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ค ำน ำ 

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ  ได้ มี
จุดมุ่ งหมายให้ที่ราชพัสดุมีไว้หรือสงวนไว้ เ พ่ือใช้ประโยชน์ใน             
ทางราชการ  ดังนั้น  กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรอ่ืนของรัฐจึงสามารถขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือ
ประโยชน์ในทางราชการได้ตามความจ าเป็นและสมควร  โดยเมื่อ
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแล้วจะต้องมีหน้าที่ ในการ
ปกครองดูแล  บ ารุงรักษา  และใช้ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่เก่ียวข้อง 

กรมธนารักษ์ จึ ง ได้ จั ดท าคู่ มื อการใช้ที่ ราชพัสดุนี้ ขึ้ น            
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใช้ที่ ราชพัสดุ ให้กับส่ วนราชการผู้ ใช้ที่ ราชพัสดุ   รวมทั้ ง
รัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิใช้ที่ราชพัสดุตามกฎหมายได้ทราบ  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ใช้ที่ราชพัสดุในการด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายที่ราชพัสดุ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจตระหนักว่าที่ราชพัสดุนั้นมีจ ากัด  ควรดูแลรักษาและ           
หวงแหนไว้และเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมของประเทศ   ไม่ใช่               
ส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งเป็นการเฉพาะ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการต่อไป   

กรมธนำรักษ์ 
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ส่วนที่ 1 
ค ำนิยำมของผู้มีสิทธิขอใช้ / ผู้ใช้ที่รำชพัสดุ 
 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง 
ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545  
ได้ก าหนดค านิยามของผู้มีสิทธิขอใช้และผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ  ไว้ดังนี้ 

1) “ผู้ขอใช้ที่รำชพัสดุ” หมายความว่า  กระทรวง ทบวง 
กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรอื่นของ
รัฐที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ 

2) “ผู้ใช้ที่รำชพัสดุ”  หมายความว่า  กระทรวง ทบวง  
กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรอื่นของรัฐ
ที่เป็นผู้ปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  และให้หมายความ
รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิใช้ที่ราชพัสดุตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 ส่วนท่ี 1 

 

ค ำนิยำมของผู้มีสิทธขิอใช้ / ผู้ใช้ที่รำชพสัด ุ 2 
 

หมำยเหตุ    
“กระทรวง ทบวง กรม”  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  “หน่วยงานของรัฐ”  
“องค์กรอื่นของรัฐ”  และ “รัฐวิสาหกิจ” ตามกฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
หมายถึง 
 กระทรวง ทบวง กรม   หมายถึง  ส่วนราชการตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมือง
พัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

 หน่วยงานของรัฐ  หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่
เกิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เช่น  ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 

 องค์กรอื่นของรัฐ  หมายถึง องค์การหรือหน่วยงาน
นอกเหนือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ  และมี
บทบัญญัติกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ   

 รัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิการใช้ที่ราชพัสดุตาม
กฎหมาย  หมายถึง  รัฐวิสาหกิจที่ปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ในที่ราช
พัสดุก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 และได้ท าความตกลงเกี่ยวกับ
การใช้ที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ. 2545 แล้ว 
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ส่วนที่ 2 
หลักเกณฑ์การขอใช้ที่ราชพัสดุ  และมาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ 
 
 
 ในการขอใช้ที่ราชพัสดุ  ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะขอใช้ได้เฉพาะ
เพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น  โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ  
กรณีที่ราชพัสดุที่ขอใช้เป็นที่ว่างและไม่อยู่ในความครอบครองของ               
หน่วยงานใด  และกรณีเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของ            
ส่วนราชการ  ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการไว้ดังนี้ 

 

 
 

2 
2.1  การขอใช้ที่ราชพัสด ุ



 ส่วนท่ี 2 

 

หลักเกณฑ์การขอใช้ที่ราชพัสดุ / มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสด ุ 4 
 

 
 
 
 
 

 กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานของรัฐผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะขอใช้ที่ราชพัสดุได้เฉพาะเพื่อ
ประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น  โดยในการขอใช้จะต้องแจ้งเหตุผลความ
จ าเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นให้ชัดเจน  และจะต้องยื่นค าขอใช้ต่อ
กรมธนารักษ์ดังนี้ 

 กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร   
 ให้ยื่นค าขอใช้ที่ราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์  โดยแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบค าขอใช้ตามข้อ 2.2.4  และมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี้ 

 
 

2.2  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ที่ราชพัสด ุ

      2.2.1  กรณีกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือหน่วยงานของรัฐขอใช้ที่ราชพัสดุ 

1 

2 

3 

4 

*** ต้องย่ืนเอกสารตาม
ข้อ 2.2.4 ให้ครบถว้น 



 ส่วนท่ี 2 
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 กรณีที่ราชพัสดุตั้ งอยู่ ในจังหวัดอื่น  ให้ยื่นค าขอใช้           
ที่ราชพัสดุต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่  โดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ 

(1) การขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นการชั่วคราวในกรณี          
ที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือบรรเทา
สาธารณะภัย   และการขอใช้ที่ ร าชพัสดุ เพื่ อก่ อสร้ า งที่ ท าการ              
หรือบ้านพักหรือกิจการสาธารณูปโภคตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้              
ที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์ก าหนด  - ให้ยื่นค าขอใช้ต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่  
พร้อมแนบเอกสารประกอบค าขอตามข้อ 2.2.4  โดยส านักงานธนารักษ์พื้นที่
จะรวบรวมเอกสารหลักฐานน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต  
และมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

 
 
(2) กรณีการขอใช้ที่ราชพัสดุที่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์ก าหนด  - ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะต้อง
ยื่นค าขอใช้ต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่   โดยแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอตามข้อ 2.2.4  และส านักงานธนารักษ์พื้นที่จะรวบรวม
เอกสารหลักฐานน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความยินยอมแล้วส่งเรื่องให้
กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาต  โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการดังนี้ 
 

1 

2 

3 

4 

*** ต้องย่ืนเอกสารตาม
ข้อ 2.2.4 ให้ครบถว้น 
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 ทั้งนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตหรือ
การให้ความยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ  และผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุมีหนังสือแจ้ง
กรมธนารักษ์ยืนยันถึงความจ าเป็นที่ต้องใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ใน 
ทางราชการ  กรมธนารักษ์จะน าเสนอปัญหาที่ไม่อาจท าความตกลงกันได้  
พร้อมทั้งเหตุผลเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
 
 
 ในการขอใช้ที่ราชพัสดุจะขอใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์
ในทางราชการเท่านั้น  และจะต้องด าเนินการดังนี้   

 ที่ราชพัสดุที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นค าขอใช้ต่อ
กรมธนารักษ์  โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอตามข้อ 2.2.4 

      2.2.2  กรณีองค์กรอื่นของรัฐขอใช้ที่ราชพัสดุ 
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 ที่ราชพัสดุที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น  ให้ยื่นค าขอใช้พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอตามข้อ 2.2.4 ต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่  
โดยส านักงานธนารักษ์พื้นที่จะรวบรวมเอกสารหลักฐานน าเสนอ              
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความยินยอมก่อนส่งเร่ืองให้กรมธนารักษ์   

 เมื่อกรมธนารักษ์ได้รับค าขอใช้ที่ราชพัสดุ  หรือเมื่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความยินยอมและจัดส่งค าขอให้กรมธนารักษ์แล้ว  
กรมธนารักษ์จะน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบกอ่นที่จะอนุญาตให้ใช้ต่อไป  โดยกรมธนารักษ์จะแจ้งผู้ขอใช้
ที่ราชพัสดุทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติ 
หมายเหต ุ ในการพิจารณาอนุญาตให้องค์กรอื่นของรัฐใช้ท่ีราชพัสดุ  กรมธนารักษ์จะ
ค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานหรือการประกอบกิจการ  ฐานะทางการเงิน  
รายได้และความสามารถในการจัดหารายได้ของผู้ขอใช้ท่ีราชพัสดุ  รวมท้ังประโยชน์
ท่ีจะเกิดแก่ทางราชการเป็นส าคัญ 

ขั้นตอนการด าเนินการกรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

*** ต้องย่ืนเอกสารตาม
ข้อ 2.2.4 ให้ครบถว้น 



 ส่วนท่ี 2 

 

หลักเกณฑ์การขอใช้ที่ราชพัสดุ / มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสด ุ 8 
 

ขั้นตอนการด าเนินการกรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในจังหวัดอ่ืน 
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กรณีที่มีกฎหมายให้โอนภารกิจด้านการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะ
หน่วยงานที่มีการถ่ายโอนงาน  จะต้องแจ้งข้อมูลการถ่ายโอนงานให้
กรมธนารักษ์ทราบตามแบบ ทบ.12  รวมทั้งแจ้งส่งคืนที่ราชพัสดุ              
ตามจ านวนที่เคยใช้ประโยชน์ให้กับกรมธนารักษ์(รายละเอียดการส่งคืน             
ที่ราชพัสดุตามข้อ 3.10.2)  โดยกรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ให้แจ้งส่งคืนต่อกรมธนารักษ์  ส่วนที่ราชพัสดุที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นให้แจ้ง
ส่งคืนต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่ 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับโอนงาน                 
ให้แจ้งขอใช้ที่ราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์  โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ
ตามข้อ 2.2.1  

