หลักเกณฑการใชทรี่ าชพัสดุ

สําหรับสวนราชการและหนวยงานผูใชที่ราชพัสดุ
สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
6 พฤศจิกายน 2558

หัวขอการบรรยาย
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชที่ราชพัสดุ
3. ความหมายของผูขอใช / ผูใชที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545
4. หลักเกณฑการขอใชที่ราชพัสดุ
5. เกณฑมาตรฐานการใชที่ราชพัสดุ
6. หนาทีข่ องผูใชที่ราชพัสดุ
7. การดําเนินการทางกฎหมายกรณีใชแลวเกิดความเสียหายตอที่ราชพัสดุ
8. สภาพปญหาในปจจุบัน / แนวทางการดําเนินการ

2

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ที่ราชพัสดุ
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ

อสังหาริมทรัพย
อันเปนทรัพยสิน
ของแผนดินทุกชนิด
ยกเวน
- ที่ดินรกรางวางเปลา
- ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
- อสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หรือกฎหมายมีขอยกเวน

อสังหาริมทรัพยของแผนดิน
 ที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
 ที่เปนทรัพยสินของแผนดินธรรมดา
 สวนควบของที่ดิน เชน อาคาร สิ่งปลูกสราง
ไมยืนตน
ทรัพยสินอันเกี่ยวกับที่ดิน : แดนกรรมสิทธิ์
 สิทธิเหนือ - ใต พื้นดิน สิทธิในภารจํายอม
เปนตน
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
วัตถุประสงคการใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุ

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

- ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ ไ ม ใ ช ร าชการ
จะนํ า มาจั ดหาผลประโยชน
โดยการจั ด ให เ ช า เพื่ อ เพิ่ ม
มูลคาทรัพยสินและหารายได
เขารัฐ
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กฎหมายที่เกีย่ วของกับการใชที่ราชพัสดุ
กฎกระทรวงว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ปกครอง ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา ใช และจั ด หา
ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547

การปกครอง ดูแล บํารุงรักษาทีร่ าชพัสดุ
การใชที่ราชพัสดุ
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
การสงคืนที่ราชพัสดุ

การโอนคืนใหเจาของหรือทายาท

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
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ความหมายของผูขอใช / ผูใชที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545

ผูขอใช / ผูใ ชที่ราชพัสดุ

กระทรวง
ทบวง
กรม

องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

หนวยงาน
ของรัฐ

องคกรอื่น
ของรัฐ

+

รัฐวิสาหกิจ
ที่เปนนิติบุคคล
ที่มีสิทธิใชทรี่ าชพัสดุ
ไดตามกฎหมาย
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คํานิยามของผูขอใช / ผูใชที่ราชพัสดุ
กระทรวง
ทบวง กรม
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

หนวยงานของรัฐ

หมายถึง สวนราชการตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
เชน กระทรวงกลาโหม สํานักนายกรัฐมนตรี กรมสรรพากร ฯลฯ
หมายถึ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เทศบาล องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล กรุ ง เทพมหานคร
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

หมายถึ ง หน ว ยงานหรื อ องค ก รอิ ส ระที่ เ กิ ด ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย เช น
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ฯลฯ
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คํานิยามของผูขอใช / ผูใชที่ราชพัสดุ
องคกรอื่นของรัฐ

หมายถึง องคการหรือหนวยงานนอกเหนือจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
และมีบทบัญญัติกฎหมายจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะ เชน สถาบันพระปกเกลา กองทุนสนับสนุนการ
สงเสริมสุขภาพ(สสส.) สํานักงาน คปภ.ฯลฯ

รัฐวิสาหกิจที่เปน
หมายถึง รัฐวิสาหกิจที่ปกครองดูแลหรือใชประโยชนในที่ราชพัสดุกอนวันที่ 31 พฤษภาคม
นิติบุคคลที่มีสิทธิใช พ.ศ. 2519 และไดทําความตกลงเกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษตามกฎกระทรวงฯ
ที่ราชพัสดุตามกฎหมาย พ.ศ. 2545 แลว
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สิทธิการใชทรี่ าชพัสดุของผูขอใช / ผูใชที่ราชพัสดุ
หนวยงาน

สิทธิการใชที่ราชพัสดุ
ในทางราชการ
ใช
เชา

1. กระทรวง ทบวง กรม



2. หนวยงานของรัฐ



3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น



4. องคกรอื่นของรัฐ





หมายเหตุ

ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
คณะกรรมการที่ราชพัสดุ

5. รัฐวิสาหกิจ
5.1 รัฐวิสาหกิจใชประโยชนกอน กฎกระทรวงฯ พ.ศ.
2519 และทําความตกลงตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 แลว
5.2 รัฐวิสาหกิจอื่นนอกเหนือจาก 5.1
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หลักเกณฑการขอใชที่ราชพัสดุ
ขอใชไดเฉพาะเพื่อประโยชนในทางราชการเทานั้น

กทม.

ยื่นคําขอใชและเหตุผล
ความจําเปนตอกรมธนารักษ
*** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 14 ***

**หมายเหตุ**

จังหวัดอื่น
ยื่นคําขอใชและเหตุผล
ความจําเปนตอสํานักงาน
ธนารักษพื้นที่โดยตองไดรับ
ความยินยอมจากผูว าราชการ
จังหวัด
*** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 14 ***

- ผูขอใชที่ราชพัสดุจะเขาใชประโยชนไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว
- กรณีองคกรอื่นของรัฐขอใชตองนําเสนอ คกก.ที่ราชพัสดุพิจารณาวาจะใหใชหรือใหเชา

เอกสารประกอบการยื่นคําขอ
1. แบบขอใชที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) ลงนามโดยหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง
ทบวง กรม หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการดังกลาว
2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใชประโยชนในที่ราชพัสดุที่ขอใช
3. เอกสารการไดรับอนุมัติงบประมาณหรือคําขอตั้งงบประมาณของโครงการที่ประสงค
จะใชที่ราชพัสดุ
4. แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ราชพัสดุแปลงที่มีการขอใชทั้งแปลงและแสดงการใช
ประโยชนบริเวณใกลเคียง
5. แผนผังแสดงการใชประโยชนที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใชแสดงรายการอาคารสิ่งปลูก
สรางในที่ดิน โดยมีมาตราสวนถูกตองตามหลักวิชาการและมีผูทรงคุณวุฒิรับรอง
6. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ราชพัสดุและระยะหางจากสถานที่สําคัญของจังหวัด
7. สําเนาหนังสือแสดงความยินยอมจากสวนราชการผูครอบครองใชประโยชนในที่ราช
พัสดุนนั้ อยูกอน (เฉพาะกรณีที่ราชพัสดุที่ขอใชมีสวนราชการอื่นครอบครองใช
ประโยชนอยูกอนแลว)
8. วัตถุประสงคในการดําเนินงานหรือการประกอบกิจการ เอกสารที่แสดงฐานะทาง
การเงิน รายได และผลประกอบการตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานยอนหลัง 3 ป
(เฉพาะกรณีผูขอใชที่ราชพัสดุเปนองคกรอื่นของรัฐ)
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เกณฑมาตรฐานการใชที่ราชพัสดุ
รายการ

เกณฑมาตรฐาน

ที่ทําการ

ประเภท

มาตรฐานการใช

 การขอใชที่ดินราชพัสดุ

เนื้อที่ไมเกิน 1 ไร

 การขอใชอาคารราชพัสดุ

เนื้อที่ไมเกิน 10 ตรม./คน

**หมายเหตุ**

ที่ทําการ หมายถึง สถานที่ทํางาน เชน อาคารที่ทําการ หองสมุดประชาชน ศูนยการเรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน
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เกณฑมาตรฐานการใชที่ราชพัสดุ
รายการ

ประเภท

เกณฑมาตรฐาน

 ประเภทบริหาร ระดับตนและระดับสูง
 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

มาตรฐานการใช
บานเดี่ยวเนื้อที่ไมเกิน 200 ตรว.

 ประเภทอํานวยการ ระดับตนและระดับสูง
 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ บานเดี่ยวเนื้อที่ไมเกิน 150 ตรว.
 ประเภททั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ

บานพักขาราชการ

 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
 ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส

บานเดี่ยวเนื้อที่ไมเกิน 100 ตรว.

