กฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
-------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติทรี่ าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ผูขอใชที่ราชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่ขอใชที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงนี้
“ผูใชที่ราชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
ของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนผูปกครอง ดูแล หรือใชประโยชนในที่ราชพัสดุ และใหหมายความ
รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลที่มีสิทธิใชที่ราชพัสดุตามกฎหมาย
“หนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน” หมายความวา หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
หมวด ๑
การปกครองดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ
-----------------ขอ ๓ ใหกรมธนารักษจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุกลาง โดยใหมีรายการตรงกับ
ทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ทั้งนี้ สําหรับในกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษจะใชทะเบียนที่ราชพัสดุ
จังหวัดที่ทําขึ้นตามขอ ๔ (๑) เปนทะเบียนที่ราชพัสดุกลางก็ได

๒

ทะเบียนที่ราชพัสดุกลางและทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ใหเปนไปตามแบบที่กรมธนารักษ
กําหนด และในทะเบียนดังกลาวใหมีแผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุนั้นดวย
ขอ ๔ ในการจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ใหกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําขึ้นทะเบียน และเก็บ
รักษาทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด และมีอํานาจในการแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นใหถูกตอง
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหสํานักงานธนารักษจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําขึ้นทะเบียนและ
เก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด และมีอํานาจในการแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นให
ถูกตอง แตการแกไขที่มีผลเปนการจําหนายรายการที่ดินออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด จะ
ดําเนินการไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษแลว
เมื่อสํานักงานธนารักษจังหวัดไดขึ้นทะเบียน หรือแกไขรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด
แลว ใหแจงกรมธนารักษเพื่อขึ้นทะเบียน หรือแกไขรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุกลางใหถูกตอง
ตรงกัน
การดําเนินการแกไขเพิ่มเติม หรือเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุใหปฏิบัติตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๕ ที่ราชพัสดุใดยังไมไดสํารวจรายการเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษหรือ
สํานักงานธนารักษจังหวัดเปนผูทําการสํารวจ หรือแจงใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน
ผูใชที่ราชพัสดุสํารวจรายการเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ขอ ๖ ในกรณีที่กระทรง ทบวง กรม ใด ปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปน ที่ราชพัสดุ
ในที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอื่น ใหแจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัดที่มีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ปลูก
สรางเสร็จ เพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปน
ที่ราชพัสดุและมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติมไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาทดวยโดยอนุโลม
ขอ ๗ ถาที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน หรือมีแลวแตสูญ
หายหรือชํารุดจนไมอาจใชการได หรือกรณีที่ดินซึ่งมีผูยกใหทางราชการและจําเปนตองมีการแบงแยก
ให กรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัด เปนผูดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งหนังสือสําคัญ
สําหรับที่ดินแปลงนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๘ กรณีที่มีการรังวัด การพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน หรือตรวจสอบเนื้อที่ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษรวมกับผูใชที่ราชพัสดุ เปนผูนําทําการ
สํารวจรังวัด ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ ระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน
รวมทั้งทําความตกลงในการสอบสวนเปรียบเทียบและสอบสวนไกลเกลี่ย สวนในจังหวัดอื่น ให