 
 
 
หลักฐานประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุมีดังนี้ 

(1) แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)  โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์   และลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐ  
หรือองค์กรอื่นของรัฐ  หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วน
ราชการดังกล่าว 

(2) รายละเอียดเก่ียวกับโครงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ขอใช้ 

      2.2.4  หลักฐานประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ 

      2 .2 .3  กรณีการถ่ ายโอนภารกิจด้ านการศึกษาไปสั งกั ด              
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(3) เอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณหรือค าขอตั้งงบประมาณของ
โครงการที่ประสงค์จะใช้ที่ราชพัสดุ   
(กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้เอกสารหลักฐานแผนงานโครงการ
ที่ผ่านการพิจารณาหรือได้รับอนุมัติจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
นั้น ๆ แล้ว) 

(4) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงที่มีการขอใช้ทั้งแปลง  
และแสดงการใช้ประโยชน์บริเวณใกล้เคียง  เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาแผนผังดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพท าเลและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาของจังหวัดและผังเมือง 

(5) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใช้ตาม ความ
เหมาะสมและจ าเป็น  แสดงรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโดยมี
มาตราส่วนถูกต้องตามหลักวิชาการและมีผู้ทรงคุณวุฒิรับรองผัง 
หมายเหตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง สถาปนิก วิศวกร นายช่างโยธา  หรือ
นายช่างส ารวจ 

(6) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ราชพัสดุและระยะห่างจากสถานที่ส าคัญ
ของจังหวัด เช่น ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ  สถานีต ารวจ  
เป็นต้น 

(7) ส าเนาหนังสือแสดงความยินยอมจากส่วนราชการผู้ครอบครองใช้
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้นอยู่ก่อน (เฉพาะกรณีที่ราชพัสดุที่ขอใช้มี 
ส่วนราชการอื่นครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว) ทั้งนี้ ผู้ให้ความ
ยินยอมจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรอ่ืนของรัฐ  
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว   

(8) วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานหรือการประกอบกิจการ  เอกสารที่
แสดงฐานะทางการเงิน  รายได้  และผลประกอบการตามอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี (เฉพาะกรณีผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ
เป็นองค์กรอ่ืนของรัฐ)   
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กรมธนารักษ์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้
กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐ  หรือ
องค์กรอื่นของรัฐซึ่งขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นตามที่จ าเป็นและสมควรเพื่อ
ประโยชน์ในทางราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ดังนี้ 

 
 
 

 หมายถึง  สถานที่ท างาน เช่น อาคารที่ท าการ  ห้องสมุด
ประชาชน  ศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  เป็นต้น 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานการใชท้ี่ราชพัสดุ 
การขอใช้ทีด่นิราชพัสด ุ การขอใช้อาคารราชพัสด ุ

 

เนื้อท่ีไม่เกิน 1 ไร่ 
 

 

เนื้อท่ีไม่เกิน 10 ตารางเมตรต่อคน 

 

 *** ในกรณีขอใช้เกินมาตรฐานหรือมิได้ก าหนดมาตรฐานไว้   
ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น  พร้อมกับจัดท าแผนผังแสดง
โครงการที่จะใช้ประโยชน์ส่งให้กรมธนารักษ์เพื่อประกอบการพิจารณา               
เป็นราย ๆ ไป *** 
 
 
 
 

2.3  เกณฑ์มาตรฐานการใช้ทีร่าชพัสดุ  
       

      2.3.1  การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างที่ท าการ 
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ประเภท/ระดบัต าแหน่ง 

บ้านเด่ียว 
ใช้เนื้อท่ีไม่เกิน 

(ตรว.) 

บ้านแฝด  
ใช้เนื้อท่ีไม่เกิน 

(ตรว.) 

อาคารชุด 
พักอาศัย  
18 หน่วย 

ใช้เนื้อท่ีไม่เกิน 
(ตรว. 

อาคารชุด 
พักอาศัย  
30 หน่วย  
ใช้เนื้อท่ีไม่

เกิน 
(ตรว.) 

1. ประเภทบริหาร  
ระดับต้นและระดับสูง 
ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ 
 

200 - - - 

2. ประเภทอ านวยการ 
      ระดับต้นและระดับสูง 

ประเภทวิชาการ   
ระดับช านาญการพิเศษ 
และระดับเชี่ยวชาญ 
ประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ 
 

 
150 

 
- 

 
- 

 
- 

3. ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ 
ประเภททั่วไป  ระดับช านาญงานและ
ระดับอาวุโส 
 

100 - - - 

4. ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 
ประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน 
 

- 50 450 650 

 
 *** ในกรณีทีข่อใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
ในลักษณะรูปแบบอื่นที่ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานไว้หรือขอใช้เกินมาตรฐาน
ก าหนด  ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้กรมธนารักษ์
พิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีไป *** 
 
 

      2.3.2  การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 
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ให้ใช้ที่ราชพัสดุตามความจ าเป็นภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

กิจการสาธารณปูโภค ลักษณะการด าเนนิการ 
1. ถนน -  การขยายความกว้างหรือความยาว การปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนนท่ีมีอยู่เดิมในท่ีราชพัสดุ  หรือถนนในเขต
คันคลองชลประทาน 
-  การตัดถนนใหม่ในท่ีราชพัสดุ  เชื่อมระหว่างถนน
สาธารณะกับถนนสาธารณะ 
-  การตัดถนนใหม่ในท่ีราชพัสดุ  เชื่อมระหว่างทางหรือ
ถนนภายในท่ีราชพัสดุท่ีมีอยู่เดิม 
 

2. ไฟฟ้า  ประปา  
โทรศัพท์  การระบายน้ า  
การสื่อสาร 

-  การปักเสา  พาดสายไฟฟ้า  หรือปรับปรุง ซ่อมแซม
เสาหรือสายไฟฟ้า 
-  การวางหรือปรับปรุง ซ่อมแซมท่อประปา  ท่อระบายน้ า 
-  การวางหรือปรับปรุง ซ่อมแซมสายโทรศัพท์  หรือ
สายส่งระบบการสื่อสาร 
 

 
 *** การให้ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อกิจการดังกล่าวข้างต้น  หากที่ดิน
อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการอื่น  หรือเป็นพื้นที่ที่จัดให้เช่า  จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากส่วนราชการผู้ครอบครองหรือผู้เช่าก่อนแล้วแต่กรณี  
และการด าเนินการจะต้องประสานและตรวจสอบ  รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างด้วย 
 
 
 
 
 

      2.3.3  การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างกิจการสาธารณูปโภค 
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ประเภท มาตรฐานการใช้   
เนื้อที่ไม่เกนิ 

1. สวนสาธารณะ 
 

10 ไร่ 

2. สนามกีฬา  ลานกีฬา 
 

3 ไร่ 

3. การก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง  ป้อมยาม  
ป้อมต ารวจ  ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อการท่องเท่ียว  
หรือการด าเนินการในลักษณะท านองเดียวกัน           
ในท่ีราชพัสดุท่ีอยู่ในเขตทางหรือเขตชลประทาน 
 

ให้ใช้ท่ีราชพัสดุจ านวนเน้ือที่ตาม
ความจ าเป็น 

4. การติดตั้งป้ายบอกทางหรือป้ายประชาสัมพันธ์
ของทางราชการในท่ีราชพัสดุท่ีอยู่ในเขตทางหรือ
เขตชลประทาน 
 

ให้ใช้ท่ีราชพัสดุจ านวนเน้ือที่ตาม
ความจ าเป็น 

 
 
 
 

(1) ต้องเข้าท าประโยชน์ ในที่ ราชพัสดุตามวัตถุประสงค์ที่               
ขออนุญาตภายในก าหนด 2 ปี  นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

(2) กรณีที่จะด าเนินการปลูกสร้างอาคารในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต  
จะต้องประสานงานและตรวจสอบ  รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 

      2.3.4  การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อจัดสร้างสาธารณูปการ 

2.4  เงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดสุ าหรับผู้ใชท้ี่ราชพัสด ุ
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(3) เมื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดซึ่งเป็นที่ราชพัสดุลงใน
ที่ดินราชพัสดุแปลงนี้  หรือมีการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่เป็นที่ราชพัสดุและมีมูลค่าของการดัดแปลงหรือต่อเติมไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท  
จะต้องแจ้งให้กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พื้นที่ทราบแล้วแต่กรณี
ตามแบบที่กรมธนารักษ์ก าหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปลูกสร้างเสร็จ  
หรือดัดแปลงต่อเติมเสร็จ  เพื่อด าเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงแก้ไข
ทะเบียนที่ราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 
 ส าหรับการปลูกสร้างสิ่ งปลูกสร้างที่ เป็นกรรมสิทธิ์ของ
หน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุซึ่งไม่เป็นที่ราชพัสดุ  จะต้องแจ้งให้กรมธนารักษ์หรือ
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่แล้วแต่กรณีทราบว่ามีการปลูกสร้างและ           
ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต  โดยไม่ต้องด าเนินการ          
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

