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                      การนําท่ีราชพัสดุไปจัดหาประโยชนเปนการดําเนินการตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และการท่ีจะ
ดําเนินการไดก็ตองเปนท่ีราชพัสดุท่ีไมไดใชประโยชนในทางราชการหรือท่ีไมไดสงวนไวเพ่ือใชประโยชน       
ในทางราชการเพ่ือเพ่ิมมูลคาและสรางรายไดแกรัฐ  โดยมีระเบียบกระทรวงการคลังซ่ึงออกภายใตกฎกระทรวง
ดังกลาวและคําสั่งกรมธนารักษกําหนดหลักเกณฑวิธีการในการดําเนินการ สําหรับอํานาจหนาท่ีในการ        
จัดใหเชา  การใชสิทธิตามสัญญา  การบอกเลิกสัญญาเชา  การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการ
จัดใหเชา  การใชสิทธิตามสัญญาตางตอบแทน และการบอกเลิกสัญญาตางตอบแทนเปนอํานาจหนาท่ีของ
อธิบดีกรมธนารักษ  โดยอธิบดีกรมธนารักษจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ธนารักษพ้ืนท่ี หรือหนวยงาน
ผูใชท่ีราชพัสดุเปนผูดําเนินการแทนก็ได 

ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและใหบริการแก
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ กรมธนารักษจึงไดมอบอํานาจในการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุใหผูวา
ราชการจังหวัด ธนารักษพ้ืนท่ี พรอมท้ังไดจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเก่ียวกับการจัดหา
ประโยชนในท่ีราชพัสดุ เผยแพรใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานดานการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงไดมีการใชคูมือดังกลาวมา     
ระยะหนึ่งแลว ประกอบไดมีการประกาศใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ. 2552 และกรมธนารักษไดออกคําสั่งหลักเกณฑวิธีการในการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุภายใต
ระเบียบดังกลาวใหม ทําใหคูมือการปฏิบัติงานท่ีจัดทําข้ึนไมเปนปจจุบัน ดังนั้น กรมธนารักษจึงไดแตงตั้ง
คณะทํางานปรับปรุงคูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ    
เพ่ือจัดทําคูมือฯ ท่ีเปนปจจุบัน ซ่ึงการดําเนินการไดรวบรวมและจัดหมวดหมูตามลักษณะของกระบวนงาน  
แบงเปน 6 หมวด ประกอบดวย หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป หมวด 2 ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการจัดให
เชาท่ีราชพัสดุ หมวด 3 ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการบริหารสัญญาและการดําเนินการตางๆ ในระหวางการเชา 
หมวด 4 ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืน หมวด 5 ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติ ในการ
ดําเนินการพัฒนาท่ีราชพัสดุท่ีเขาหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 และหมวด 6 การดําเนินการในเรื่องอ่ืนๆ พรอมกับไดรวบรวมระเบียบ 
คําสั่ง หลักเกณฑตางๆ และกรณีตัวอยางบางกระบวนงานเทาท่ีจะรวบรวมได แนบทายเปนภาคผนวกเพ่ือใช
เปนเอกสารอางอิงและอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาผูปฏิบัติงานโดยมุงหวังท่ีจะใหเจาหนาท่ีไดถือเปนแนว
ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการโปรงใสและตรวจสอบได  

  สุดทายนี้  ตองขอขอบคุณสํานักงานธนารักษพื้นที ่ทุกพื้นที ่ที ่ไดใหความรวมมือในการ      
ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทําคูมือใหครบถวนสมบูรณในเนื้อหาสาระ      
และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือดังกลาวจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจและ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน ท้ังนี้ หากทานใดมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมก็ขอได
โปรดแจงใหกรมธนารักษทราบในโอกาสตอ ๆ ไปดวย 

                                                                                  คณะผูจัดทํา 
                                                                               กุมภาพันธ  2556 
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บทนํา 
 

 

 ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช  ท่ีดินในราชอาณาจักรไทยท้ังหมดเปนสิทธิเด็ดขาดของพระเจาแผนดิน 
พระองคอาจจะยกใหแกผูใดก็ได เชน ใหขาราชการเปนบําเหน็จความดีความชอบใหราษฎรเขาทํากิน แตทรงไว
ซ่ึงสิทธิท่ีจะเรียกคืน (เวนคืน) เสียเม่ือใดก็ไดโดยไมตองจายคาชดเชยแตอยางใด  ตอมาไดยินยอมใหราษฎร              
มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน จึงไดมีการแบงแยกประเภทท่ีดินของรัฐข้ึนวา  ประเภทใดเปนทรัพยสินของแผนดินและ
ประเภทใดเปนท่ีซ่ึงราษฎรมีสิทธิในท่ีดินไดความจําเปนในการจัดการท่ีดินของรัฐ และในสวนท่ีใชในกิจการของ
รัฐบาลก็ไดมีพระราชบัญญัติกรมราชพัสดุ ร.ศ. 109 (ประมาณ พ.ศ. 2433) ข้ึนเปนแบบแผนสําหรับราชการ
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ โดยมีอธิบดีกรมราชพัสดุอยูในบังคับเสนาบดีพระคลังมหาสมบัติมีหนาท่ี
รับผิดชอบราชการในกรมราชพัสดุ กําหนดหนาท่ีราชการของกรมราชพัสดุคือ ดูแลรักษาทรัพยสินท่ีมีหรือ
สงวนไวใชในราชการ  ซ้ือสิ่งของตางๆ ไวใชในราชการ หรือใหขายสิ่งของใหกรมตางๆ  โดยกรมนั้นๆ จะตกลง
กับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจะเบิกเปนเงินหรือเปนของหรือทําหนาท่ีขายทรัพยสินท่ีเลิกใชราชการแลว  

พระราชบัญญัติกรมราชพัสดุ ร.ศ. 109  มิไดบัญญัติโดยชัดแจงวา ท่ีตึกท่ีดินหลวงประเภทใดบาง
ท่ีอยูในอํานาจการจัดการของกรมราชพัสดุ สวนราชการตางๆ จึงยังคงถือครองท่ีดินและอาคาร รวมท้ัง
ดําเนินการจัดหาประโยชนในท่ีดินดังกลาวอยูตอไปโดยมิไดสงมอบใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จนถึง ร.ศ. 140 
ตรงกับ พ.ศ. 2464  รองเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเห็นวา สมควรท่ีจะรวบรวมท่ีราชพัสดุไวท่ี
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเพียงแหงเดียว  จึงไดมีหนังสือท่ี 205/23400 ลงวันท่ี 14 มีนาคม   
พุทธศักราช 2464 กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ขอพระราชทาน    
ราชานุญาตจัดการกับเจากระทรวงตางๆ  ใหรวบรวมบรรดาท่ีดินของหลวงอันยังกระจัดกระจายอยูท่ัว               
ทุกกระทรวงนั้นมาข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุไวทางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเสียทางเดียว  เม่ือกระทรวงและ
กรมตางๆ  ตองการท่ีหลวงเพ่ือประโยชนราชการแผนกใดอยางไรก็ยืมไปเพ่ือประโยชนราชการนั้นได 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระบรมราชโองการท่ี 65/507 วันท่ี 25 มีนาคม 
พุทธศักราช 2464  เห็นชอบใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจัดการกับกระทรวงตางๆ  เพ่ือรวบรวมบรรดา
ท่ีดินของหลวงในกระทรวงตางๆ มาข้ึนทะเบียนไวทางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเสียทางเดียว   เพ่ือปกครอง
เปนหลักฐานสืบไป ซ่ึงพระบรมราชโองการท่ี 65/507 ดังกลาวมีสภาพบังคับเปนกฎหมายท่ีกระทรวงและ
กรมตางๆ ตองปฏิบัติตาม  
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แมวาจะได มีพระบรมราชโองการดังกลาวแลวก็ตาม  ในทางปฏิบัติ ก็ยังคงมีปญหาอยู                 
เพราะความหมายของ คําว า  “ท่ี ดินราช พัสดุ”  หรือ   “ท่ี ร าช พัสดุ” ยั ง ไม เปน ท่ี เข า ใจตรง กัน                                
แมกระทรวงการคลังจะไดออกระเบียบและปรับปรุงระเบียบเก่ียวกับท่ีดิน สิ่งปลูกสรางราชพัสดุเรื่อยมาตั้งแต 
ป พ.ศ. 2465 – 2485  ปญหาการโตแยงกับสวนราชการอ่ืนก็ยังมีอยู  ประกอบกับหลังจากท่ีไดมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในป  พ.ศ. 2475  มีการออกกฎหมายตางๆ มาบังคับใชอีกมาก เปนตนวา 
พระราชบัญญัติเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน  พระราชบัญญัติเก่ียวกับการหวงหามท่ีดิน พระราชบัญญัติ
เก่ียวกับการออกโฉนดท่ีดิน  ทําใหเกิดความไมชัดเจนในการปฏิบัติจึงกอใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ
เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 