๓

สํานักงานธนารักษจังหวัดเปนผูปฏิบัติการดังกลาวรวมกับหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน
ประจําจังหวัดของผูใชที่ราชพัสดุ
ใหกรมธนารักษ หรือสํานักงานธนารักษจังหวัด แลวแตกรณี เปนผูยื่นคําขอรังวัด ขอใหพิสูจน
สอบสวนการทําประโยชน หรือขอใหตรวจสอบเนื้อที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาปรากฏวาที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุมีอาณาเขตเนื้อ
ที่ หรือรายการอื่นใดไมตรงตามหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินหรือหลักฐานทางทะเบียนที่ราชพัสดุ ให
กรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัด แลวแตกรณี ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ขอ ๙ ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษเปนผูจัดทําบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชีคุม
หนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ และเก็บรักษาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินไวในที่ปลอดภัย
สวนในจังหวัดอื่น ใหสํานักงานธนารักษจังหวัดเปนผูจัดทําบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชีคุม
หนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ และเก็บรักษาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินโดยฝากคลัง
จังหวัดไวในลักษณะหีบหอ
บัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน ใหเปนไปตามแบบที่
กรมธนารักษกําหนด
ขอ ๑๐ ใหมีการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ และบัญชีคุม
หนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบสภาพของหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่ง
เปนที่ราชพัสดุที่จัดเก็บไวอยางนอยปละหนึ่งครั้งตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด รายละเอียด
เพิ่มเติม
ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนในการปกครอง ดูแล และบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษมีอํานาจ
ดําเนินการแทนกระทรวงการคลังในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการใด ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตลอดจน
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) ดําเนินคดีทั้งในทางแพงและทางอาญาเกีย่ วกับที่ราชพัสดุ และทรัพยสินในที่ราชพัสดุ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง กรมธนารักษจะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการแทน
โดยผูรับมอบอํานาจอาจมอบอํานาจตอไปใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนอีกชวงหนึ่งก็ได
ขอ ๑๒ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการตามขอ ๔ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๑๑ ใหจาย
จากงบประมาณของกรมธนารักษ
ขอ ๑๓ กรณีที่กรมธนารักษ หรือผูใชที่ราชพัสดุมีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในหมวดนี้ ใหเสนอปญหาใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณา

๔

หมวด ๒
การใชที่ราชพัสดุ
--------------------------ขอ ๑๔ ผูขอใชที่ราชพัสดุที่ประสงคจะขอใชที่ราชพัสดุ เพื่อประโยชนในทางราชการ ถาที่ราช
พัสดุนั้นตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ แตถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูใน
จังหวัดอื่น ใหขอใชที่ราชพัสดุตอผูวาราชการจังหวัด พรอมทั้งแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอใช
ที่ราชพัสดุนั้น เมื่อไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัดแลว ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ
และใหเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุไดเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว
ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุ ใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทาง
ราชการไดตามความจําเปน โดยผูขอใชที่ราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคที่
ขออนุญาตภายในกําหนดสามปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต และกรมธนารักษจะกําหนดเงื่อนไขอื่นตามที่
กรมธนารักษเห็นสมควรก็ได
ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุในกรณีดังตอไปนี้ได โดยไมตอง
ทําความตกลงกับกรมธนารักษกอน แตเมื่ออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว ใหแจงใหกรมธนารักษ
ทราบทันที
(๑) การขอใชที่ราชพัสดุเปนการชั่วคราว ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนเพื่อประโยชน
ในการปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย
(๒) การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อกอสรางที่ทําการหรือบานพักหรือกิจการสาธารณูปโภคตาม
หลักเกณฑที่กรมธนารักษกําหนด
ขอ ๑๕ กรณีที่ผูขอใชที่ราชพัสดุเปนองคกรอื่นของรัฐ เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่ราช
พัสดุ หรือเมื่อผูวาราชการจังหวัดใหความยินยอมแลว และจัดสงคําขอใหกรมธนารักษอนุญาตให
กรมธนารักษนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะอนุญาตใหใช
หรือใหเชาตามหมวด ๓
การพิจารณาอนุญาตใหองคกรอื่นของรัฐใชที่ราชพัสดุ ใหคํานึงถึงวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานหรือการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน รายไดและความสามารถในการจัดหารายไดของ
ผูขอใชที่ราชพัสดุ รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดแกทางราชการเปนสําคัญ
ขอ ๑๖ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุแลว ใหพิจารณาอนุญาตหรือใหความ
ยินยอมใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบ หรือสงใหกรมธนารักษ แลวแตกรณี ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ เวนแตมีเหตุอันสมควร ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดแต
ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ

๕

เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุจากผูขอใชที่ราชพัสดุหรือจากผูวาราชการจังหวัด
ใหกรมธนารักษพิจารณาคําขอใชที่ราชพัสดุดังกลาวใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
สําหรับคําขอใชที่ราชพัสดุที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุกอน เมื่อ
คณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติประการใดแลว ใหกรมธนารักษแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติ
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต หรือการมใหความยินยอมใหใชที่ราชพัสดุตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง และผูขอใชที่ราชพัสดุมีหนังสือแจงกรมธนารักษยืนยันถึงความจําเปนที่ตอง
ใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ ใหกรมธนารักษเสนอปญหาที่ไมอาจทําความตกลงกันได
พรอมทั้งเหตุผลใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๑๗ กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะเปลี่ยนการใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ
อยางอื่นแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม ถาที่ราชพัสดุตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลง
กับกรมธนารักษ หรือถาที่ราชพัสดุตั้งอยูในจังหวัดอื่น ใหทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัด
ขอ ๑๘ ใหผูใชที่ราชพัสดุมีหนาที่ดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ โดยใหผูแทนกรมธนารักษ
เขาตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ ไดเปนครั้งคราวในระยะเวลาอันควร
ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุมิไดดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ จนทําใหเห็นไดวาจะเปนเหตุให
เกิดความเสียหายตอที่ราชพัสดุนั้น ใหกรมธนารักษแจงใหผใู ชที่ราชพัสดุจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อ
บํารุงรักษาที่ราชพัสดุ ถาผูใชที่ราชพัสดุดังกลาวไมจัดการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรมธนารักษ
จะแจงใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้นก็ได
ขอ ๑๙ กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุใน
กรุงเทพมหานคร ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน และเมื่อไดรื้อถอนแลวใหแจงให
กรมธนารักษทราบ
การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่น ตองไดรับอนุญาตจากผูวา
ราชการจังหวัดกอน และเมื่อไดรื้อถอนแลวใหแจงธนารักษจงั หวัดทราบ
ขอ ๒๐ อาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนที่ราชพัสดุที่ไมตองขออนุญาตรื้อถอนจากอธิบดี
กรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดตามที่กําหนดในขอ ๑๙ มีดังตอไปนี้
(๑) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่กอสรางมาแลวไมนอยกวายี่สิบหาป
(๒) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ชํารุดจนใชในราชการไมได
(๓) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เกี่ยวกับราชการลับทางทหาร
(๔) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางเดิมเพื่อปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใหมทดแทนตามที่
ไดรับงบประมาณ

๖

เมื่อไดรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงใหกรมธนารักษหรือ
สํานักงานธนารักษจังหวัดทราบ
ขอ ๒๑ ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะรื้อถอนตามขอ ๑๙ หรือขอ ๒๐ มีลักษณะที่ยังมี
คุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม หรือสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษไว หรือมีสภาพที่ยังใชประโยชน
ในทางราชการตอไปได กอนแจงขออนุญาตรื้อถอนตามขอ ๑๙ หรือกอนทําการรื้อถอนตามขอ ๒๐
แลวแตกรณี ใหผูใชที่ราชพัสดุแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน พิจารณาเหตุผลและ
ความจําเปนตลอดจนปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของผูใชที่ราชพัสดุ
ขอ ๒๒ การจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะทําการรื้อถอนหรือการจําหนายวัสดุที่รื้อถอน
แลว หรือการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ถาจําเปนจะตองนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ไปใชเพื่อประโยชนแก
ทางราชการ หรือเพื่อประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล จะตองไดรับอนุญาตจาก
กรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดกอน แลวแตกรณี หลักเกณฑการอนุญาตใหปฏิบัติตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
เงินที่ไดจากการจําหนายตามวรรคหนึ่งใหนําสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคสองใหนําความในขอ ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
--------------------ขอ ๒๓ ที่ราชพัสดุที่ไมไดใชประโยชนในทางราชการ หรือที่ไมไดสงวนไวเพื่อใชประโยชน
ในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา หรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
นอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได
การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนการใหเชาในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย
(๒) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม
(๓) การใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสรางใหแก
กระทรวงการคลัง
(๔) การใหเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น
(๕) การใหเชาอาคารซึ่งเปนที่ราชพัสดุ