(4) เมื่อมีความประสงค์จะเปลี่ยนการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์
ในทางราชการอย่างอื่นแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม  จะต้อง            
ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนแล้วแต่กรณี 

(5) ต้องดูแลและบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครอง 
ใช้ประโยชน์เสมอด้วยวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง   และ
จะต้องอนุญาตให้ผู้แทนของกรมธนารักษ์เข้าตรวจสอบที่ราชพัสดุที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้หรือครอบครองเป็นครั้งคราวตามควรแก่กรณี   รวมทั้ง
จะต้องรับผิดชอบกรณีที่มีผู้บุกรุกเกิดขึ้น 

(6) กรณีที่มิได้ดูแลบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุจนท าให้เห็นได้ว่าจะเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายต่อที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ์จะแจ้งให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
จัดการอย่างหนึ่งอย่างใด  เพื่อบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุ  แต่หากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
ไม่จัดการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  กรมธนารักษ์จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ใช้
ที่ราชพัสดุส่งคืนที่ราชพัสดุนั้น 
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(7) ต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองหรือ             
ใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารักษ์ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปีตามแบบ          
ที่กรมธนารักษ์ก าหนด 

(8) การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนแล้วแต่กรณี  
เว้นแต่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปี  
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ช ารุดจนใช้ในราชการไม่ได้   อาคารหรือ             
สิ่งปลูกสร้างที่เก่ียวกับราชการลับทางทหาร  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิม
เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ทดแทนตามที่ได้รับงบประมาณ  
และเมื่อรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์
พื้นที่ทราบด้วย 

(9) กรณีรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ   และ
อาคารสิ่งปลูกสร้างนั้นมีลักษณะที่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม 
หรือสถาปัตยกรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้   หรือมีสภาพที่ยังใช้ประโยชน์ใน           
ทางราชการต่อไปได้  ก่อนแจ้งขออนุญาตรื้อถอนหรือก่อนท าการรื้อถอน
(แล้วแต่กรณี)  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 
พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหน่วยงานผู้ใช้ด้วย 

(10) การตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน หรือด าเนินการที่เป็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาต  ต้องด าเนินการโดยปกติของวิญญูชนจะ
พึงดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพสวยงาม  หรือไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน  หรือเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่ราชพัสดุให้เหมาะสม
ต่อภารกิจเท่านั้น  หากด าเนินการนอกเหนือจากกรณีดังกล่าวต้องขออนุญาต
กรมธนารักษ์หรือธนารักษ์พื้นที่แล้วแต่กรณี 
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(11) การจ าหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่จะท าการ
รื้อถอน  หรือการจ าหน่ายวัสดุที่รื้อถอนแล้ว  หรือการจ าหน่ายต้นไม้ ดิน หรือ
วัสดุอื่น ๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง 
ก าหนด  ส าหรับเงินที่ได้จากการจ าหน่ายให้น าส่งคลังเป็นรายได้ของ
กรมธนารักษ์  และในกรณีที่จะน าวัสดุที่ได้จากที่ราชพัสดุดังกล่าวไปใช้
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  หรือเพื่อประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์
หรือสาธารณกุศล  จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์หรือธนารักษ์พื้นที่
ก่อนแล้วแต่กรณี 

(12) ห้ามน าที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ไปจัดหาประโยชน์
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุมีอ านาจ
ในการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุและ
น ารายได้ที่ได้รับไปใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน               
ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุสามารถด าเนินการจัดหาประโยชน์ได้เฉพาะตามกรอบ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมาย
เท่านั้น  และจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแพ่ง 
คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่น ๆ  รวมทั้งภาระค่าภาษีต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุและทรัพย์สินในที่ราชพัสดุด้วย 

(13) ผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่มีสถานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม  และมีเหตุผล
ความจ าเป็นในการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์แก่การจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547  ให้ถือว่าเป็นการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์
ในทางราชการตามที่ได้รับอนุญาตไว้แต่เดิม  ส าหรับการน าที่ราชพัสดุที่ได้รับ
อนุญาตไปจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ  โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการ
จัดท าสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่า   จะต้อง
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อน 
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(14) เมื่อเลิกใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวแล้ว  จะต้องส่งคืนกรมธนารักษ์
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่เลิกใช้ประโยชน์ 

(15) เมื่อกรมธนารักษ์ได้แจ้งให้ส่งคืนที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 
ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
จะต้องส่งคืนกรมธนารักษ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  และหาก
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุมิได้โต้แย้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งกรมธนารักษ์
อาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุรายอื่นเข้าใช้หรือครอบครอง           
ที่ราชพัสดุนั้นแทน  หรือน ามาด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ
ภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่ากว่า  โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ผู้ใช้ 
ที่ราชพัสดุนั้นส่งคืนที่ราชพัสดุก่อนก็ได้ 

(16) ในการส่งคืนที่ราชพัสดุกรณีที่มีผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิดที่ราชพัสดุ  
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องด าเนินการกับผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิดก่อนส่งคืน 

(17) กรณีที่ปรากฏว่ามีความเสียหาย  หรือน่าจะเกิดความเสียหายใด ๆ 
แก่ที่ราชพัสดุ  ซึ่งเป็นการกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
หรือมีเจตนาทุจริต  หรือกระท าการโดยปราศจากอ านาจหรือนอกเหนือ
อ านาจหน้าที่  กรมธนารักษ์จะแจ้งข้อมูลการกระท าดังกล่าว ให้หัวหน้า
ส่วนราชการหรือหวัหน้าหน่วยงานของผู้ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อด าเนินการทางวินัย
และเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง 

(18) ผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่มีสถานะเป็นองค์กรอื่นของรัฐ  จะต้องส่ง
รายงานผลประกอบการแต่ละปี ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี
อนุญาตแล้วให้กรมธนารักษ์ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ผ่านการ
ตรวจสอบ 
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(19) นอกจากเงื่ อนไขดั งกล่ าวข้ า งต้น   จะต้องปฏิบัติ ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518  และหรือที่จะมี
ขึ้นในอนาคตทุกประการ  ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี            
ที่ นร 0505/ว 109  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 

 
หมายเหตุ    ในการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ์อาจก าหนด

เงื่อนไขอื่นตามที่กรมธนารักษ์เห็นสมควร  นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้ 
ทั้ง 19 ข้อดังกล่าวข้างต้นก็ได้ 
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ส่วนที่ 3 
หน้าที่ที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย          
ที่ราชพัสดุ 
 

 ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องดูแลและบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุเสมอด้วย 
“วิญญูชนพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง”  ซึ่งหมายความว่า  กรณีถ้าเป็น
ทรัพย์สินของตนเองมีการบ ารุงรักษาเช่นใด  การบ ารุงดูแลรักษาที่ราชพัสดุ           
ก็ต้องปฏิบัติในท านองเดียวกันนั้นด้วย  เช่น  การรังวัด การพิสูจน์สอบสวน
การท าประโยชน์  หรือตรวจสอบเนื้อที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                  
การป้องกันมิให้มีการบุกรุก  หากมีผู้บุกรุกในที่ราชพัสดุก็ต้องด าเนินการให้
ผู้บุกรุกออกไปในทันที  อาคารราชพัสดุช ารุดจ าเป็นต้องซ่อมแซม  ก็ต้อง
ขอตั้งงบประมาณมาด าเนินการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  เป็นต้น  และ
จะต้องอนุญาตให้ผู้แทนของกรมธนารักษ์เข้าตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ             
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือครอบครองเป็นครั้งคราวในระยะเวลาอันควร  
และจะต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง  หรือใช้ประโยชน์
ต่อกรมธนารักษ์ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปีตามแบบที่กรมธนารักษ์
ก าหนด (แบบ ธร. 3801(ปรับปรุง) - แบบรายงานการปกครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เก่ียวกับที่ราชพัสดุ ประจ าปี พ.ศ.....) 

