
กฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชน

เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  2545
--------------------------------------

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  12  แหงพระราชบญัญติัทีร่าชพสัดุ  พ.ศ.  2518  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้

ขอ 1  ใหยกเลิก
(1) กฎกระทรวง  (พ.ศ. 2519)  ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2518
(2) กฎกระทรวง  ฉบับที ่3  (พ.ศ. 2521)  ออกตามความในพระราชบญัญติัทีร่าชพสัดุ  พ.ศ. 2518
(3) กฎกระทรวง  ฉบับที ่4  (พ.ศ. 2525)  ออกตามความในพระราชบญัญติัทีร่าชพสัดุ  พ.ศ. 2518
(4) กฎกระทรวง  ฉบับที ่6  (พ.ศ. 2530)  ออกตามความในพระราชบญัญติัทีร่าชพสัดุ  พ.ศ. 2518
(5) กฎกระทรวง  ฉบับที ่7  (พ.ศ. 2531)  ออกตามความในพระราชบญัญติัทีร่าชพสัดุ  พ.ศ. 2518
(6) กฎกระทรวง  ฉบับที ่8  (พ.ศ. 2533)  ออกตามความในพระราชบญัญติัทีร่าชพสัดุ  พ.ศ. 2518
(7) กฎกระทรวง  ฉบับที ่10  (พ.ศ. 2535)  ออกตามความในพระราชบญัญติัทีร่าชพสัดุ  พ.ศ. 2518
(8) กฎกระทรวง  ฉบับที ่12  (พ.ศ. 2537)  ออกตามความในพระราชบญัญติัทีร่าชพสัดุ  พ.ศ. 2518
(9) กฎกระทรวง  ฉบับที ่13  (พ.ศ. 2542)  ออกตามความในพระราชบญัญติัทีร่าชพสัดุ  พ.ศ. 2518

ขอ 2  ในกฎกระทรวงนี้

“ผูขอใชทีร่าชพสัดุ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถิน่  หนวยงาน
ของรัฐหรือองคกรอื่นของรัฐ  ที่ขอใชที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงนี้

“ผูใชทีร่าชพสัดุ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถิน่  หนวยงาน
ของรัฐหรือองคกรอืน่ของรฐัทีเ่ปนผูปกครอง  ดูแล  หรือใชประโยชนในทีร่าชพสัดุ  และใหหมายความรวมถงึ
รัฐวสิาหกจิที่เปนนิติบุคคลที่มีสิทธิใชที่ราชพัสดุตามกฎหมาย

“หนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน”  หมายความวา  หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  และหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง  ตามประมวลกฎหมายที่ดิน



2

หมวด  1
การปกครองดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ

---------------------------

ขอ 3  ใหกรมธนารกัษจดัทาํและเกบ็รักษาทะเบยีนทีร่าชพสัดุกลาง  โดยใหมรีายการตรงกบั
ทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด  ทั้งนี้  สําหรับในกรุงเทพมหานคร  กรมธนารักษจะใชทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด
ที่ทําขึ้นตามขอ 4 (1)  เปนทะเบียนที่ราชพัสดุกลางก็ได

ทะเบียนที่ราชพัสดุกลางและทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด  ใหเปนไปตามแบบที่กรมธนารักษ
กําหนดและในทะเบียนดังกลาวใหมีแผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขตของที่ราชพัสดุนั้นดวย

ขอ 4  ในการจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด  ใหกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบดังนี้
(1)  ในกรงุเทพมหานคร  ใหกรมธนารกัษมอํีานาจหนาทีใ่นการจดัทาํ  ข้ึนทะเบยีน  และเกบ็รักษา

ทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด  และมอํีานาจในการแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นใหถูกตอง
(2)  ในจังหวัดอื่น  ใหสํานักงานธนารักษจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา  ข้ึนทะเบียน  และ

เก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด  และมีอํานาจในการแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นใหถูกตอง  
แตการแกไขที่มีผลเปนการจําหนายรายการที่ดินออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด  จะดําเนินการไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษแลว

