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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  

ท่ีราชพัสดุ 

อสังหาริมทรัพย         
อันเปนทรัพยสิน

ของแผนดินทุกชนิด 

ยกเวน 
- ท่ีดินรกรางวางเปลา  
- ท่ีดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน 
- อสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หรือกฎหมายมีขอยกเวน 

อสังหาริมทรัพยของแผนดิน  

 ท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 

 ท่ีเปนทรัพยสินของแผนดินธรรมดา 

 สวนควบของท่ีดิน เชน อาคาร สิ่งปลูกสราง 
ไมยืนตน 

ทรัพยสินอันเกี่ยวกับท่ีดิน : แดนกรรมสิทธิ์      

 สิทธิเหนือ - ใต พ้ืนดิน สิทธิในภารจํายอม 
เปนตน 

พระราชบัญญตัิที่ราชพัสด ุ
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

- วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ห ลั ก เ พ่ื อ        

ใชประโยชนในราชการ 

วัตถุประสงคการใช
ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 

- ท่ีราชพัสดุท่ีไม ใชราชการ  

จะนํามาจัดหาผลประโยชน

โดยการจัดให เชาเ พ่ือเ พ่ิม

มูลคาทรัพยสินและหารายได

เขารัฐ 
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กฎหมายที่เกีย่วของกับการใชที่ราชพัสดุ 

กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช  และจัดหา

ประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอน
กรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีมิใชท่ีดินท่ีเปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 

การปกครอง ดแูล บาํรงุรักษาทีร่าชพัสด ุ

การใชที่ราชพัสด ุ

การสงคืนที่ราชพัสด ุ

การโอนคืนใหเจาของหรือทายาท 

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 

การจัดสวัสดิการในเชิงธรุกิจ 
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การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสด ุ



ความหมายของผูขอใช / ผูใชที่ราชพสัดุ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 
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ผูขอใช / ผูใชที่ราชพัสด ุ

กระทรวง 

ทบวง 

กรม 

หนวยงาน

ของรัฐ 
องคกรอื่น 

ของรัฐ 

องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ 

ที่เปนนิติบุคคล 

ที่มีสิทธิใชทีร่าชพัสดุ 

ไดตามกฎหมาย 

+ 



คํานิยามของผูขอใช / ผูใชที่ราชพสัดุ 
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กระทรวง  

ทบวง กรม 

หมายถึง สวนราชการตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

เชน กระทรวงกลาโหม  สํานักนายกรัฐมนตรี กรมสรรพากร ฯลฯ 

 

องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร               

เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

 

หมายถึง หนวยงานหรือองคกรอิสระท่ีเกิดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  เชน  

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ฯลฯ 

 

หนวยงานของรัฐ 



คํานิยามของผูขอใช / ผูใชที่ราชพสัดุ 
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องคกรอื่นของรฐั 
หมายถึง องคการหรือหนวยงานนอกเหนือจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

และมีบทบัญญัติกฎหมายจัดต้ังขึ้นเปนการเฉพาะ เชน สถาบันพระปกเกลา  กองทุนสนับสนุนการ

สงเสริมสุขภาพ(สสส.) สํานักงาน คปภ.ฯลฯ  

 

หมายถึง  รัฐวิสาหกิจท่ีปกครองดูแลหรือใชประโยชนในท่ีราชพัสดุกอนวันท่ี 31 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2519 และไดทําความตกลงเก่ียวกับการใชท่ีราชพัสดุกับกรมธนารักษตามกฎกระทรวงฯ 

พ.ศ. 2545 แลว 

 

รัฐวิสาหกิจท่ีเปน 

นิติบุคคลท่ีมีสิทธิใช 

ท่ีราชพัสดุตามกฎหมาย 



สิทธิการใชทีร่าชพัสดุของผูขอใช / ผูใชที่ราชพสัดุ 

9 

หนวยงาน สิทธิการใชท่ีราชพัสดุ 

ในทางราชการ 

หมายเหตุ 

ใช เชา 

1. กระทรวง ทบวง กรม  

2. หนวยงานของรัฐ  

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4. องคกรอื่นของรัฐ   ข้ึนอยูกับการพิจารณาของ

คณะกรรมการท่ีราชพัสด ุ

5. รัฐวิสาหกิจ 

   5.1 รัฐวิสาหกิจใชประโยชนกอน กฎกระทรวงฯ  พ.ศ. 

2519 และทําความตกลงตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 แลว 
 
 

   5.2 รัฐวิสาหกิจอื่นนอกเหนือจาก 5.1  



หลักเกณฑการขอใชที่ราชพัสดุ 
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กทม. 

ย่ืนคําขอใชและเหตุผล 

ความจาํเปนตอกรมธนารักษ 

จังหวัดอื่น 

ย่ืนคําขอใชและเหตุผล 

ความจาํเปนตอสาํนักงาน 

ธนารักษพื้นท่ีโดยตองไดรับ 

ความยินยอมจากผูวาราชการ 

จังหวัด 
*** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 14 *** 

 ขอใชไดเฉพาะเพ่ือประโยชนในทางราชการเทาน้ัน  เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ 

1. แบบขอใชท่ีราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) ลงนามโดยหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง  

       ทบวง กรม  หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการดังกลาว 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุท่ีขอใช   

3. เอกสารการไดรับอนุมัติงบประมาณหรือคําขอตั้งงบประมาณของโครงการท่ีประสงค

จะใชท่ีราชพัสดุ   

4. แผนผังแสดงการใชประโยชนท่ีราชพัสดุแปลงท่ีมีการขอใชท้ังแปลงและแสดงการใช

ประโยชนบริเวณใกลเคียง 

5. แผนผังแสดงการใชประโยชนท่ีดินเฉพาะบริเวณท่ีขอใชแสดงรายการอาคารส่ิงปลูก

สรางในท่ีดิน  โดยมีมาตราสวนถูกตองตามหลักวิชาการและมีผูทรงคุณวุฒิรับรอง 

6. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งท่ีราชพัสดุและระยะหางจากสถานท่ีสําคัญของจังหวัด 

7. สําเนาหนังสือแสดงความยินยอมจากสวนราชการผูครอบครองใชประโยชนในท่ีราช

พัสดุนัน้อยูกอน (เฉพาะกรณีท่ีราชพัสดุท่ีขอใชมีสวนราชการอื่นครอบครองใช

ประโยชนอยูกอนแลว)  

8. วัตถุประสงคในการดําเนินงานหรือการประกอบกิจการ  เอกสารท่ีแสดงฐานะทาง

การเงิน  รายได  และผลประกอบการตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานยอนหลัง 3 ป 

(เฉพาะกรณีผูขอใชท่ีราชพัสดุเปนองคกรอื่นของรัฐ)   

 

**หมายเหต*ุ*   
- ผูขอใชที่ราชพัสดุจะเขาใชประโยชนไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว 

- กรณีองคกรอ่ืนของรัฐขอใชตองนําเสนอ คกก.ที่ราชพัสดุพิจารณาวาจะใหใชหรือใหเชา 

*** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 14 *** 



เกณฑมาตรฐานการใชที่ราชพัสดุ 
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เก
ณ

ฑ
มา

ตร
ฐา

น 
รายการ ประเภท มาตรฐานการใช 

ท่ีทําการ  การขอใชท่ีดินราชพัสดุ เน้ือท่ีไมเกิน  1 ไร 

 การขอใชอาคารราชพัสดุ เน้ือท่ีไมเกิน  10 ตรม./คน 

**หมายเหต*ุ*   
ที่ทําการ  หมายถึง  สถานที่ทํางาน เชน อาคารที่ทําการ  หองสมุดประชาชน  ศูนยการเรียนรู  ศูนยพัฒนาเดก็เลก็  

ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนตน 



เกณฑมาตรฐานการใชที่ราชพัสดุ 
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เก
ณ

ฑ
มา

ตร
ฐา

น 
รายการ ประเภท มาตรฐานการใช 

บานพักขาราชการ 

 ประเภทบริหาร   ระดับตนและระดับสูง 

 ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ 
บานเด่ียวเน้ือท่ีไมเกิน 200 ตรว. 

 ประเภทอํานวยการ ระดับตนและระดับสูง 

 ประเภทวิชาการ     ระดับชํานาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ 

 ประเภทท่ัวไป        ระดับทักษะพิเศษ 

บานเด่ียวเน้ือท่ีไมเกิน 150 ตรว. 

 ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ 

 ประเภทท่ัวไป     ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส 
บานเด่ียวเน้ือท่ีไมเกิน 100 ตรว. 

 ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 

 ประเภทท่ัวไป     ระดับปฏิบัติงาน 

-  บานแฝดเน้ือท่ีไมเกิน  50 ตรว. 

-  อาคารชุดพักอาศัย 18 หนวยใชเน้ือท่ี

ไมเกิน 450 ตรว. 

- อาคารชุดพักอาศัย 30 หนวยใชเน้ือท่ี

ไมเกิน 650 ตรว. 



เกณฑมาตรฐานการใชที่ราชพัสดุ 
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เก
ณ

ฑ
มา

ตร
ฐา

น 
รายการ กิจการ ลักษณะการดําเนินการ 

กิจการ

สาธารณูปโภค 

ถนน 

 การขยายความกวางหรือความยาว  การปรับปรุง  ซอมแซมถนนท่ีมีอยูเดิม 

ในท่ีราชพัสดุหรือถนนในเขตคันคลองชลประทาน 

 การตัดถนนใหมในท่ีราชพัสดุ  เชื่อมระหวางถนนสาธารณะกับถนนสาธารณะ 

 การตัดถนนใหมในท่ีราชพัสดุ  เชื่อมระหวางทางหรือถนนภายในท่ีราชพัสดุ         

ท่ีมีอยูเดิม 

ไฟฟา  ประปา  โทรศัพท  

การระบายนํ้า  การสือ่สาร 

 การปกเสา พาดสายไฟฟา หรือปรับปรุงซอมแซมเสาหรือสายไฟฟา 

 การวางหรือปรับปรุง ซอมแซมทอประปา ทอระบายนํ้า 

 การวางหรือปรับปรุง ซอมแซมสายโทรศัพท หรือสายสงระบบการสื่อสาร 
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เก
ณ

ฑ
มา

ตร
ฐา

น 
รายการ ประเภท มาตรฐานการใช 

การจัดสราง

สาธารณูปการ 

 สวนสาธารณะ เน้ือท่ีไมเกิน 10 ไร 

 สนามกีฬา  ลานกีฬา เน้ือท่ีไมเกิน 3 ไร 

 การกอสรางศาลาท่ีพักริมทาง  ปอมยาม  ปอมตํารวจ  

ศูนยบริการขอมูลเพ่ือการทองเท่ียว หรือการดําเนินการใน

ลักษณะเดียวกันในท่ีราชพัสดุท่ีอยูในเขตทางหรือเขตชลประทาน 

ใหใชท่ีราชพัสดุจํานวนเน้ือท่ี               

ตามความจําเปน 

 การติดต้ังปายบอกทางหรือปายประชาสัมพันธของทางราชการ

ในท่ีราชพัสดุท่ีอยูในเขตทางหรือเขตชลประทาน 
ใหใชท่ีราชพัสดุจํานวนเน้ือท่ี               

ตามความจําเปน 



หนาที่ของผูใชที่ราชพสัดุ -  ดานการปกครองดูแลบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ 

15 

การดําเนินการดานทะเบียนที่ราชพัสดุ 

เม่ือไดมาซึ่งท่ีราชพัสดุ 

เม่ือปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีเปนท่ีราชพัสดุ 

สํารวจรายการท่ีดินและ

อ า ค า ร สิ่ ง ป ลู ก ส ร า ง               

ขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ 

ภายใน 30 วัน   นับแตวันท่ีไดมาหรือ 
ปลูกสรางแลวเสร็จ 

เอกสารท่ีใชประกอบการนําสงข้ึนทะเบียน 

1.  แบบฟอรมการนําสงข้ึนทะเบียนในแตละกรณี  ไดแก  แบบสํารวจรายการที่ดินข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 03)   แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสราง              

     ข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 04)  แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางของรัฐที่ปลูกอยูบนที่ดินที่มิใชที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 05) 

2.  เอกสารหลักฐานการไดมา  หรือหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธ์ิหรือเอกสารหลักฐานแสดงการไดรับงบประมาณหรอืบริจาค 

3.  แผนที่สังเขปแสดงที่ต้ังที่ดินและหรืออาคารสิ่งปลูกสราง 

4.  หลักฐานการอนุญาตใหใช/ใหเชาที่ดิน (กรณีเปนอาคาร/สิง่ปลูกสรางของรัฐที่ปลูกอยูบนที่ดินที่มิใชที่ราชพัสดุ) (ถามี) 

กทม.  - ย่ืนกรมธนารักษ 
จังหวัดอื่น - ย่ืนตอสํานักงานธนารักษพื้นท่ี 
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การดําเนินการดานทะเบียนที่ราชพัสดุ (ตอ) 

ภายใน 30 วัน   นับแตวันท่ีดัดแปลงหรือ
ตอเติมแลวเสร็จ 

เอกสารท่ีใชประกอบการดําเนินการ 

แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 04)  หรือ  แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางของรัฐที่ปลูกอยูบนที่ดินที่มิใชที่ราชพัสดุ 

(แบบ ทร. 05) (แลวแตกรณี) 

กทม.  - ย่ืนกรมธนารักษ 
จังหวัดอื่น - ย่ืนตอสํานักงานธนารักษพื้นท่ี 

กรณีดัดแปลงหรือตอเติมอาคารท่ีมีมูลคาของการ

ดัดแปลงหรือตอเติมไมตํ่ากวา 1 ลานบาท 

แจงใหกรมธนารักษทราบ

เพ่ือปรับปรุงแกไขทะเบียน

ท่ีราชพัสดุใหเปนปจจุบัน 

หนาที่ของผูใชที่ราชพสัดุ -  ดานการปกครองดูแลบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ 
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การปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ  (มติ ครม. เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2547) 