 

3 
3.1  การปกครองดูแลบ ารุงรักษาที่ราชพัสด ุ
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 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ใช้ที่ราชพัสดุมิได้ดูแลและบ ารุงรักษา 
ที่ราชพัสดุจนเป็นเหตุให้เห็นได้ว่าจะเกิดความเสียหายต่อที่ราชพัสดุนั้น  
กรมธนารักษ์สามารถแจ้งให้ส่วนราชการนั้น ๆ จัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อป้องกันหรือขจัดความเสียหายนั้น  และถ้าหากผู้ใช้ที่ราชพัสดุไม่จัดการ
โดยไม่มเีหตุผลอันสมควร  กรมธนารักษ์จะเรียกที่ราชพัสดุนั้นคืนก็ได้ 
 
 
 
 3.2.1  เมื่อผู้ ใช้ที่ ราชพัสดุ ได้มาซึ่ งที่ ราชพัสดุหรือ
ด าเนินการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ  จะต้อง
ส ารวจรายการที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  โดยกรอก
รายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มส่งให้กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พื้นที่
แล้วแต่กรณีภายใน 30 วันนับแต่วันได้มาหรือปลูกสร้างแล้วเสร็จ  พร้อมกับ
ส่งเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ราชพัสดุไปเก็บรักษาที่กรมธนารักษ์/ส านักงาน 
ธนารักษ์พื้นที่ด้วย  โดยด าเนินการดังนี้ 

 การขึ้นทะเบียนที่ดิน  ให้ใช้แบบฟอร์ม ทร. 03 (แบบ
ส ารวจรายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ)  

 การขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง  ให้ใช้แบบฟอร์ม 
ทร. 04 (แบบส ารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ) 

 การขึ้นทะเบียนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ปลูกอยู่บนที่ดิน 
ที่มิใช่ที่ราชพัสดุ  ให้ใช้แบบฟอร์ม ทร. 05 (แบบส ารวจรายการอาคาร/
สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ) 
 ซึ่งสามารถ Download แบบฟอร์มดังกล่าวได้ทาง 
Internet ผ่านทาง website กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th  หรือ
ติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่กรมธนารักษ์และส านักงานธนารักษ์พื้นที่                
ทั่วประเทศ    

3.2  การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

http://www.treasury.go.th/
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 ทั้งนี้  หากปรากฏว่ายังมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ที่ยังมิได้
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องส ารวจรายการสิ่งปลูกสร้างนั้น
น าส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุด้วย 

3.2.2  กรณีมีการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารหรือ            
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุและมีมูลค่าของการดัดแปลงหรือต่อเติม            
ไม่ต่ ากว่า  1 ล้านบาท  จะต้องแจ้งให้กรมธนารักษ์ทราบตามแบบ ทร. 04 
หรือแบบ ทร. 05 แล้วแต่กรณี  ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ดัดแปลงหรือ
ต่อเติมแล้วเสร็จ  เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทะเบียนที่ราชพัสดุให้เป็น
ปัจจุบัน   

3.2.3 ส าหรับการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุซึ่งไม่เป็นที่ราชพัสดุ  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุไม่ต้อง
น าส่งรายการสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  แต่จะต้องแจ้งให้
กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พื้นที่แล้วแต่กรณีทราบว่ามีการปลูกสรา้ง
และใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต   

เอกสารที่ใช้ประกอบการน าส่งขึ้นทะเบียน 
 แบบฟอร์มการน าส่งขึ้นทะเบียนในแต่ละกรณี  ได้แก่  แบบส ารวจ

รายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 03)   แบบส ารวจรายการ
อาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 04)  แบบส ารวจรายการ
อาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 05) 

 เอกสารหลักฐานการได้มา  หรือหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์
หรือเอกสารหลักฐานแสดงการได้รับงบประมาณหรือบริจาค 

 แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดินและหรืออาคารสิ่งปลูกสร้าง 
 หลักฐานการอนุญาตให้ใช้/ให้เช่าที่ดิน (กรณีเป็นอาคาร/     

สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ) (ถ้ามี) 
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

 
 
 
 
ขั้นตอนการด าเนินการกรณีดัดแปลงหรือต่อเติมอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่เป็น           
ที่ราชพัสดุ  และมีมูลค่าการดัดแปลงหรือต่อเติมไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
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ในการรังวัด  การพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์  หรือตรวจสอบ

เนื้อที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  การสอบสวนเปรียบเทียบหรือการระงับ
ข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขต  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องด าเนินการร่วมกับ
กรมธนารักษ์ดังนี้ 

 ในกรุงเทพมหานคร  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องร่วมกับกรมธนารักษ์
เป็นผู้น าท าการส ารวจรังวัดให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ระวัง         
ชี้แนวเขตที่ดินและลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน 

   ในจังหวัดอื่น  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ประจ าจังหวัดของผู้ ใช้ที่ราชพัสดุเป็นผู้ปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกับ
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ 

 
 
 

 
ผู้ ใช้ที่ ราชพัสดุจะต้องเข้าท าประโยชน์ ในที่ ราชพัสดุตาม

วัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตให้ครบถ้วนภายในก าหนด 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับ
อนุญาต  และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมธนารักษ์ก าหนดให้ครบถ้วน         

ทั้งนี้   ห้ามน าที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ในทางราชการไปจัดหาประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น   

 
 
 
 

3.3  การรังวัด การพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์  หรือตรวจสอบ   
      เนื้อที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  การสอบสวนเปรียบเทียบ  
      หรือการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขต 

3.4  การใช้ที่ราชพัสดุ 
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3.5.1  ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุได้รับบริจาคที่ดินจากเอกชน  โดย

มีเงื่อนไขให้เข้าใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
จะต้องด าเนินการดังนี้ 

(1) เข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้นตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้  หรือ 
(2) เข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้นตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้

ภายในระยะเวลาที่ผู้ยกให้ก าหนดไว้  หรือ   
(3) เข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้นภายใน 5 ปีนับแต่วันที่มีการยก

ที่ดินนั้นให้กับทางราชการ  
 ทั้งนี้  หากผู้ใช้ที่ราชพัสดุมิได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ดังกล่าว

ข้างต้น  จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุนั้นคืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาท
ตามนัยกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ พ.ศ. 2550  โดยผู้ใช้ที่ราชพัสดุมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งข้อมูลต่อ
กรมธนารักษ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  
เพื่อที่กรมธนารักษ์จะได้แจ้งให้ผู้ยกให้หรือทายาทมายื่นเรื่องขอรับที่ราชพัสดุ
ดังกล่าวคืนต่อไป 

3.5.2  หากผู้ใช้ที่ราชพัสดุไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันภายใน
ก าหนดเวลาตามข้อ 3.5.1  หรือประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ต่างไปจากวัตถุประสงค์ของการยกให้  ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) ส่วนราชการต้องท าความตกลงกับผู้ยกให้หรือทายาท  เพื่อ 
ขอขยายระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ แล้วแต่
กรณี  ก่อนครบก าหนดเวลาที่ผู้ยกให้ก าหนด  หรือก่อนครบก าหนด 5 ปี 

 

3.5  การใช้ที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยการบริจาคตามวัตถุประสงค์ของ 
       ผู้ยกให้ 
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(2)  กรณีที่ผู้ยกให้หรือทายาทไม่ยินยอมและล่วงเลยเวลาที่
ก าหนดแล้ว  ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุแจ้งข้อมูลต่อกรมธนารักษ์ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  เพื่อที่กรมธนารักษ์จะได้แจ้งให้
ผู้ยกให้หรือทายาทมายื่นเรื่องขอรับที่ราชพัสดุดังกล่าวคืนต่อไป 

หมายเหตุ     ในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชน  คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550  ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติว่า  ในการ
รับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการนั้น  หาก            
ส่วนราชการใดไม่มีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์
ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่แสดงความประสงค์จะยกที่ดินให้แก่            
ทางราชการ  ส่วนราชการนั้น ๆ ไม่ควรรับบริจาคที่ดินดังกล่าวไว้ตั้งแต่ต้น  
เนื่องจากจะเป็นปัญหาในภายหลัง  หากทางราชการมิได้เข้าใช้ประโยชน์
ในที่ดินนั้นจริง  และผู้ยกให้หรือทายาทได้แจ้งความประสงค์ขอที่ดินคืน 
 

 

 ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ในทางราชการเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม  จะต้องมี
หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารักษ์  ซึ่งลงนาม
โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจจากส่วนราชการดังกล่าว  พร้อมแจ้งเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจน 
และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ 
ในที่ราชพัสดุดังนี้ 

 

3.6  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
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 รายละเอียดเก่ียวกับโครงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ที่ขอเปลี่ยนแปลง 

 เอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณหรือค าขอตั้ง
งบประมาณของโครงการ  

 แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาต
ให้ ใช้ อยู่ เ ดิ ม   และแผนผั งแสดงการ ใช้ประ โยชน์ที่ ดิ นบริ เ วณ                            
ที่ขอเปลี่ยนแปลง  โดยแสดงรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ดินซึ่งมี
มาตราส่วนถูกต้องตามหลักวิชาการและมีผู้ทรงคุณวุฒิรับรอง 

ทั้งนี้   ในกรณีที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้ง                      
ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารักษ์  ส าหรับที่ราชพัสดุใน
จังหวัดอื่น  ให้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่ 

 
 
 
 

 การด าเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะที่เป็นการท าลายหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพที่ราชพัสดุจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อน             
และผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่ชัดเจน  โดยกรณี
ที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานคร  ให้แจ้งขออนุญาตต่อกรมธนารักษ์  
ส าหรับที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่น  ให้แจ้งขออนุญาตต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่ 

เว้นแต่  การด าเนินการที่มีลักษณะเป็นการกระท าเพื่อ
บ ารุงรักษาที่ราชพัสดุเสมือนเช่นวิญญูชนจะพึงด าเนินการในทรัพย์สินของ
ตนเอง  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุสามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็น  โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตจากกรมธนารักษ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 