 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

- บานแฝดเนื้อที่ไมเกิน 50 ตรว.
- อาคารชุดพักอาศัย 18 หนวยใชเนื้อที่
ไมเกิน 450 ตรว.
- อาคารชุดพักอาศัย 30 หนวยใชเนื้อที่
ไมเกิน 650 ตรว.
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เกณฑมาตรฐานการใชที่ราชพัสดุ
รายการ

กิจการ

เกณฑมาตรฐาน

ถนน

กิจการ
สาธารณูปโภค

ไฟฟา ประปา โทรศัพท
การระบายน้ํา การสือ่ สาร

ลักษณะการดําเนินการ
 การขยายความกวางหรือความยาว การปรับปรุง ซอมแซมถนนที่มีอยูเดิม
ในที่ราชพัสดุหรือถนนในเขตคันคลองชลประทาน
 การตัดถนนใหมในที่ราชพัสดุ เชื่อมระหวางถนนสาธารณะกับถนนสาธารณะ
 การตัดถนนใหมในที่ราชพัสดุ เชื่อมระหวางทางหรือถนนภายในที่ราชพัสดุ
ที่มีอยูเดิม
 การปกเสา พาดสายไฟฟา หรือปรับปรุงซอมแซมเสาหรือสายไฟฟา
 การวางหรือปรับปรุง ซอมแซมทอประปา ทอระบายน้ํา
 การวางหรือปรับปรุง ซอมแซมสายโทรศัพท หรือสายสงระบบการสื่อสาร
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เกณฑมาตรฐานการใชที่ราชพัสดุ

เกณฑมาตรฐาน

รายการ

การจัดสราง
สาธารณูปการ

ประเภท

มาตรฐานการใช

 สวนสาธารณะ

เนื้อที่ไมเกิน 10 ไร

 สนามกีฬา ลานกีฬา

เนื้อที่ไมเกิน 3 ไร

 การกอสรางศาลาที่พักริมทาง ปอมยาม ปอมตํารวจ
ศูนยบริการขอมูลเพื่อการทองเที่ยว หรือการดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกันในที่ราชพัสดุที่อยูในเขตทางหรือเขตชลประทาน

ใหใชที่ราชพัสดุจํานวนเนื้อที่
ตามความจําเปน

 การติดตั้งปายบอกทางหรือปายประชาสัมพันธของทางราชการ
ในที่ราชพัสดุที่อยูในเขตทางหรือเขตชลประทาน

ใหใชที่ราชพัสดุจํานวนเนื้อที่
ตามความจําเปน
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หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการปกครองดูแลบํารุงรักษาทีร่ าชพัสดุ
การดําเนินการดานทะเบียนที่ราชพัสดุ
เมื่อไดมาซึ่งที่ราชพัสดุ
เมื่อปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ

สํ า รวจรายการที่ ดิ น และ
อ า ค า ร สิ่ ง ป ลู ก ส ร า ง
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดมาหรือ
ปลูกสรางแลวเสร็จ
กทม. - ยื่นกรมธนารักษ
จังหวัดอื่น - ยื่นตอสํานักงานธนารักษพื้นที่

เอกสารที่ใชประกอบการนําสงขึ้นทะเบียน
1. แบบฟอรมการนําสงขึ้นทะเบียนในแตละกรณี ไดแก แบบสํารวจรายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 03) แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสราง
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 04) แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางของรัฐที่ปลูกอยูบนที่ดินที่มิใชที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 05)
2. เอกสารหลักฐานการไดมา หรือหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารหลักฐานแสดงการไดรับงบประมาณหรือบริจาค
3. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดินและหรืออาคารสิ่งปลูกสราง
4. หลักฐานการอนุญาตใหใช/ใหเชาที่ดิน (กรณีเปนอาคาร/สิง่ ปลูกสรางของรัฐที่ปลูกอยูบ นที่ดินที่มิใชที่ราชพัสดุ) (ถามี)
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หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการปกครองดูแลบํารุงรักษาทีร่ าชพัสดุ
การดําเนินการดานทะเบียนที่ราชพัสดุ (ตอ)

กรณีดัดแปลงหรือตอเติมอาคารที่มีมูลคาของการ
ดัดแปลงหรือตอเติมไมต่ํากวา 1 ลานบาท

แจ ง ให ก รมธนารั ก ษ ท ราบ
เพื่อปรับปรุงแกไขทะเบียน
ที่ราชพัสดุใหเปนปจจุบัน

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ดัดแปลงหรือ
ตอเติมแลวเสร็จ
กทม. - ยื่นกรมธนารักษ
จังหวัดอื่น - ยื่นตอสํานักงานธนารักษพื้นที่

เอกสารที่ใชประกอบการดําเนินการ
แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 04) หรือ แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสรางของรัฐที่ปลูกอยูบนที่ดินที่มิใชที่ราชพัสดุ
(แบบ ทร. 05) (แลวแตกรณี)
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หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการปกครองดูแลบํารุงรักษาทีร่ าชพัสดุ
การปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ (มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547)
 ตองตรวจสอบดูแลเพื่อปองกันการบุกรุก
 หากมีการบุกรุกใหประสานกับกรมธนารักษเพื่อวางแผนและดําเนินการ
แกไขปญหาอยางใกลชิด
 กรณีปลอยปละละเลยใหมีการบุกรุก ตองรับผิดชอบในการดําเนินการให
ผูบุกรุกออกจากพื้นที่กอนสงคืน
 ใหแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
 ในการสงมอบรับมอบงานในหนาที่เมื่อมีการแตงตั้งโยกยาย ใหมีการ
สงมอบรับมอบที่ราชพัสดุในความครอบครองใชประโยชนดวย
 ในการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ ให ผู ใ ช ที่ ร าชพั ส ดุ นํ า ผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุของเจาหนาที่ไปเปนองคประกอบสวนหนึ่ง
ในการพิจารณาความดีความชอบดวย

 ให ก อสร างรั้ วเฉพาะที่ ดิ น ราชพั สดุ แปลงที่ มี ค วามจํ าเป น เร ง ด วน
ที่จะตองปองกันการบุกรุก โดยควรมีลักษณะชั่วคราวและประหยัด
กรณีไมไดสรางรั้วใหจัดเจาหนาที่ตรวจแนวเขตที่ดินอยูเสมอ
 กรณีเลิกใชประโยชนใหรีบสงคืนใหกรมธนารักษ หากปลอยทิ้งวาง
จนเกิดการบุกรุก กรมธนารักษจะรายงานหัวหนาหนวยงานผูใชเพื่อ
ดําเนินการทางวินัย กับเจาหนาที่ที่ปลอยปละละเลยไมปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ราชพัสดุ
 จั ด ทํ า แผนการใช ที่ ร าชพั ส ดุ ใ นแต ล ะป ส ง ให ก รมธนารั ก ษ เ พื่ อ
ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุวามีความเหมาะสม
เพียงใด
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หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการปกครองดูแลบํารุงรักษาทีร่ าชพัสดุ
การปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ (ตอ)
ตองควบคุมดูแลมิใหราษฎรบุกรุกเขาถือครองที่ราชพัสดุ หากตรวจสอบพบใหแจงผูบุกรุกออกจากพื้นที่ภายในกําหนดเวลา
ก ร ณี ผู บุ ก รุ ก ไ ม ยิ น ย อ ม
ปฏิบัติตามใหดําเนินการดังนี้

รองทุกขกลาวโทษทางอาญาตอพนักงานสอบสวนเจาของทองที่
ซึ่งที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
แจงกรมธนารักษทราบเพื่อพิจารณาฐานะทางคดีและขึ้นทะเบียน
รายชื่ อ ผู บุ ก รุ ก ที่ ข าดสิ ท ธิ ซึ่ ง พึ ง มี พึ ง ได จ ากการจั ด ที่ ดิ น ให แ ก
ประชาชนเพื่อแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล
รายงานผลคดีใหกรมธนารักษทราบทุกระยะ
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หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการใชที่ราชพัสดุ
การใชที่ราชพัสดุ
- เขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคที่ขออนุญาตใหครบถวนภายในกําหนด 2 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาต
- ปฏิบัติตามเงือ่ นไขการใชที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษกาํ หนดใหครบถวน
- ดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุเสมอดวย “วิญูชนพึงสงวนทรัพยสินของตนเอง” และอนุญาตใหผแู ทนของกรมธนารักษเขาตรวจสอบสภาพ
ทีร่ าชพัสดุที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครองเปนครัง้ คราวในระยะเวลาอันควร
- หามนําที่ราชพัสดุที่ไดรับอนุญาตใหใชประโยชนในทางราชการไปจัดหาประโยชนไมวากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น เวนแต ไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษ
- จัดทํารายงานเกี่ยวกับการใชประโยชนทรี่ าชพัสดุทอี่ ยูในความครอบครองหรือใชประโยชนตอ กรมธนารักษภายในเดือนสิงหาคมของทุกปตาม
แบบทีก่ รมธนารักษกําหนด
- ตองปฏิบัตติ ามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
และทีแ่ กไขเพิ่มเติม ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการแกไขปญหาการบุกรุกทีร่ าชพัสดุตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่
นร 0505/ว 109 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 อยางเครงครัด
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หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการใชที่ราชพัสดุ
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
-

กรณีที่ผูใชทรี่ าชพัสดุตองการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในทางราชการเปนอยางอื่นนอกจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม ตองมีหนังสือแจงขอ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนตอกรมธนารักษ ซึง่ ลงนามโดยหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจาก
สวนราชการดังกลาว พรอมแจงเหตุผลความจําเปนใหชัดเจน

-

ใน กทม.ยื่นขอเปลี่ยนแปลงตอกรมธนารักษ / ในจังหวัดอื่นยื่นตอสํานักงานธนารักษพื้นที่