 ตองตรวจสอบดูแลเพื่อปองกันการบุกรุก 

 หากมีการบุกรุกใหประสานกับกรมธนารักษเพื่อวางแผนและดาํเนนิการ

แกไขปญหาอยางใกลชิด 

 กรณีปลอยปละละเลยใหมีการบุกรุก  ตองรับผิดชอบในการดําเนินการให

ผูบุกรุกออกจากพื้นที่กอนสงคืน 

 ใหแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

 ในการสงมอบรับมอบงานในหนาที่เมื่อมีการแตงตั้งโยกยาย  ใหมีการ         

สงมอบรับมอบที่ราชพัสดุในความครอบครองใชประโยชนดวย 

 ในการพิจารณาความดีความชอบ  ใหผู ใชที่ ราชพัสดุนําผลการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุของเจาหนาที่ไปเปนองคประกอบสวนหนึ่ง

ในการพิจารณาความดีความชอบดวย 

 

 ใหกอสรางรั้วเฉพาะที่ดินราชพัสดุแปลงที่มีความจําเปนเรงดวน               

ที่จะตองปองกันการบุกรุก  โดยควรมีลักษณะชั่วคราวและประหยัด  

กรณีไมไดสรางรั้วใหจัดเจาหนาที่ตรวจแนวเขตที่ดินอยูเสมอ 

 กรณีเลิกใชประโยชนใหรีบสงคืนใหกรมธนารักษ  หากปลอยทิ้งวาง

จนเกิดการบุกรุก  กรมธนารักษจะรายงานหัวหนาหนวยงานผูใชเพื่อ

ดําเนินการทางวินัยกับเจาหนาที่ที่ปลอยปละละเลยไมปฏิบัติตาม

กฎหมายที่ราชพัสด ุ

 จัดทําแผนการใชที่ ราชพัสดุ ในแตละปสงใหกรมธนารักษ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุวามีความเหมาะสม

เพียงใด 
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การปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ (ตอ) 

ตองควบคุมดูแลมิใหราษฎรบุกรุกเขาถือครองท่ีราชพัสดุ  หากตรวจสอบพบใหแจงผูบุกรุกออกจากพ้ืนท่ีภายในกําหนดเวลา 

รองทุกขกลาวโทษทางอาญาตอพนักงานสอบสวนเจาของทองท่ี 

ซ่ึงท่ีราชพัสดุน้ันต้ังอยู ก ร ณี ผู บุ ก รุ ก ไ ม ยิ น ย อ ม  

ปฏิบัติตามใหดําเนินการดังน้ี 

แจงกรมธนารักษทราบเพ่ือพิจารณาฐานะทางคดีและขึ้นทะเบียน

รายชื่อผูบุกรุกท่ีขาดสิทธิ ซ่ึงพึงมีพึงไดจากการจัดท่ีดินใหแก

ประชาชนเพ่ือแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล 

รายงานผลคดีใหกรมธนารักษทราบทุกระยะ 

หนาที่ของผูใชที่ราชพสัดุ -  ดานการปกครองดูแลบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ 
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การใชที่ราชพัสดุ 

-  เขาทําประโยชนในที่ราชพัสดตุามวัตถุประสงคที่ขออนุญาตใหครบถวนภายในกําหนด 2 ป  นับแตวันที่ไดรับอนุญาต 

-  ปฏิบัติตามเงือ่นไขการใชที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษกาํหนดใหครบถวน 

-  ดแูลและบาํรงุรักษาที่ราชพัสดุเสมอดวย “วิญูชนพึงสงวนทรัพยสินของตนเอง”  และอนุญาตใหผูแทนของกรมธนารักษเขาตรวจสอบสภาพ         

   ทีร่าชพัสดุที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครองเปนครัง้คราวในระยะเวลาอันควร 

-  หามนาํที่ราชพัสดทุี่ไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในทางราชการไปจัดหาประโยชนไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น   เวนแต ไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษ 

-  จัดทํารายงานเกี่ยวกับการใชประโยชนทีร่าชพัสดุทีอ่ยูในความครอบครองหรือใชประโยชนตอกรมธนารักษภายในเดือนสงิหาคมของทุกปตาม 

   แบบที่กรมธนารักษกําหนด 

-  ตองปฏิบัตติามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารงุรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545                

   และทีแ่กไขเพิ่มเติม  ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการแกไขปญหาการบุกรุกทีร่าชพัสดตุามหนงัสือสาํนักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีที่                

   นร 0505/ว 109  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 อยางเครงครัด 
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การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ 

- กรณีที่ผูใชทีร่าชพัสดตุองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในทางราชการเปนอยางอื่นนอกจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม ตองมีหนงัสอืแจงขอ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนตอกรมธนารกัษ  ซ่ึงลงนามโดยหัวหนาสวนราชการระดบักระทรวง ทบวง กรม  หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจาก

สวนราชการดงักลาว  พรอมแจงเหตุผลความจําเปนใหชัดเจน  

- ใน กทม.ยื่นขอเปลี่ยนแปลงตอกรมธนารกัษ  / ในจังหวัดอื่นยื่นตอสํานกังานธนารักษพื้นที ่

- เอกสารหลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนแปลง  ไดแก   

          -  หนังสอืแจงขอเปลี่ยนแปลงซ่ึงลงนามโดยหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม 

          -  รายละเอียดโครงการใชประโยชนที่ขอเปลี่ยนแปลง   

          -  เอกสารการไดรับอนุมัตงิบประมาณหรอืคําขอตัง้งบประมาณ   

          -  แผนผงัแสดงการใชประโยชนทีอ่นุญาตใหใชเดิมและบริเวณที่ขอเปลี่ยนแปลง 

หนาที่ของผูใชที่ราชพสัดุ  -  ดานการใชที่ราชพสัดุ 
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การใชที่ราชพัสดุที่ไดมาโดยการบริจาคตามวัตถุประสงคของผูยกให 

เม่ือไดรับบริจาคท่ีดินจากเอกชนโดยมีเง่ือนไขให 

เขาใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการบริจาค 

เขาใชประโยชน

ตามวัตถุประสงค

ของผูยกให 

เขาใชประโยชนตาม

วัตถุประสงคภายใน

ระยะเวลาท่ีผูยกใหกําหนด 

เขาใชประโยชน

ภายใน 5 ปนับแต

วันท่ียกให 

กรณีไมดําเนนิการ 
ผูใชท่ีราชพัสดุมีหนาท่ีตองแจงกรมธนารักษภายใน 30 วันนับแตวันท่ี

ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว   เพ่ือท่ีกรมธนารักษจะไดแจงใหผูยกให
หรือทายาทมาย่ืนเรื่องขอรับท่ีราชพัสดุดังกลาวคืนตอไป 

กรณีไมสามารถใชประโยชนไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด / ประสงค

จะเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนตางจากวัตถุประสงคของผูยกให 

ทําความตกลงกับผูยกใหหรือทายาท

กอนครบกําหนดเวลาท่ีผูยกใหกําหนด  

หรือกอนครบกําหนด 5 ป 

กรณีผูยกใหหรือทายาท   

ไมยินยอมและลวงเลยเวลา

ท่ีกําหนดแลว 

หมายเหตุ     ในการรับบริจาคท่ีดินจากเอกชน  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2550                 

ใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติวา  ในการรับบริจาคท่ีดินจากเอกชนเพื่อใชประโยชนในทางราชการนั้น  หาก 

สวนราชการใดไมมีแผนงานหรือโครงการท่ีชัดเจนรองรับการใชประโยชนในท่ีดินตามวัตถุประสงคของผูท่ี

แสดงความประสงคจะยกท่ีดินใหแกทางราชการ  สวนราชการนั้น ๆ ไมควรรับบริจาคท่ีดินดังกลาวไวตั้งแตตน  

เนื่องจากจะเปนปญหาในภายหลัง  หากทางราชการมิไดเขาใชประโยชนในท่ีดินนั้นจริง  และผูยกใหหรือ

ทายาทไดแจงความประสงคขอท่ีดินคืน 

หนาที่ของผูใชที่ราชพสัดุ  -  ดานการใชที่ราชพสัดุ 



22 

การตัดฟนตนไม ขุดดิน ถมดิน หรือดําเนินการใด ๆ ที่เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพของที่ราชพัสดุ 

- การดําเนินการที่มีลักษณะที่เปนการทาํลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทีร่าชพสัดุจะตองไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษกอน 

- ใน กทม.ยื่นขอเปลี่ยนแปลงตอกรมธนารกัษ  / ในจังหวัดอื่นยื่นตอสํานกังานธนารักษพื้นท ี

ขอยกเวนที่ไมตองขออนุญาตกรมธนารักษ    

ตองเปนกรณีการกระทําเพื่อบาํรงุรักษาทีร่าชพสัดุเสมือนเชนวิญูชนจะพึงดําเนินการในทรพัยสินของตนเอง  ดังนี ้  

       -  การขุดดินในที่ราชพัสดุเพื่อปรับปรงุสภาพการใชทีร่าชพัสดุ เชน การขุดบอ ขุดสระ  ปรับปรุงถนนภายใน  การปรับสภาพพื้นดิน  เปนตน 

       -  การตัดฟนตนไมในที่ราชพสัดุตามความจําเปน  เชน  เพื่อปลูกสรางอาคารใหม  ตนไมกีดขวางสายไฟฟาหรืออาจจะโคนลมเปนอันตรายตอ 

          ชีวิตและทรพัยสิน  การตัดฟนตนไมขนาดเล็กเพื่อประโยชนในการทํานุบาํรุงรกัษาที่ราชพัสด ุ เปนตน   

หนาที่ของผูใชที่ราชพสัดุ  -  ดานการใชที่ราชพสัดุ 
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การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ 

4 กรณี      

1. สรางเกิน 25 ป 

2. ชํารุดใชไมได 

3. ความลับทางทหาร 

4. สรางอาคารใหมทดแทน 

จังหวัดอื่น   ย่ืนขออนุญาตตอกรมธนา

รักษ 

*** เมื่อรื้อถอนแลวตองรายงานใหกรมธนารักษ /

ธนารักษพื้นท่ีทราบ *** 

     การรื้ อ ถอนนอกเหนือ  4 กรณี          

ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ/

ผูวาราชการจังหวัด 

ผูใชรื้อถอนไดเอง 

**หมายเหตุ**  อาคารท่ีมีคุณภาพทางประวัติศาสตร  ศิลปกรรม  หรือสถาปตยกรรมท่ีควรอนุรักษ หรือมีสภาพท่ียังใชประโยชนในราชการตอไปได  ผูใชฯตอง

ตั้งกรรมการไมนอยกวา 3 คนพิจารณาเหตุผลความจําเปนกอนร้ือถอน 

ผูใชตองขออนุญาต 

เอกสารประกอบการขอรื้อถอน 

- แบบแจงขอรื้อถอนส่ิงปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสด ุ (แบบ ทบ. 3) 

- สําเนาหนังสือแสดงการยินยอมหรือการอนุมตัิในการรื้อถอนจาก

หนวยงานตนสังกดั 

หนาที่ของผูใชที่ราชพสัดุ  -  ดานการใชที่ราชพสัดุ 
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การดําเนินการเก่ียวกับวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ 

การจําหนาย 

 ตั้งคณะกรรมการประเมินราคาวสัดุท่ีจะจําหนาย 

 ประมูลขายตามระเบียบพัสด ุ

 นําเงินคาขายสงคลงัเปนรายได 

     ของกรมธนารักษ 

การนําวัสดุไปใชประโยชน 

 ขออนุญาตกรมธนารักษ/ธนารักษพื้นท่ี 

 ตั้งกรรมการตรวจนับวสัด ุ

 เหลอืจากใชใหประมูลขายนํารายได 

สงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ 
 

*** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 22 *** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 22 

หนาที่ของผูใชที่ราชพสัดุ  -  ดานการใชที่ราชพสัดุ 
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การนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุไปใชประโยชน 

- ตองขออนุญาตกรมธนารักษ / ธนารักษพ้ืนท่ี     

- นําไปใชประโยชนในราชการ 2 กรณีคือ 

(1) สรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางท่ีตองนําสง

ขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ 

(2) การจัดทําวัสดุอุปกรณใชประโยชนทาง

ราชการ 

 

- ตองขออนุญาตกรมธนารักษ / ธนารักษ

พ้ืนท่ี  พรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปน 

- กรมธนารักษจะพิจารณาอนุญาตตาม

ความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ท่ีทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 

- ตองขออนุญาตกรมธนารักษ / ธนารักษ

พ้ืนท่ี  โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปน

และประโยชนท่ีสาธารณชนพึงจะไดรับ 

 

หนาที่ของผูใชที่ราชพสัดุ  -  ดานการใชที่ราชพสัดุ 
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การนําดินที่ไดจากการขุดลอกแหลงน้ําในที่ราชพัสดุใหกับผูรับจางเพ่ือหักเปนคาจางขุด 

 ตองขออนุญาตกรมธนารักษ / ผูวาราชการจังหวัด    

 ตองเปนการดําเนินการท่ีอยูในเขตทางนํ้าชลประทานตาม พรบ.ชลประทานหลวง และเปนการดําเนินการเพ่ือปองกัน 

หรือบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดจากปญหาภัยแลงหรือนํ้าทวม 

 ในการดําเนินการใหแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินราคากรวด หิน ดิน ทราย ท่ีขุดได  แลวนําไปหักกับคาจาง

ดําเนินการ  กรณีราคาดินมากกวาคาจาง  เอกชนตองจายเงินสวนตางนําสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ 

หนาที่ของผูใชที่ราชพสัดุ  -  ดานการใชที่ราชพสัดุ 



27 

 ท่ีราชพัสดุท่ีสงวนไวแตไมไดใชประโยชนในทางราชการ  สามารถนํามาจัดใหเชาหรือจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นเปน

การชั่วคราวได  ใน 4 กรณี คือ 

     (1)  การใหเชาท่ีดินเพ่ืออยูอาศัย 

     (2)  การใหเชาท่ีดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรม 

     (3)  การใหเชาท่ีดินเพ่ือประโยชนอยางอื่น 

     (4)  การใหเชาอาคารราชพัสดุ    

 ตองขออนุญาตกรมธนารักษ  โดยผูใชท่ีราชพัสดุตองใหความยินยอมใหดําเนินการจัดใหเชา 

หนาที่ของผูใชที่ราชพสัดุ  -  ดานการจดัหาประโยชนในที่ราชพสัดุ 
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 เลิกใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ 