3.7  การตัดฟันต้นไม้ การขุดดิน การถมดิน  หรือการด าเนินการใด ๆ ที่
มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของที่ราชพัสดุ 
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(1) การขุดดินในที่ราชพัสดุเพื่อปรับปรุงสภาพการ
ใช้ที่ราชพัสดุ  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุสามารถด าเนินการได้ตามความจ าเป็น เช่น 
การขุดบ่อ ขุดสระ ปรับปรุงถนนภายใน  การปรับสภาพพื้นดิน  เป็นต้น  
แต่หากต้องน าดินออกจากที่ราชพัสดุให้ด าเนินการโดยวิธีการจ าหน่าย 
ตามข้อ 3.10 ในคู่มือนี้ 
 ส าหรับการน าดินที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ า           
ในที่ราชพัสดุให้กับผู้รับจ้างเพื่อหักเป็นค่าจ้างขุด  ซึ่งเป็นกรณีที่หน่วยงาน
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเห็นสมควรจัดจ้างเอกชนท าการขุดลอก
แหล่ งน้ า  หรื อขุ ดส ระ  อ่ า ง เก็ บน้ า ในที่ ร า ชพั สดุ ต ามระ เบี ยบ                    
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของราษฎรที่เกิดจากปัญหาภัยแล้ง  การขาดแคลนน้ า  หรือปัญหาน้ าท่วม   
โดยจะน ากรวด หิน ดิน ทรายที่ได้จากการขุดไปเป็นค่าจ้างด าเนินการนั้น  
จะต้องขออนุญาตต่อกรมธนารักษ์ก่อน  โดยในกรุงเทพมหานครให้ขออนุญาต
ต่ออธิบดีกรมธนารักษ์  ส่วนในจังหวัดอื่นให้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
ทั้งนี้  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องประเมินราคากรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จาก
การขุด  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนเพื่อท าการประเมิน  
และกรรมการอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ช านาญหรือมีความรู้เกี่ยวกับ 
การประเมินในกรณีดังกล่าว  แล้วให้น าไปหักกับค่าจ้างด าเนินการ  โดยหาก
กรวด หิน ดิน ทรายที่ขุดได้มีราคาเกินกว่าค่าจ้าง  ให้เอกชน  ผู้รับจ้าง
ต้องจ่ายเงินส่วนที่เกินคืนให้กับทางราชการและให้หน่วยงานผู้ด าเนินการ 
น าเงินส่วนเกินดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ต่อไป 

 ส่วนกรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุประสงค์จะน าดินที่ได้จาก
ที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงอื่น  ไม่ว่าที่ดินแปลงนั้นจะอยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานผู้ใช้เองหรือหน่วยงานอื่น  จะต้องขอ
อนุญาตต่อกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พื้นที่ (แล้วแต่กรณี) ก่อน 
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 (2)  การตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุ  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
สามารถตัดฟันได้ตามความจ าเป็น เช่น เพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่  ต้นไม้กีดขวาง
สายไฟฟ้าหรืออาจจะโค่นล้มเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  หรือการ
ตัดฟันต้นไม้ขนาดเล็กเพื่อประโยชน์ในการท านุบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุ  เป็นต้น 

หากปรากฏว่าต้นไม้ที่จะตัดฟันนั้นเป็น
ประเภทไม้หวงห้าม  ก็ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบ
ว่าด้วยป่าไม้ด้วย   

ส าหรับการใช้ประโยชน์หรือการจ าหน่ายไม้
ที่ได้จากที่ราชพัสดุให้ถือปฏิบัติตามข้อ 3.10  ในคู่มือนี้ 
   
 
 
 

 การจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุจะด าเนินการได้เฉพาะกับ
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่มีสถานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีเหตุผลความ
จ าเป็นในการใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์แก่การจัดสวัสดิการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
เท่านั้น   โดยมีลักษณะในการด าเนินการ 2 ประเภท คือ การจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ  และการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ  นอกจาก 2 ประเภท
ดังกล่าวไม่ถือเป็นการจัดสวัสดิการ  จึงต้องด าเนินการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ
ตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุโดยตรง  และต้องส่งคืนที่ราชพัสดุ
ให้กรมธนารักษ์ด าเนินการเท่านั้น  เช่น  การก่อสร้างโรงแรม  การก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน  การก่อสร้างห้างสรรพสินค้า  การก่อสร้างอาคารพาณิชย์  เป็นต้น 

 

 
 

3.8  การจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี           
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
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(1) การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ   หมายถึง  
กิจกรรมหรือกิจการใดที่คณะกรรมการสวัสดิการจัดให้มีขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการ หรือ
เพื่อประโยชน์แก่การด ารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัด
ให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติ  หรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการ  หรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้นส าหรับ           
ส่วนราชการต่าง ๆ  โดยมิได้เป็นไปในเชิงธุรกิจ   

(2) การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ  หมายถึง  การด าเนิน 
กิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการใด ๆ ที่จัดเป็นสวัสดิการภายในของส่วนราชการ
ที่คณะกรรมการสวัสดิการภายในส่วนราชการจัดให้มีขึ้น  ซึ่งเป็นไปใน 
ทางการค้ากับสมาชิกสวัสดิการและบุคคลภายนอกทั่วไป 
 
 
 

(1) การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
 

 

 

 
 อนุญาต  =  ให้ใช้ที่ราชพัสดุ + (ค่าน้ า + ค่าไฟฟ้า) อยา่งประหยัด 
 

การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  ส่วนราชการผู้จัดไม่ต้อง      
ขออนุญาตต่อกรมธนารักษ์หรือผู้รับมอบอ านาจ(ในส่วนภูมิภาค)  โดย
หัวหน้าส่วนราชการนั้นสามารถอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุนั้นได้เอง  รวมทั้ง
การอนุญาตให้ใช้น้ าและไฟฟ้าของราชการได้แต่ต้องใช้อย่างประหยัด   

      3.8.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 

คณะกรรมการสวัสดิการ 
ส่วนราชการ  ผู้จัด 
(พิจารณาให้จัด) 

หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้จัด 
(อนุญาต)    อนุญาต 

       3.8.1  ความหมายของการจัดสวัสดิการ 
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(2) การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 

 
อนุญาต  =  ให้เช่า + (ค่าเช่า +  ค่าธรรมเนียม + เง่ือนไขอื่น) 

 
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ  ส่วนราชการผู้จัดต้องขออนุญาต

กรมธนารักษ์หรือผู้รับมอบอ านาจ(ในส่วนภูมิภาค)ก่อนด าเนินการ  โดย
การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นสวัสดิการในเชิงธุรกิจนั้นจะกระท าได้
หรือไม่  ให้ถือการพิจารณาของกรมธนารักษ์เป็นที่สุด 

 
 

 
 

 
 

 
 
 การให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีสิทธิใช้           

ที่ราชพัสดุตามนัยกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล  
บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 เข้า
ใช้ประโยชน์ในสถานที่  ถือเป็นเรื่องการใช้ประโยชน์ในทางราชการ  ซึ่ง
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุสามารถด าเนินการได้เองโดยไม่ต้องขออนุญาตต่อกรมธนารักษ์     

พิจารณาให้จัด 

ขออนุญาต 

อนุญาต 

3.9  การน าที่ราชพัสดุไปให้ส่วนราชการ  เอกชน  หรือรัฐวิสาหกิจ 
      ใช้ประโยชนเ์พื่อจัดประชุมสัมมนา  ฝึกอบรมและพักอาศัย  หรือ 
      จัดกิจกรรม 

      3.9.1  กรณีการให้ส่วนราชการอื่นเข้าใช้ประโยชน์ 
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 ส าหรั บค่ าตอบแทนที่ เ รี ยก เก็ บ   ให้ ถื อ เป็นค่ า
สาธารณูปโภคและค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมสถานที่และอุปกรณ์  โดยหาก
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะน าเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินต้องขอท า
ความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน  ทั้งนี้  กรมธนารักษ์ได้ก าหนด
ค่าตอบแทนกรณีการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเป็นห้องประชุม อบรม
สัมมนา และห้องพักไว้ดังนี้ 

(1) ห้องประชุม อบรม สัมมนา 
ขนาดหอ้ง จ านวนทีน่ั่ง อัตราค่าตอบแทน (บาท) 

1 วัน (ไม่เกิน 8 ชม.) ครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชม.) 
เล็ก ไม่เกิน 50 ท่ีน่ัง 3,000 1,500 
กลาง 51 - 100 ท่ีน่ัง 4,000 2,000 
ใหญ่ ตั้งแต่ 101 ท่ีน่ังขึ้นไป 6,000 3,000 

(2) ห้องพัก  อัตราวันละ 300 บาทต่อห้อง 
 
 

 
 

กรณีดังกล่าวถือเป็นการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ซึ่งผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่เป็นผู้ครอบครองดูแลใช้ประโยชน์สามารถด าเนินการได้  
โดยขออนุญาตต่อกรมธนารักษ์หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี  และ
จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