เมือ่สํานกังานธนารกัษจงัหวดัไดข้ึนทะเบยีน  หรือแกไขรายการในทะเบยีนทีร่าชพสัดุจงัหวดัแลว  
ใหแจงกรมธนารักษเพื่อข้ึนทะเบียน  หรือแกไขรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุกลางใหถูกตองตรงกัน

การดาํเนนิการแกไขเพิม่เตมิ  หรือเพกิถอนทะเบยีนทีร่าชพสัดุใหปฏิบัติตามระเบยีบทีก่ระทรวงการ
คลงักาํหนด

ขอ 5  ที่ราชพัสดุใดยังไมไดสํารวจรายการเพื่อข้ึนทะเบียนที่ราชพสัดุ  ใหกรมธนารักษหรือ
สํานักงานธนารักษจังหวัดเปนผูทําการสํารวจ  หรือแจงใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานผูใช
ที่ราชพัสดุสํารวจรายการเพื่อข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ

ขอ 6  ในกรณีที่กระทรวง  ทบวง  กรมใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางซึ่งเปนที่ราชพัสดุใน
ที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอื่น  ใหแจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัดที่มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ปลูกสรางเสร็จ
เพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปน
ที่ราชพัสดุและมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติมไมตํ่ากวาหนึ่งแสนบาทดวยโดยอนุโลม
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ขอ 7  ถาทีดิ่นซึง่เปนทีร่าชพสัดุแปลงใดยงัไมมหีนงัสอืสําคญัสาํหรบัทีดิ่น  หรือมแีลวแตสูญหาย
หรือชํารุดจนไมอาจใชการได  หรือกรณีที่ดินซึ่งมีผูยกใหทางราชการและจําเปนตองมีการแบงแยกให
กรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัดเปนผูดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งหนังสือสําคัญสําหรับที่
ดินแปลงนั้น  ทั้งนี้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด

ขอ 8  กรณีที่มีการรังวัด  การพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน  หรือตรวจสอบเนื้อที่ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน  ในกรุงเทพมหานคร  ใหกรมธนารักษรวมกับผูใชที่ราชพัสดุเปนผูนําทําการสํารวจ
รังวัด  ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่  ระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน  รวมทั้งทํา
ความตกลงในการสอบสวนเปรียบเทียบและสอบสวนไกลเกลี่ย  สวนในจังหวัดอื่น  ใหสํานักงานธนารักษ
จังหวัดเปนผูปฎิบัติการดังกลาวรวมกับหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานประจําจังหวัดของผูใช
ที่ราชพัสดุ

ใหกรมธนารักษ  หรือสํานักงานธนารักษจังหวัด  แลวแตกรณี  เปนผูยื่นคําขอรังวัด  ขอให
พิสูจนสอบสวนการทําประโยชน  หรือขอใหตรวจสอบเนื้อที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

การดาํเนนิการตามวรรคหนึง่และวรรคสอง  ถาปรากฏวาทีดิ่นซึง่เปนทีร่าชพสัดุมอีาณาเขตเนือ้ที ่ 
หรือรายการอืน่ใดไมตรงตามหนงัสอืสําคญัสาํหรบัทีดิ่นหรอืหลกัฐานทางทะเบยีนทีร่าชพสัดุ  ใหกรมธนารกัษ
หรือสํานักงานธนารักษจังหวัด  แลวแตกรณี  ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด

ขอ 9  ในกรุงเทพมหานคร  ใหกรมธนารักษเปนผูจัดทําบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชี
คุมหนงัสอืสําคญัสาํหรบัทีดิ่นซึง่เปนทีร่าชพสัดุ  และเกบ็รักษาหนงัสอืสําคญัสาํหรบัทีดิ่นไวในทีป่ลอดภยั  สวน
ในจังหวัดอื่น  ใหสํานักงานธนารักษจังหวัดเปนผูจัดทําบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชีคุมหนังสือ
สําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ  และเก็บรักษาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินโดยฝากคลังจังหวัดไวใน
ลักษณะหีบหอ

บัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน  ใหเปนไปตามแบบที่
กรมธนารักษกําหนด

ขอ 10  ใหมีการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ  และบัญชีคุม
หนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ  รวมทั้งตรวจสอบสภาพของหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปน
ที่ราชพัสดุที่จัดเก็บไวอยางนอยปละหนึ่งครั้งตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด

ขอ 11  เพื่อประโยชนในการปกครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ  ใหกรมธนารักษมี
อํานาจดําเนินการแทนกระทรวงการคลังในเรื่องดังตอไปนี้
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(1)  ดําเนนิการใดๆ  ตามประมวลกฎหมายทีดิ่น  ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  ตลอดจน
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

(2) ดําเนินคดีทั้งในทางแพงและทางอาญาเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  และทรัพยสินในที่ราชพัสดุ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  กรมธนารักษจะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการแทน  

โดยผูรับมอบอํานาจอาจมอบอํานาจตอไปใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนอีกชวงหนึ่งก็ได

ขอ 12  คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการตามขอ 4  ขอ 7  ขอ 8  และขอ 11  ให
จายจากงบประมาณของกรมธนารักษ

ขอ 13  กรณีที่กรมธนารักษ  หรือผูใชที่ราชพัสดุมีปญหาหรือไมสามารถปฎิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในหมวดนี้  ใหเสนอปญหาใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณา

หมวด  2
การใชที่ราชพัสดุ

--------------------------------

ขอ 14  ผูขอใชทีร่าชพสัดุทีป่ระสงคจะขอใชทีร่าชพสัดุเพือ่ประโยชนในทางราชการ  ถาทีร่าชพสัดุ
นั้นตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร  ใหทาํความตกลงกับกรมธนารักษ  แตถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูในจังหวัดอื่น  
ใหขอใชที่ราชพัสดุตอผูวาราชการจังหวัด  พรอมทั้งแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอใชที่ราชพัสดุนั้น  
เมื่อไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัดแลว  ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ  และใหเขาใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุไดเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว

ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ
ไดตามความจําเปน  โดยผูขอใชที่ราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคที่ขออนุญาต
ภายในกําหนดสามปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต  และกรมธนารักษจะกําหนดเงื่อนไขอื่นตามที่กรมธนารักษ
เห็นสมควรก็ได

ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุในกรณีดังตอไปนี้ได  
โดยไมตองทําความตกลงกับกรมธนารักษกอน  แตเมื่ออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว  ใหแจง
ใหกรมธนารักษทราบทันที

(1)  การขอใชที่ราชพัสดุเปนการชั่วคราว  ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนเพื่อประโยชนใน
การปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย

(2)  การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อกอสรางที่ทาํการหรือบานพักหรือกิจการสาธารณูปโภค  ตาม
หลกัเกณฑทีก่รมธนารกัษกาํหนด
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ขอ 15  กรณทีีผู่ขอใชทีร่าชพสัดุเปนองคกรอืน่ของรฐั  เมือ่กรมธนารกัษไดรับคําขอใชทีร่าชพสัดุ  
หรือเมื่อผูวาราชการจังหวัดใหความยินยอมแลว  และจัดสงคําขอใหกรมธนารักษอนุญาตใหกรมธนารักษ
นําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะอนุญาตใหใชหรือใหเชา
ตามหมวด 3

การพิจารณาอนุญาตใหองคกรอื่นของรัฐใชที่ราชพัสดุ  ใหคํานึงถึงวัตถุประสงคในการดําเนิน
งานหรอืการประกอบกจิการ  ฐานะทางการเงนิ  รายไดและความสามารถในการจดัหารายไดของผูขอใชทีร่าช
พสัดุ  รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดแกทางราชการเปนสําคัญ

ขอ 16  เมือ่ผูวาราชการจงัหวดัไดรับคําขอใชทีร่าชพสัดุแลว  ใหพจิารณาอนญุาตหรอืใหความ
ยนิยอมใหแลวเสร็จ  และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบ  หรือสงใหกรมธนารักษ  แลวแตกรณี  ภายใน
สามสิบวันนบัแตวนัทีไ่ดรับคําขอ  เวนแตมเีหตอัุนสมควร  ใหขยายกาํหนดเวลาดงักลาวออกไปไดแตตอง
ไมเกนิหกสบิวนันับแตวันที่ไดรับคําขอ

เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุจากผูขอใชที่ราชพัสดุหรือจากผูวาราชการจังหวัดให
กรมธนารักษพิจารณาคําขอใชที่ราชพัสดุดังกลาวใหแลวเสร็จ  และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดแตตอง
ไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ

สําหรับคําขอใชที่ราชพัสดุที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุกอน  เมื่อ
คณะกรรมการทีร่าชพสัดุมมีติประการใดแลว  ใหกรมธนารกัษแจงใหผูขอใชทีร่าชพสัดุทราบภายในสามสบิวนั
นับแตวันที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติ

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต  หรือการใหความยินยอมใหใชที่ราชพัสดุตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง  และผูขอใชที่ราชพัสดุมีหนังสือแจงกรมธนารักษยืนยันถึงความจําเปนที่ตองใช
ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ  ใหกรมธนารักษเสนอปญหาที่ไมอาจทําความตกลงกันไดพรอมทั้ง
เหตุผลใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ขอ 17  กรณทีีผู่ใชทีร่าชพสัดุประสงคจะเปลีย่นการใชทีร่าชพสัดุเพือ่ประโยชนในทางราชการอยาง
อ่ืนแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม  ถาที่ราชพัสดุต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร  ใหทําความตกลงกับ
กรมธนารักษ  หรือถาที่ราชพัสดุต้ังอยูในจังหวัดอื่น  ใหทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัด

ขอ 18  ใหผูใชทีร่าชพสัดุมหีนาทีดู่แลและบาํรุงรักษาทีร่าชพสัดุ  โดยใหผูแทนกรมธนารกัษเขาตรวจ
สอบสภาพทีร่าชพสัดุไดเปนครัง้คราวในระยะเวลาอนัควร

ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุมิไดดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ  จนทําใหเห็นไดวาจะเปนเหตุให
เกิดความเสียหายตอที่ราชพัสดุนั้น  ใหกรมธนารักษแจงใหผูใชที่ราชพัสดุจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อ
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บํารุงรักษาทีร่าชพสัดุ  ถาผูใชที่ราชพัสดุดังกลาวไมจัดการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  กรมธนารักษจะแจงให
สงคืนที่ราชพัสดุนั้นก็ได

ขอ 19  กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุใน
กรุงเทพมหานคร  ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน  และเมื่อไดร้ืนถอนแลวใหแจงให
กรมธนารักษทราบ

การรื้อถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่น  ตองไดรับอนุญาตจากผูวา
ราชการจังหวัดกอน  และเมื่อไดร้ือถอนแลวใหแจงธนารักษจังหวัดทราบ

ขอ 20  อาคารหรอืส่ิงปลกูสรางซึง่เปนทีร่าชพสัดุทีไ่มตองขออนญุาตรือ้ถอนจากอธบิดีกรมธนารกัษ
หรือผูวาราชการจังหวัดตามที่กําหนดในขอ 19  มีดังตอไปนี้

(1) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่กอสรางมาแลวไมนอยกวายี่สิบหาป
(2) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่ชํารุดจนใชในราชการไมได
(3) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เกี่ยวกับราชการลับทางทหาร
(4) อาคารหรือส่ิงปลูกสรางเดิมเพื่อปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางใหมทดแทนตามที่ไดรับ