 ไมใชประโยชนตามท่ีไดรับอนุญาต 

 ใชประโยชนไมครบถวน 

 ใชแตกตางจากท่ีไดรับอนุญาต 

 เขาครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต 

 ไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

 มิไดบํารุงรักษาจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย  และไมดําเนินการแกไข

โดยไมมีเหตุผลเม่ือไดรับแจงจากกรมธนารักษ 

 กรมธนารักษตรวจสอบรายงานการใชท่ีราชพัสดุแลวเห็นวามีท่ีวาง /            

ใชประโยชนไมเหมาะสม/ไมคุมคากับสภาพทําเลหรือ ภารกิจ  และท่ีดิน

สามารถนํามาใชประโยชนตามนโยบายรฐับาลและภารกิจอื่นท่ีเหมาะสมกวา 

• สงคืนภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเลิกใชประโยชน 

• สงคืนภายใน 30 วันนับแต 

    -  นับแตวันท่ีครบกําหนด 2 ปท่ีไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง 

    -  นับแตวันท่ีไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนท่ีราชพัสด ุ

• สงคืนภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากกรมธนารักษ
ใหสงคืนท่ีราชพัสด ุ

หนาที่ของผูใชที่ราชพสัดุ  -  ดานการสงคืนที่ราชพสัดุ (8 กรณี) 



ขอพงึระวังเกี่ยวกับกรอบอํานาจหนาที่ของผูใชทีร่าชพัสดุ 
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รายการ อํานาจหนาท่ี 

ผูใชท่ีราชพัสดุ กรมธนารักษ 

1. การอนุญาตใหหนวยงานอื่นเขาใช           

ท่ีราชพัสดุในความครอบครอง 
  

(โดยผูใชที่ราชพัสดุใหความยินยอม) 

2. การจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ  
 

 
(โดยผูใชที่ราชพัสดุใหความยินยอม หรือ สงคนืที่ราช

พัสดุใหกรมธนารักษดําเนินการจัดใหเชา) 

3. การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  
(ถือเปนการใชประโยชนในทางราชการ) 

4.    การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ  
(คณะกรรมการสวัสดิการสวนราชการผูใชพิจารณาให

จัดสวัสดิการ / หัวหนาสวนราชการขออนุญาตตอ

กรมธนารักษ) 

 
(กรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหจัดสวัสดิการ          

ในเชิงธุรกิจ) 

 



การดําเนินการทางกฎหมายกรณใีชแลวเกิดความเสียหายตอทีร่าชพัสดุ 
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กระทําโดย         
จงใจ 

ประมาท
เลินเลอ
รายแรง 

กระทาํการโดย
ปราศจากอาํนาจ 

/นอกเหนือ
อํานาจหนาท่ี 

เจตนาทุจริต 

 กรมธนารักษจะแจงขอมูลการกระทําดังกลาวใหหัวหนา

สวนราชการ/หัวหนาหนวยงานผูใชท่ีราชพัสดุ  เพ่ือ

ดําเนินการทางวินัยเก่ียวกับการรับผิดทางแพง 

 กรณีท่ีราชพัสดุต้ังอยูในจังหวัดอื่น  กรมธนารักษจะแจง

ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือทราบดวย 

2 1 

3 4 

กรณีที่มีความเสียหาย หรือนาจะเกิดความเสียหายแกที่ราชพัสดุ 
ซึ่งเกิดจาก 4 กรณีคือ 



สภาพปญหาในปจจุบัน 
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ผลการตรวจสอบสภาพการใชท่ีราชพัสดุของหนวยงานผูใชท่ีราชพัสดุ 

 มีหนวยงานระดับกรมจํานวน 46  หนวยงาน  นาํทีร่าชพัสดใุนความครอบครองไปใชประโยชนไมถูกตองจํานวน  445  แปลง 

รายละเอียดการใชประโยชน

ไมถูกตอง 

ใชไมตรง

วัตถุประสงคท่ีไดรับ

อนุญาต 

ไมเขาใชประโยชน

ภายใน 2 ป 
ปลอยใหราษฎรบุกรุก 

นําไปจัดหาประโยชน

นอกเหนืออํานาจหนาท่ี 

จัดสวัสดิการ           

ไมถูกตองตามระเบียบ 
อนุญาตใหหนวยงาน

อื่นเขาใชท่ีราชพสัด ุ



แนวทางการดําเนินการ 
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สภาพปญหา แนวทางการดําเนินการ 

การใชประโยชนไมตรงวัตถุประสงค 

ท่ีไดรับอนุญาต 
1 

 ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชประโยชนตอกรมธนารักษ / 

สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี 

ไมเขาใชประโยชนภายใน 2 ป 2 
 สงคืนภายใน 30 วันนับแต 

      -  นับแตวันท่ีครบกําหนด 2 ปท่ีไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง 

      -  นับแตวันท่ีไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนท่ีราชพัสดุ 

ปลอยใหราษฎรบุกรุก 3  ดําเนินการแกไขปญหาการบุกรุกตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 18 

พฤษภาคม 2547 



แนวทางการดําเนินการ 
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สภาพปญหา แนวทางการดําเนินการ 

การนําไปจัดหาประโยชนนอกเหนือ 

อํานาจหนาท่ี 
4 

 ผูใชสงคืนท่ีราชพัสดุใหกรมธนารักษเพ่ือดําเนินการจัดใหเชา  หรือ 

      ผูใชใหความยินยอม  แลวสงเร่ืองใหกรมธนารักษเพ่ือดําเนินการจัดใหเชา 

การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจท่ีไมถูกตอง

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ  
5 

 คณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการผูใชพิจารณาใหจัดสวัสดิการ

ในเชิงธุรกิจ 

 หัวหนาสวนราชการผูใชยื่นขออนุญาตจัดสวัสดิการตอกรมธนารักษ 

 กรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 

อนุญาตใหหนวยงานอื่นเขาใชท่ีราชพัสดุ 6 

 ผูใชแจงความยินยอมใหหนวยงานอ่ืนเขาใชประโยชนตอกรมธนารักษ 

หรือ สงคืนท่ีราชพัสดุท่ีไมใชประโยชนตอกรมธนารักษ 

 หนวยงานท่ีประสงคจะใชท่ีราชพัสดุยื่นขออนุญาตตอกรมธนารักษ 

 กรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุตามเกณฑมาตรฐานท่ี

กําหนด 



ภาคผนวก 

 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545   

 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และ
จัดหาประโยชน์เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  

 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  

 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และ
จัดหาประโยชน์เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552  

 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุท่ีมิใช่
ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ พ.ศ. 2550  

 ค าสั่งกรมธนารักษ์ ท่ี 455/2558  สั่ง ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
เรื่องการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการใช้ท่ีราชพัสดุ 
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°Æ°√–∑√«ß
«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß√—°…“ „™â

·≈–®—¥À“ª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÙı

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ˆ ·≈–¡“µ√“ ÒÚ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÒ¯

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ßÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°

(Ò) °Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÒ˘) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÒ¯

(Ú) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚıÚÒ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

(Û) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ù (æ.». ÚıÚı) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

(Ù) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ˆ (æ.». ÚıÛ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

(ı) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ˜ (æ.». ÚıÛÒ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

(ˆ) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ¯ (æ.». ÚıÛÛ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

(˜) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ò (æ.». ÚıÛı) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯



Àπâ“ 15
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(¯) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ÒÚ (æ.». ÚıÛ˜) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

(˘) °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ÒÛ (æ.». ÚıÙÚ) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

æ.». ÚıÒ¯

¢âÕ Ú „π°Æ°√–∑√«ßπ’È

çºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿé À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ À√◊ÕÕß§å°√Õ◊Ëπ¢Õß√—∞ ∑’Ë¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡°Æ°√–∑√«ßπ’È

çºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿé À¡“¬§«“¡«à“ °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ À√◊ÕÕß§å°√Õ◊Ëπ¢Õß√—∞∑’Ë‡ªìπºŸâª°§√Õß ¥Ÿ·≈ À√◊Õ„™âª√–‚¬™πå„π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–„Àâ

À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë¡’ ‘∑∏‘„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬

çÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘πé À¡“¬§«“¡«à“ Àπ—ß ◊Õ· ¥ß ‘∑∏‘„π∑’Ë¥‘π ·≈–Àπ—ß ◊Õ ”§—≠

 ”À√—∫∑’ËÀ≈«ß µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π

À¡«¥ Ò

°“√ª°§√Õß¥Ÿ·≈·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢âÕ Û „Àâ°√¡∏π“√—°…å®—¥∑”·≈–‡°Á∫√—°…“∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°≈“ß ‚¥¬„Àâ¡’√“¬°“√µ√ß°—∫

∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥ ∑—Èßπ’È  ”À√—∫„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ °√¡∏π“√—°…å®–„™â∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

®—ßÀ«—¥∑’Ë∑”¢÷Èπµ“¡¢âÕ Ù (Ò) ‡ªìπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°≈“ß°Á‰¥â

∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°≈“ß·≈–∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫∑’Ë°√¡∏π“√—°…å°”Àπ¥

·≈–„π∑–‡∫’¬π¥—ß°≈à“«„Àâ¡’·ºπ∑’Ë· ¥ß∑’Ëµ—Èß·≈–Õ“≥“‡¢µ¢Õß∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ¥â«¬

¢âÕ Ù „π°“√®—¥∑”∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥ „Àâ°”Àπ¥Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¥—ßπ’È

(Ò) „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ°√¡∏π“√—°…å¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√®—¥∑” ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π ·≈–‡°Á∫√—°…“

∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥ ·≈–¡’Õ”π“®„π°“√·°â‰¢∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥∑’Ë∑”¢÷Èπ„Àâ∂Ÿ°µâÕß

(Ú) „π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „Àâ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√®—¥∑” ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

·≈–‡°Á∫√—°…“∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥ ·≈–¡’Õ”π“®„π°“√·°â‰¢∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥∑’Ë∑”¢÷Èπ

„Àâ∂Ÿ°µâÕß ·µà°“√·°â‰¢∑’Ë¡’º≈‡ªìπ°“√®”Àπà“¬√“¬°“√∑’Ë¥‘πÕÕ°®“°∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥ ®–¥”‡π‘π°“√

‰¥â‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°°√¡∏π“√—°…å·≈â«
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‡¡◊ËÕ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π À√◊Õ·°â‰¢√“¬°“√„π∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—ßÀ«—¥·≈â«

„Àâ·®âß°√¡∏π“√—°…å‡æ◊ËÕ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π À√◊Õ·°â‰¢√“¬°“√„π∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°≈“ß„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ√ß°—π

°“√¥”‡π‘π°“√·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ À√◊Õ‡æ‘°∂Õπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß

°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ ı ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„¥¬—ß‰¡à‰¥â ”√«®√“¬°“√‡æ◊ËÕ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ „Àâ°√¡∏π“√—°…å À√◊Õ

 ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥‡ªìπºŸâ∑”°“√ ”√«® À√◊Õ·®âß„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“πºŸâ„™â

∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ”√«®√“¬°“√‡æ◊ËÕ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢âÕ ˆ „π°√≥’∑’Ë°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡„¥ª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

„π∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿÀ√◊Õ„π∑’Ë¥‘πÕ◊Ëπ „Àâ·®âß°√¡∏π“√—°…åÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥∑’Ë¡’Õ”π“®

Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπµ“¡·∫∫∑’Ë°√¡∏π“√—°…å°”Àπ¥¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë

ª≈Ÿ° √â“ß‡ √Á® ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

„Àâπ”§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß¡“„™â∫—ß§—∫°—∫°“√¥—¥·ª≈ßÀ√◊ÕµàÕ‡µ‘¡Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë‡ªìπ

∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–¡’¡Ÿ≈§à“¢Õß°“√¥—¥·ª≈ßÀ√◊ÕµàÕ‡µ‘¡‰¡àµË”°«à“Àπ÷Ëß· π∫“∑¥â«¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¢âÕ ˜ ∂â“∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·ª≈ß„¥¬—ß‰¡à¡’Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π À√◊Õ¡’·≈â«·µà Ÿ≠À“¬

À√◊Õ™”√ÿ¥®π‰¡àÕ“®„™â°“√‰¥â À√◊Õ°√≥’∑’Ë¥‘π ÷́Ëß¡’ºŸâ¬°„Àâ∑“ß√“™°“√·≈–®”‡ªìπµâÕß¡’°“√·∫àß·¬°„Àâ

°√¡∏π“√—°…åÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¡“´÷ËßÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫

∑’Ë¥‘π·ª≈ßπ—Èπ ∑—Èßπ’È µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ ¯ °√≥’∑’Ë¡’°“√√—ß«—¥ °“√æ‘ Ÿ®πå Õ∫ «π°“√∑”ª√–‚¬™πå À√◊Õµ√«® Õ∫‡π◊ÈÕ∑’Ëµ“¡

ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ°√¡∏π“√—°…å√à«¡°—∫ºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ‡ªìπºŸâπ”∑”°“√

 ”√«®√—ß«—¥ „Àâ∂âÕ¬§”µàÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë √–«—ß™’È·π«‡¢µ∑’Ë¥‘π·≈–≈ßπ“¡√—∫√Õß·π«‡¢µ∑’Ë¥‘π

√«¡∑—Èß∑”§«“¡µ°≈ß„π°“√ Õ∫ «π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫·≈– Õ∫ «π‰°≈à‡°≈’Ë¬  à«π„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „Àâ ”π—°ß“π

∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘°“√¥—ß°≈à“«√à«¡°—∫À—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“πª√–®”®—ßÀ«—¥

¢ÕßºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

„Àâ°√¡∏π“√—°…å À√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ‡ªìπºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ√—ß«—¥ ¢Õ„Àâ

æ‘ Ÿ®πå Õ∫ «π°“√∑”ª√–‚¬™πå À√◊Õ¢Õ„Àâµ√«® Õ∫‡π◊ÈÕ∑’Ëµ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π

°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß ∂â“ª√“°Ø«à“∑’Ë¥‘π ÷́Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡’Õ“≥“‡¢µ

‡π◊ÈÕ∑’Ë À√◊Õ√“¬°“√Õ◊Ëπ„¥‰¡àµ√ßµ“¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘πÀ√◊ÕÀ≈—°∞“π∑“ß∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