-

เอกสารหลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนแปลง ไดแก
- หนังสือแจงขอเปลี่ยนแปลงซึง่ ลงนามโดยหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม
- รายละเอียดโครงการใชประโยชนที่ขอเปลี่ยนแปลง
- เอกสารการไดรับอนุมัตงิ บประมาณหรือคําขอตัง้ งบประมาณ
- แผนผังแสดงการใชประโยชนทอี่ นุญาตใหใชเดิมและบริเวณที่ขอเปลี่ยนแปลง
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หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการใชที่ราชพัสดุ
การใชที่ราชพัสดุที่ไดมาโดยการบริจาคตามวัตถุประสงคของผูยกให
เมื่อไดรับบริจาคที่ดินจากเอกชนโดยมีเงื่อนไขให
เขาใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการบริจาค
เขาใชประโยชน
ตามวัตถุประสงค
ของผูยกให

เขาใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคภายใน
ระยะเวลาที่ผูยกใหกําหนด

กรณีไมดําเนินการ

เขาใชประโยชน
ภายใน 5 ปนับแต
วันที่ยกให

ผูใชที่ราชพัสดุมีหนาทีต่ องแจงกรมธนารักษภายใน 30 วันนับแตวันที่
ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว เพื่อที่กรมธนารักษจะไดแจงใหผูยกให
หรือทายาทมายื่นเรื่องขอรับที่ราชพัสดุดังกลาวคืนตอไป

กรณีไมสามารถใชประโยชนไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด / ประสงค
จะเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนตางจากวัตถุประสงคของผูยกให
ทําความตกลงกับผูยกใหหรือทายาท
กอนครบกําหนดเวลาที่ผูยกใหกําหนด
หรือกอนครบกําหนด 5 ป

กรณีผูยกใหหรือทายาท
ไมยินยอมและลวงเลยเวลา
ที่กําหนดแลว

หมายเหตุ ในการรั บ บริ จ าคที่ ดิ น จากเอกชน คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 3 มกราคม 2550
ใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติวา ในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพื่อใชประโยชนในทางราชการนั้น หาก
สวนราชการใดไมมีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับการใชประโยชนในที่ดินตามวัตถุประสงคของผูที่
แสดงความประสงคจะยกที่ดินใหแกทางราชการ สวนราชการนั้น ๆ ไมควรรับบริจาคที่ดินดังกลาวไวตั้งแตตน
เนื่องจากจะเปนปญหาในภายหลัง หากทางราชการมิไดเขาใชประโยชนในที่ดินนั้นจริง และผูยกใหหรือ
ทายาทไดแจงความประสงคขอที่ดินคืน
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หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการใชที่ราชพัสดุ
การตัดฟนตนไม ขุดดิน ถมดิน หรือดําเนินการใด ๆ ที่เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพของที่ราชพัสดุ
-

การดําเนินการที่มีลักษณะที่เปนการทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทีร่ าชพัสดุจะตองไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษกอน

-

ใน กทม.ยื่นขอเปลี่ยนแปลงตอกรมธนารักษ / ในจังหวัดอื่นยื่นตอสํานักงานธนารักษพื้นที
ขอยกเวนที่ไมตองขออนุญาตกรมธนารักษ
ตองเปนกรณีการกระทําเพื่อบํารุงรักษาทีร่ าชพัสดุเสมือนเชนวิญูชนจะพึงดําเนินการในทรัพยสินของตนเอง ดังนี้
- การขุดดินในที่ราชพัสดุเพื่อปรับปรุงสภาพการใชทรี่ าชพัสดุ เชน การขุดบอ ขุดสระ ปรับปรุงถนนภายใน การปรับสภาพพื้นดิน เปนตน
- การตัดฟนตนไมในที่ราชพัสดุตามความจําเปน เชน เพื่อปลูกสรางอาคารใหม ตนไมกีดขวางสายไฟฟาหรืออาจจะโคนลมเปนอันตรายตอ
ชีวิตและทรัพยสิน การตัดฟนตนไมขนาดเล็กเพื่อประโยชนในการทํานุบาํ รุงรักษาที่ราชพัสดุ เปนตน
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หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการใชที่ราชพัสดุ
การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ
ผูใชรื้อถอนไดเอง
4 กรณี
1. สรางเกิน 25 ป
2. ชํารุดใชไมได
3. ความลับทางทหาร
4. สรางอาคารใหมทดแทน
*** เมื่อรื้อถอนแลวตองรายงานใหกรมธนารักษ /
ธนารักษพื้นที่ทราบ ***

ผูใชตองขออนุญาต
จังการรื
หวัดอื่น้ อ ถอนนอกเหนื
ยื่นขออนุญาตตอกรมธนา
อ 4 กรณี
กษ รับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ/
ตอรังได

ผูวาราชการจังหวัด

เอกสารประกอบการขอรื้อถอน
- แบบแจงขอรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ. 3)
- สําเนาหนังสือแสดงการยินยอมหรือการอนุมตั ิในการรื้อถอนจาก
หนวยงานตนสังกัด

**หมายเหตุ**

อาคารที่มีคุณภาพทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม หรือสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษ หรือมีสภาพที่ยังใชประโยชนในราชการตอไปได ผูใชฯตอง
ตั้งกรรมการไมนอยกวา 3 คนพิจารณาเหตุผลความจําเปนกอนรื้อถอน
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หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการใชที่ราชพัสดุ
การดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ
การจําหนาย

การนําวัสดุไปใชประโยชน

 ตั้งคณะกรรมการประเมินราคาวัสดุที่จะจําหนาย
 ประมูลขายตามระเบียบพัสดุ
 นําเงินคาขายสงคลังเปนรายได
ของกรมธนารักษ

 ขออนุญาตกรมธนารักษ/ธนารักษพื้นที่
 ตั้งกรรมการตรวจนับวัสดุ
 เหลือจากใชใหประมูลขายนํารายได
สงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ

*** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 22

*** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 22

24

หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการใชที่ราชพัสดุ
การนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุไปใชประโยชน

- ตองขออนุญาตกรมธนารักษ / ธนารักษพื้นที่
- นําไปใชประโยชนในราชการ 2 กรณีคือ
(1) สรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ตองนําสง
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
(2) การจัดทําวัสดุอุปกรณใชประโยชนทาง
ราชการ

- ตองขออนุญาตกรมธนารักษ / ธนารักษ
พื้นที่ พรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปน
- กรมธนารักษจะพิจารณาอนุญาตตาม
ความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ

- ตองขออนุญาตกรมธนารักษ / ธนารักษ
พื้นที่ โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปน
และประโยชนที่สาธารณชนพึงจะไดรับ
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หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการใชที่ราชพัสดุ
การนําดินที่ไดจากการขุดลอกแหลงน้ําในที่ราชพัสดุใหกับผูรับจางเพื่อหักเปนคาจางขุด
 ตองขออนุญาตกรมธนารักษ / ผูวาราชการจังหวัด
 ตองเปนการดําเนินการที่อยูในเขตทางน้ําชลประทานตาม พรบ.ชลประทานหลวง และเปนการดําเนินการเพื่อปองกัน
หรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปญหาภัยแลงหรือน้ําทวม
 ในการดํ าเนิน การใหแ ตง ตั้ง คณะกรรมการเพื่ อ ประเมิ นราคากรวด หิ น ดิ น ทราย ที่ ขุด ได แล ว นํ าไปหั กกั บค าจ า ง
ดําเนินการ กรณีราคาดินมากกวาคาจาง เอกชนตองจายเงินสวนตางนําสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ
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หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
 ที่ราชพัสดุที่สงวนไวแตไมไดใชประโยชนในทางราชการ สามารถนํามาจัดใหเชาหรือจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นเปน
การชั่วคราวได ใน 4 กรณี คือ
(1) การใหเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัย
(2) การใหเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
(3) การใหเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น
(4) การใหเชาอาคารราชพัสดุ
 ตองขออนุญาตกรมธนารักษ โดยผูใชที่ราชพัสดุตองใหความยินยอมใหดําเนินการจัดใหเชา
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หนาที่ของผูใชที่ราชพัสดุ - ดานการสงคืนที่ราชพัสดุ (8 กรณี)


เลิกใชประโยชนในที่ราชพัสดุ

• สงคืนภายใน 30 วันนับแตวันที่เลิกใชประโยชน







ไมใชประโยชนตามที่ไดรับอนุญาต
ใชประโยชนไมครบถวน
ใชแตกตางจากที่ไดรับอนุญาต
เขาครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต
ไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด

• สงคืนภายใน 30 วันนับแต
- นับแตวันที่ครบกําหนด 2 ปทไี่ ดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง
- นับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุ



มิไดบํารุงรักษาจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย และไมดําเนินการแกไข
โดยไมมีเหตุผลเมื่อไดรับแจงจากกรมธนารักษ
กรมธนารักษตรวจสอบรายงานการใชที่ราชพัสดุแลวเห็นวามีที่วาง /
ใชประโยชนไมเหมาะสม/ไมคุมคากับสภาพทําเลหรือ ภารกิจ และที่ดิน
สามารถนํามาใชประโยชนตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอื่นที่เหมาะสมกวา

• สงคืนภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษ
ใหสงคืนที่ราชพัสดุ
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ขอพึงระวังเกี่ยวกับกรอบอํานาจหนาที่ของผูใชทรี่ าชพัสดุ
รายการ

อํานาจหนาที่
ผูใชที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ





1. การอนุญาตใหหนวยงานอื่นเขาใช
ที่ราชพัสดุในความครอบครอง
2. การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ



3. การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ



4. การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ

(โดยผูใชที่ราชพัสดุใหความยินยอม)