ดังนั้น ในป พ.ศ. 2518 กระทรวงการคลังไดขอออกกฎหมาย 2 ฉบับ เพ่ือแกปญหาในการ
บริหารจัดการท่ีราชพัสดุ คือ พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยใหเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้วา เนื่องในปจจุบันนี้ไมมีกฎหมายวาดวยการปกครองดูแลรักษาท่ีราชพัสดุใหเปนไป  
โดยมีระเบียบและหลักเกณฑท่ีแนนอน ทําใหเกิดปญหายุงยากในทางปฏิบัติหลายประการ  สมควรใหมี
กฎหมายวาดวยการจัดระเบียบท่ีราชพัสดุข้ึนโดยเฉพาะ โดยใหกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการนี้
เพ่ือการประหยัดและขจัดปญหางานซํ้าซอนกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน  และพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 216 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2515 (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2518 
โดยใหเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้วา  โดยท่ีไดมีกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุโดยให
กระทรวงการคลังมีอํานาจหนาท่ีในการปกครอง  ดูแลและบํารุงรักษา  รวมท้ังจัดหาประโยชนและทํานิติกรรม
เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ  สมควรแกไขอํานาจหนาท่ีของกระทรวงการคลังตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 216 
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2515 ใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึนเพ่ือกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
กระทรวงการคลังในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใหชัดเจน ซ่ึงพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนท่ี 54 ฉบับพิเศษ พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 จึงมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 6 มีนาคม  พ.ศ. 2518 เปนตนมา 
 
 
 
 

ความหมายของ“ท่ีราชพัสดุ” 

พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4   บัญญัติไววา 
มาตรา  4 “ท่ีราชพัสดุ” หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด 

เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้ 
(1)  ท่ีดินรกรางวางเปลาและท่ีดินซ่ึงมีผูเวนคืน หรือทอดท้ิง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดย

ประการอ่ืนตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
(2) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพ่ือประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน     

เปนตนวา ท่ีชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ 
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลและขององคการปกครองสวนทองถ่ิน    

ไมถือวาเปนท่ีราชพัสดุ  

สวนท่ี 2  ความหมายของคําวา “ท่ีราชพัสดุ” 
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา  1307 บัญญัติไววา  “ทานหามมิใหยึดทรัพยสินของแผนดิน            
ไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม” จะเห็นไดวาทรัพยสินของแผนดินนั้น จะมีท้ัง
ประเภทท่ีเปนทรัพยสินธรรมดาและประเภทท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  ดังนั้น ท่ีราชพัสดุจึงแยกออกไดเปน 
2 ประเภท  คือ 

1) อสังหาริมทรัพยท่ีเปนทรัพยสินของแผนดินธรรมดาซ่ึงมิไดใชเพ่ือสาธารณประโยชนหรือ
สงวนไวเพ่ือประโยชนรวมกัน...เชน 

1.1)  ท่ีราชพัสดุท่ีไดมาโดยการยึดมาจากการคางชําระภาษีหรือตกมาเปนของแผนดิน
ตามมาตรา 17 แหงธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 แลวมิไดใชเปนสํานักราชการ
บานเมืองแตนําไปจัดหาประโยชน  

1.2)  ท่ีราชพัสดุท่ีรัฐไดเขาถือครองเชนบุคคลท่ัวไปเชน ท่ีราชพัสดุท่ีใชเปนบานพัก
ขาราชการ (คณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินิจฉัยไวตามเลขเสร็จท่ี 230/2512 วา ท่ีดินราชพัสดุท่ีใชปลูกสราง 
บานพักครูยอมเปนประโยชนแกครูโดยเฉพาะเทานั้น ไมอาจถือไดวา ไดใชเพ่ือสาธารณประโยชนดังเชนเปน
ท่ีตั้งสํานักราชการบานเมืองจึงไมเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 1304 ) 