งบประมาณ
เมือ่ไดร้ือถอนอาคารหรอืส่ิงปลกูสรางตามวรรคหนึง่แลว  ใหแจงใหกรมธนารกัษหรือสํานกังาน

ธนารักษจังหวัดทราบ

ขอ 21  ในกรณีที่อาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่จะร้ือถอนตามขอ 19  หรือขอ 20  มีลักษณะที่ยังมี
คุณคาทางประวัติศาสตร  ศิลปกรรม  หรือสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษไว  หรือมีสภาพที่ยังใชประโยชนใน
ทางราชการตอไปได  กอนแจงขออนุญาตรื้อถอนตามขอ 19  หรือกอนทําการรื้อถอนตามขอ 20  แลวแต
กรณี  ใหผูใชที่ราชพัสดุแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน
ตลอดจนปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผูใช
ที่ราชพัสดุ

ขอ 22  การจําหนายอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่จะทําการรื้อถอนหรือการจําหนายวัสดุที่ร้ือถอน
แลว  หรือการจาํหนายตนไม  ดิน  หรือวสัดุอ่ืน ๆ  ทีไ่ดมาจากทีร่าชพสัดุ  ใหปฏิบัติตามระเบยีบทีก่ระทรวง
การคลงักําหนด

ถาจาํเปนจะตองนาํวสัดุทีไ่ดมาจากทีร่าชพสัดุดังกลาวตามวรรคหนึง่ไปใชเพือ่ประโยชนแกทางราช
การ  หรือเพื่อประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล  จะตองไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษหรือ
ผูวาราชการจังหวัดกอน  แลวแตกรณี  หลักเกณฑการอนุญาตใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวง
การคลังกําหนด
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เงินที่ไดจากการจําหนายตามวรรคหนึ่งใหนําสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคสองใหนําความในขอ 16  มาใชบังคับโดยอนุโลม

หมวด  3
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

---------------------------

ขอ 23  ทีร่าชพสัดุทีไ่มไดใชประโยชนในทางราชการ  หรือทีไ่มไดสงวนไวเพือ่ใชประโยชนในทางราช
การจะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา  หรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจาก
การจัดใหเชาก็ได

การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง  ตองเปนการใหเชาในลักษณะดังตอไปนี้
(1) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย
(2) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม
(3) การใหเชาทีดิ่นเพือ่ปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสทิธิอ์าคารทีป่ลูกสรางใหแกกระทรวงการคลงั
(4) การใหเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น
(5) การใหเชาอาคารซึ่งเปนที่ราชพัสดุ
การจดัหาประโยชนโดยวธิจีดัทาํสญัญาตางตอบแทนอืน่นอกเหนอืจากการจดัใหเชา  กรมธนารกัษ

จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
การใหเชาทีร่าชพสัดุตามกฎหมายวาดวยการเชาอสงัหาริมทรัพยเพือ่พาณชิยกรรมและอตุสาหกรรมจะ

ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ขอ 24  การจัดใหเชาที่ราชพัสดุ  การใชสิทธิตามสัญญาเชา  และการบอกเลิกสัญญาเชา
(1) ในกรุงเทพมหานคร  ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ
(2)  ในจังหวัดอื่น  ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด  เวนแตเปนการใหเชาที่ดินที่

ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย  หรือการใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรมที่มีกําหนดเวลาเกินสามป  การให
เชาทีดิ่นเพือ่ปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสทิธิอ์าคารทีป่ลูกสรางใหแกกระทรวงการคลงั  การใหเชาทีดิ่นเพือ่
ประโยชนอยางอืน่  หรือการใหเชาอาคารซึง่เปนทีร่าชพสัดุ  จะตองไดรับความเหน็ชอบจากกรมธนารกัษกอน

การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง  ตลอดจนการ
ใชสิทธิตามสัญญาและการบอกเลิกสัญญาดังกลาว  ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมธนารักษ

ขอ 25  ที่ราชพัสดุที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงวนไวแตยังไมได
ใชประโยชนในทางราชการ  จะนาํมาจดัหาประโยชนโดยการจดัใหเชาหรอืโดยวธิกีารจดัทาํสญัญาตางตอบแทนอืน่
นอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได  แตจะตองเปนการจัดหาประโยชนเปนการชั่วคราว
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การจดัหาประโยชนโดยการจดัใหเชาตามวรรคหนึง่  ตองเปนการใหเชาตามขอ 23 (1) (2) (4) และ 
(5)  และจะดาํเนนิการไดตอเมือ่ไดรับความยนิยอมจากกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ดงั
กลาว

การจดัหาประโยชนโดยวธิจีดัทาํสญัญาตางตอบแทนอืน่นอกเหนอืจากการจดัใหเชาตามวรรคหนึง่  
จะดาํเนนิการไดตอเมือ่ไดรับความยนิยอมจากกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ดงักลาว  
และไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ขอ 26  การจดัใหเชาและการจดัทาํสญัญาตางตอบแทนอืน่นอกเหนอืจากการจดัใหเชาใหดําเนนิการ
โดยวิธีประมูลตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้  จะดําเนินการโดยไมตอง
ใชวิธีประมูลก็ได

(1) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย
(2) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม
(3) การใหรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชเปนที่ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(4) การใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
(5) การใหองคกรปกครองสวนทองถิน่เชาทีร่าชพสัดุเพือ่ดําเนนิการจดัหาประโยชนตามอาํนาจหนาที่
(6) การใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชในกิจการอันเปนสาธารณกุศลที่ไมไดมุงหากําไร
(7) การใหเชาทีร่าชพสัดุเพือ่ดําเนนิการในทางสงเคราะหขาราชการหรอืเพือ่สวสัดิการของขาราชการ
(8)  การใหเชาทีร่าชพสัดุอยางอืน่หรอืการจดัทาํสญัญาตางตอบแทนใดทีค่ณะกรรมการทีร่าชพสัดุ

เห็นวาโดยสภาพไมเหมาะสมที่จะทาํการประมูล
ในกรณีการเชาตาม (5)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไขที่

กระทรวงการคลังกําหนด

ขอ 27  เงื่อนไขสัญญาเชา  ระยะเวลาการเชา  การบอกเลิกสัญญาเชา  และแบบสัญญาเชาให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด

อัตราคาเชา  คาปรับ  และคาธรรมเนียมตางๆ  ในการจัดใหเชา  ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด

ขอ 28  การปลกูสรางอาคารเพือ่ยกกรรมสทิธิใ์หแกกระทรวงการคลงั  ตองใชแบบแปลนการกอสราง
ที่กรมธนารักษกําหนด  หรือที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบแลว

ขอ 29  กรณีที่สัญญาเชาระงับเพราะเหตุที่ผูเชาตาย  หากทายาทของผูเชาประสงคจะขอเชา
แทนตอไปตามสญัญาเชาเดมิ  จะอนญุาตใหทายาทนัน้เปนผูเชาตอไปจนครบกาํหนดอายสัุญญาเชาเดมิกไ็ด
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ขอ 30  รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาใหเปน
ไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด

ขอ 31  ใหรัฐวสิาหกจิทีเ่ปนนติิบุคคลซึง่มสิีทธใิชทีร่าชพสัดุไดโดยมติองเสยีคาตอบแทนตาม
บทเฉพาะกาล  หรือมสิีทธใิชทีร่าชพสัดุตามกฎหมายอืน่  รับภาระในการเสยีภาษโีรงเรอืนและทีดิ่นภาษบํีารุงทองที่
หรือภาษอ่ืีนใดทีเ่กีย่วกบัการใชทีร่าชพสัดุแทนกระทรวงการคลงัตัง้แตวนัทีไ่ดเขาใชประโยชนในทีร่าชพสัดุนัน้
เปนตนไป  โดยสงเงนิคาภาษดัีงกลาวใหแกกรมธนารกัษภายในกาํหนดเวลาอยางชาไมเกนิสบิหาวนักอนวนั
ส้ินสดุกาํหนดการชาํระคาภาษนีัน้เพือ่ดําเนนิการตอไป