๗

การจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชา กรมธนา
รักษจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
การใหเชาที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
ขอ ๒๔ การจัดใหเชาที่ราชพัสดุ การใชสิทธิตามสัญญาเชา และการบอกเลิกสัญญาเชา
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด เวนแตเปนการใหเชาที่ดินที่ผู
เชาใชเปนที่อยูอาศัย หรือการใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรมที่มีกําหนดเวลาเกินสามป การ
ใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสรางใหแกกระทรวงการคลัง การใหเชา
ที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น หรือการใหเชาอาคารซึ่งเปนที่ราชพัสดุ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
กรมธนารักษกอน
การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการใช
สิทธิตามสัญญา และการบอกเลิกสัญญาดังกลาว ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมธนารักษ
ขอ ๒๕ ทีร่ าชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงวนไวแตยัง
ไมไดใชประโยชนในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได แตจะตองเปนการจัดหาประโยชนเปนการ
ชั่วคราว
การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนการใหเชาตามขอ ๒๓ (๑) (๒)
(๔) และ(๕) และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรมหรือ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
การจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรค
หนึ่ง จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดังกลาว และไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ขอ ๒๖ การจัดใหเชาและการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาให
ดําเนินการโดยวิธีประมูลตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ จะ
ดําเนินการโดยไมตองใชวิธีประมูลก็ได
(๑) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย
(๒) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม
(๓) การใหรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชเปนที่ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(๔) การใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชดําเนินงานตามอํานาจหนาที่

๘

(๕) การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุเพื่อดําเนินการจัดหาประโยชนตาม
อํานาจหนาที่
(๖) การใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชในกิจการอันเปนสาธารณกุศลที่ไมไดมุงหากําไร
(๗) การใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อดําเนินการในทางสงเคราะหขาราชการหรือเพื่อสวัสดิการ
ของ ขาราชการ
(๘) การใหเชาที่ราชพัสดุอยางอื่นหรือการจัดทําสัญญาตางตอบแทนใดที่คณะกรรมการที่ราช
พัสดุเห็นวา โดยสภาพไมเหมาะสมที่จะทําการประมูล
ในกรณีการเชาตาม (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๒๗ เงื่อนไขสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา การบอกเลิกสัญญาเชา และแบบสัญญาเชา ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
อัตราคาเชา คาปรับ และคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการจัดใหเชา ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ขอ ๒๘ การปลูกสรางอาคารเพื่อยกกรรมสิทธิ์ใหแกกระทรวงการคลัง ตองใชแบบแปลนการ
กอสรางที่กรมธนารักษกําหนด หรือที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบแลว
ขอ ๒๙ กรณีที่สัญญาเชาระงับเพราะเหตุที่ผูเชาตาย หากทายาทของผูเชาประสงคจะขอเชาแทน
ตอไปตามสัญญาเชาเดิม จะอนุญาตใหทายาทนั้นเปนผูเชาตอไปจนครบกําหนดอายุสัญญาเชาเดิมก็ได
ขอ ๓๐ รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาใหเปน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๓๑ ใหรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีสิทธิใชที่ราชพัสดุไดโดยมิตองเสียคาตอบแทนตาม
บทเฉพาะกาล หรือมีสิทธิใชที่ราชพัสดุตามกฎหมายอื่น รับภาระในการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บํารุงทองที่หรือภาษีอนื่ ใดที่เกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุแทนกระทรวงการคลังตั้งแตวันที่ไดเขาใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นเปนตนไป โดยสงเงินคาภาษีดังกลาวใหแกกรมธนารักษภายในกําหนดเวลา
อยางชาไมเกินสิบหาวันกอนวันสิ้นสุดกําหนดการชําระคาภาษีนั้นเพื่อดําเนินการตอไป
ในกรณีที่มิไดมีการสงเงินคาภาษีดังกลาวใหแกกรมธนารักษภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหสงเงินคาภาษีพรอมเงินเพิ่มและคาปรับสําหรับคาภาษีที่คางชําระ ถามี ใหแกกรม ธนารักษโดยเร็ว
ขอ ๓๒ ที่ราชพัสดุที่สวนราชการ นอกจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ไดรับบริจาค โดยผูบริจาคมีเงื่อนไขใหสวนราชการนั้นดําเนินการจัดหาประโยชนและนํารายไดหรือ
ผลประโยชนจากที่ราชพัสดุดังกลาวไปใชจายในกิจการของสวนราชการนั้น ใหสวนราชการที่รับ
บริจาคดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ และนํารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุนนั้ ไป
ใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นไดตามวัตถุประสงคของผูบริจาค