2)  อสังหาริมทรัพยท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ซ่ึงใชเพ่ือสาธารณประโยชนหรือสงวนไว
เพ่ือประโยชนรวมกัน เชน  สํานักราชการบานเมือง ปอม โรงทหาร กําแพงเมือง-คูเมือง ท่ีดินซ่ึงมีพระบรมราชโองการ
หรือประกาศสงวนหวงหามสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช หรือมีกฎหมายหรือประกาศตามกฎหมายวาดวยการ
สงวนหวงหามไวใชในราชการของกระทรวง  ทบวง  กรม ตางๆ หรือท่ีดินท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนของทบวงการเมือง 
(กระทรวง ทบวง กรม)  โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

คําวา  “อสังหาริมทรัพย” ทรัพยสินใดบางท่ีเปนอสังหาริมทรัพย  จะพิจารณาไดจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 139 ท่ีบัญญัติไววา“ อสังหาริมทรัพย หมายความวา  ท่ีดินและ
ทรัพยอันติดอยูกับท่ีดินมีลักษณะเปนการถาวร  หรือประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดินนั้นและหมายความรวมถึง
ทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับท่ีดินหรือทรัพยอันติดอยูกับท่ีดิน  หรือประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดินนั้นดวย ” 

ดังนั้น  ท่ีราชพัสดุจึงหมายความรวมถึงทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพยทุกลักษณะตาม
มาตรา 139  ดังกลาว 

 
 
 
 
 

1)  โดยการซ้ือ เม่ือพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใชบังคับ   สวนราชการตางๆท่ีจัดซ้ือมาจะตอง
ดําเนินการใหจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิท่ีดินเปนชื่อกระทรวงการคลังตามนัยมาตรา  5 แหง
พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518  สวนท่ีซ้ือกอนพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใชบังคับและ 
ไดจดทะเบียนในนามตนเอง  สวนราชการนั้นก็จะตองโอนเปลี่ยนชื่อมาเปนกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ตามนัยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

 

สวนท่ี 3  การไดมาซึ่งท่ีราชพัสดุ 
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2)  โดยการแลกเปล่ียน  เปนการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุเพ่ือแลกเปลี่ยนกับท่ีดินของบุคคลอ่ืน เชน วัด 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคล ราษฎร เปนตน การดําเนินการในเรื่องนี้ตองดําเนินการ
ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 สวนการดําเนินการกอนพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ. 2518 ใชบังคับก็ตองดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวลกฎหมายท่ีดิน 

3)  โดยการรับบริจาคหรือมีผูยกให  เม่ือมีการบริจาคหรือยกท่ีดินใหแกทางราชการ เชน ใหท่ีดินเพ่ือใชเปน
สถานท่ีสรางโรงพยาบาล  สถานีตํารวจ  ซ่ึงเปนการยกท่ีดินใหแกสวนราชการท่ีเปนกระทรวง  ทบวง  กรม               
ก็จะมีผลใหท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนทรัพยสินของแผนดินท่ีเปนท่ีราชพัสดุ   ซ่ึงจะตองให
กระทรวงการคลังเขาถือกรรมสิทธิ์ตามนัยมาตรา 4 และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
และในสวนท่ีไดรับมากอนพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใชบังคับก็ตองโอนใหกระทรวงการคลังตามนัย
มาตรา  11 แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  พ.ศ. 2518 

4)  โดยผลของสัญญา เชน  ในการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุจะมีการจัดใหเชาประเภท “การใหเชาท่ีดิน
เพ่ือปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธิ์อาคารท่ีปลูกสรางใหแกกระทรวงการคลัง” 

5)  โดยการหวงหาม  หากเปนการไดมาในชวงกอนพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามท่ีดินรกรางวางเปลา
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  พุทธศักราช  2478  ก็จะเปนโดยพระบรมราชโองการ  ประกาศ
สมุหเทศาภิบาล  ประกาศผูวาราชการจังหวัด  ประกาศนายอําเภอ 

6)  โดยการหวงหามหลังพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามท่ีดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน  พุทธศักราช  2478  โดยมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามฯ และเม่ือประมวลกฎหมายท่ีดิน
ใชบังคับก็จะตองอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 8 ทวิ  ข้ึนทะเบียนเพ่ือเปนของทบวงการเมือง
หรือใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการโดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือสวนราชการหรือทบวงการเมืองไดเขาใชประโยชนแลวท่ีดินท่ีหวงหามนั้น   ก็จะตกเปนท่ีราชพัสดุ 

7)  โดยการเวนคืน  เปนการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เชน 
ท่ีต้ังสนามบินสุวรรณภูมิ ไดมาโดยการเวนคืนเพ่ือสรางสนามบินพาณิชย  ท่ีตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดมา
โดยการเวนคืนเพ่ือใชในราชการกระทรวงพาณิชยตอมาเม่ือเลิกใชแลว จึงใชเปนท่ีตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เปนตน 

8)  โดยการริบทรัพยสิน  เปนการไดมาโดยบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหริบทรัพยสินนั้นมาเปนของแผนดิน 
เชน ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  เปนตน 

 

 

 
 ดังท่ีไดกลาวแลววา ท่ีราชพัสดุเปนอสังหาริมทรัพยท่ีเปนทรัพยสินของแผนดินท่ีมีไวใชในกิจการ
ของรัฐบาล  ใชเปนท่ีตั้งสํานักราชการบานเมืองและเพ่ือประโยชนในทางราชการของกระทรวง ทบวง  กรม
ตางๆ มาต้ังแตสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช วิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปจจุบันโดยมีหนวยงานของรัฐ และองคกร

สวนท่ี 4  การบริหารจัดการท่ีราชพัสดุ 

 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ บทนํา 
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อ่ืนของรัฐเปนผูรวมใชประโยชนไดดวย ดังนั้น เจตนารมณหลักของการมีไวซ่ึงท่ีราชพัสดุก็ยังคงยึดถือเสมอมาวา  
มีไวใชประโยชนในทางราชการเปนความสําคัญลําดับแรก  สวนการนําไปจัดหาประโยชนหรือจัดใหเชาเพ่ือนํา
รายไดเขารัฐเปนความสําคัญลําดับรอง   ซ่ึงในการบริหารจัดการท่ีราชพัสดุโดยนําท่ีราชพัสดุไปจัดหาประโยชนนั้น
แมวากระทรวงการคลังจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในท่ีราชพัสดุตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ              
ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518  แตก็มิไดมีอํานาจในการดําเนินการไดโดยอิสระในฐานะเจาของเหมือนเอกชนท่ัวไป 
การบริหารจัดการดังกลาวตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ท่ีบัญญัติใหมี 
“คณะกรรมการท่ีราชพัสดุ” และให “คณะกรรมการท่ีราชพัสดุ” มีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายหลักเกณฑ
และวิธีการในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ โดยหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการท่ีราชพัสดุกําหนดใหตราเปนกฎกระทรวง ปจจุบันคือกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับการจัดหาประโยชน
ในท่ีราชพัสดุกําหนดไวในหมวด 3 ขอ 23 ถึงขอ 33  เปนตนวา  การจะนําท่ีราชพัสดุมาจัดหาประโยชนได
จะตองเปนท่ีซ่ึงไมไดใชประโยชนในทางราชการหรือท่ีไมไดสงวนไวเพ่ือใชประโยชนในทางราชการ   ลักษณะ
ของการจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา  อํานาจหนาท่ีในการจัดใหเชา  การใชสิทธิตามสัญญา   การบอกเลิก
สัญญาเชา  การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดใหเชา การใชสิทธิตามสัญญาตางตอบแทน  
และการบอกเลิกสัญญาตางตอบแทน  การจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุท่ีอยูในความครอบครองของกระทรวง 
ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วิธีการจัดใหเชาหรือการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจาก
การจัดใหเชาโดยท่ัวไปใหกระทําโดยวิธีการประมูล ฯลฯ 