 (1)  หากที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  
ต้องยื่นเรื่องต่อกรมธนารักษ์เพื่ออนุญาต  หรือหากที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ใน
จังหวัดอ่ืน  ต้องยื่นเร่ืองขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุญาตโดย
ความเห็นชอบของกรมธนารักษ์  หรือ 

 (2)  ขอให้กรมธนารักษ์มอบอ านาจให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
ที่เป็นผู้ครอบครองใช้ประโยชน์นั้นเป็นผู้อนุญาตแทนก็ได้ 

      3.9.2  กรณีการให้เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจเข้าใช้ประโยชน์ 
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 ส า ห รั บ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด ใ ห้ เ ช่ า                        
มีรายละเอียดดังนี้ 

 คณะกรรมการที่ ราชพัสดุ ไ ด้อนุ มัติ ให้
ด าเนินการจัดให้เช่าโดยไม่ต้องประมูล   

 กระทรวงการคลังอนุมัติให้ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า  การวางหลักประกันสัญญาเช่า  และการ
ประกันอัคคีภัยอาคาร    

 อัตราค่าตอบแทนให้ เรียกเก็บในอัตรา
เดียวกับที่เรียกเก็บจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐตามข้อ 3.8.1  
และให้น าเงินที่ได้รับจากการให้เช่าสถานที่ดังกล่าวน าส่งเป็นรายได้ของ
กรมธนารักษ์  รหัสหน่วยงาน 03003  รหัสรายได้ 671  และให้ใช้แบบ
บันทึกยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สถานที่แทนการจัดท าสัญญาเช่า  
และเมื่อด าเนินการแล้วให้แจ้งกรมธนารักษ์หรือจังหวัดทราบด้วย  

 
 

 
  

 
 
 

(1) ในกรณีผู้ใช้ที่ราชพัสดุประสงค์จะรื้อถอนอาคารหรือ              
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ  จะต้องขออนุญาตจากกรมธนารักษ์ก่อน  
โดยในกรุงเทพมหานครให้ยื่นขออนุญาตต่อกรมธนารักษ์  ส่วนในจังหวัดอื่น
ให้ยื่นต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่   และเมื่อรื้อถอนแล้วให้แจ้งให้กรมธนารักษ์
หรือส านักงานธนารักษ์พื้นที่ทราบตามแบบ ทบ.2 (แบบแจ้งการรื้อถอน            
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ) เพื่อจ าหน่ายรายการสิ่งปลูกสร้างออกจาก
ทะเบียนที่ราชพัสดุ 

 
 

3.10  การรื้อถอนและจ าหน่ายสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ 

      3.10.1  การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ 
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     เอกสารประกอบการยื่นขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
     -  แบบแจ้งขอร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ                 

        (แบบ ทบ.3)   
     -  ส าเนาหนังสือแสดงการยินยอมหรือการอนุมัติในการ 
       รื้อถอนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

(2) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
ไม่ต้องขออนุญาตรื้อถอนจากกรมธนารักษ์ตาม (1)  มีดังต่อไปนี้   

-  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี 
-  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ช ารุดจนใช้ราชการไม่ได้ 
-  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เก่ียวกับราชการลับทางทหาร 

  -   อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือ 
     สิ่งปลูกสร้างใหม่ทดแทนตามที่ได้รับงบประมาณ 
โดยเมื่อรื้อถอนแล้วผู้ใช้ที่ราชพัสดุต้องแจ้งให้กรมธนารักษ์หรือส านักงาน 
ธนารักษ์พื้นที่ทราบตามแบบ ทบ.2 (แบบแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง             
ที่เป็นที่ราชพัสดุ) เพื่อจ าหน่ายรายการสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียน           
ที่ราชพัสดุต่อไป 

(3)   ส าหรับกรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุได้รื้อถอนและจ าหน่าย
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ทั้งที่เป็นอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ต้องขออนุญาต              
รื้อถอนและไม่ต้องขออนุญาตรื้อถอนต่อกรมธนารักษ์ตามนัยกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545  โดยได้ด าเนินการรื้อถอนและหรือ
จ าหน่ายก่อนปี พ.ศ. 2551  และยังมิได้แจ้งการรื้อถอนและหรือจ าหน่าย
อาคารสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ  ให้ผู้ ใช้ที่ราชพัสดุ
ด าเนินการดังนี้ 
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(3.1)  กรอกรายละเอียดตามแบบแจ้งการรื้อถอนและ
จ าหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11) 

(3.2)  จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบน าส่งเงินเป็น
รายได้แผ่นดิน  รายละเอียดการน าวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ใน
ราชการ  รายละเอียดการน าวัสดุ ไปท าลายตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี(ถ้ามี) 

(3.3)  หากไม่มีเอกสารตามข้อ (3.2)  ให้รับรองข้อมูล
เกี่ยวกับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนตามแบบแจ้งการรื้อถอนและจ าหน่าย
อาคาร/สิ่งปลูกสร ้าง (แบบ ทร.11) 

 (4)  ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะรื้อถอนมีลักษณะ           
ที่ยังมีคุณภาพทางประวัติศาสตร์  ศิลปกรรม  หรือสถาปัตยกรรมที่ควร
อนุรักษ์ไว้  หรือมีสภาพที่ยังใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไปได้  ก่อนแจ้ง
ขออนุญาตรื้อถอนหรือก่อนท าการรื้อถอนแล้วแต่กรณี  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  เพื่อพิจารณาเหตุผล
และความจ าเป็น  ตลอดจนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้ใช้ที่ราชพัสดุด้วย 
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 ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะจ าหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง             
ที่จะท าการรื้อถอน  หรือการจ าหน่ายวัสดุที่รื้อถอนแล้ว  หรือการ
จ าหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
จะต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  เพื่อ
ประเมินราคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ 
ที่จะจ าหน่าย  โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้ช านาญการหรือ
มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาอาคาร  หรือสิ่งปลูกสร้าง  ต้นไม้ ดิน  
หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ  และในการจ าหน่ายให้ด าเนินการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุโดยอนุโลม  แล้วน าเงิน 
ที่ได้จากการขายส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์ 
 
 
 
 
  

 ผู้ใช้ที่ราชพัสดุสามารถน าวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการ  หรือเพื่อประโยชน์แก่สาธารณประโยชน์หรือ 
สาธารณกุศลตามความจ าเป็นได้  แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์หรือ
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่(แล้วแต่กรณี)ก่อน  โดยในกรุงเทพมหานครให้ยื่น
ขออนุญาตต่อกรมธนารักษ์  ส่วนในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

      3.10.2  การจ าหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะท าการ            
รื้อถอน  หรือการจ าหน่ายวัสดุที่รื้อถอนแล้ว  หรือการจ าหน่ายต้นไม้ 
ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ 

      3.10.3  การน าวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์ 
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  (1)  การน าวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้เพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการ จะต้องเป็นการน าวัสดุไปใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะต้องน าส่ง
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

- การจัดท าเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์แก่
ทางราชการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น  และวัสดุอุปกรณ์นั้นจะต้องลงบัญชีหรือ
ทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

ทั้งนี้  หากผู้ใช้ที่ราชพัสดุมีความจ าเป็นต้องน าวัสดุ            
ที่ ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการอย่างอื่น
นอกเหนือจากกรณีข้างต้น  กรมธนารักษ์จะพิจารณาอนุญาตตามความ
เหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นส าคัญ 

  (2 )   กา รน า วั สดุ ที่ ไ ด้ มาจากที่ ร าชพั สดุ ไป ใช้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศล  ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะต้องแสดง
เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงไดร้ับไปประกอบการ
พิจารณาของกรมธนารักษ์ด้วย 

  (3)  เมื่อผู้ใช้ที่ราชพัสดุได้รับอนุญาตให้ใช้วัสดุที่ได้มาจาก             
ที่ราชพัสดุแล้ว  จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
เพื่อตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ  และให้จัดท า
บัญชีคุมยอดวัสดุที่รื้อถอนว่ามีจ านวนเท่าใด  น าไปใช้เท่าใด  และคงเหลือ
เท่าใด  โดยหากมีวัสดุคงเหลือจากการใช้ประโยชน์ให้ด าเนินการจ าหน่าย
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 3.10.2  ทั้งนี้  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องน า
วัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้เฉพาะตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  และ
จะต้องไม่น าวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปสมทบกับเงินงบประมาณที่ได้รับ
เป็นค่าก่อสร้างอาคารใหม่  เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณแล้ว  
หากมิได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณจะต้องน าวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ
มาด าเนินการจ าหน่ายตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
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 เมื่อผู้ใช้ที่ราชพัสดุได้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่
ราชพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะต้องแจ้งให้กรมธนารักษ์หรือส านักงาน 
ธนารักษ์พื้นที่ทราบ  เพื่อจ าหน่ายรายการสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียน 
ที่ราชพัสดุ  โดยจะต้องยื่นเอกสารดังนี้ 

 แบบแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ 
(แบบ ทบ.2) 