(โดยผูใชที่ราชพัสดุใหความยินยอม หรือ สงคืนที่ราช
พัสดุใหกรมธนารักษดําเนินการจัดใหเชา)

(ถือเปนการใชประโยชนในทางราชการ)





(คณะกรรมการสวัสดิการสวนราชการผูใชพิจารณาให
จัดสวัสดิการ / หัวหนาสวนราชการขออนุญาตตอ
กรมธนารักษ)

(กรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหจัดสวัสดิการ
ในเชิงธุรกิจ)

29

การดําเนินการทางกฎหมายกรณีใชแลวเกิดความเสียหายตอทีร่ าชพัสดุ
กรณีที่มีความเสียหาย หรือนาจะเกิดความเสียหายแกที่ราชพัสดุ
ซึ่งเกิดจาก 4 กรณีคือ

1

2

กระทําโดย
จงใจ

ประมาท
เลินเลอ
รายแรง

เจตนาทุจริต

กระทําการโดย
ปราศจากอํานาจ
/นอกเหนือ
อํานาจหนาที่

3

 กรมธนารักษจะแจงขอมูลการกระทําดังกลาวใหหัวหนา
ส ว นราชการ/หั ว หน า หน ว ยงานผู ใ ช ที่ ร าชพั ส ดุ เพื่ อ
ดําเนินการทางวินัยเกี่ยวกับการรับผิดทางแพง
 กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยูในจังหวัดอื่น กรมธนารักษจะแจง
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบดวย

4
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สภาพปญหาในปจจุบัน
ผลการตรวจสอบสภาพการใชที่ราชพัสดุของหนวยงานผูใชที่ราชพัสดุ
 มีหนวยงานระดับกรมจํานวน 46 หนวยงาน นําทีร่ าชพัสดุในความครอบครองไปใชประโยชนไมถูกตองจํานวน 445 แปลง

รายละเอียดการใชประโยชน
ไมถูกตอง

ใชไมตรง
วัตถุประสงคที่ไดรับ
อนุญาต

ไมเขาใชประโยชน
ภายใน 2 ป

ปลอยใหราษฎรบุกรุก

นําไปจัดหาประโยชน
นอกเหนืออํานาจหนาที่

จัดสวัสดิการ
ไมถูกตองตามระเบียบ

อนุญาตใหหนวยงาน
อื่นเขาใชที่ราชพัสดุ
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แนวทางการดําเนินการ
สภาพปญหา

แนวทางการดําเนินการ

การใชประโยชนไมตรงวัตถุประสงค
ที่ไดรับอนุญาต

 ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชประโยชนตอกรมธนารักษ /
สํานักงานธนารักษพื้นที่

2

ไมเขาใชประโยชนภายใน 2 ป

 สงคืนภายใน 30 วันนับแต
- นับแตวันที่ครบกําหนด 2 ปที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง
- นับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุ

3

ปลอยใหราษฎรบุกรุก

 ดําเนินการแกไขปญหาการบุกรุกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2547

1

32

แนวทางการดําเนินการ
สภาพปญหา

4

5

6

แนวทางการดําเนินการ

การนําไปจัดหาประโยชนนอกเหนือ
อํานาจหนาที่

 ผูใชสงคืนที่ราชพัสดุใหกรมธนารักษเพื่อดําเนินการจัดใหเชา หรือ
ผูใชใหความยินยอม แลวสงเรื่องใหกรมธนารักษเพื่อดําเนินการจัดใหเชา

การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจที่ไมถูกตอง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ

 คณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการผูใชพิจารณาใหจัดสวัสดิการ
ในเชิงธุรกิจ
 หัวหนาสวนราชการผูใชยื่นขออนุญาตจัดสวัสดิการตอกรมธนารักษ
 กรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ

อนุญาตใหหนวยงานอื่นเขาใชที่ราชพัสดุ

 ผูใชแจงความยินยอมใหหนวยงานอื่นเขาใชประโยชนตอกรมธนารักษ
หรือ สงคืนที่ราชพัสดุที่ไมใชประโยชนตอกรมธนารักษ
 หนวยงานที่ประสงคจะใชที่ราชพัสดุยื่นขออนุญาตตอกรมธนารักษ
 กรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด
33

ภาคผนวก

 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้และ
จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้และ
จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่
ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ พ.ศ. 2550
 คาสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 455/2558 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เรื่องการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ
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(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¯
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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®ß— À«—¥ „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°“√®—¥∑” ¢÷πÈ ∑–‡∫’¬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 ®— ß À«— ¥ ∑’Ë ∑”¢÷È π
„Àâ∂°Ÿ µâÕß ·µà°“√·°â‰¢∑’¡Ë º’ ≈‡ªìπ°“√®”Àπà“¬√“¬°“√∑’¥Ë π‘ ÕÕ°®“°∑–‡∫’¬π∑’√Ë “™æ— ¥ÿ®ß— À«—¥ ®–¥”‡π‘π°“√
‰¥â‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°°√¡∏π“√—°…å·≈â«
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‡¡◊ÕË ”π—°ß“π∏π“√—°…å®ß— À«—¥‰¥â¢π÷È ∑–‡∫’¬π À√◊Õ·°â‰¢√“¬°“√„π∑–‡∫’¬π∑’√Ë “™æ— ¥ÿ®ß— À«—¥·≈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®ß— À«—¥‡ªìπºŸ∑â ”°“√ ”√«® 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‘ ´÷ßË ‡ªìπ∑’√Ë “™æ— ¥ÿ·ª≈ß„¥¬—ß‰¡à¡À’ π—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“√— ° …å À √◊ Õ ”π— ° ß“π∏π“√— ° …å ®— ß À«— ¥ ‡ªì π ºŸâ ¥”‡π‘ π °“√‡æ◊Ë Õ „Àâ ‰ ¥â ¡ “´÷Ë ß Àπ— 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
√«¡∑—ßÈ ∑”§«“¡µ°≈ß„π°“√ Õ∫ «π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫·≈– Õ∫ «π‰°≈à‡°≈’¬Ë «à π„π®—ßÀ«—¥Õ◊πË „Àâ ”π—°ß“π
∏π“√—°…å®ß— À«—¥‡ªìπºŸªâ Ø‘∫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®ß— À«—¥ ·≈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‘ ´÷ßË ‡ªìπ∑’√Ë “™æ— ¥ÿ ·≈–‡°Á∫√—°…“Àπ—ß Õ◊ ”§—≠ ”À√—∫∑’¥Ë π‘ ‰«â „π∑’ªË ≈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¡ª’ ≠
í 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— ¥ÿ µ “¡«— µ ∂ÿ ª √– 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◊πË ¢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¡‡’ ÀµÿÕπ— ¡§«√ „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÷ßË ·≈–«√√§ Õß ·≈–ºŸ¢â Õ„™â∑√’Ë “™æ— ¥ÿ¡À’ π—ß Õ◊ ·®âß°√¡∏π“√—°…å¬◊π¬—π∂÷ß§«“¡®”‡ªìπ∑’ËµâÕß„™â
∑’Ë √ “™æ— ¥ÿ ‡ æ◊Ë Õ ª√–‚¬™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˜ °√≥’ ∑’Ë ºŸâ „ ™â ∑’Ë √ “™æ— ¥ÿ ª √– ß§å ® –‡ª≈’Ë ¬ π°“√„™â ∑’Ë √ “™æ— ¥ÿ ‡ æ◊Ë Õ ª√–‚¬™πå „π∑“ß
√“™°“√Õ¬à“ßÕ◊πË ·µ°µà“ß‰ª®“°∑’‰Ë ¥â√∫— Õπÿ≠“µ‰«â‡¥‘¡ ∂â“∑’√Ë “™æ— ¥ÿµß—È Õ¬Ÿ„à 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 ß‘Ë ª≈Ÿ° √â“ß‡¥‘¡‡æ◊ÕË ª≈Ÿ° √â“ßÕ“§“√À√◊Õ ß‘Ë ª≈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◊ÕË ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπª√–°Õ∫°“√
æ‘®“√≥“¢ÕßºŸâ „™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ
¢âÕ ÚÚ °“√®”Àπà “ ¬Õ“§“√À√◊ Õ ‘Ë ß ª≈Ÿ ° √â “ ß∑’Ë ® –∑”°“√√◊È Õ ∂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◊Ë π πÕ°‡Àπ◊ Õ ®“°°“√®— ¥ „Àâ ‡ ™à “
°√¡∏π“√—°…å®–¥”‡π‘π°“√‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß
°“√„Àâ ‡ ™à “ ∑’Ë √ “™æ— ¥ÿ µ “¡°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬°“√‡™à “ Õ — ß À“√‘ ¡ ∑√— æ ¬å ‡ æ◊Ë Õ æ“≥‘ ™ ¬°√√¡·≈–
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◊Ë Õ ª≈Ÿ ° √â “ ßÕ“§“√‚¥¬¬°°√√¡ ‘ ∑ ∏‘Ï Õ “§“√∑’Ë ª ≈Ÿ ° √â “ ß„Àâ · °à ° √–∑√«ß°“√§≈— ß
°“√„Àâ‡™à“∑’¥Ë π‘ ‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊πË À√◊Õ°“√„Àâ‡™à“Õ“§“√´÷ßË ‡ªìπ∑’√Ë “™æ— ¥ÿ ®–µâÕß‰¥â√∫— §«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
®“°°√¡∏π“√—°…å°àÕπ
°“√®—¥∑” ≠
— ≠“µà“ßµÕ∫·∑πÕ◊πË πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“µ“¡«√√§Àπ÷ßË 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◊πË πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√®—¥„Àâ‡™à“µ“¡«√√§Àπ÷ßË
®–¥”‡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°√≥’¥ß— µàÕ‰ªπ’È ®–¥”‡π‘π°“√
‚¥¬‰¡àµâÕß„™â«‘∏’ª√–¡Ÿ≈°Á‰¥â
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°“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π∑’ËºŸâ‡™à“„™â‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬
°“√„Àâ‡™à“∑’Ë¥‘π∑’ËºŸâ‡™à“„™âª√–°Õ∫‡°…µ√°√√¡
°“√„Àâ√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ∑’Ë¥”‡π‘πß“π¢Õß√—∞«‘ “À°‘®
°“√„ÀâÕß§å°√Õ◊Ëπ¢Õß√—∞‡™à“∑’Ë√“™æ— ¥ÿ‡æ◊ËÕ„™â¥”‡π‘πß“πµ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë
°“√„ÀâÕß§å°√ª°§√Õß «à π∑âÕß∂‘πË ‡™à“∑’√Ë “™æ— ¥ÿ‡æ◊ÕË ¥”‡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◊πË À√◊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÷ßË „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◊πË „Àâ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¥—ß°≈à“«¥”‡π‘π°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå „π∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–π”√“¬‰¥â
À√◊Õº≈ª√–‚¬™πå®“°∑’√Ë “™æ— ¥ÿππ—È ‰ª„™â®“à ¬„π°‘®°“√¢Õß ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“π—πÈ ‰¥âµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß
∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“À√◊Õµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢ÕßºŸâ∫√‘®“§
°“√®—¥À“ª√–‚¬™πå∑√’Ë “™æ— ¥ÿµ“¡«√√§Àπ÷ßË „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
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„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 à ß §◊ π ∑’Ë
√“™æ— ¥ÿππ—È ·µà∂“â ºŸâ „™â∑√’Ë “™æ— ¥ÿ¬ß— ¡’§«“¡®”‡ªìπ®–µâÕß„™â∑√’Ë “™æ— ¥ÿ‡æ◊ÕË ª√–‚¬™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
„Àâº¢Ÿâ Õ„™â∑√’Ë “™æ— ¥ÿ√“¬Õ◊πË ‡¢â“„™âÀ√◊Õ§√Õ∫§√Õß∑’√Ë “™æ— ¥ÿππ—È ·∑π ‚¥¬‰¡à®”µâÕß√Õ„ÀâºŸâ „™â∑√’Ë “™æ— ¥ÿππ—È
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¬Ÿ·à ≈â«°àÕπÀ√◊Õ„π«—π∑’°Ë Æ°√–∑√«ßπ’„È ™â∫ß— §—∫ „Àâ§ß„™âµÕà ‰ª‚¥¬‰¡àµÕâ ß¢Õ∑”
§«“¡µ°≈ß°—∫°√¡∏π“√—°…å „À¡à ·µà„ÀâªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π°Æ°√–∑√«ßπ’È

