ เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ 
จะต้องลงบัญชีหรอืทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ

น ำไปใช้เพ่ือประโยชนแ์กส่ำธำรณประโยชน์หรือ
สำธำรณกุศล

• ผู้ขอใช้ที่รำชพัสดุจะต้องแสดงเหตุผล
ควำมจ ำเป็นและประโยชน์ที่
สำธำรณชนจะพึงได้รับประกอบกำร
พิจำรณำของกรมธนำรกัษ์ด้วย

แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพื่อตรวจนับและควบคุมกำรใช้วัสดุที่ได้มำจำกที่รำชพัสดุ



กำรจ ำหน่ำยรำยกำรสิ่งปลูกสร้ำงออกจำกทะเบียนท่ีรำชพัสดุ

• เมื่อผู้ใช้ที่รำชพัสดุได้รื้อถอนอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องแจ้ง
ให้กรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ทรำบ เพื่อจ ำหน่ำยรำยกำรสิ่งปลูกสร้ำง
ออกจำกทะเบียนที่รำชพัสดุ

เอกสำรที่จะต้องยื่น
– แบบแจ้งกำรรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นที่รำชพัสดุ (แบบ ทบ.๒)
– หลักฐำนใบน ำส่งเงินรำยได้แผ่นดินเป็นรำยได้ของกรมธนำรักษ์ 

(กรณีประมูลขำย)



การส่งคนืที่ราชพสัดุ

กรณีที่ต้องส่งคืนที่รำชพัสดุ
• เลิกใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุ >> จะต้องส่งคืนที่รำชพัสดุนั้นให้กรมธนำรักษ์ภายใน 

30 วัน นับแต่วันเลิกใช้ประโยชน์
• มิได้ใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุตำมที่ได้รับอนุญำต
• ใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุไม่ครบถ้วนตำมที่ได้รับอนุญำต
• ใช้ประโยชน์ที่รำชพัสดุแตกต่ำงไปจำกที่ได้รับอนุญำต
• เข้ำครอบครองใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญำตก่อน
• มิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กรมธนำรักษ์ก ำหนด
• กรณีกรมธนำรักษ์ตรวจสอบพบว่ำ ผู้ใช้ที่รำชพัสดุมิได้ดูแลบ ำรุงรักษำที่รำชพัสดุ จนเป็น

เหตุให้เกิดควำมเสียหำย ให้ส่งคืนกรมธนำรักษ์ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งจาก
กรมธนารักษ์

*กรณีข้อ 2-6 ส่งคืนกรมธนำรักษ์
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันครบ 2 ปี
ที่ได้รับอนุญำตให้ใช้หรือ
ครอบครองที่รำชพัสดุ หรือนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจำกกรมธนำรักษ์ให้
ส่งคืนที่รำชพัสดุนั้น



หมายเหตุ เมื่อกรมธนำรักษ์ได้แจ้งให้ผู้ใช้ที่รำชพัสดุส่งคืนที่รำชพัสดุ   
ทั้ง 7 กรณีดังกล่ำว และผู้ใช้มิได้โต้แย้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

 กรมธนำรักษ์อำจน ำไปให้หน่วยงำนอื่นใช้ประโยชน์ หรือน ำไปใช้ใน
ภำรกิจอื่นที่เหมำะสมและคุ้มค่ำกว่ำ โดยไม่จ ำต้องรอให้ผู้ใช้ส่งคืน   
ที่รำชพัสดุก่อน



วิธีปฏิบัติในกำรส่งคืนที่รำชพัสดุ

• ให้ใช้แบบส่งคืนที่รำชพัสดุ  ให้ใช้แบบส่งคืนที่รำชพัสดุ (แบบ ทบ.6) 
• กำรส่งคืนที่รำชพัสดุจะถือเป็นอันเสร็จสิ้นเมื่อกรมธนำรักษ์หรือผู้แทน

ได้รับมอบที่รำชพัสดุนั้นไว้ตำมแบบ (ทบ.10)
• กรณีที่รำชพัสดุที่จะส่งคืนมีกำรบุกรุกหรือมีผู้ละเมิด ให้ผู้ใช้มีหน้ำที่

ด ำเนินกำรกับผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิดก่อนส่งคืน



กำรผ่อนผันกำรสง่คืนที่รำชพัสดุ

• ให้ใช้แบบส่งคืนที่รำชพัสดุ  ให้ใช้แบบส่งคืนที่รำชพัสดุ (แบบ ทบ.6) 
• กำรส่งคืนที่รำชพัสดุจะถือเป็นอันเสร็จสิ้นเมื่อกรมธนำรักษ์หรือผู้แทน

ได้รับมอบที่รำชพัสดุน้ันไว้ตำมแบบ (ทบ.10)
• กรณีที่รำชพัสดุที่จะส่งคืนมีกำรบุกรุกหรือมีผู้ละเมิด ให้ผู้ใช้มีหน้ำที่

ด ำเนินกำรกับผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิดก่อนส่งคืน



กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่รำชพัสดุ

• มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2547 ก ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรกำรใน
กำรด ำเนินกำรในส่วนของผู้ใช้ที่รำชพัสดุไว้ ดังนี้
• หมั่นตรวจสอบดูแลที่ดินของตนเองอยู่สม่ ำเสมอ
• หำกปล่อยปละละเลยให้มีกำรบุกรุกที่รำชพัสดุเกิดขึ้น ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในกำร

ด ำเนินกำรกับผู้บุกรุกก่อนส่งคืนให้กรมธนำรักษ์
• ด ำเนินกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ 

และหำกมีกำรบุกรุกอย่ำงใกล้ชิด
• ก่อสร้ำงร้ัวเฉพำะที่ดินที่รำชพัสดุแปลงที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องป้องกันกำร

บุกรุก
• กรณีหมดควำมจ ำเป็นหรือเลิกใช้ประโยชน์ในที่รำชพัสดุ ให้ผู้ใช้ที่รำชพัสดุรีบ

ด ำเนินกำรส่งคืน
• ให้ผู้ใช้ที่รำชพัสดุจัดท ำแผนกำรใช้ที่รำชพัสดุในแต่ละปีส่งให้กรมธนำรักษ์



• ผู้ใช้ที่รำชพัสดุจะต้องควบคุมดูแลมิให้รำษฎรบุกรุกเข้ำถือครองที่รำชพัสดุ
เพิ่มขึ้น 

1) หำกผู้บุกรุกไม่ยินยอมปฏิบัติตำม ให้ร้องทุกกล่ำวโทษทำงอำญำต่อ
พนักงำนสอบสวนเจ้ำของท้องที่ซึ่งที่รำชพัสดุนั้นตั้งอยู่ และแจ้งให้
กรมธนำรักษ์ทรำบเพื่อพิจำรณำฐำนะทำงคดี  

2) หลังจำกร้องทุกข์กล่ำวโทษแล้ว ให้รำยงำนผลคดีให้กรมธนำรักษ์
ทรำบทุกระยะเพื่อจะได้ควบคุมดูแลคดีอย่ำงใกล้ชิด ว่ำสมควรจะ
ด ำเนินคดีแพ่งควบคู่ไปด้วยหรือไม่

• หำกกรมธนำรักษ์หรือส ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ต้องกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุก
ด้วยกำรเช่ำ ผู้ใช้รำชพัสดุจะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินกำรด้วย



ขอบคุณครับ