 หลักฐานใบน าส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นรายได้ของ
กรมธนารักษ์ (กรณีประมูลขาย) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องส่งคืนที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์             
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เลิกใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  - กรณีดังกล่าวจะต้อง
ส่งคืนที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่เลิกใช้ประโยชน์
ที่ราชพัสดุนั้น 

(2) มิได้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามที่ได้รับอนุญาต 
(3) ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับอนญุาต 
 
 

      3.11.1  กรณีที่ต้องส่งคืนที่ราชพัสดุ 

3.11  การส่งคืนที่ราชพัสดุ 

      3.10.4  การจ าหน่ายรายการสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียน          
ที่ราชพัสดุ 
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(4) ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต 
(5) เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุโดยมิได้รับ

อนุญาตก่อน 
(6) มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมธนารักษ์ก าหนด 

กรณีตาม (2) ถึง (6) ให้ส่งคืนกรมธนารักษ์ภายใน 30 วัน
นับแต่วันครบก าหนด 2 ปีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือครอบครองที่ราชพัสดุ  
หรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์ให้ส่งคืนที่ราชพัสดุนั้น  แต่ถ้า                 
มีความจ าเป็นจะต้องใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการต่อไป                  
ให้ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์  โดยชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ครบก าหนดดังกล่าว 

(7) กรณีที่กรมธนารักษ์ได้เข้าตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุแล้ว
พบว่าผู้ใช้ที่ราชพัสดุมิได้ดูแลและบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุจนท าให้เห็นได้ว่า
จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อที่ราชพัสดุ  และผู้ใช้ที่ราชพัสดุไม่ได้
ด าเนินการจัดการตามที่กรมธนารักษ์แจ้งโดยที่ไม่เหตุผลอันสมควร  และกรณี
ที่กรมธนารักษ์พิจารณารายงานเกี่ยวกับการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองหรือ                 
ใช้ประโยชน์แล้วเห็นว่ามีที่ว่าง หรือมีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม  
หรือไม่คุ้มค่ากับสภาพท าเลหรือภารกิจ  และที่ดินนั้นสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ตามนโยบายและภารกิจอ่ืนที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่ากว่า   

กรณีนี้ให้ส่งคืนกรมธนารักษ์ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์ให้ส่งคืนที่ราชพัสดุนั้น  แต่ถ้าผู้ใช้ที่ราชพัสดุ       
ยังมีความจ าเป็นจะต้องใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการต่อไป  
จะต้องท าความตกลงกับกรมธนารักษ์พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์  โดยกรมธนารักษ์
จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณา 
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หมายเหตุ เมื่อกรมธนารักษ์ได้แจ้งให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุส่งคืนที่ราชพัสดุที่
ต้องส่งคืนทั้ง 7 กรณีดังกล่าวข้างต้น  และผู้ใช้ที่ราชพัสดุมิได้โต้แย้ง
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  กรมธนารักษ์อาจพิจารณาอนุญาตให้
ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุรายอื่นเข้าใช้ประโยชน์ในทางราชการหรือครอบครอง            
ที่ราชพัสดุนั้นแทน  หรือน ามาด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจอืน่
ที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่ากว่า  โดยไม่จ าต้องรอให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุนั้นส่งคืน
ที่ราชพัสดุก่อนก็ได้ 
 
 

(1) การแจ้ งขอส่ งคืนที่ ราชพัสดุ   ให้ ใช้แบบส่ งคืน              
ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)  โดยกรอกรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่แสดง
บริเวณที่ราชพัสดุที่ขอส่งคืนให้ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยกรณีที่ราชพัสดุ
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้แจ้งส่งคืนต่อกรมธนารักษ์  ส่วนกรณีที่ราชพัสดุ
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น  ให้แจ้งส่งคืนต่อส านักงานธนารักษ์พื้นที่ 

(2) กรมธนารักษ์/ส านักงานธนารักษ์พื้นที่จะพิจารณา
ความเหมาะสมและแจ้งให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุแต่งตั้งผู้แทนเพื่อด าเนินการส่งมอบ
ที่ราชพัสดุและประสานนัดหมายวันเวลาในการส่งมอบ-รับมอบ  โดยการส่งคืน 
ที่ราชพัสดุจะถือเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วต่อเมื่อกรมธนารักษ์หรือ
ผู้แทนได้รับมอบที่ราชพัสดุนั้นไว้แล้วตามแบบส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุ 
(แบบ ทบ.10) 

(3) ก ร ณี ที่ ร า ช พั ส ดุ ที่ จ ะ ส่ ง คื น มี ก า ร บุ ก รุ ก ห รื อ                  
ผู้ละเมิดที่ราชพัสดุดังกล่าว  ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุมีหน้าที่ด าเนินการกับ            
ผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิดก่อนส่งคืน  เว้นแต่กรมธนารักษ์จะพิจารณาเห็นสมควร
แก้ไขปัญหาเอง  หรือแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ใช้ที่ราชพัสดุผู้ส่งคืน ส่วนราชการอื่น  
หรือผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการได้มา  หลักฐานการเข้าครอบครองการใช้ประโยชน์
ของผู้บุกรุกหรือผู้ละเมิด  หรือหลักฐานอื่น ๆ ให้แก่กรมธนารักษ์ด้วย 

      3.11.2  วิธีการปฏิบัติ 
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 ทั้งนี้  หากปรากฏว่ามีความเสียหาย  หรือน่าจะเกิด
ความเสียหายใด ๆ แก่ที่ราชพัสดุ  ซึ่งเป็นการกระท าโดยจงใจ  หรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  หรือมีเจตนาทุจริตหรือกระท าการ               
โดยปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่  กรมธนารักษ์จะแจ้ง
ข้อมูลการกระท าดังกล่าวให้กับหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  เพื่อด าเนินการทางวินัยและเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง
ต่อไป  และกรณีที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  
กรมธนารักษ์จะแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบด้วย 

 

 
 
 
 ผู้ใช้ที่ราชพัสดุสามารถขอผ่อนผันการส่งคืนที่ราชพัสดุได้   
ในกรณีดังต่อไปนี้               
 3.12.1  อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณ  - 
กรณีนี้จะต้องมีการขอตั้งงบประมาณโดยถูกต้อง  และมีเอกสารการขอตั้ง
งบประมาณของส่วนราชการนั้นด้วย 
 3.12.2  อยู่ในโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  - กรณีนี้ต้องมีเอกสารการอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยถูกต้องแล้ว 
 3.12.3  เป็นโครงการต่อเนื่องหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว แต่ยังมิได้ด าเนินการ  - กรณีนี้จะต้องเป็นโครงการต่อเนื่องหรือ
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการโดยถูกต้องแล้ว 
 3.12.4  อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้าง   - กรณีนี้
จะต้องมีเอกสารการอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อด าเนินการโดยถูกต้องแล้ว 

3.12  การผ่อนผันการส่งคืนที่ราชพัสดุ 
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 3.12.5  อยู่ระหว่างการประกาศแจ้งความเปิดประมูล
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  - กรณีนี้ต้องมีเอกสารการ
อนุมัติเงินงบประมาณและมีการประกาศแจ้งความมาแสดงโดยถูกต้อง 
 3.12.6  ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณหรือโครงการแล้ว             
แต่ยังเข้าใช้ประโยชน์ไม่ได้  เนื่องจากผู้บุกรุกในที่ราชพัสดุไม่ยินยอมออกจาก
ที่ราชพัสดุ  - กรณีนี้กรมธนารักษ์จะจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ามีผู้บุกรุก
จริงหรือไม่   มีกี่ราย  ใช้ประโยชน์อะไร  บริเวณใด  จ านวนเนื้อที่เท่าใด  
และจะด าเนินการมอบอ านาจให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุด าเนินการตามกฎหมาย
กับผู้บุกรุกทุกราย  โดยจะผ่อนผันระยะเวลาการส่งคืนที่ราชพัสดุให้
จนกว่าจะด าเนินการฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกออกไปได้เสร็จสิ้น 

ทั้งนี้  จะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นต่อกรมธนารักษ์/
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบก าหนดอนุญาต
หรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์ให้ส่งคืนที่ราชพัสดุนั้น  พร้อมทั้ง
กรอกรายละเอียดลงในแบบ ทบ.7 (แบบขอผ่อนผันการส่งคืนที่ราชพัสดุ)  
และจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กรมธนารักษ์พิจารณา  โดยกรณีตามข้อ 
3.12.1, 3.12.2  และ 3.12.3  จะได้รับการผ่อนผันเป็นเวลา 2 ปีโดย
มีเงื่อนไขว่า  หากมีส่วนราชการอื่นได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างแล้วและ
แจ้งความประสงค์ต่อกรมธนารักษ์ว่ามีความจ าเป็นต้องขอใช้ที่ราชพัสดุที่ขอ
ผ่อนผันการส่งคืน  และถ้าปรากฏว่าส่วนราชการขอผ่อนผันการส่งคืนยังมิได้
รับอนุมัติเงินงบประมาณ  จะต้องส่งคืนที่ราชพัสดุนั้นให้แก่กรมธนา
รักษ์ในทันที  เพื่อที่จะได้จัดให้ส่วนราชการอื่นที่ได้รับเงินงบประมาณ
เป็นค่าก่อสร้างแล้วได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