‡≈à¡ ÒÒ˘ µÕπ∑’Ë ˜˘ °
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Òı ‘ßÀ“§¡ ÚıÙı

¢âÕ Û˘ ∑’Ë √ “™æ— ¥ÿ ∑’Ë √— ∞ «‘ “À°‘ ® ∑’Ë ‡ ªì π π‘ µ‘ ∫ÿ § §≈ª°§√Õß¥Ÿ · ≈À√◊ Õ „™â ª √–‚¬™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— ¥ÿ µ “¡«√√§Àπ÷Ë ß
·≈–«√√§ 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

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๑
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 ดูแ ล
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

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๔๙

การจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรคหนึง่
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาว และไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง”
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏวา ไดมีประชาชนบุกรุกที่ราชพัสดุ
ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงวนไวแตยังไมไดใชประโยชนในทางราชการ
รัฐบาลจึงมีนโยบายแกปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ โดยใหกรมธนารักษนําที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุ กไปจัดให
ประชาชนเชา สมควรแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ร าชพั ส ดุ
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 ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนที่ราชพัสดุไมวา
จะปลูกสรางในที่ดิน ซึ่งเปนที่ราชพัสดุหรือในที่ดิน อื่น ใหแจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษ
พื้นที่ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษกําหนดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ปลูกสรางเสร็จ เพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปน
ที่ราชพัสดุ และมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารไมต่ํากวาหนึ่งลานบาทดวย โดยอนุโลม”
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของข อ ๑๑ แห ง กฎกระทรวงว า ด ว ยหลั ก เกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๔๕ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙

“ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนในการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ รวมทั้งการปกครอง ดูแล และบํารุงรักษา
ที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษมีอํานาจดําเนินการแทนกระทรวงการคลังในเรื่องดังตอไปนี้
(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 คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการตามขอ ๔ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๑๑
ใหจายจากเงินงบประมาณของกรมธนารักษ ยกเวนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดีตาม
ขอ ๑๑ (๒) เฉพาะกรณีที่เปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการหารายไดและผลประโยชนของผูใช
ที่ราชพัสดุที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชน
ในที่ราชพัสดุ และนํารายไดที่ไดรับไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังเปน รายไดแ ผน ดิน ใหผูใ ช
ที่ราชพัสดุนั้นเปนผูจายคาธรรมเนียมและคาใชจายเอง”
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๔ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๔ ผู ขอใชที่ ราชพัสดุ ที่ป ระสงคจ ะขอใช ที่ราชพัส ดุเ พื่อประโยชน ใ นทางราชการ
ถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ แตถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูใน
จังหวัดอื่น ใหยื่นคําขอใชที่ราชพัสดุตอสํานักงานธนารักษพื้นที่ พรอมทั้งแจงเหตุผลและความจําเปนใน
การขอใชที่ราชพัสดุนั้น โดยตองไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด และใหทําความตกลงกับ
กรมธนารักษ โดยจะเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว
ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการได
ตามความจําเปน โดยผูขอใชที่ราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคที่ขออนุญาต
ภายในกําหนดสองปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต และกรมธนารักษจะกําหนดเงื่อนไขอื่นตามที่กรมธนารักษ
เห็นสมควรก็ได
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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
พิจารณาใหความยิน ยอมใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบ หรือสงใหกรมธนารักษ
ตามขอ ๑๔ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ เวนแตมีเหตุอัน สมควรใหขยาย
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
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“ขอ ๑๙ กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุใน
กรุงเทพมหานคร ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน และเมื่อไดรื้อถอนแลวใหแจงให
กรมธนารักษทราบ
การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปน ที่ราชพัสดุใ นจังหวัดอื่น ตองไดรับอนุญาตจาก
ผูวาราชการจังหวัดกอน และเมื่อไดรื้อถอนแลวใหแจงสํานักงานธนารักษพื้นที่ทราบ
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 การจั ด ให เ ช าที่ ร าชพัส ดุ การใชสิ ท ธิ ตามสั ญญาเช า การบอกเลิ ก สั ญญาเช า
การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชา การใชสิทธิตามสัญญาตางตอบแทน และ
การบอกเลิกสัญญาตางตอบแทน ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ
ในการดําเนิน การตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมธนารักษจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ธนารักษพื้นที่ หรือผูใชที่ราชพัสดุเปนผูดําเนินการแทนก็ได”
ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ ๓๔ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และให
ใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณีตาม (๒) ถึง (๖) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดสองป
ที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น
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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
ในกรณีที่ กรมธนารักษ ดําเนิน การตามวรรคหนึ่ งเอง ใหผู ใ ชที่ ราชพัสดุ รวบรวมเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการไดมา หลักฐานการเขาครอบครอง การใชประโยชนของผูบุกรุกหรือผูละเมิด
หรือหลักฐานอื่น ๆ ใหแกกรมธนารักษ
ถาปรากฏวามีความเสียหายหรือนาจะเกิดความเสียหายใด ๆ แกที่ราชพัสดุซึ่งเปนการกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ ใหกรมธนารักษแจงขอมูลการกระทําดังกลาวแกหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานของผูใชที่ราชพัสดุ เพื่อดําเนินการทางวินัยและเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงตอไป
และในกรณีที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหแจงผูวาราชการจังหวัดเพื่อทราบ
ดวย”
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ
กระทรวงการคลั ง พ.ศ. ๒๕๔๕ กํ าหนดให สํ านักงานธนารั กษ พื้ นที่ เป นส วนราชการในกรมธนารั กษ
ซึ่งอยูในบังคับบัญชาของอธิบดีกรมธนารักษ โดยไมมีสํานัก งานธนารักษจังหวัด ทําใหผูวาราชการจังหวัด
ไมส ามารถมอบอํานาจใหสํา นัก งานธนารัก ษพื้น ที่ต ามพระราชบั ญ ญัติ ระเบีย บบริ หารราชการแผ น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได จึงขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน ประกอบกับสถานการณในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ใหสอดคลองกับการแบงสวนราชการของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง และเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
ในปจจุบัน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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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
“ข อ ๑๖/๑ กรณี ที่ ผู ใ ช ที่ ร าชพั ส ดุ มี เ หตุ ผ ลและความจํ า เป น ในการใช ที่ ร าชพั ส ดุ
เพื่ อ ประโยชนแ ก การจัด สวัส ดิ การภายในส วนราชการตามระเบี ยบสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี วา ด ว ย
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหถือวาเปน การใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน
ในทางราชการตามที่ไดรับอนุญาตไวแตเดิม”
ข อ ๒ ให เ พิ่ ม ความต อ ไปนี้ เ ป น วรรคสามของข อ ๑๘ แห ง กฎกระทรวงว า ด ว ย
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารปกครอง ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา ใช และจั ด หาประโยชน เ กี่ ย วกั บ ที่ ร าชพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๔๕
“ใหผูใชที่ราชพัสดุจัดทํารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองหรือใชประโยชนตอกรมธนารักษภายในเดือนสิงหาคมของ
ทุกป ตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด”
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน ขอ ๒๕/๑ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
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“ขอ ๒๕/๑ ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม สงวนไวแตยังไมไดใชประโยชนในทาง
ราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนเพื่อการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรี
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได ทั้งนี้ การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา
จะดําเนิน การไดตอเมื่อไดรับความยิน ยอมจากกระทรวง ทบวง กรม นั้น แลวแตกรณีสําหรับการ
จัดหาประโยชน โดยวิธี การจัด ทําสัญญาตางตอบแทนอื่น นอกเหนือจากการจัดใหเ ชาจะต องไดรั บ
อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวย
ที่ราชพัสดุที่ใชประโยชนเปนสนามบินในความครอบครองหรือใชประโยชนของสวน
ราชการ และยังไมไดใหบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ใชประโยชนเพื่อดําเนินกิจการทา
อากาศยานจะนํามาจัดหาประโยชนในกิจการดังกลาวหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการทาอากาศยาน
และสวนราชการที่ครอบครองหรือใชประโยชนไดใชประโยชนรวมกัน โดยการจัดใหเชาหรือโดย
วิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได ทั้งนี้ การจัดหาประโยชนโดยการ
จัดใหเชาจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากสวนราชการนั้น สําหรับการจัดหาประโยชน
โดยวิ ธี ก ารจั ด ทํ า สั ญ ญาต า งตอบแทนอื่ น นอกเหนื อ จากการจั ด ให เ ช า จะต อ งได รั บ อนุ ญ าตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวย”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๓๒ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธี ก ารปกครอง ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา ใช และจั ด หาประโยชน เ กี่ ย วกั บ ที่ ร าชพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๒ ที่ราชพัสดุที่สวนราชการไดรับบริจาค โดยผูบริจาคมีเงื่อนไขใหสวนราชการ
นั้นดําเนินการจัดหาประโยชนและนํารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุดังกลาวไปใชจายในกิจการ
ของส ว นราชการนั้ น ให ส ว นราชการที่ ไ ด รั บ บริ จ าคดํ า เนิ น การจั ด หาประโยชน ใ นที่ ร าชพั ส ดุ
และนํารายไดหรื อผลประโยชนจากที่ราชพั สดุนั้น ไปใชจายในกิจการของสวนราชการนั้น ไดตาม
วัตถุประสงคของผูบริจาค”
ขอ ๕ ใหยกเลิกขอ ๓๓ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๖ ให ย กเลิ ก ความในข อ ๓๔ แหง กฎกระทรวงวา ด ว ยหลั กเกณฑแ ละวิธี ก าร
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

โดยกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแ ล 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) มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กรมธนารักษกําหนด
(๗) เมื่อกรมธนารักษไดแจงใหสงคืน ตามเหตุผ ลจากการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ
ตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง หรือจากการพิจารณารายงานตามขอ ๑๘ วรรคสาม ของผูใชที่ราชพัสดุแลวเห็นวา
มีที่วาง หรือมีการใชประโยชนไมเ หมาะสม หรือไมคุม คากับสภาพทําเลหรือภารกิจ และที่ดินนั้น
สามารถนํามาใชประโยชนตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความคุมคากวา
ในกรณีตาม (๑) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกใชประโยชน
ในที่ราชพัสดุนั้น
ในกรณีตาม (๒) ถึง (๖) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนด
สองปที่ไดรับอนุ ญาตใหใ ชหรือครอบครอง หรื อนับ แตวัน ที่ไดรั บ แจงจากกรมธนารักษใ หสงคื น
ที่ราชพัสดุนั้น แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไป
ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ครบกําหนดอนุญาตดังกลาว
ในกรณี ต าม (๗) ให ส ง คื น กรมธนารั ก ษ ภ ายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แจ ง
จากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปน จะตองใชที่ราชพัสดุ
เพื่ อ ประโยชน ใ นทางราชการต อ ไป ให ทํ า ความตกลงกั บ กรมธนารั ก ษ พ ร อ มทั้ ง ชี้ แ จงเหตุ ผ ล
และความจําเปน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษ และใหกรมธนารักษเสนอ
เรื่องใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณา”
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ขอ ๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๓๕ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๕ เมื่ อกรมธนารัก ษ ได แ จ งให ผูใ ช ที่ร าชพัส ดุ สง คื น ที่ร าชพั ส ดุ ที่ต อ งส ง คื น
ตามขอ ๓๔ และผูใ ชที่ราชพัส ดุมิไดโตแ ยงภายในหกสิบวัน นับ แตวัน ที่ไดรับ แจ ง กรมธนารัก ษ
อาจพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุรายอื่นเขาใชหรือครอบครองที่ราชพัสดุนั้นแทน หรือนํามาดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความคุมคากวา โดยไมจําตองรอใหผูใชที่ราชพัสดุ
นั้นสงคืนที่ราชพัสดุกอนก็ได”
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
กรณ จาติกวณิช
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันมีที่ราชพัสดุที่สวนราชการ
สงวนไวแตยังไมไดใชประโยชน สมควรจะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัด ใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาต างตอบแทนอื่ น หรื อเมื่อมี ก ารตรวจสอบที่ราชพัสดุแ ลว พบว ามีที่วา ง หรือมีก ารใชประโยชน
โดยไมเหมาะสม หรือไมคุมคากับสภาพทําเลหรือภารกิจ อัน เปน เหตุใ หก ารใชประโยชนใ นที่ราชพัสดุ
ไมก อให เกิด ประโยชนสูง สุด สมควรใหสง คืน กรมธนารั ก ษเ พื่อนํ าไปใช ประโยชนใ นทางราชการตาม
นโยบายรัฐบาล และภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความคุมคากวาตอไป ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดว ยการจัด สวัสดิ ก ารภายในสว นราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกํ าหนดให ใชที่ราชพั สดุเพื่อจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการได และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งพระราชบัญ ญัติระเบีย บ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลมีอํานาจ
ในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนในที่ราชพัสดุไดเองสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ร าชพัสดุใหมีก ารใชประโยชน
ในที่ราชพัสดุเกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินทีใ่ ชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
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
กระทรวงการคลังแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย อธิบดีกรมธนารักษเปนประธาน
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กรรมการ ผู แ ทนกระทรวงการคลั ง ผูแ ทนกรมที่ดิ น ผู อํานวยการสํ านัก ประเมิน ราคาทรัพ ยสิ น
กรมธนารักษ หัวหนากลุมงานกฎหมาย กรมธนารักษ และผูแทนสวนราชการ หนวยงาน หรือองคกร
ของรั ฐ ผู ดู แ ลรั ก ษาหรื อ ใช ป ระโยชน ใ นที่ ร าชพั ส ดุ ที่ จ ะโอนกรรมสิ ท ธิ์ นั้ น อี ก ไม เ กิ น สามคน
เปนกรรมการ และหัวหนากลุมงานพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ เปนกรรมการและ
เลขานุการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
ขอ ๕ การขายและการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ ใหคณะกรรมการตามขอ ๔ กําหนดมูลคา
ของที่ราชพัสดุโดยประเมินจากราคาที่คาดวาจะเปนราคาซื้อขายจริงในทองตลาดในปจจุบัน และให
คํานึงถึงสภาวการณทางเศรษฐกิจ สภาพและที่ตั้งของที่ราชพัสดุ มูลคาเพิ่มของที่ราชพัสดุในกรณีที่จะ
นําไปผนวกเขากับที่ดินของบุคคลอื่น ที่ตั้งอยูติดกัน รวมทั้งความเหมาะสมและปจจัยที่สําคัญอื่น ๆ
ที่จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
ในกรณีที่เห็นเปนการสมควรเพื่อประโยชนในการกําหนดมูลคาของที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง
จะให สถาบั น วิ ช าชีพ หรื อ บริ ษั ท ที่ป รึ ก ษาทางด า นการประเมิ น อสั ง หาริ ม ทรั พย ทํ า การศึ กษาและ
ประเมินราคาที่ราชพัสดุเพื่อนํามาใชเปรียบเทียบกับมูลคาขั้นต่ําที่คณะกรรมการตามขอ ๔ กําหนดไวก็ได
ทั้งนี้ การใหสถาบันวิชาชีพหรือบริษัทที่ปรึกษาทางดานการประเมินอสังหาริมทรัพยทําการดังกลาว
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
สําหรับการขายที่ราชพัสดุตามขอ ๖ (๒) กระทรวงการคลังอาจพิจารณากําหนดมูลคาของที่
ราชพัสดุไดตามความเหมาะสม โดยไมจําเปนตองกําหนดตามราคาซื้อขายจริงในทองตลาดในปจจุบันก็ได
ขอ ๖ การขายและการแลกเปลี่ ยนที่ ราชพั สดุ ให กระทํ าโดยวิ ธี ประมู ลตามระเบี ยบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด เวนแตการขายหรือการแลกเปลี่ยนดังตอไปนี้ จะกระทําโดย
วิธีอื่นก็ได
(๑) การขายหรื อ การแลกเปลี่ ยนกั บ สํา นั ก งานทรั พ ยสิ น ส วนพระมหากษัต ริ ย องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล
(๒) การขายที่ราชพัสดุตามโครงการของสวนราชการ หนวยงาน หรือองคกรของรัฐที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดขั้นตอนและวิธีการสําหรับกรณีนั้นไวเปนการเฉพาะ
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(๓) การขายหรือการแลกเปลี่ยนซึ่งคณะกรรมการตามขอ ๔ โดยความเห็นชอบของปลัด
กระทรวงการคลัง เห็นวาโดยสภาพไมเหมาะสมที่จะกระทําโดยวิธีประมูล
ขอ ๗ ที่ดินที่จะนํามาแลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุอยางนอยตองมีคุณลักษณะเบื้องตน ดังตอไปนี้
(๑) ตั้งอยูติดกับทางหลวงหรือทางสาธารณะที่สะดวกแกการคมนาคม หรือตั้งอยูติดกับที่
ราชพัสดุที่มีทางเขาออกสูทางหลวงหรือทางสาธารณะอยูแลว
(๒) สามารถนํามาใชประโยชนในทางราชการไดตามความมุงหมาย โดยไมขัดตอกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายอื่น
(๓) มีขนาดเหมาะสม หรือเมื่อนําไปผนวกเขากับที่ราชพัสดุที่ตั้งอยูติดกันแลวจะมีขนาด
เหมาะสมที่จะนํามาใชประโยชนในทางราชการได
การพิจารณากําหนดมูลคาของที่ดินที่จะนํามาแลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุ ใหใชหลักเกณฑตาม