ในกรณทีีม่ไิดมกีารสงเงนิคาภาษดัีงกลาวใหแกกรมธนารกัษภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหนึง่ใหสง
เงนิคาภาษพีรอมเงนิเพิม่และคาปรับสําหรบัคาภาษทีีค่างชาํระ  ถาม ี ใหแกกรมธนารกัษโดยเรว็

ขอ 32  ทีร่าชพสัดุทีส่วนราชการนอกจากสถาบนัอดุมศกึษาในสงักดัทบวงมหาวทิยาลยัไดรับ
บริจาค  โดยผูบริจาคมเีงือ่นไขใหสวนราชการนัน้ดาํเนนิการจดัหาประโยชนและนาํรายไดหรือผลประโยชนจาก
ทีร่าชพสัดุดังกลาวไปใชจายในกจิการของสวนราชการนัน้  ใหสวนราชการทีรั่บบริจาคดาํเนนิการจดัหาประโยชน
ในทีร่าชพสัดุ  และนาํรายไดหรือผลประโยชนจากทีร่าชพสัดุนัน้ไปใชจายในกจิการของสวนราชการนัน้ไดตาม
วตัถปุระสงคของผูบริจาค

การจดัหาประโยชนในทีร่าชพสัดุตามวรรคหนึง่  ใหเปนไปตามระเบยีบทีก่ระทรวงการคลงักาํหนด

ขอ 33  ทีร่าชพสัดุทีส่ถาบนัอดุมศกึษาของรฐัในสังกดัทบวงมหาวทิยาลยัไดรับบริจาคหรอืไดมาโดย
ประการอื่น  ใหสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุและนํารายไดหรือ
ผลประโยชนจากทีร่าชพสัดุนัน้ไปใชจายในกจิการของสถาบนัอดุมศกึษานัน้ไดตามวตัถปุระสงคของสถาบนัอดุม
ศึกษาหรอืตามวตัถปุระสงคของผูบริจาค

การจดัหาประโยชนทีร่าชพสัดุตามวรรคหนึง่  ใหเปนไปตามระเบยีบทีท่บวงมหาวทิยาลยักาํหนด  
โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี

หมวด  4
การสงคืนทีร่าชพสัดุ

-----------------------

ขอ 34  ใหผูใชทีร่าชพสัดุสงคนืทีร่าชพสัดุ  ในกรณดัีงตอไปนี้
(1) เลกิใชประโยชนทีร่าชพสัดุ
(2) มไิดใชประโยชนทีร่าชพสัดุตามทีไ่ดรับอนญุาต
(3) ใชประโยชนทีร่าชพสัดุไมครบถวนตามทีไ่ดรับอนญุาต
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(4) ใชประโยชนทีร่าชพสัดุแตกตางไปจากทีไ่ดรับอนญุาต
(5) เขาครอบครองใชประโยชนทีร่าชพสัดุโดยมไิดรับอนญุาตกอน
(6) มไิดปฏิบัติตามเงือ่นไขการอนญุาตทีก่รมธนารกัษกาํหนด
ในกรณตีาม (1) ใหสงคนืกรมธนารกัษภายในสามสบิวนันบัแตวนัทีเ่ลิกใชประโยชนในทีร่าชพสัดุนัน้
ในกรณีตาม (2) ถึง (6)  ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดสามปที่

ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง  หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้นแตถา
ผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไป  ใหทําความตกลงกบั
กรมธนารกัษพรอมทัง้ชีแ้จงเหตผุลและความจาํเปนภายในสามสบิวนันบัแตวนัทีค่รบกาํหนดอนญุาตดงักลาว