„Àâ°√¡∏π“√—°…åÀ√◊Õ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥ ·≈â«·µà°√≥’ ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥
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¢âÕ ˘ „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ°√¡∏π“√—°…å‡ªìπºŸâ®—¥∑”∫—≠™’§ÿ¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–∫—≠™’

§ÿ¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–‡°Á∫√—°…“Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π‰«â„π∑’Ëª≈Õ¥¿—¬

 à«π„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „Àâ ”π—°ß“π∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥‡ªìπºŸâ®—¥∑”∫—≠™’§ÿ¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–∫—≠™’

§ÿ¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–‡°Á∫√—°…“Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π‚¥¬Ω“°§≈—ß

®—ßÀ«—¥‰«â„π≈—°…≥–À’∫ÀàÕ

∫—≠™’§ÿ¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–∫—≠™’§ÿ¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫∑’Ë

°√¡∏π“√—°…å°”Àπ¥

¢âÕ Ò „Àâ¡’°“√µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß ¡∫Ÿ√≥å¢Õß∫—≠™’§ÿ¡∑–‡∫’¬π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–∫—≠™’

§ÿ¡Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ √«¡∑—Èßµ√«® Õ∫ ¿“æ¢ÕßÀπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫∑’Ë¥‘π

´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë®—¥‡°Á∫‰«âÕ¬à“ßπâÕ¬ªï≈–Àπ÷Ëß§√—Èßµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ ÒÒ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π°“√ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ ·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ „Àâ°√¡∏π“√—°…å

¡’Õ”π“®¥”‡π‘π°“√·∑π°√–∑√«ß°“√§≈—ß„π‡√◊ËÕß¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¥”‡π‘π°“√„¥Ê µ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬∑’Ë¥‘π ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬åµ≈Õ¥®π

°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(Ú) ¥”‡π‘π§¥’∑—Èß„π∑“ß·æàß·≈–∑“ßÕ“≠“‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–∑√—æ¬å ‘π„π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß °√¡∏π“√—°…å®–¡Õ∫Õ”π“®„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√·∑π

‚¥¬ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®Õ“®¡Õ∫Õ”π“®µàÕ‰ª„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ¥”‡π‘π°“√·∑πÕ’°™à«ßÀπ÷Ëß°Á‰¥â

¢âÕ ÒÚ §à“∏√√¡‡π’¬¡·≈–§à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡¢âÕ Ù ¢âÕ ˜ ¢âÕ ¯ ·≈–¢âÕ ÒÒ

„Àâ®à“¬®“°ß∫ª√–¡“≥¢Õß°√¡∏π“√—°…å

¢âÕ ÒÛ °√≥’∑’Ë°√¡∏π“√—°…å À√◊ÕºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡’ªí≠À“À√◊Õ‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å

∑’Ë°”Àπ¥„πÀ¡«¥π’È „Àâ‡ πÕªí≠À“„Àâ§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿæ‘®“√≥“

À¡«¥ Ú

°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢âÕ ÒÙ ºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ëª√– ß§å®–¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π∑“ß√“™°“√ ∂â“∑’Ë

√“™æ— ¥ÿπ—Èπµ—ÈßÕ¬Ÿà„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ∑”§«“¡µ°≈ß°—∫°√¡∏π“√—°…å ·µà∂â“∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπµ—ÈßÕ¬Ÿà„π

®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „Àâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿµàÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ æ√âÕ¡∑—Èß·®âß‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ„π°“√¢Õ„™â
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∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡®“°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·≈â« „Àâ∑”§«“¡µ°≈ß°—∫°√¡∏π“√—°…å

·≈–„Àâ‡¢â“„™âª√–‚¬™πå „π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‰¥â‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°°√¡∏π“√—°…å·≈â«

„Àâ°√¡∏π“√—°…åæ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ„ÀâºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π∑“ß√“™°“√

‰¥âµ“¡§«“¡®”‡ªìπ ‚¥¬ºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿµâÕß‡¢â“∑”ª√–‚¬™πå „π∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë

¢ÕÕπÿ≠“µ¿“¬„π°”Àπ¥ “¡ªïπ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ ·≈–°√¡∏π“√—°…å®–°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë

°√¡∏π“√—°…å‡ÀÁπ ¡§«√°Á‰¥â

„ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ„ÀâºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È‰¥â

‚¥¬‰¡àµâÕß∑”§«“¡µ°≈ß°—∫°√¡∏π“√—°…å°àÕπ ·µà‡¡◊ËÕÕπÿ≠“µ„Àâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“«·≈â« „Àâ·®âß„Àâ

°√¡∏π“√—°…å∑√“∫∑—π∑’

(Ò) °“√¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡ªìπ°“√™—Ë«§√“« „π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ·≈–‡√àß¥à«π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå

„π°“√ªÑÕß°—πÀ√◊Õ∫√√‡∑“ “∏“√≥¿—¬

(Ú) °“√¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ°àÕ √â“ß∑’Ë∑”°“√À√◊Õ∫â“πæ—°À√◊Õ°‘®°“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§µ“¡

À≈—°‡°≥±å∑’Ë°√¡∏π“√—°…å°”Àπ¥

¢âÕ Òı °√≥’∑’ËºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡ªìπÕß§å°√Õ◊Ëπ¢Õß√—∞ ‡¡◊ËÕ°√¡∏π“√—°…å ‰¥â√—∫§”¢Õ„™â∑’Ë

√“™æ— ¥ÿ À√◊Õ‡¡◊ËÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥„Àâ§«“¡¬‘π¬Õ¡·≈â« ·≈–®—¥ àß§”¢Õ„Àâ°√¡∏π“√—°…åÕπÿ≠“µ„Àââ

°√¡∏π“√—°…åπ”‡ πÕ§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°àÕπ∑’Ë®–Õπÿ≠“µ„Àâ„™â

À√◊Õ„Àâ‡™à“µ“¡À¡«¥ Û

°“√æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ„ÀâÕß§å°√Õ◊Ëπ¢Õß√—∞„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ „Àâ§”π÷ß∂÷ß«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√¥”‡π‘πß“π

À√◊Õ°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√ ∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π √“¬‰¥â·≈–§«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥À“√“¬‰¥â¢ÕßºŸâ¢Õ„™â∑’Ë

√“™æ— ¥ÿ √«¡∑—Èßª√–‚¬™πå∑’Ë®–‡°‘¥·°à∑“ß√“™°“√‡ªìπ ”§—≠

¢âÕ Òˆ ‡¡◊ËÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‰¥â√—∫§”¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈â« „Àâæ‘®“√≥“Õπÿ≠“µÀ√◊Õ„Àâ

§«“¡¬‘π¬Õ¡„Àâ·≈â«‡ √Á® ·≈–·®âß„ÀâºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑√“∫ À√◊Õ àß„Àâ°√¡∏π“√—°…å ·≈â«·µà°√≥’

¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ ‡«âπ·µà¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√ „Àâ¢¬“¬°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“«ÕÕ°‰ª‰¥â

·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ

‡¡◊ËÕ°√¡∏π“√—°…å ‰¥â√—∫§”¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®“°ºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿÀ√◊Õ®“°ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥

„Àâ°√¡∏π“√—°…åæ‘®“√≥“§”¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“«„Àâ·≈â«‡ √Á® ·≈–·®âß„ÀâºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑√“∫

¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ ‡«âπ·µà¡’‡ÀµÿÕ—π ¡§«√„Àâ¢¬“¬°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“«ÕÕ°‰ª‰¥â

·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫§”¢Õ
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 ”À√—∫§”¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë®–µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°àÕπ

‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡’¡µ‘ª√–°“√„¥·≈â« „Àâ°√¡∏π“√—°…å·®âß„ÀâºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑√“∫¿“¬„π

 “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡’¡µ‘

„π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫°“√æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ À√◊Õ°“√„Àâ§«“¡¬‘π¬Õ¡„Àâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß ·≈–ºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡’Àπ—ß ◊Õ·®âß°√¡∏π“√—°…å¬◊π¬—π∂÷ß§«“¡®”‡ªìπ∑’ËµâÕß„™â

∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π∑“ß√“™°“√ „Àâ°√¡∏π“√—°…å‡ πÕªí≠À“∑’Ë‰¡àÕ“®∑”§«“¡µ°≈ß°—π‰¥â

æ√âÕ¡∑—Èß‡Àµÿº≈„Àâ§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥

¢âÕ Ò˜ °√≥’∑’ËºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿª√– ß§å®–‡ª≈’Ë¬π°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå „π∑“ß

√“™°“√Õ¬à“ßÕ◊Ëπ·µ°µà“ß‰ª®“°∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ‰«â‡¥‘¡ ∂â“∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ—ÈßÕ¬Ÿà„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ∑”§«“¡

µ°≈ß°—∫°√¡∏π“√—°…å À√◊Õ∂â“∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ—ÈßÕ¬Ÿà„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „Àâ∑”§«“¡µ°≈ß°—∫ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥

¢âÕ Ò¯ „ÀâºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡’Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ‚¥¬„ÀâºŸâ·∑π°√¡∏π“√—°…å

‡¢â“µ√«® Õ∫ ¿“æ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‰¥â‡ªìπ§√—Èß§√“«„π√–¬–‡«≈“Õ—π§«√

„π°√≥’∑’ËºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡‘‰¥â¥Ÿ·≈·≈–∫”√ÿß√—°…“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ®π∑”„Àâ‡ÀÁπ‰¥â«à“®–‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥

§«“¡‡ ’¬À“¬µàÕ∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ „Àâ°√¡∏π“√—°…å·®âß„ÀâºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ®—¥°“√Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥‡æ◊ËÕ∫”√ÿß

√—°…“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ∂â“ºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“«‰¡à®—¥°“√‚¥¬‰¡à¡’‡Àµÿº≈Õ—π ¡§«√ °√¡∏π“√—°…å®–·®âß„Àâ

 àß§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ°Á‰¥â

¢âÕ Ò˘ °√≥’∑’ËºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿª√– ß§å®–√◊ÈÕ∂ÕπÕ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„π

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°Õ∏‘∫¥’°√¡∏π“√—°…å°àÕπ ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â√◊ÈÕ∂Õπ·≈â«„Àâ·®âß„Àâ

°√¡∏π“√—°…å∑√“∫

°“√√◊ÈÕ∂ÕπÕ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°

ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥°àÕπ ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â√◊ÈÕ∂Õπ·≈â«„Àâ·®âß∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥∑√“∫

¢âÕ Ú Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë‰¡àµâÕß¢ÕÕπÿ≠“µ√◊ÈÕ∂Õπ®“°Õ∏‘∫¥’

°√¡∏π“√—°…åÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ Ò˘ ¡’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë°àÕ √â“ß¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“¬’Ë ‘∫Àâ“ªï

(Ú) Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë™”√ÿ¥®π„™â„π√“™°“√‰¡à‰¥â

(Û) Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√≈—∫∑“ß∑À“√

(Ù) Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß‡¥‘¡‡æ◊ËÕª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß„À¡à∑¥·∑πµ“¡∑’Ë‰¥â√—∫

ß∫ª√–¡“≥
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‡¡◊ËÕ‰¥â√◊ÈÕ∂ÕπÕ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈â« „Àâ·®âß„Àâ°√¡∏π“√—°…åÀ√◊Õ ”π—°ß“π

∏π“√—°…å®—ßÀ«—¥∑√“∫

¢âÕ ÚÒ „π°√≥’∑’ËÕ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë®–√◊ÈÕ∂Õπµ“¡¢âÕ Ò˘ À√◊Õ¢âÕ Ú ¡’≈—°…≥–

∑’Ë¬—ß¡’§ÿ≥§à“∑“ßª√–«—µ‘»“ µ√å »‘≈ª°√√¡ À√◊Õ ∂“ªíµ¬°√√¡∑’Ë§«√Õπÿ√—°…å‰«â À√◊Õ¡’ ¿“æ∑’Ë¬—ß„™â

ª√–‚¬™πå „π∑“ß√“™°“√µàÕ‰ª‰¥â °àÕπ·®âß¢ÕÕπÿ≠“µ√◊ÈÕ∂Õπµ“¡¢âÕ Ò˘ À√◊Õ°àÕπ∑”°“√√◊ÈÕ∂Õπ

µ“¡¢âÕ Ú ·≈â«·µà°√≥’ „ÀâºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡§π æ‘®“√≥“

‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπµ≈Õ¥®πªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‡æ◊ËÕ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπª√–°Õ∫°“√

æ‘®“√≥“¢ÕßºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢âÕ ÚÚ °“√®”Àπà“¬Õ“§“√À√◊Õ ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß∑’Ë®–∑”°“√√◊ÈÕ∂ÕπÀ√◊Õ°“√®”Àπà“¬«— ¥ÿ∑’Ë

√◊ÈÕ∂Õπ·≈â« À√◊Õ°“√®”Àπà“¬µâπ‰¡â ¥‘π À√◊Õ«— ¥ÿÕ◊ËπÊ ∑’Ë‰¥â¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ „ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë

°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

∂â“®”‡ªìπ®–µâÕßπ”«— ¥ÿ∑’Ë‰¥â¡“®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“«µ“¡«√√§Àπ÷Ëß‰ª„™â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à

∑“ß√“™°“√ À√◊Õ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à “∏“√≥ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ “∏“√≥°ÿ»≈ ®–µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°

°√¡∏π“√—°…åÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥°àÕπ ·≈â«·µà°√≥’ À≈—°‡°≥±å°“√Õπÿ≠“µ„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë

°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

‡ß‘π∑’Ë‰¥â®“°°“√®”Àπà“¬µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâπ” àß§≈—ß‡ªìπ√“¬‰¥â¢Õß°√¡∏π“√—°…å

°“√æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µµ“¡«√√§ Õß„Àâπ”§«“¡„π¢âÕ Òˆ ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥ Û

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå„π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢âÕ ÚÛ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë‰¡à‰¥â„™âª√–‚¬™πå „π∑“ß√“™°“√ À√◊Õ∑’Ë‰¡à‰¥â ß«π‰«â‡æ◊ËÕ„™âª√–‚¬™πå

„π∑“ß√“™°“√ ®–π”¡“®—¥À“ª√–‚¬™πå ‚¥¬°“√®—¥„Àâ‡™à“ À√◊Õ‚¥¬«‘∏’°“√®—¥∑” —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊Ëπ

πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“°Á‰¥â

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå ‚¥¬°“√®—¥„Àâ‡™à“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß‡ªìπ°“√„Àâ‡™à“„π≈—°…≥–¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π∑’ËºŸâ‡™à“„™â‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬

(Ú) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π∑’ËºŸâ‡™à“„™âª√–°Õ∫‡°…µ√°√√¡

(Û) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√‚¥¬¬°°√√¡ ‘∑∏‘ÏÕ“§“√∑’Ëª≈Ÿ° √â“ß„Àâ·°à°√–∑√«ß

°“√§≈—ß
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(Ù) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåÕ¬àà“ßÕ◊Ëπ

(ı) °“√„Àâ‡™à“Õ“§“√´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå ‚¥¬«‘∏’®—¥∑” —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“

°√¡∏π“√—°…å®–¥”‡π‘π°“√‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß

°“√„Àâ‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√‡™à“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å‡æ◊ËÕæ“≥‘™¬°√√¡·≈–

Õÿµ “À°√√¡®–¥”‡π‘π°“√‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß

§≥–√—∞¡πµ√’

¢âÕ ÚÙ °“√®—¥„Àâ‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ °“√„™â ‘∑∏‘µ“¡ —≠≠“‡™à“ ·≈–°“√∫Õ°‡≈‘° —≠≠“‡™à“

(Ò) „π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡∏π“√—°…å

(Ú) „π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ „Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ‡«âπ·µà‡ªìπ°“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π

∑’ËºŸâ‡™à“„™â‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ À√◊Õ°“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π∑’ËºŸâ‡™à“„™âª√–°Õ∫‡°…µ√°√√¡∑’Ë¡’°”Àπ¥‡«≈“‡°‘π “¡ªï

°“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√‚¥¬¬°°√√¡ ‘∑∏‘ÏÕ“§“√∑’Ëª≈Ÿ° √â“ß„Àâ·°à°√–∑√«ß°“√§≈—ß

°“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊Ëπ À√◊Õ°“√„Àâ‡™à“Õ“§“√´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ®–µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫

®“°°√¡∏π“√—°…å°àÕπ

°“√®—¥∑” —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µ≈Õ¥®π°“√„™â ‘∑∏‘

µ“¡ —≠≠“·≈–°“√∫Õ°‡≈‘° —≠≠“¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß°√¡∏π“√—°…å

¢âÕ Úı ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ß«π‰«â

·µà¬—ß‰¡à‰¥â„™âª√–‚¬™πå „π∑“ß√“™°“√ ®–π”¡“®—¥À“ª√–‚¬™πå ‚¥¬°“√®—¥„Àâ‡™à“À√◊Õ‚¥¬«‘∏’°“√®—¥∑”

 —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“°Á‰¥â ·µà®–µâÕß‡ªìπ°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå‡ªìπ°“√

™—Ë«§√“«

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå ‚¥¬°“√®—¥„Àâ‡™à“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µâÕß‡ªìπ°“√„Àâ‡™à“µ“¡¢âÕ ÚÛ (Ò) (Ú)

(Ù) ·≈– (ı) ·≈–®–¥”‡π‘π°“√‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡®“°°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊ÕÕß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ¥—ß°≈à“«

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå‚¥¬«‘∏’®—¥∑” —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

®–¥”‡π‘π°“√‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡®“°°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ

¥—ß°≈à“« ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß

¢âÕ Úˆ °“√®—¥„Àâ‡™à“·≈–°“√®—¥∑” —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“

„Àâ¥”‡π‘π°“√‚¥¬«‘∏’ª√–¡Ÿ≈µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥ ‡«âπ·µà„π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È ®–¥”‡π‘π°“√

‚¥¬‰¡àµâÕß„™â«‘∏’ª√–¡Ÿ≈°Á‰¥â
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(Ò) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π∑’ËºŸâ‡™à“„™â‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬

(Ú) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π∑’ËºŸâ‡™à“„™âª√–°Õ∫‡°…µ√°√√¡

(Û) °“√„Àâ√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ∑’Ë¥”‡π‘πß“π¢Õß√—∞«‘ “À°‘®

(Ù) °“√„ÀâÕß§å°√Õ◊Ëπ¢Õß√—∞‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ„™â¥”‡π‘πß“πµ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

(ı) °“√„ÀâÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√®—¥À“ª√–‚¬™πåµ“¡Õ”π“®

Àπâ“∑’Ë

(ˆ) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ„™â„π°‘®°“√Õ—π‡ªìπ “∏“√≥°ÿ»≈∑’Ë‰¡à‰¥â¡ÿàßÀ“°”‰√

(˜) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„π∑“ß ß‡§√“–Àå¢â“√“™°“√À√◊Õ‡æ◊ËÕ «— ¥‘°“√¢Õß

¢â“√“™°“√

(¯) °“√„Àâ‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿÕ¬à“ßÕ◊ËπÀ√◊Õ°“√®—¥∑” —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑π„¥∑’Ë§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

‡ÀÁπ«à“‚¥¬ ¿“æ‰¡à‡À¡“– ¡∑’Ë®–∑”°“√ª√–¡Ÿ≈

„π°√≥’°“√‡™à“µ“¡ (ı) Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘ËπµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢

∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ Ú˜ ‡ß◊ËÕπ‰¢ —≠≠“‡™à“ √–¬–‡«≈“°“√‡™à“ °“√∫Õ°‡≈‘° —≠≠“‡™à“ ·≈–·∫∫ —≠≠“‡™à“

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

Õ—µ√“§à“‡™à“ §à“ª√—∫ ·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡µà“ßÊ „π°“√®—¥„Àâ‡™à“ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß

°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ Ú¯ °“√ª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√‡æ◊ËÕ¬°°√√¡ ‘∑∏‘Ï„Àâ·°à°√–∑√«ß°“√§≈—ß µâÕß„™â·∫∫·ª≈π

°“√°àÕ √â“ß∑’Ë°√¡∏π“√—°…å°”Àπ¥ À√◊Õ∑’Ë°√¡∏π“√—°…å„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·≈â«

¢âÕ Ú˘ °√≥’∑’Ë —≠≠“‡™à“√–ß—∫‡æ√“–‡Àµÿ∑’ËºŸâ‡™à“µ“¬ À“°∑“¬“∑¢ÕßºŸâ‡™à“ª√– ß§å®–¢Õ‡™à“

·∑πµàÕ‰ªµ“¡ —≠≠“‡™à“‡¥‘¡ ®–Õπÿ≠“µ„Àâ∑“¬“∑π—Èπ‡ªìπºŸâ‡™à“µàÕ‰ª®π§√∫°”Àπ¥Õ“¬ÿ —≠≠“‡™à“‡¥‘¡

°Á‰¥â

¢âÕ Û √“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß —≠≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ ÛÒ „Àâ√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’ ‘∑∏‘„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‰¥â ‚¥¬¡‘µâÕß‡ ’¬§à“µÕ∫·∑π

µ“¡∫∑‡©æ“–°“≈ À√◊Õ¡’ ‘∑∏‘„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ √—∫¿“√–„π°“√‡ ’¬¿“…’‚√ß‡√◊Õπ·≈–∑’Ë¥‘π

¿“…’∫”√ÿß∑âÕß∑’ËÀ√◊Õ¿“…’Õ◊Ëπ„¥∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·∑π°√–∑√«ß°“√§≈—ßµ—Èß·µà«—π∑’Ë‰¥â‡¢â“„™â

ª√–‚¬™πå „π∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ‡ªìπµâπ‰ª ‚¥¬ àß‡ß‘π§à“¿“…’¥—ß°≈à“«„Àâ·°à°√¡∏π“√—°…å¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“

Õ¬à“ß™â“‰¡à‡°‘π ‘∫Àâ“«—π°àÕπ«—π ‘Èπ ÿ¥°”Àπ¥°“√™”√–§à“¿“…’π—Èπ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª
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„π°√≥’∑’Ë¡‘‰¥â¡’°“√ àß‡ß‘π§à“¿“…’¥—ß°≈à“«„Àâ·°à°√¡∏π“√—°…å¿“¬„π°”Àπ¥‡«≈“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß

„Àâ àß‡ß‘π§à“¿“…’æ√âÕ¡‡ß‘π‡æ‘Ë¡·≈–§à“ª√—∫ ”À√—∫§à“¿“…’∑’Ë§â“ß™”√– ∂â“¡’ „Àâ·°à°√¡∏π“√—°…å‚¥¬‡√Á«

¢âÕ ÛÚ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë à«π√“™°“√πÕ°®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“„π —ß°—¥∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬

‰¥â√—∫∫√‘®“§ ‚¥¬ºŸâ∫√‘®“§¡’‡ß◊ËÕπ‰¢„Àâ à«π√“™°“√π—Èπ¥”‡π‘π°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå·≈–π”√“¬‰¥âÀ√◊Õ

º≈ª√–‚¬™πå®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“«‰ª„™â®à“¬„π°‘®°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë√—∫∫√‘®“§

¥”‡π‘π°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå „π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ·≈–π”√“¬‰¥âÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πå®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ‰ª„™â®à“¬

„π°‘®°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ‰¥âµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢ÕßºŸâ∫√‘®“§

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå„π∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë°√–∑√«ß°“√§≈—ß°”Àπ¥

¢âÕ ÛÛ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¢Õß√—∞„π —ß°—¥∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â√—∫∫√‘®“§À√◊Õ

‰¥â¡“‚¥¬ª√–°“√Õ◊Ëπ „Àâ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¥—ß°≈à“«¥”‡π‘π°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå „π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–π”√“¬‰¥â

À√◊Õº≈ª√–‚¬™πå®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ‰ª„™â®à“¬„π°‘®°“√¢Õß ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“π—Èπ‰¥âµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß

 ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“À√◊Õµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢ÕßºŸâ∫√‘®“§

°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’

À¡«¥ Ù

°“√ àß§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¢âÕ ÛÙ „ÀâºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ àß§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ „π°√≥’¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡≈‘°„™âª√–‚¬™πå∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

(Ú) ¡‘‰¥â„™âª√–‚¬™πå∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ

(Û) „™âª√–‚¬™πå∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‰¡à§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ

(Ù) „™âª√–‚¬™πå∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·µ°µà“ß‰ª®“°∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ

(ı) ‡¢â“§√Õ∫§√Õß„™âª√–‚¬™πå∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‚¥¬¡‘‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ°àÕπ

(ˆ) ¡‘‰¥âªØ‘∫—µ‘µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢°“√Õπÿ≠“µ∑’Ë°√¡∏π“√—°…å°”Àπ¥

„π°√≥’µ“¡ (Ò) „Àâ àß§◊π°√¡∏π“√—°…å¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‡≈‘°„™âª√–‚¬™πå „π∑’Ë

√“™æ— ¥ÿπ—Èπ



Àπâ“ 24
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

„π°√≥’µ“¡ (Ú) ∂÷ß (ˆ) „Àâ àß§◊π°√¡∏π“√—°…å¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π§√∫°”Àπ¥

 “¡ªï∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâ „™âÀ√◊Õ§√Õ∫§√Õß À√◊Õπ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß®“°°√¡∏π“√—°…å „Àâ àß§◊π∑’Ë

√“™æ— ¥ÿπ—Èπ ·µà∂â“ºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¬—ß¡’§«“¡®”‡ªìπ®–µâÕß„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π∑“ß√“™°“√µàÕ‰ª

„Àâ∑”§«“¡µ°≈ß°—∫°√¡∏π“√—°…åæ√âÕ¡∑—Èß™’È·®ß‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë

§√∫°”Àπ¥Õπÿ≠“µ¥—ß°≈à“«

¢âÕ Ûı ‡¡◊ËÕ°√¡∏π“√—°…å ‰¥â·®âß„ÀâºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ àß§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’ËµâÕß àß§◊πµ“¡¢âÕ ÛÙ

·≈–ºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¡‘‰¥â ‚µâ·¬âß¿“¬„πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë‰¥â√—∫·®âß °√¡∏π“√—°…åÕ“®æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ

„ÀâºŸâ¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ√“¬Õ◊Ëπ‡¢â“„™âÀ√◊Õ§√Õ∫§√Õß∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ·∑π ‚¥¬‰¡à®”µâÕß√Õ„ÀâºŸâ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿπ—Èπ

 àß§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°àÕπ°Á‰¥â

‡¡◊ËÕ¡’ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫°“√§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ À√◊Õ°“√„™âª√–‚¬™πå „π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–‰¡à “¡“√∂

∑”§«“¡µ°≈ß‰¥â√–À«à“ßºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°—∫°√¡∏π“√—°…å „Àâ°√¡∏π“√—°…å‡ πÕªí≠À“µàÕ§≥–°√√¡°“√

∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥

¢âÕ Ûˆ °“√ àß§◊π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë¡’ºŸâ∫ÿ°√ÿ°À√◊ÕºŸâ≈–‡¡‘¥∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“« „ÀâºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¡’Àπâ“∑’Ë¥”‡π‘π°“√°—∫ºŸâ∫ÿ°√ÿ°À√◊ÕºŸâ≈–‡¡‘¥°àÕπ àß§◊π ∑—Èßπ’È ‡«âπ·µà°√¡∏π“√—°…å®–æ‘®“√≥“‡ÀÁπ ¡§«√

·°â‰¢ªí≠À“‡Õß À√◊Õ·°â‰¢ªí≠À“√à«¡°—∫ºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿºŸâ àß§◊π  à«π√“™°“√Õ◊Ëπ À√◊ÕºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß

∂â“ª√“°Ø«à“¡’§«“¡‡ ’¬À“¬ À√◊Õπà“®–‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬„¥Ê ·°à∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ÷́Ëß‡ªìπ°“√°√–∑”

‚¥¬®ß„® À√◊Õª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕÕ¬à“ß√â“¬·√ß À√◊Õ¡’‡®µπ“∑ÿ®√‘µÀ√◊Õ°√–∑”°“√‚¥¬ª√“»®“°Õ”π“®

À√◊ÕπÕ°‡Àπ◊ÕÕ”π“®Àπâ“∑’Ë „Àâ°√¡∏π“√—°…åÀ√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·®âß¢âÕ¡Ÿ≈°“√°√–∑”¥—ß°≈à“«

„ÀâÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π¢ÕßºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬·≈–¥”‡π‘π°“√

‡√’¬°√âÕß„Àâ¡’°“√√—∫º‘¥∑“ß·æàßµàÕ‰ª

∫∑‡©æ“–°“≈

¢âÕ Û˜ ∫√√¥“√–‡∫’¬∫·≈–§” —Ëß∑’ËÕÕ°‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡°Æ°√–∑√«ß (æ.». ÚıÒ˘)

ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÒ¯ „Àâ¡’º≈„™â∫—ß§—∫µàÕ‰ª‰¥â‡∑à“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß

°—∫°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È

¢âÕ Û¯ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊ÕÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπª°§√Õß¥Ÿ·≈

À√◊Õ„™âª√–‚¬™πå‚¥¬™Õ∫Õ¬Ÿà·≈â«°àÕπÀ√◊Õ„π«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ§ß„™âµàÕ‰ª‚¥¬‰¡àµâÕß¢Õ∑”

§«“¡µ°≈ß°—∫°√¡∏π“√—°…å „À¡à ·µà„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ßπ’È



Àπâ“ 25
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Òı  ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °

¢âÕ Û˘ ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ∑’Ë√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ª°§√Õß¥Ÿ·≈À√◊Õ„™âª√–‚¬™πå ‚¥¬™Õ∫

Õ¬Ÿà·≈â«°àÕπÀ√◊Õ„π«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫ ·≈–‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ§à“µÕ∫·∑π°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¡“°àÕπ „Àâ·®âß¢Õ∑”§«“¡µ°≈ß‡°’Ë¬«°—∫°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“«°—∫°√¡∏π“√—°…å¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬

·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫ ·≈–À“°æâπ°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“«·≈â«‚¥¬‰¡à¡’°“√·®âß

¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ°Á„Àâ ‘∑∏‘°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ¥—ß°≈à“« ‘Èπ ÿ¥≈ß

‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§”¢Õ„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ „Àâ°√¡∏π“√—°…åæ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ„Àâ√—∞«‘ “À°‘®„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ

¥—ß°≈à“«‚¥¬‰¡àµâÕß‡ ’¬§à“µÕ∫·∑πµàÕ‰ª‰¥âµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈– ¡§«√ ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ·≈â«

„Àâ√—∞«‘ “À°‘®π—ÈπªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ßπ’È

„π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫°“√æ‘®“√≥“Õπÿ≠“µ„Àâ√—∞«‘ “À°‘®„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß

·≈–«√√§ Õß „Àâ§≥–°√√¡°“√∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬™’È¢“¥

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙı

 ¡§‘¥  ®“µÿ»√’æ‘∑—°…å

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿßÀ≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’

°“√ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß√—°…“ „™â ·≈–®—¥À“ª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«°—∫∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡°Æ°√–∑√«ßÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘∑’Ë√“™æ— ¥ÿ æ.». ÚıÒ¯ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å„πªí®®ÿ∫—π·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫°“√·∫àß à«π√“™°“√

¢Õß°√¡∏π“√—°…å °√–∑√«ß°“√§≈—ß ·≈–‡æ◊ËÕ°√–®“¬Õ”π“®„Àâ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ®÷ß®”‡ªìπµâÕßÕÕ°°Æ°√–∑√«ßπ’È



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช 

และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

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

ใหยกเลิกความในขอ  ๒๕  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๒๕ ที่ราชพัสดุที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงวนไว 
แตยังไมไดใชประโยชนในทางราชการ  จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได  แตจะตองเปนการจัดหาประโยชนเปนการชั่วคราว 

การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่งตองเปนการใหเชาตามขอ  ๒๓  (๑)  (๒)  
(๔)  หรือ  (๕)  และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว 

การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุก  อาจดําเนินการจัดใหเชาในระยะยาวตามขอ  ๒๓  
(๑)  (๒)  (๔)  หรือ  (๕)  ได  ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งกอน 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 

การจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรคหนึง่  
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาว  และไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ทนง  พิทยะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ปรากฏวา  ไดมีประชาชนบุกรุกท่ีราชพัสดุ 
ท่ีกระทรวง   ทบวง  กรม  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงวนไวแตยังไมไดใชประโยชนในทางราชการ  
รัฐบาลจึงมีนโยบายแกปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุ  โดยใหกรมธนารักษนําท่ีราชพัสดุท่ีถูกบุกรุกไปจัดให
ประชาชนเชา  สมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับท่ีราชพัสด ุ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



หนา    ๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช 

และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

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

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

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

“ขอ  ๖  ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปนที่ราชพัสดุไมวา
จะปลูกสรางในที่ดินซ่ึงเปนที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอื่น  ใหแจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษ
พื้นที่ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษกําหนดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ปลูกสรางเสร็จ  เพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปน
ที่ราชพัสดุ  และมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารไมตํ่ากวาหนึ่งลานบาทดวย  โดยอนุโลม” 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๑๑  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา    ๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

“ขอ  ๑๑  เพื่อประโยชนในการไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์  รวมทั้งการปกครอง  ดูแล  และบํารุงรักษา
ที่ราชพัสดุ  ใหกรมธนารักษมีอํานาจดําเนินการแทนกระทรวงการคลังในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) รับโอนอสังหาริมทรัพยในนามกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์  รวมทั้งดําเนินการใด   ๆ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) ดําเนินคดีแพง  คดีอาญา  คดีปกครอง  และคดีอื่น  ๆ  เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและทรัพยสินในที่
ราชพัสดุ” 

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

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

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

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

ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการได
ตามความจําเปน  โดยผูขอใชที่ราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคที่ขออนุญาต
ภายในกําหนดสองปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต  และกรมธนารักษจะกําหนดเง่ือนไขอื่นตามที่กรมธนารักษ
เห็นสมควรก็ได 



หนา    ๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุในกรณีดังตอไปนี้ได  
โดยไมตองทําความตกลงกับกรมธนารักษกอน  แตเมื่ออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว  ใหสํานักงาน 
ธนารักษพื้นที่แจงใหกรมธนารักษทราบทันที 

(๑) การขอใชที่ราชพัสดุเปนการชั่วคราว  ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนเพื่อประโยชน
ในการปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อกอสรางที่ทําการหรือบานพักหรือกิจการสาธารณูปโภคตาม
หลักเกณฑที่กรมธนารักษกําหนด” 

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

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

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

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

“ขอ  ๑๗  กรณีผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะเปลี่ยนการใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ
อยางอื่นแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม  ใหนําความในขอ  ๑๔  และขอ  ๑๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๙  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา    ๔ 
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“ขอ  ๑๙  กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุใน
กรุงเทพมหานคร  ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน  และเมื่อไดร้ือถอนแลวใหแจงให
กรมธนารักษทราบ 

การร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่น  ตองไดรับอนุญาตจาก 
ผูวาราชการจังหวัดกอน  และเมื่อไดร้ือถอนแลวใหแจงสํานักงานธนารักษพื้นที่ทราบ 

การอนุญาตตามวรรคสอง  ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจใหธนารักษพื้นที่เปนผูอนุญาต
แทนก็ได” 

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

“ในกรณีที่จะนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุดังกลาวตามวรรคหนึ่งไปใชเพื่อประโยชนแกทางราชการ  
หรือเพื่อประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล  จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ
หรือธนารักษพื้นที่  แลวแตกรณี  หลักเกณฑการอนุญาตใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

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

“ขอ  ๒๔  การจัดใหเชาที่ราชพัสดุ  การใชสิทธิตามสัญญาเชา  การบอกเลิกสัญญาเชา   
การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชา  การใชสิทธิตามสัญญาตางตอบแทน  และ
การบอกเลิกสัญญาตางตอบแทน  ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  อธิบดีกรมธนารักษจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  
ธนารักษพื้นที่  หรือผูใชที่ราชพัสดุเปนผูดําเนินการแทนก็ได” 

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

“ในกรณีตาม  (๒)  ถึง  (๖)  ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดสองป
ที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง  หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น  



หนา    ๕ 
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แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไป  ใหทําความตกลง
กับกรมธนารักษพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดอนุญาต
ดังกลาว” 

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

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

ในกรณีที่กรมธนารักษดําเนินการตามวรรคหนึ่งเอง  ใหผูใชที่ราชพัสดุรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการไดมา  หลักฐานการเขาครอบครอง  การใชประโยชนของผูบุกรุกหรือผูละเมิด  
หรือหลักฐานอื่น  ๆ  ใหแกกรมธนารักษ 

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

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ทนง  พิทยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



หนา    ๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๔๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

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



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 

            กฎกระทรวง 
         วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา 

                                       ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  ๔) 
                                                                        พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

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

 ขอ  ๑  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๑๖/๑  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 “ขอ  ๑๖/๑  กรณีที่ผู ใชที่ราชพัสดุมีเหตุผลและความจําเปนในการใชที่ราชพัสดุ 
เพื่อประโยชนแกการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย 
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหถือวาเปนการใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน 
ในทางราชการตามที่ไดรับอนุญาตไวแตเดิม” 

 ขอ  ๒  ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสามของขอ  ๑๘  แหงกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 “ใหผูใชที่ราชพัสดุจัดทํารายงานเกี่ยวกับการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองหรือใชประโยชนตอกรมธนารักษภายในเดือนสิงหาคมของ
ทุกป  ตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด” 

 ขอ  ๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๒๕/๑  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 “ขอ  ๒๕/๑  ที่ราชพัสดุที่กระทรวง  ทบวง  กรม  สงวนไวแตยังไมไดใชประโยชนในทาง
ราชการ  จะนํามาจัดหาประโยชนเพื่อการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได  ทั้งนี้  การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา 
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง  ทบวง  กรม  นั้น  แลวแตกรณีสําหรับการ
จัดหาประโยชนโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาจะตองไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวย 

 ที่ราชพัสดุที่ใชประโยชนเปนสนามบินในความครอบครองหรือใชประโยชนของสวน
ราชการ  และยังไมไดใหบริษัททาอากาศยานไทย  จํากัด  (มหาชน)  ใชประโยชนเพื่อดําเนินกิจการทา
อากาศยานจะนํามาจัดหาประโยชนในกิจการดังกลาวหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการทาอากาศยาน  
และสวนราชการที่ครอบครองหรือใชประโยชนไดใชประโยชนรวมกัน  โดยการจัดใหเชาหรือโดย
วิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได  ทั้งนี้  การจัดหาประโยชนโดยการ 
จัดใหเชาจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากสวนราชการนั้น  สําหรับการจัดหาประโยชน
โดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาจะตองได รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวย” 

 ขอ  ๔  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๓๒  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ  ๓๒  ที่ราชพัสดุที่สวนราชการไดรับบริจาค  โดยผูบริจาคมีเง่ือนไขใหสวนราชการ
นั้นดําเนินการจัดหาประโยชนและนํารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุดังกลาวไปใชจายในกิจการ
ของสวนราชการนั้น   ใหสวนราชการที่ไดรับบริจาคดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ   
และนํารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุนั้นไปใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นไดตาม
วัตถุประสงคของผูบริจาค” 

 ขอ  ๕  ใหยกเลิกขอ  ๓๓  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

 ขอ  ๖  ใหยกเลิกความในขอ  ๓๔  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

โดยกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ  ๓๔  ใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุ  ในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) เลิกใชประโยชนที่ราชพัสดุ 
 (๒) มิไดใชประโยชนที่ราชพัสดุตามที่ไดรับอนุญาต 
 (๓) ใชประโยชนที่ราชพัสดุไมครบถวนตามที่ไดรับอนุญาต 
 (๔) ใชประโยชนที่ราชพัสดุแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต 
 (๕) เขาครอบครองใชประโยชนที่ราชพัสดุโดยมิไดรับอนุญาตกอน 
 (๖) มิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตที่กรมธนารักษกําหนด 
 (๗) เมื่อกรมธนารักษไดแจงใหสงคืนตามเหตุผลจากการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ 

ตามขอ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  หรือจากการพิจารณารายงานตามขอ  ๑๘  วรรคสาม  ของผูใชที่ราชพัสดุแลวเห็นวา  
มีที่วาง  หรือมีการใชประโยชนไมเหมาะสม  หรือไมคุมคากับสภาพทําเลหรือภารกิจ  และที่ดินนั้น
สามารถนํามาใชประโยชนตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความคุมคากวา 

 ในกรณีตาม  (๑)  ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกใชประโยชน 
ในที่ราชพัสดุนั้น 

 ในกรณีตาม  (๒)  ถึง  (๖)  ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนด
สองปที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง  หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืน 
ที่ราชพัสดุนั้น  แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไป  
ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ครบกําหนดอนุญาตดังกลาว 

 ในกรณีตาม  (๗)  ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแต วันที่ได รับแจง 
จากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น  แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุ 
เพื่อประโยชนในทางราชการตอไป  ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษพรอมทั้งชี้แจงเหตุผล 
และความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษ  และใหกรมธนารักษเสนอ
เร่ืองใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณา” 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ขอ  ๗  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ  ๓๕  แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “ขอ  ๓๕  เมื่อกรมธนารักษไดแจงใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุที่ตองสงคืน 
ตามขอ  ๓๔  และผูใชที่ราชพัสดุมิไดโตแยงภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  กรมธนารักษ 
อาจพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุรายอื่นเขาใชหรือครอบครองที่ราชพัสดุนั้นแทน  หรือนํามาดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความคุมคากวา  โดยไมจําตองรอใหผูใชที่ราชพัสดุ
นั้นสงคืนที่ราชพัสดุกอนก็ได” 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

          กรณ  จาติกวณิช 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๔๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ในปจจุบันมีท่ีราชพัสดุท่ีสวนราชการ
สงวนไวแตยังไมไดใชประโยชน  สมควรจะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่น  หรือเม่ือมีการตรวจสอบที่ราชพัสดุแลวพบวามีท่ีวาง  หรือมีการใชประโยชน         
โดยไมเหมาะสม  หรือไมคุมคากับสภาพทําเลหรือภารกิจ  อันเปนเหตุใหการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ        
ไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสมควรใหสงคืนกรมธนารักษเพ่ือนําไปใชประโยชนในทางราชการตาม 
นโยบายรัฐบาล  และภารกิจอ่ืนท่ีเหมาะสมและมีความคุมคากวาตอไป  ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ   พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไดกําหนดใหใชท่ีราชพัสดุเพ่ือจัดสวัสดิการ            
ภายในสวนราชการได  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ไดบัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลมีอํานาจ
ในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาผลประโยชนในที่ราชพัสดุไดเองสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ       
และวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุใหมีการใชประโยชน        
ในที่ราชพัสดุเกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 