๙

การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ขอ ๓๓ ที่ราชพัสดุที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยไดรับบริจาคหรือ
ไดมาโดยประการอื่น ใหสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุและนํา
รายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุนั้นไปใชจายในกิจการของสถาบันอุดมศึกษานั้นไดตาม
วัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาหรือตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
การจัดหาประโยชนที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ทบวงมหาวิทยาลัย
กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๔
การสงคืนที่ราชพัสดุ
-------------------------ขอ ๓๔ ใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เลิกใชประโยชนที่ราชพัสดุ
(๒) มิไดใชประโยชนที่ราชพัสดุตามที่ไดรับอนุญาต
(๓) ใชประโยชนที่ราชพัสดุไมครบถวนตามที่ไดรับอนุญาต
(๔) ใชประโยชนที่ราชพัสดุแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต
(๕) เขาครอบครองใชประโยชนที่ราชพัสดุโดยมิไดรับอนุญาตกอน
(๖) มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กรมธนารักษกําหนด
ในกรณีตาม (๑) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกใชประโยชนในที่ราช
พัสดุนั้น
ในกรณีตาม (๒) ถึง (๖) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดสามปที่
ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น
แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไป ใหทํา
ความตกลงกับกรมธนารักษพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามาสิบวันนับแตวันที่ครบ
กําหนดอนุญาตดังกลาว
ขอ ๓๕ เมื่อกรมธนารักษไดแจงใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุที่ตองสงคืนตามขอ ๓๔
และผูใชที่ราชพัสดุมิไดโตแยงภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง กรมธนารักษอาจพิจารณาอนุญาต
ใหผูขอใชที่ราชพัสดุรายอื่นเขาใชหรือครอบครองที่ราชพัสดุนั้นแทน โดยไมจําตองรอใหผูใชที่ราช
พัสดุนั้นสงคืนที่ราชพัสดุกอนก็ได

๑๐

เมื่อมีปญหาเกี่ยวกบการคืนที่ราชพัสดุ หรือการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและไมสามารถทํา
ความตกลงไดระหวางผูใชที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ ใหกรมธนารักษเสนอปญหา
ตอ คณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๓๖ การสงคืนที่ราชพัสดุที่มีผูบุกรุกหรือละเมิดที่ราชพัสดุดังกลาว ใหผูใชที่ราชพัสดุมี
หนาที่ดําเนินการกับผูบุกรุกหรือละเมิดกอนสงคืน ทั้งนี้ เวนแตกรมธนารักษจะพิจารณาเห็นสมควร
แกไขปญหาเอง หรือแกไขปญหารวมกับผูใชที่ราชพัสดุผูสงคืน สวนราชการอื่น หรือผูเกี่ยวของ
ถาปรากฏวามีความเสียหาย หรือนาจะเกิดความเสียหายใด ๆ แกที่ราชพัสดุ ซึ่งเปนการกระทํา
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ ใหกรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดแจงขอมูลการกระทําดังกลาว ให
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานของผูใชที่ราชพัสดุดําเนินการทางวินัยและดําเนินการ
เรียกรองใหมีการรับผิดทางแพงตอไป
บทเฉพาะกาล
---------------------ขอ ๓๗ บรรดาระเบียบและคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหมีผลบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงฉบับนี้
ขอ ๓๘ ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นปกครองดูแล หรือ
ใชประโยชนโดยชอบอยูแลวกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหคงใชตอไปโดยไมตองขอทํา
ความตกลงกับกรมธนารักษใหม แตใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน กฎกระทรวง
นี้
ขอ ๓๙ ที่ราชพัสดุที่รัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลปกครองดูแลหรือใชประโยชนโดยชอบอยูแลว
กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และไดรับการยกเวนคาตอบแทนการใชที่ราชพัสดุมากอนให
แจงขอทําความตกลงเกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุดังกลาวกับกรมธนารักษภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ
แตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และหากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวโดยไมมีการแจงขอใชที่ราชพัสดุ
ก็ใหสิทธิการใชที่ราชพัสดุดังกลาวสิ้นสุดลง
เมื่อไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหรัฐวิสาหกิจใช ที่ราช
พัสดุดังกลาวโดยไมตองเสียคาตอบแทนตอไปไดตามความจําเปนและสมควร และเมื่อไดรับอนุญาต
แลว ใหรัฐวิสาหกิจนั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตใหรัฐวิสาหกิจใชที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

๑๑

ใหไว ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
สมคิด จาตุศรีพิทักษ
(สมคิด จาตุศรีพิทักษ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