 สําหรับระเบียบท่ีออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล  
บํารุงรักษา  ใชและจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัดหาประโยชน
ในท่ีราชพัสดุขณะนี้มีอยูดวยกัน 2  ฉบับ  คือ 
 (1)  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการระเบิดและยอยหินในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2537 
 (2)  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552        
โดยมีคําสั่งกรมธนารักษท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชน       
ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 บังคับใชอีก 5 ฉบับ  คือ  

(2.1) คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี  296/2553 สั่ง  ณ  วันท่ี  29 มิถุนายน 2553  เรื่อง
หลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชา คาตอบแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ       

(2.2) คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี  297/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง
หลักเกณฑการกําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ และคาเสียหาย  

(2.3) คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 298/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง
หลักเกณฑการประกาศรับฟงความคิดเห็นเม่ือมีการปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา  

(2.4) คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 299/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง
หลักเกณฑการใหสิทธิการเชา การกําหนดทุนจดทะเบียน และการจัดใหผูเชาชวงเชาเม่ือมีการนําท่ีราชพัสดุไป
ใหเชาชวงโดยไมไดรับอนุญาต 

(2.5) คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 300/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่องการ
กําหนดความหมายของการทําไร  ทํานา ปลูกพืชสวน พืชผัก เลี้ยงสัตว และการเกษตร รวมท้ังกําหนดเวลาให
ผลผลิตของพืชสวน 
 



แนวทางการวิเคราะหศักยภาพที่ราชพัสดุในเบื้องตน 1-1 

 

 
 
 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 
 

สวนท่ี 1  แนวทางการวิเคราะหศักยภาพท่ีราชพัสดุในเบ้ืองตน 
 การวิเคราะหศักยภาพท่ีราชพัสดุเปนกระบวนการท่ีสําคัญในอันดับแรกท่ีผูปฏิบัติจะตองมีความรู
เบื้องตนกอนท่ีจะบริหารจัดการท่ีราชพัสดุใหเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีนั้น ๆ และสอดคลองตอนโยบายจังหวัด 
กรมธนารักษ และรัฐบาล รวมท้ังเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในทางปฏิบัติท้ังในดานผลประโยชนตอบแทน
และการใชทรัพยากรท่ีดินท่ีมีอยูอยางคุมคา  ดังนั้น ในบทนี้จะเปนเพียงการนําแนวทางบางสวนของการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการมาใชเพ่ือวิเคราะหศักยภาพท่ีราชพัสดุ ซ่ึงมีองคประกอบท่ีจะตองตรวจสอบดังนี้ 

 1.  สภาพท่ีดิน  
  ขอมูลทะเบียนท่ีราชพัสดุ ใหตรวจสอบขอมูลทะเบียนท่ีราชพัสดุ  ประวัติการ 
     ไดมาของท่ีดิน  และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน 
  ท่ีตั้ง ตั้งอยูท่ีใด  อยูในเขตเทศบาลหรือไม  เนื้อท่ีประมาณเทาใด  ลักษณะ  รูปราง 
   และอาณาเขตของท่ีดินเปนอยางไร มีระยะหางจากท่ีสําคัญใดบาง ท่ีดินเปนแอง

  หรือบอหรือไม  และลึกเทาไร  น้ําทวมหรือไม  เปนตน 
 มูลคา ใหตรวจสอบราคาประเมินท่ีดินท่ีกรมธนารักษกําหนดไวเพ่ือจดทะเบียนสิทธิและ
  นิติกรรม และราคาซ้ือขายท่ีดินในตลาดของปกอน  และปปจจุบัน  หรือราคา 
  ซ้ือขายครั้งสุดทายท่ีจะสามารถทราบได  ท้ังนี้  อาจสืบทราบไดจากสํานักงานท่ีดิน, 
  เทศบาล, ธนาคารพาณิชย, สมาคมหอการคาจังหวัด  เปนตน 
        แผนท่ี จัดทําแผนท่ีท่ีดินโดยละเอียด และแผนท่ีสังเขปโดยรอบท่ีดิน รัศมีประมาณ 3  กม. 