ขอ ๕ โดยอนุโลม
ขอ ๘ การให ที่ ร าชพั ส ดุ จ ะกระทํ า ได เ ฉพาะเพื่ อ การศาสนา การสาธารณกุ ศ ล
การสาธารณประโยชนอยางอื่น หรือการโอนคืนใหแกผูยกใหหรือทายาท
การใหที่ราชพัสดุเพื่อการศาสนา การสาธารณกุศ ล หรือการสาธารณประโยชนอยางอื่น
ใหคํานึงถึงสภาพและที่ตั้งของที่ราชพัสดุ กับความเหมาะสมและประโยชนที่จะเกิดแกประชาชนโดย
สวนรวมเปนสําคัญ
ขอ ๙ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนใหแกผูยกใหหรือทายาท จะกระทําไดเมื่อทาง
ราชการไมประสงคจะใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นตามวัตถุประสงคของผูยกใหหรือมิไดใชประโยชน
ตามวัตถุประสงคของผูยกใหภายในระยะเวลาที่ผูยกใหกําหนดไวหรือภายในหาปนับแตวันที่มีการยก
ที่ดินนั้นใหแกทางราชการ
เมื่อทางราชการไมประสงคจะใชประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคของผูยกใหหรือ
เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหกรมธนารักษแจงใหผูยกใหหรือทายาทมายื่นเรื่องขอรับที่ราชพัสดุ
ดังกลาวคืน โดยทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูยกใหหรือ
ทายาท ในกรณีที่ไมมีผูรับหรือไมรูตัวผูรับหรือรูตัวแตไมทราบภูมิลําเนาใหปดประกาศแจงการคืนที่
ราชพัสดุนั้นไว ณ ที่ตั้งแปลงที่ดิน สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือสํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา และสํานักงานเขต
หรือที่วาการอําเภอ แหงทองที่อันเปนที่ตั้งของที่ราชพัสดุนั้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย
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เมื่ อ พ น กํ า หนดห า ป นั บ แต วั น ที่ ผู ย กให ห รื อ ทายาทได รั บ แจ ง หรื อ นั บ แต วั น ที่ ป ระกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล ว ปรากฏว า ผู ย กให ห รื อ ทายาทไม ม ายื่ น เรื่ อ งขอรั บ ที่ ร าชพั ส ดุ นั้ น คื น
ทางราชการอาจนําที่ราชพัสดุนั้นไปใชประโยชนใด ๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ ปรากฏแกผู ยกให หรื อทายาทว าทางราชการไม ได ใ ช ประโยชนใ นที่
ราชพัสดุตามวัตถุประสงคของผูยกใหภายในระยะเวลาที่ผูยกใหกําหนดไวหรือภายในหาปนับแตวันที่มีการ
ยกที่ดิน นั้น ใหแ กทางราชการ ผูยกใหหรือทายาทอาจขอที่ราชพัสดุนั้น คืน ได โดยทําเปน หนังสื อ
ยื่นตอกรมธนารักษหรือสวนราชการที่เปนผูดูแลรักษาหรือใชประโยชนในที่ราชพัสดุดังกลาว
ขอ ๑๑ ในกรณีที่ทางราชการประสงคจะใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นตามวัตถุประสงค
ของผูยกให แตไม สามารถใช ประโยชนไ ดทัน กําหนดเวลา หรือ ประสงคจะเปลี่ ยนแปลงการใช
ประโยชนตางไปจากวัตถุประสงคของผูยกให ใหสวนราชการที่ประสงคจะใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
นั้ น ทํ า ความตกลงกั บ ผู ย กให ห รื อ ทายาทเพื่ อ ขอขยายระยะเวลาหรื อ เปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงค
แลวแตกรณี กอนครบกําหนดเวลาตามที่ผูยกใหกําหนดไว หรือกอนครบกําหนดหาปนับแตวันที่มีการยกให
หากผูย กใหห รื อ ทายาทไม ใ หค วามยิ น ยอมจนลว งพน กํ า หนดเวลาดั งกล า ว ก็ ใ ห ดํ า เนิ น การโอน
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุนั้นคืนใหแกผูยกใหหรือทายาทตอไป
ขอ ๑๒ การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ร าชพั ส ดุ คื น ให แ ก เ จ า ของที่ ดิ น ที่ ถู ก เวนคื น หรื อ ทายาท
จะกระทําไดเมื่อที่ราชพัสดุดังกลาวเปนที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนของแผน ดินโดยเฉพาะ ที่ไดมาอันเนื่องมาจากการเวนคืน และไมมีการใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคแหงการเวนคืน และใหเรียกเงินคืนจากเจาของเดิมหรือทายาทดวย
ในกรณี ที่ ป รากฏแก เ จ า ของที่ ดิ น ที่ ถู ก เวนคื น หรื อ ทายาทว า ไม มี ก ารใช ป ระโยชน ต าม
วัตถุป ระสงคแ ห งการเวนคืน แลว ใหเ จาของที่ดิ น ที่ถูก เวนคืน หรื อทายาทมี สิทธิ ยื่น คํา ขอรั บคืน ที่
ราชพัสดุตอเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการเวนคืน
ใหเจาหนาที่ที่มีอํานาจในการเวนคืนสงคําขอตามวรรคสอง และเอกสารหลักฐานตาง ๆ
อันจําเปน พรอมความเห็นไปยังกรมธนารักษเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๑๓ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
การปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือตามโครงการของ
สวนราชการ หนวยงาน หรือองคกรของรัฐ ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการสําหรับกรณีนั้นไวเปนการเฉพาะ ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๕ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๔ การโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวง ฉบั บที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จในวันที่กฎกระทรวง
นี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๕ เมื่ อกฎกระทรวงนี้มี ผ ลใช บัง คับ ที่ร าชพัส ดุแ ปลงใดที่ พน กํา หนดเวลาขอคื น
ตามข อ ๘ วรรคหนึ่ ง (๓) แหง กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ร าชพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และผู ย กให ห รื อ ทายาทไม ไ ด ยื่ น เรื่ อ งขอคื น ภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว หากทางราชการไดใชประโยชนในที่ราชพัสดุแลว ใหทางราชการใชประโยชนใน
ที่ราชพัสดุนั้นไดตอไป
ที่ราชพัสดุแปลงใดที่ผูยกใหหรือทายาทไดยื่นเรื่องขอคืนเมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
และกระทรวงการคลังพิจารณามีคําสั่งไมคืนที่ราชพัสดุนั้นแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ
ใหทางราชการมีสิทธิใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นไดตอไป
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ร ะยะเวลาในการขอทําความตกลงกับผู ยกใหหรือ ทายาทตามขอ ๑๑
สําหรับที่ราชพัสดุแปลงใดไดสิ้นสุดไปแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ หรือจะสิ้น สุดลงกอน
ครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ โดยยังไมมีการขอทําความตกลงนั้นมากอน
หรือการทําความตกลงยังไมแลวเสร็จ ใหถือวาระยะเวลาในการขอทําความตกลงดังกลาวยังคงมีอยู
ตอไปจนครบกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ขอ ๑๗ บรรดาระเบียบตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใชอยูในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับได
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ จนกวาจะมีระเบียบตามกฎกระทรวงนี้ขึ้นใชบังคับ
การดําเนินการออกระเบียบตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนิน การใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับ แต
วัน ที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ หากไมสามารถดําเนิน การได ใหรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลั ง
รายงานเหตุผลที่ไมอาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ใหไว ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๕ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใชที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะ ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูยกที่
ราชพัสดุใหแกทางราชการ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการคืนที่ราชพัสดุที่ไดมาอันเนื่องจากการเวนคืนใหแก
เจาของเดิมหรือทายาท จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

การจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ
สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
6 พฤศจิกายน 2558

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารปกครอง ดู แ ล
บํ า รุ ง รั ก ษา ใช และจั ด หาประโยชน เ กี่ ย วกั บ ที่ ร าชพั ส ดุ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการจั ด หาประโยชน ใ น
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1012.7/15 ลงวั น ที่
1 พฤษภาคม 2549
2

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2547 ขอ 6
เปนหนาที่ของหัวหนา
สวนราชการในการริเริ่มหรือสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ

การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํา
มิได เวนแตเปนการจัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการเพื่อประโยชนของสวนราชการตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด
3

กฎกระทรวงว าด วยหลั กเกณฑ และวิ ธี การปกครอง ดู แล บํ ารุ งรั กษา
ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
ขอ 16/1 กําหนดวา “กรณีที่
ผู ใ ช ที่ ร าชพั ส ดุ มี เ หตุ ผ ลและ
ความจํ า เป น ในการใช ที่ ร าช
พัสดุเพื่อประโยชนแกการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ
พ.ศ. 2547 ใหถือวาเปนการ
ใช ที่ ร าชพั ส ดุ เ พื่ อ ประโยชน
ในทางราชการตามที่ ไ ด รั บ
อนุญาตไวแตเดิม”

ข อ 25/1 กํ า หนดว า “ที่ ร าชพั ส ดุ ที่
กระทรวง ทบวง กรม สงวนไว แ ต ยั ง
ไม ไ ด ใ ช ป ระโยชน ใ นทางราชการ จะ
นํ า มาจั ด หาประโยชน เ พื่ อ การจั ด
สวั ส ดิ ก ารในเชิ ง ธุ ร กิ จ ตามระเบี ย บ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการจั ด
สวั ส ดิ ก ารภายในส ว นราชการ พ.ศ.
2547 โดยการจั ด ให เ ช าหรือ วิธี ก าร
จั ด ทํ า สั ญ ญ า ต า ง ต อ บ แ ท น อื่ น
นอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได ทั้งนี้
การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา
จะดํ า เนิ น การได ต อ เมื่ อ ได รั บ ความ
ยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แลวแตกรณี”
4

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ
พ.ศ. 2552 ขอ 51

คําสั่งกรมธนารักษ ที่
296/2553 สั่ง ณ
วันที่ 29 มิถุนายน
พ.ศ. 2553 ขอ 5

หลั กเกณฑ วิ ธี การจั ดให เช า
สวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบ
สํ านั กนายก รั ฐมนตรี ฯ ให เป นไป
ตามคําสั่งกรมธนารักษ
คาเชา รอยละ 70 ของอัตราที่กรมธนารักษกําหนด เวนแต
กรณี เป นกิ จกรรมที่ สนั บสนุ นนโยบายของรั ฐบาลที่ ครม.
เห็นชอบไวแลว ใหคิดคาเชา รอยละ 50
-คาธรรมเนียมการจัดใหเชา
-การจัดหาประโยชน
-การตออายุสัญญาเชา ใหเรียกเก็บในอัตราปกติตามคําสั่ง
กรมธนารักษ
5

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.7/15 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549
สํานักงาน ก.พ. ไดมีการซักซอมความเขา ใจในเรื่องของ
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ ซึ่งการจัดสวัสดิการ
ภ า ย ใ น ต า ม ร ะ เ บี ย บ สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ว า ด ว ย
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 4
แบงไดเปน 2 ประเภท

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
มีวัตถุประสงค เพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแก
ขา ราชการเพื่อ ประโยชน ใ นการดํ า รงชี พ นอกเหนื อ จาก
สวัสดิการที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการเปนกรณีปกติ
หรือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ โดยมิเปนไปในเชิงธุรกิจ
ผูใหบริการ คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ
ผูรับบริการ ขาราชการที่เปนสมาชิกสวัสดิการเปนหลัก
สภาพทําเล จะตองเปนทําเลที่ไมเอื้อบริการบุคคลภายนอก
เวลาทําการ ใกลเคียงกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
ประเภทการจั ด สวั ส ดิ ก ารภายในตามนั ย ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ย
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 10

ออม
ทรัพย
*การจัดสวัสดิการ
ภายในดั ง กล า วนี้
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
และศั ก ยภาพของ
ส ว นราชการนั้ น ๆ
ดวย

ฌาปนกิจ
สงเคราะห

ใหกูเงิน

รานคา
สวัสดิการ

เคหะ
สงเคราะห
ฝก
วิชาชีพ

การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
อํานาจใน
การพิจารณา
อนุญาต
หัว หน าส ว นราชการ สามารถพิ จารณาอนุญ าตให คณะกรรมการ
สวัสดิการใชที่ดิน ทรัพยสิน หรืออาคาร ไดตามความจําเปนและตาม
สมควร โดยไมตองเชา รวมทั้งการอนุญาตใหใชไฟฟา ใชน้ําประปา
อยางประหยัด ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ขอ 17 (1) และ (3)

การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ
มีวัตถุประสงค เพื่อเปนการดําเนินกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ
ที่จัดเปนสวัสดิการภายในของสวนราชการที่คณะกรรมการ
สวัส ดิการจัด ใหมีขึ้น โดยเปนไปในทางการคา กับสมาชิก
และบุคคลภายนอกทั่วไป
ผูใหบริการ มอบใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนคณะกรรมการสวัสดิการ
ผูรับบริการ สมาชิกสวัสดิการและบุคคลภายนอกทั่วไป
สภาพทําเล เอื้อหรือมุงบริการบุคคลภายนอกทั่วไป
เวลาทําการ เกินกวาระยะเวลาปฏิบัติราชการ

การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ
ประเภทการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจที่อาจจัดไดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
สวัสดิการขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) กําหนด เชน

รานอาหาร

รานขายเสื้อผา/ตัดเย็บเสื้อผา

รานเครื่องดื่ม

รานซักรีด

รานขายสิ้นคาอุปโภคบริโภค

สถานออกกําลังกาย

ตลาดนัด

คลินิคสุขภาพ

รานรับถายเอกสาร

สถานจําหนายน้ํามัน/เชื้อเพลิง

รานขายหนังสือ/เครื่องเขียน

สถานพักตากอากาศ

รานเสริมสวย/รานตัดผม

บริการรถรับ-สง

ประเภทของการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
• รานอาหาร/
รานเครื่องดื่ม

ภาพประกอบจาก
eat.edtguide.com
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ประเภทของการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
• ตลาดนัด/
รานขายของ

ภาพประกอบจาก
ww.thaiticketmajor.com 13

ประเภทของการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
• รานเสริมสวย/
รานซักแหง

ภาพประกอบจาก
www.velamall.com
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ประเภทของการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
• Fitness/
สถานตากอากาศ

ภาพประกอบจาก
www.bloggang.com
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ประเภทของการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
• สถานีบริการ
น้ํามัน

ภาพประกอบจาก
www.bloggang.com

การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ
กิ จ การหรื อ กิ จ กรรมสวั ส ดิ ก ารเชิ ง ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม อ าจจั ด ให มี ขึ้ น ได ต าม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการสวัสดิการกําหนด เชน

สถาบัน
การเงิน

โรงงานธุรกิจ
อุตสาหกรรม/
ธุรกิจ
เกษตรกรรม

เอกชนเชา
ดําเนินกิจการ
ประกอบธุรกิจ

ไนทคลับ บาร
คาราโอเกะ

หางสรรพสินคา
ซุปเปอรมาเก็ท

บอน การพนัน
คาสิโน

ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย

การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ
อํานาจใน
การพิจารณา
อนุญาต

• จะต อ งกระทํ า โดยการขออนุ ญ าตเช า ตามกฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
•คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารส ว นราชการ หรื อ มอบ
อํ า น า จ ใ ห บุ ค ค ล ยื่ น คํ า ร อ ง ข อ เ ช า พ ร อ ม แ น บ
รายละเอี ย ดโครงการจั ด สวั ส ดิ ก ารเชิ ง ธุ ร กิ จ ให
กรมธนารักษพิจารณา
• การจะจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อสวัสดิการเชิงธุรกิจได
หรือไมนั้น ใหถือการพิจารณาของกรมธนารักษเปน
ที่สุด โดยเมื่อไดรับอนุญาตคณะกรรมการสวัสดิการฯ
จะตองมาจัดทําสัญญาเชากับกรมธนารักษ