ขอ 35  เมื่อกรมธนารักษไดแจงใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุที่ตองสงคืนตามขอ 34  และ
ผูใชที่ราชพัสดุมิไดโตแยงภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  กรมธนารักษอาจพิจารณาอนุญาตใหผูขอ
ใชที่ราชพัสดุรายอ่ืนเขาใชหรือครอบครองที่ราชพัสดุนั้นแทน  โดยไมจําตองรอใหผูใชที่ราชพัสดุนั้นสงคืน
ที่ราชพัสดุกอนก็ได

เมือ่มปีญหาเกีย่วกบัการคนืทีร่าชพสัดุ  หรือการใชประโยชนในทีร่าชพสัดุและไมสามารถทาํความ
ตกลงไดระหวางผูใชทีร่าชพสัดุกบักรมธนารกัษ  ใหกรมธนารกัษเสนอปญหาตอคณะกรรมการทีร่าชพสัดุเพือ่
วนิจิฉัยชีข้าด

ขอ 36  การสงคืนที่ราชพัสดุที่มีผูบุกรุกหรือผูละเมิดที่ราชพัสดุดังกลาว  ใหผูใชที่ราชพัสดุมี
หนาที่ดําเนินการกับผูบุกรุกหรือผูละเมิดกอนสงคืน  ทั้งนี้  เวนแตกรมธนารักษจะพิจารณาเห็นสมควรแกไข
ปญหาเอง  หรือแกไขปญหารวมกับผูใชที่ราชพัสดุผูสงคืน  สวนราชการอื่น  หรือผูเกี่ยวของ

ถาปรากฏวามีความเสียหาย  หรือนาจะเกิดความเสียหายใดๆ  แกที่ราชพัสดุ  ซึ่งเปนการ
กระทําโดยจงใจ  หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  หรือมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่  ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดแจงขอมูลการกระทําดังกลาว
ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานของผูใชที่ราชพัสดุดําเนินการทางวินัยและดําเนินการเรียกรอง
ใหมีการรับผิดทางแพงตอไป

บทเฉพาะกาล
---------------------

ขอ 37  บรรดาระเบียบและคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2519)  ออก
ตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518  ใหมีผลใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือหรือแยงกับ
กฎกระทรวงฉบับนี้
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ขอ 38  ทีร่าชพสัดุทีก่ระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ปกครอง  ดูแล  หรือใช
ประโยชนโดยชอบอยูแลวกอนหรอืในวนัทีก่ฎกระทรวงนีใ้ชบังคบั  ใหคงใชตอไปโดยไมตองขอทาํความตกลงกบั
กรมธนารกัษใหม  แตใหปฏิบัติตามหลกัเกณฑและวธิกีารทีก่าํหนดไวในกฎกระทรวงนี้

ขอ 39  ที่ราชพัสดุที่รัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลปกครองดูแลหรือใชประโยชนโดยชอบอยูแลว
กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และไดรับการยกเวนคาตอบแทนการใชที่ราชพัสดุมากอน  ใหแจง
ขอทําความตกลงเกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุดังกลาวกับกรมธนารักษภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และหากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว  โดยไมมีการแจงขอใชที่ราชพัสดุก็ให
สิทธิการใชที่ราชพัสดุดังกลาวสิ้นสุดลง

เมือ่ไดรับคําขอใชทีร่าชพสัดุ  ใหกรมธนารกัษพจิารณาอนญุาตใหรัฐวสิาหกจิใชทีร่าชพสัดุดังกลาว
โดยไมตองเสียคาตอบแทนตอไปไดตามความจําเปนและสมควร  และเมื่อไดรับอนุญาตแลว  ใหรัฐวิสาหกิจ
นั้น  ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้

ในกรณทีีม่ปีญหาเกีย่วกบัการพจิารณาอนญุาตใหรัฐวสิาหกจิใชทีร่าชพสัดุตามวรรคหนึง่และวรรค
สอง  ใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ใหไว  ณ  วนัที ่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2545

(ลงนาม)  นายสมคดิ  จาตศุรีพทิกัษ
(นายสมคดิ  จาตศุรีพทิกัษ)

รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลงั
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