หมายเหตุ  ส าหรับกรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุแจ้งเหตุผลขอผ่อนผันการส่งคืน
ที ่ราชพัสดุเป็นอย่างอื ่นนอกเหนือไปจากทั ้ง  6 กรณีดังกล่าวข้างต้น  
กรมธนารักษ์จะพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นเป็นราย ๆไป  
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3.13.1  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกในที่ราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2547  ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการด าเนินการ
ในส่วนของผู้ใช้ที่ราชพัสดุไว้ดังนี้ 

(1) ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องหมั่นตรวจสอบดูแลที่ดิน
ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ  ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่  
เพื่อมิให้เกิดปัญหาการบุกรุกที่ดินดังกล่าวขึ้น 

(2) ผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่มิได้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
และปล่อยปละละเลยให้มีการบุกรุกที่ราชพัสดุเกิดขึ้น  จะต้องรับผิดชอบในการ
ด าเนินการให้ผู้บุกรุกออกจากที่ราชพัสดุก่อนส่งคืนที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ 

(3) ผู้ใช้ที่ราชพัสดุมีหน้าที่ในการด าเนินการดังนี้ 
(3.1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มี

หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุภายใน
หน่วยงานนั้น ๆ  การจัดท าและควบคุมทะเบียนที่ราชพัสดุให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  รวมทั้งควบคุมการใช้หรือขอเปลี่ยนแปลง
การใช้ให้ถูกต้อง 

(3.2) หากมีการบุกรุกให้หน่วยงานประสานงาน
กับกรมธนารกัษ์เพื่อวางแผนและด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกอย่างใกล้ชิด 

(4) ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุก่อสร้างรั้วเฉพาะที่ดินราชพัสดุ
แปลงที่มีความจ าเป็นรีบด่วนที่จะต้องป้องกันการบุกรุก  โดยกรมธนารักษ์
จะแจ้งความจ าเป็นดังกล่าวให้ส านักงบประมาณทราบอีกครั้งหนึ่ง                  
ในปีเดียวกับที่ส่วนราชการที่ครอบครองที่ดินแปลงที่มีปัญหาเร่งด่วน
จะต้องล้อมรั้วเสนอตั้งงบประมาณ  ทั้งนี้  การสร้างรั้วดังกล่าวควรมี
ลักษณะชั่วคราวและใช้วัสดุหรือสิ่งก่อสร้างที่ประหยัด เช่น ปลูกต้นไม้
ล้อมรอบ 

3.13  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ 
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  ในกรณีที่ ยั ง ไม่ ได้ มี การสร้ า ง รั้ วล้ อม  ให้               
ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ที่ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุจัดเจ้าหน้าที่ตรวจแนวเขตที่ดิน              
อยู่เสมอ  ถ้ามีปัญหาการบุกรุกเกิดขึ้นหรือมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น                 
ให้ด าเนินการตามระเบียบหรือตามกฎหมายทันที 

(5) กรณีที่หมดความจ าเป็นหรือเลิกใช้ประโยชน์            
ในที่ราชพัสดุ  ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุรีบด าเนินการตามกฎหมายที่ราชพัสดุ 
โดยส่งคืนที่ราชพัสดุนั้นให้แก่กรมธนารักษ์  หากปล่อยทิ้งว่างไว้จนเกิด
การบุกรุก  กรมธนารักษ์จะรายงานหัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้ที่ราชพัสดุนั้น
เพื่อพิจารณาด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 
ที่ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ราชพัสดุ 

(6) ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจัดท าแผนการใช้ที่ราชพัสดุ                  
ในแต่ละปีส่งให้กรมธนารักษ์เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้             
ที่ราชพัสดุว่ามีความเหมาะสมเพียงใด 

(7) ในการส่งมอบรับมอบงานในหน้าที่เมื่อมีการ
แต่งตั้งโยกย้าย  ให้มีการส่งมอบรับมอบที่ราชพัสดุในความครอบครอง                       
ใช้ประโยชน์ด้วย 

(8) ในการพิจารณาความดีความชอบ  ให้ผู้ใช้ที่ราช
พัสดุน าผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุของเจ้าหน้าที่ ไปเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบด้วย 

 
3.13.2 ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องควบคุมดูแลมิให้ราษฎร           

บุกรุกเข้าถือครองที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้นโดยเด็ดขาด  และในกรณีที่ตรวจพบว่า  
ราษฎรรายใดได้บุกรุกเข้าถือครองที่ราชพัสดุภายหลังวันที่ 4 ตุลาคม 
2546 เป็นต้นไป  ให้รีบแจ้งให้ผู้บุกรุกรายนั้นออกจากพื้นที่ภายใน
ก าหนดเวลาที่เห็นสมควร  หากผู้บุกรุกไม่ยินยอมปฏิบัติตามให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
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(1) ร้องทุกข์กล่ าวโทษทางอาญาต่อพนักงาน
สอบสวนเจ้าของท้องที่ซึ่งที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่  แล้วแจ้งให้กรมธนารักษ์
ทราบเพื่อพิจารณาฐานะทางคดีและเพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้บุกรุกที่ขาด
สิทธิซึ่งพึงมีพึงได้จากการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามนโยบายของรัฐบาล 

(2) หลังจากร้องทุกข์กล่าวโทษแล้ว  ให้รายงานผล
คดีให้กรมธนารักษ์ทราบทุกระยะเพื่อจะได้ควบคุมดูแลคดีอย่างใกล้ชิด  
และเพื่อจะได้พิจารณาว่าสมควรจะด าเนินคดีแพ่งควบคู่ไปด้วยหรือไม่ 

 
3.13.3 ในกรณีที่กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์

พื้นที่ต้องการแก้ไขปัญหาการบุกรุกในที่ราชพัสดุโดยการจัดให้เช่า  ผู้ใช้          
ที่ราชพัสดุ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  จะต้องให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลประกอบการด าเนินการด้วย            



 

 

 

 

สารบัญภาคผนวก 

1. แบบ ทบ.2  แบบแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ 

2. แบบ ทบ.3  แบบแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ 

3. แบบ ทบ.4  แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ 

4. แบบ ทบ.6  แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ 

5. แบบ ทบ.7  แบบขอผ่อนผันการส่งคืนที่ราชพัสดุ 

6. แบบ ทบ.10  แบบส่งมอบ-รับมอบที่ราชพัสดุ 

7. แบบ ทบ.12  แบบแจ้งการถ่ายโอนงาน การรับโอนงาน การเปลี่ยน
ชื่อหน่วยงาน 

8. แบบ ทร.03  แบบส ารวจรายการที่ดินข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ 

9. แบบ ทร.04  แบบส ารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียน          
ที่ราชพัสดุ 

10. แบบ ทร.05  แบบส ารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูก
อยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ 

11. แบบ ทร.11  แบบแจ้งการรื้อถอนและจ าหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 

12. แบบ ธร.3801(ปรับปรุง)  แบบรายงานการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ 
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุประจ าปี พ.ศ. .... 

13. แบบฟอร์มการด าเนินโครงการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจบนที่ราชพัสดุ 

 



 

 

 

 

 
 

14. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 

15. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

16. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

17. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา 
ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

18. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 109  ลงวันที่ 
21 พฤษภาคม 2547  เรื่อง ขอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก 

19. บัญชีรายชื่อหน่วยงานผู้มีสิทธิขอใช้ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

      ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ที่ราชพัสดุและเอกสารอ้างอิง
ในภาคผนวกได้จากเวปไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th หัวข้อ
บริการข้อมูล 
 

 

http://www.treasury.go.th/


 
 
 
ที่ปรึกษา :  
นายนริศ  ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ 
นายชาญณัฎฐ์  แก้วมณี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ 

 
คณะผู้จัดท า :  
นางสาวจิดาภา  อุ้มมนุษยชาติ     ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ 
  และศักยภาพที่ราชพัสดุ 
นายพิทักษ์  ดิเรกสุนทร ผู้อ านวยการส านักบริหารที่ราชพัสดุ 
  กรุงเทพมหานคร 
นายปรีชา  มงคลหัตถี ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการ 
  กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 
นายวรเชษฐ์  ทับทิม ผู้อ านวยการกองบริหารที่ราชพัสดุ 
  ภูมิภาค 
นายสกนธ์  สุนทรชาติ ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีการส ารวจ 
  และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ 
นางสาวศิริภรณ์  กุลบุศย์ ผู้ตรวจราชการกรม 
นายประลอง  อรุณรัตนดิลก ผู้อ านวยการส่วนสถาปัตยกรรม 
นายธีรพงศ์  สุขช่วย นิติกรช านาญการ 
 
 
ด าเนินการโดย :  
ส่วนมาตรฐานระบบงานท่ีราชพัสดุ  ส านักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพท่ีราชพัสดุ  
กรมธนารักษ์  ถนนพระราม 6  สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพ  10400 
โทร. 0 2279 7032  โทรสาร 0 2618 3103 

คณะผู้จัดท า 