ที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินทีใ่ชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
(๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับแกการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ   
ขอ ๓ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุจะกระทําไดแตโดยการขาย  การแลกเปลี่ยน  การให  

หรือการโอนคืนใหแกเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนหรือทายาท  และจะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
เวนแตการโอนกรรมสิทธิ์ตามขอ  ๑๓ 

ขอ ๔ ในการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุแปลงใด  ใหปลัด
กระทรวงการคลังแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  อธิบดีกรมธนารักษเปนประธาน
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กรรมการ  ผูแทนกระทรวงการคลัง  ผูแทนกรมที่ดิน  ผูอํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพยสิน  
กรมธนารักษ  หัวหนากลุมงานกฎหมาย  กรมธนารักษ  และผูแทนสวนราชการ  หนวยงาน  หรือองคกร
ของรัฐผู ดูแลรักษาหรือใชประโยชนในที่ราชพัสดุที่ จะโอนกรรมสิทธิ์นั้นอีกไม เกินสามคน   
เปนกรรมการ  และหัวหนากลุมงานพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ  เปนกรรมการและ
เลขานุการ  เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้  เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได   

ขอ ๕ การขายและการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ  ใหคณะกรรมการตามขอ  ๔  กําหนดมูลคา
ของที่ราชพัสดุโดยประเมินจากราคาที่คาดวาจะเปนราคาซื้อขายจริงในทองตลาดในปจจุบัน  และให
คํานึงถึงสภาวการณทางเศรษฐกิจ  สภาพและที่ต้ังของที่ราชพัสดุ  มูลคาเพิ่มของที่ราชพัสดุในกรณีที่จะ
นําไปผนวกเขากับที่ดินของบุคคลอื่นที่ต้ังอยูติดกัน  รวมทั้งความเหมาะสมและปจจัยที่สําคัญอื่น  ๆ   
ที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

ในกรณีที่เห็นเปนการสมควรเพื่อประโยชนในการกําหนดมูลคาของที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง  
จะใหสถาบันวิชาชีพหรือบริษัทที่ปรึกษาทางดานการประเมินอสังหาริมทรัพยทําการศึกษาและ 
ประเมินราคาที่ราชพัสดุเพื่อนํามาใชเปรียบเทียบกับมูลคาข้ันตํ่าที่คณะกรรมการตามขอ  ๔  กําหนดไวก็ได  
ทั้งนี้  การใหสถาบันวิชาชีพหรือบริษัทที่ปรึกษาทางดานการประเมินอสังหาริมทรัพยทําการดังกลาว  
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

สําหรับการขายที่ราชพัสดุตามขอ  ๖  (๒)  กระทรวงการคลังอาจพิจารณากําหนดมูลคาของที่
ราชพัสดุไดตามความเหมาะสม  โดยไมจําเปนตองกําหนดตามราคาซื้อขายจรงิในทองตลาดในปจจุบันก็ได 

ขอ ๖ การขายและการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ   ใหกระทําโดยวิธีประมูลตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด  เวนแตการขายหรือการแลกเปลี่ยนดังตอไปนี้  จะกระทําโดย
วิธีอื่นก็ได 

(๑) การขายหรือการแลกเปลี่ยนกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  องคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล 

(๒) การขายที่ราชพัสดุตามโครงการของสวนราชการ  หนวยงาน  หรือองคกรของรัฐที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดขั้นตอนและวิธีการสําหรับกรณีนั้นไวเปนการเฉพาะ 
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(๓) การขายหรือการแลกเปลี่ยนซ่ึงคณะกรรมการตามขอ  ๔  โดยความเห็นชอบของปลัด
กระทรวงการคลัง  เห็นวาโดยสภาพไมเหมาะสมที่จะกระทําโดยวิธีประมูล 

ขอ ๗ ที่ดินที่จะนํามาแลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุอยางนอยตองมีคุณลักษณะเบื้องตน  ดังตอไปนี้ 
(๑) ต้ังอยูติดกับทางหลวงหรือทางสาธารณะที่สะดวกแกการคมนาคม  หรือต้ังอยูติดกับที่

ราชพัสดุที่มีทางเขาออกสูทางหลวงหรือทางสาธารณะอยูแลว 
(๒) สามารถนํามาใชประโยชนในทางราชการไดตามความมุงหมาย  โดยไมขัดตอกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายอื่น 
(๓) มีขนาดเหมาะสม  หรือเมื่อนําไปผนวกเขากับที่ราชพัสดุที่ต้ังอยูติดกันแลวจะมีขนาด

เหมาะสมที่จะนํามาใชประโยชนในทางราชการได 
การพิจารณากําหนดมูลคาของที่ดินที่จะนํามาแลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุ  ใหใชหลักเกณฑตาม

ขอ  ๕  โดยอนุโลม 
ขอ ๘ การใหที่ ราชพัสดุจะกระทําได เฉพาะเพื่อการศาสนา   การสาธารณกุศล   

การสาธารณประโยชนอยางอื่น  หรือการโอนคืนใหแกผูยกใหหรือทายาท   
การใหที่ราชพัสดุเพื่อการศาสนา  การสาธารณกุศล  หรือการสาธารณประโยชนอยางอื่น   

ใหคํานึงถึงสภาพและที่ต้ังของที่ราชพัสดุ  กับความเหมาะสมและประโยชนที่จะเกิดแกประชาชนโดย
สวนรวมเปนสําคัญ 

ขอ ๙ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนใหแกผูยกใหหรือทายาท  จะกระทําไดเมื่อทาง
ราชการไมประสงคจะใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นตามวัตถุประสงคของผูยกใหหรือมิไดใชประโยชน
ตามวัตถุประสงคของผูยกใหภายในระยะเวลาที่ผูยกใหกําหนดไวหรือภายในหาปนับแตวันที่มีการยก
ที่ดินนั้นใหแกทางราชการ   

เมื่อทางราชการไมประสงคจะใชประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคของผูยกใหหรือ 
เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหกรมธนารักษแจงใหผูยกใหหรือทายาทมายื่นเร่ืองขอรับที่ราชพัสดุ
ดังกลาวคืน  โดยทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูยกใหหรือ
ทายาท  ในกรณีที่ไมมีผูรับหรือไมรูตัวผูรับหรือรูตัวแตไมทราบภูมิลําเนาใหปดประกาศแจงการคืนที่ 
ราชพัสดุนั้นไว  ณ  ที่ต้ังแปลงที่ดิน  สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา  และสํานักงานเขต
หรือที่วาการอําเภอ  แหงทองที่อันเปนที่ต้ังของที่ราชพัสดุนั้น  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย   
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เมื่อพนกําหนดหาปนับแตวันที่ผูยกใหหรือทายาทไดรับแจงหรือนับแต วันที่ประกาศ   
ในราชกิจจานุ เบกษาแลว   ปรากฏวาผูยกใหหรือทายาทไมมาย่ืนเ ร่ืองขอรับที่ราชพัสดุนั้นคืน   
ทางราชการอาจนําที่ราชพัสดุนั้นไปใชประโยชนใด  ๆ  ไดตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ปรากฏแกผูยกใหหรือทายาทวาทางราชการไมไดใชประโยชนในที่ 
ราชพัสดุตามวัตถุประสงคของผูยกใหภายในระยะเวลาที่ผูยกใหกําหนดไวหรือภายในหาปนับแตวันที่มีการ
ยกที่ดินนั้นใหแกทางราชการ  ผูยกใหหรือทายาทอาจขอที่ราชพัสดุนั้นคืนได  โดยทําเปนหนังสือ 
ย่ืนตอกรมธนารักษหรือสวนราชการที่เปนผูดูแลรักษาหรือใชประโยชนในที่ราชพัสดุดังกลาว 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่ทางราชการประสงคจะใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นตามวัตถุประสงค  
ของผูยกให  แตไมสามารถใชประโยชนไดทันกําหนดเวลา  หรือประสงคจะเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนตางไปจากวัตถุประสงคของผูยกให  ใหสวนราชการที่ประสงคจะใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
นั้นทําความตกลงกับผูยกใหหรือทายาทเพื่อขอขยายระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค   
แลวแตกรณี  กอนครบกําหนดเวลาตามที่ผูยกใหกําหนดไว  หรือกอนครบกําหนดหาปนับแตวันที่มีการยกให  
หากผูยกใหหรือทายาทไมใหความยินยอมจนลวงพนกําหนดเวลาดังกลาว  ก็ใหดําเนินการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุนั้นคืนใหแกผูยกใหหรือทายาทตอไป 

ขอ ๑๒ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนใหแกเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนหรือทายาท   
จะกระทําไดเมื่อที่ราชพัสดุดังกลาวเปนที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  ที่ไดมาอันเนื่องมาจากการเวนคืน  และไมมีการใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคแหงการเวนคืน  และใหเรียกเงินคืนจากเจาของเดิมหรือทายาทดวย   

ในกรณีที่ปรากฏแก เจาของที่ดินที่ ถูกเวนคืนหรือทายาทวาไมมีการใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคแหงการเวนคืนแลว  ใหเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนหรือทายาทมีสิทธิย่ืนคําขอรับคืนที่ 
ราชพัสดุตอเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการเวนคืน 

ใหเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการเวนคืนสงคําขอตามวรรคสอง  และเอกสารหลักฐานตาง  ๆ   
อันจําเปน  พรอมความเห็นไปยังกรมธนารักษเพื่อดําเนินการตอไป 

ขอ ๑๓ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  หรือตามโครงการของ 
สวนราชการ  หนวยงาน  หรือองคกรของรัฐ  ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการสําหรับกรณีนั้นไวเปนการเฉพาะ  ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๑๔ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จในวันที่กฎกระทรวง 
นี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตอไปตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๑๕ เมื่อกฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  ที่ราชพัสดุแปลงใดที่พนกําหนดเวลาขอคืน   
ตามขอ  ๘  วรรคหนึ่ง  (๓)  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ .ศ.   ๒๕๑๘  และผูยกใหหรือทายาทไมได ย่ืนเร่ืองขอคืนภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว  หากทางราชการไดใชประโยชนในที่ราชพัสดุแลว  ใหทางราชการใชประโยชนใน
ที่ราชพัสดุนั้นไดตอไป 

ที่ราชพัสดุแปลงใดที่ผูยกใหหรือทายาทไดย่ืนเร่ืองขอคืนเมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
และกระทรวงการคลังพิจารณามีคําส่ังไมคืนที่ราชพัสดุนั้นแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ  
ใหทางราชการมีสิทธิใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นไดตอไป 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ระยะเวลาในการขอทําความตกลงกับผูยกใหหรือทายาทตามขอ  ๑๑  
สําหรับที่ราชพัสดุแปลงใดไดส้ินสุดไปแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  หรือจะส้ินสุดลงกอน
ครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  โดยยังไมมีการขอทําความตกลงนั้นมากอน
หรือการทําความตกลงยังไมแลวเสร็จ  ใหถือวาระยะเวลาในการขอทําความตกลงดังกลาวยังคงมีอยู
ตอไปจนครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ขอ ๑๗ บรรดาระเบียบตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ที่ใชอยูในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหคงใชบังคับได
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้  จนกวาจะมีระเบียบตามกฎกระทรวงนี้ข้ึนใชบังคับ 

การดําเนินการออกระเบียบตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต 
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  หากไมสามารถดําเนินการได  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
รายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สมหมาย  ภาษี 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 

รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุท่ีมิใชท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะ  ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน  และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูยกท่ี 
ราชพัสดุใหแกทางราชการ  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการคืนที่ราชพัสดุท่ีไดมาอันเนื่องจากการเวนคืนใหแก
เจาของเดิมหรือทายาท  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 











การจัดสวสัดิการในที่ราชพัสดุ 

สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ 

กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

6 พฤศจิกายน 2558 



ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของกับ 

การดําเนินการจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ 

2 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน

สวนราชการ พ.ศ. 2547 

กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล 

บํารุงรักษา ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ                

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนใน                   

ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 

หนังสือสํ า นักงาน ก .พ .  ที่  นร 1012.7/15 ลงวันที่                     

1 พฤษภาคม 2549 



3 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2547 ขอ 6 

เปนหนาที่ของหัวหนา 

สวนราชการในการริเร่ิมหรอืสนับสนุนใหมีการ

ดําเนินการจัดสวัสดกิารภายในสวนราชการ 

การจัดสวัสดกิารในเชิงธุรกจิจะกระทํา 

มิได เวนแตเปนการจัดสวัสดกิารภายในสวน

ราชการเพื่อประโยชนของสวนราชการตาม

หลักเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกําหนด 



4 

กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา              

ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

ขอ 16/1 กําหนดวา “กรณีที่

ผูใชที่ราชพัสดุมีเหตุผลและ

ความจําเปนในการใชที่ราช

พัสดุเพ่ือประโยชนแกการจัด

สวัสดิการภายในสวนราชการ

ต า ม ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด

สวัสดิการภายในสวนราชการ 

พ.ศ. 2547 ใหถือวาเปนการ

ใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน

ในทางราชการตามที่ ได รับ

อนุญาตไวแตเดมิ” 

ขอ 25/1 กําหนดวา “ที่ราชพัสดุที่

กระทรวง ทบวง กรม สงวนไวแตยัง

ไมไดใชประโยชนในทางราชการ จะ

นํามาจัดหาประโยชน เ พ่ือการจัด

สวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด

สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 

2547 โดยการจัดใหเชาหรือวิธีการ

จั ด ทํ า สั ญ ญ า ต า ง ต อ บ แ ท น อื่ น

นอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได ทั้งน้ี 

การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา

จะดําเนินการไดตอเม่ือได รับความ

ยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม น้ัน 

แลวแตกรณี” 



5 

ระเบียบ

กระทรวงการคลงัฯ 

พ.ศ. 2552 ขอ 51 

หลั ก เกณฑ วิ ธี การจั ด ให เช า

สวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบ

สํานักนายก รัฐมนตรีฯ ใหเปนไป

ตามคําสั่งกรมธนารักษ 

คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 

296/2553 สั่ง ณ 

วันที่ 29 มถุินายน 

พ.ศ. 2553 ขอ 5 

คาเชา รอยละ 70 ของอัตราที่กรมธนารักษกําหนด เวนแต

กรณีเปนกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ ครม. 

เห็นชอบไวแลว ใหคดิคาเชา รอยละ 50 

-คาธรรมเนยีมการจัดใหเชา 

-การจัดหาประโยชน 

-การตออายุสัญญาเชา ใหเรียกเก็บในอัตราปกติตามคําสั่ง

กรมธนารักษ 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 

คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 



หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.7/15 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 

สํานักงาน ก.พ. ไดมีการซักซอมความเขาใจในเรื่องของ

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ซึ่งการจัดสวัสดิการ

ภา ย ในต า ม ระ เ บียบสํ า นักนา ยกรั ฐมนตรี ว า ด ว ย                       

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 4 

แบงไดเปน 2 ประเภท 

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 

การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 



การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 

มวัีตถุประสงค เพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแก

ขาราชการเพื่อประโยชนในการดํารงชีพ นอกเหนือจาก

สวัสดิการที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการเปนกรณีปกต ิ

หรอืเพื่อสนับสนุนการปฏบัิตริาชการ โดยมเิปนไปในเชงิธุรกจิ 

ผูใหบรกิาร   คณะกรรมการสวัสดกิารขาราชการ 

ผูรับบรกิาร   ขาราชการที่เปนสมาชกิสวัสดกิารเปนหลัก 

สภาพทําเล    จะตองเปนทําเลที่ไมเอื้อบริการบุคคลภายนอก 

เวลาทําการ    ใกลเคียงกับระยะเวลาปฏบัิตริาชการ 



การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 

ออม

ทรัพย 

ใหกูเงนิ 

เคหะ 

สงเคราะห 

ฝก

วชิาชีพ 

รานคา

สวัสดกิาร 

ฌาปนกจิ

สงเคราะห 

ประเภทการจัดสวัส ดิการภายในตามนัยระเ บียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวย                           

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 10 

*การจัดสวัสดิการ

ภายในดังกลาวน้ี

ต อ ง คํ า นึ ง ถึ ง

ภ า ร กิ จ  ค ว า ม

ต อ ง ก า ร ข อ ง

ส ม า ชิ ก  เ งิ น ทุ น 

และศักยภาพของ

สวนราชการน้ัน ๆ 

ดวย 



อํานาจใน

การพิจารณา

อนุญาต 

หัวหนาสวนราชการ สามารถพิจารณาอนุญาตใหคณะกรรมการ

สวัสดกิารใชท่ีดนิ ทรัพยสนิ หรืออาคาร ไดตามความจําเปนและตาม

สมควร โดยไมตองเชา รวมท้ังการอนุญาตใหใชไฟฟา ใชนํ้าประปา 

อยางประหยัด ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด

สวัสดกิารภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 17 (1) และ (3) 

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 



ผูใหบรกิาร   มอบใหบุคคลอื่นดําเนนิการแทนคณะกรรมการสวัสดกิาร 

ผูรับบรกิาร   สมาชกิสวัสดกิารและบุคคลภายนอกทั่วไป 

สภาพทําเล    เอื้อหรอืมุงบริการบุคคลภายนอกทั่วไป 

เวลาทําการ    เกนิกวาระยะเวลาปฏบัิตริาชการ 

การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 

มวัีตถุประสงค เพื่อเปนการดําเนินกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ 

ที่จัดเปนสวัสดิการภายในของสวนราชการที่คณะกรรมการ

สวัสดิการจัดใหมีขึ้น โดยเปนไปในทางการคากับสมาชิก

และบุคคลภายนอกทั่วไป 



การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 
ประเภทการจัดสวัสดิการเชงิธุรกิจที่อาจจัดไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

สวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) กําหนด เชน 

รานอาหาร 

รานเครื่องด่ืม 

รานขายสิ้นคาอุปโภคบรโิภค 

ตลาดนัด 

รานรับถายเอกสาร 

รานขายหนังสอื/เครื่องเขยีน 

รานเสรมิสวย/รานตัดผม 

รานขายเสื้อผา/ตัดเย็บเสื้อผา 

รานซักรดี 

สถานออกกาํลังกาย 

คลนิคิสุขภาพ 

สถานจาํหนายน้ํามนั/เชื้อเพลงิ 

สถานพักตากอากาศ 

บรกิารรถรับ-สง 



ประเภทของการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 
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ภาพประกอบจาก 

eat.edtguide.com 

• รานอาหาร/

รานเครื่องดื่ม 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNnv9ff8kMcCFdBajgodde0EGg&url=http%3A%2F%2Fwww.earlythai.com%2F14456548%2F%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2&ei=tn_BVdm8GtC1uQT12pPQAQ&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNH55pzXpJ_Sho51l5CGvwEIj2dfxw&ust=1438830795911398
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPz72K39kMcCFdIFjgodK78LIw&url=http%3A%2F%2Fwww.painaidii.com%2Fdiary%2Fdiary-detail%2F000797%2Flang%2Fth%2F&ei=J4DBVbzMDNKLuASr_q6YAg&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNGczQM1UxmGpXm_5tN1VCOyxIZazw&ust=1438830985885667
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMXs0tT9kMcCFZcFjgodgdcMNQ&url=http%3A%2F%2Fwww.smeleader.com%2F%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%2F&ei=eIDBVcXQNpeLuASBr7OoAw&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNGczQM1UxmGpXm_5tN1VCOyxIZazw&ust=1438830985885667
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMGo-f39kMcCFdcFjgod5S8GYA&url=http%3A%2F%2Feat.edtguide.com%2F55184_100-idea-garden&ei=z4DBVYGFH9eLuATl35iABg&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNGczQM1UxmGpXm_5tN1VCOyxIZazw&ust=1438830985885667
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOPIkOuCkccCFc1Tjgod9hgOwg&url=http%3A%2F%2Fwww.jgbthai.com%2Fwood-ball-thaniya%2F&ei=5oXBVeO9Dc2nuQT2sbiQDA&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNHjFZyu63Si0jILgLKsh5AIwAKXsg&ust=1438832448001501
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK-G2oGEkccCFREIjgod_z0DIQ&url=http%3A%2F%2Fmarket.onlineoops.com%2F18340&ei=IYfBVe_xPJGQuAT_-4yIAg&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNEfoKmUrJG9GveM31MJQ8OGfm3_bw&ust=1438832784762834


ประเภทของการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 
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ภาพประกอบจาก 

ww.thaiticketmajor.com 

• ตลาดนัด/          

รานขายของ 

https://www.google.co.th/'%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%258C'
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIvI3eONkccCFQeejgodXCoCLw&url=http%3A%2F%2Fwww.homedec.in.th%2F%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%2F&ei=X5HBVcucHoe8ugTc1Ij4Ag&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNHvTD-u4w7hiNmwSCimtQNA_usrjw&ust=1438835400816799
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOKAiaGMkccCFUgbjgodqxQOZA&url=http%3A%2F%2Frestaurant.muslimthaipost.com%2Fmain%2Findex.php%3Fpage%3Dview%26category%3D116%26id%3D19379&ei=x4_BVaKBEMi2uASrqbigBg&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNEV9iNoRlKdrRMGbcCLjDJur1TMJA&ust=1438834959670960
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP60ycaOkccCFQ2OjgodXVUDzw&url=http%3A%2F%2Fcampus.sanook.com%2F946477%2F&ei=LpLBVf7lL42cugTdqo34DA&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNE3cY-6e-X4zyS66VvlxUOnnaWP3Q&ust=1438835598780091
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIWmwoCPkccCFUIZjgodgoIERg&url=http%3A%2F%2Ftravel.edtguide.com%2F409626_huai-khwang-market&ei=qJLBVYWyEsKyuASChZKwBA&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNF7HFdrWj-VBx3gkhtDc0joo-YOFA&ust=1438835726912189
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKQiqeQkccCFcNxjgodiYoMZQ&url=http%3A%2F%2Fwww.allcopyandprint.com%2F&ei=BZTBVfL5JMPjuQSJlbKoBg&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNHKiz9RUZhZAv57m_GBMnf9RipknA&ust=1438836093317793
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ภาพประกอบจาก 

www.velamall.com 

• รานเสรมิสวย/

รานซักแหง 

ประเภทของการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCK778vKSkccCFRVIjgoduZ0F7g&url=http%3A%2F%2Fwww.velamall.com%2Fclassifieds%2Fview.php%3Fid%3D10076379&ei=vZbBVe6oHZWQuQS5u5bwDg&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNGWumsn_2jd54I3X36OgCkX99wJQg&ust=1438836752509662
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMOAsLmRkccCFRMajgod06MPwQ&url=http%3A%2F%2Fwww.velamall.com%2Fclassifieds%2Fview.php%3Fid%3D298601&ei=OJXBVcOEGZO0uATTx76IDA&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNEjGIxPn5CZUVgvNyFU_OBzxG2L7A&ust=1438836309841300
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOKrlOaRkccCFUUbjgodmNsLrA&url=http%3A%2F%2Fwww.benmanhirefashion.com%2Fblog%2Fread%2F5-Chiang-Mai-Barbers&ei=lpXBVeKIFMW2uASYt6_gCg&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNEI3dF_odNzT-dmJu4dBHOmxpwJuQ&ust=1438836461179955
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK778vKSkccCFRVIjgoduZ0F7g&url=http%3A%2F%2Fwww.velamall.com%2Fclassifieds%2Fview.php%3Fid%3D10076379&ei=vZbBVe6oHZWQuQS5u5bwDg&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNGWumsn_2jd54I3X36OgCkX99wJQg&ust=1438836752509662
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ภาพประกอบจาก 

www.bloggang.com 

• Fitness/                

สถานตากอากาศ 

ประเภทของการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMO8mMmnkccCFUIZjgodgoIERg&url=http%3A%2F%2Fwww.bloggang.com%2Fviewdiary.php%3Fid%3Dprincesskanittakorn%26month%3D05-2014%26date%3D19%26group%3D13%26gblog%3D17&ei=a6zBVYPbCcKyuASChZKwBA&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNHEnaCz5o4dmYQ8D4hJ1fk4knXFig&ust=1438842324174722
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLH828amkccCFYMKjgod2pYDJQ&url=http%3A%2F%2Fwww.banidea.com%2Fcondo-hatyai-plus-3%2Fcondo-hatyai-plus-10%2F&ei=WavBVfHrIIOVuATarY6oAg&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNEMU6idVd5V67lm0tyf27Jr2U9RIA&ust=1438841957296090
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMO8mMmnkccCFUIZjgodgoIERg&url=http%3A%2F%2Fwww.bloggang.com%2Fviewdiary.php%3Fid%3Dprincesskanittakorn%26month%3D05-2014%26date%3D19%26group%3D13%26gblog%3D17&ei=a6zBVYPbCcKyuASChZKwBA&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNHEnaCz5o4dmYQ8D4hJ1fk4knXFig&ust=1438842324174722


ภาพประกอบจาก 

www.bloggang.com 

• สถานบีรกิาร

นํ้ามัน 

ประเภทของการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMO8mMmnkccCFUIZjgodgoIERg&url=http%3A%2F%2Fwww.bloggang.com%2Fviewdiary.php%3Fid%3Dprincesskanittakorn%26month%3D05-2014%26date%3D19%26group%3D13%26gblog%3D17&ei=a6zBVYPbCcKyuASChZKwBA&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNHEnaCz5o4dmYQ8D4hJ1fk4knXFig&ust=1438842324174722
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL2A5N6pkccCFdeRjgodCtoMXA&url=http%3A%2F%2Fwww.brandexdirectory.com%2FcompanyProductDetail.php%3Fpro_id%3D9663%26lang%3D%26com_id%3D14388&ei=sa7BVf3jEtejugSKtLPgBQ&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNFz6mmhKukHDdEboldKxE00t3b6yg&ust=1438842909251897
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOCuyt2qkccCFUlwjgodbWcMNQ&url=http%3A%2F%2Fwww.reviewchiangmai.com%2F2340&ei=u6_BVaDlDcnguQTtzrGoAw&bvm=bv.99261572,d.c2E&psig=AFQjCNFz6mmhKukHDdEboldKxE00t3b6yg&ust=1438842909251897


การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 

สถาบัน

การเงนิ 

โรงงานธุรกิจ

อุตสาหกรรม/

ธุรกิจ

เกษตรกรรม 

ไนทคลับ บาร 

คาราโอเกะ 

บอน การพนัน 

คาสโิน 

เอกชนเชา

ดําเนนิกิจการ

ประกอบธุรกิจ 

หางสรรพสนิคา 

ซุปเปอรมาเก็ท 

ธุรกจิ
อสังหารมิทรัพย 

กิจการหรือกิจกรรมสวัสดิการเชิงธุรกิจที่ไมอาจจัดใหมีข้ึนไดตาม

หลักเกณฑ วธิกีารและเงื่อนไขที่คณะกรรมการสวัสดกิารกําหนด เชน 



การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 

อํานาจใน

การพิจารณา

อนุญาต 

• จะตองกระทําโดยการขออนุญาตเชาตามกฎหมาย

และระเบียบเกี่ยวกับที่ราชพัสด ุ

•คณะกรรมการสวัสดิการสวนราชการ หรือมอบ

อํ านาจ ให บุ คคลยื่ น คํ า ร อ งขอ เช าพร อมแนบ

รายละเอียดโครงการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจให                  

กรมธนารักษพิจารณา 

• การจะจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพ่ือสวัสดิการเชิงธุรกิจได

หรือไมน้ัน ใหถือการพิจารณาของกรมธนารักษเปน

ที่สุด โดยเม่ือไดรับอนุญาตคณะกรรมการสวัสดิการฯ 

จะตองมาจัดทําสัญญาเชากับกรมธนารักษ 
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