 2.  การใชประโยชนในปจจุบัน 
 ปจจุบันมีการใชประโยชนในท่ีดินอยางไร  มีสวนราชการใดครอบครองใชประโยชน หรือ
รัฐวิสาหกิจใดเชา หรือมีราษฎรเชาหรือครอบครอง และมีสิ่งปลูกสรางอะไรในท่ีดิน จะมีเนื้อท่ีท่ีใชประโยชนใน
การพัฒนาอยางไร  เปนตน 

 3.  สภาพแวดลอมและสภาพเศรษฐกิจรอบพ้ืนท่ี 
 สภาพการใชประโยชนท่ีดินโดยรอบ (รัศมี 3 กม.)  ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินวาเปนอยางไร 
เชน เปนชุมชนอยูอาศัย, ศูนยการคา, สวนราชการหรือสถานท่ีสําคัญอะไรบาง 
 

1 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 1 

 

แนวทางการวิเคราะหศักยภาพที่ราชพัสดุในเบื้องตน 1-2 

 

 โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ถนน ประปา ไฟฟา โทรศัพท ระบบโทรคมนาคม ระบบขนสง 
และอ่ืน ๆ มีความพรอมท่ีจะเขาถึงท่ีดินท่ีจะพัฒนาไดสะดวกหรือไม ทางเขาออกท่ีดินกวางหรือแคบ มีทางเขา 
- ออกก่ีทาง การจราจรหนาโครงการเปนอยางไร กลาวโดยสรุป ตองชี้ใหเห็นวาในปจจุบันและในอนาคตจะมีการ
จัดรูปแบบดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอยางไร จะเปนการสนับสนุนหรือ
เปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการหรือไม  (กรณีท่ีไมทราบใหแจงวายังไมทราบ) 

 4.  ภาวะเศรษฐกิจ 
 เฉพาะในพ้ืนท่ี        :   ใหตรวจสอบสภาวะเศรษฐกิจโดยท่ัวไปของจังหวัดและอําเภอในพ้ืนท่ี
นั้น ๆ โดยสังเขป เชน ประชากรมีจํานวนเทาใด  ประกอบอาชีพและมีรายไดจากการผลิตสินคาและบริการ
ชนิดใด ระดับรายไดโดยเฉลี่ยของประชากรในพ้ืนท่ีสูงต่ําเพียงใด  เปนตน 
 เศรษฐกิจภูมิภาค     :     เปนภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจโดยท่ัวไปของภูมิภาคท่ีจังหวัดนี้ตั้งอยู 
ท้ังนี้  ใหติดตอขอขอมูลจากสวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาประกอบในการพิจารณาเพ่ิมเติม 

 5. วิเคราะหความพรอมและความเปนไปไดในการจัดเตรียมท่ีราชพัสดุเพ่ือนํามาจัดประโยชน
ในกําหนดเวลาท่ีแนนอน 
 ใหตรวจสอบข้ันตอนการทํางานในเรื่องตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความพรอมและเปนไปไดในการเตรียม
พ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนา เชน   
 -  การรื้อยายสวนราชการท่ีใชประโยชนอยูเดิม  ใหตรวจสอบวาจะใหสวนราชการยายไปอยูใน
บริเวณใด และมีสิ่งปลูกสรางอะไรท่ีจะตองกอสรางชดเชยบาง  
 -  การโยกยายผูอยูอาศัย ใหกําหนดแนวทางหรืออุปสรรคในการโยกยายผูอยูอาศัย เปนตน 

 6. วิเคราะหขอจํากัดการอนุมัติใหใชท่ีดินของสวนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 ใหตรวจสอบหรือคาดคะเนวา ในปจจุบันหรือในอนาคตจะมีขอกฎหมายหรือระเบียบอะไรบางท่ี
เปนขอจํากัดหรือเปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการ เชน ขอกําหนดผังเมือง เทศบัญญัติ กฎหมายสิ่งแวดลอม  
การตัดถนนผาน ฯลฯ 

 7. แนวโนมและรูปแบบการเลือกโครงการพัฒนา 
 เม่ือพิจารณาตามสภาพและเหตุผลตาง ๆ ของท่ีดินแลว จะสามารถดําเนินโครงการอะไรไดบาง  
(กําหนดไดหลายรูปแบบ เชน โรงแรม อาคารพาณิชย อาคารท่ีอยูอาศัยและสํานักงาน ศูนยการคา 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา หองสมุดประชาชน  ฯลฯ และรูปแบบโครงการอะไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด  โดย
พิจารณาถึงแนวโนมขอมูลสนับสนุนโครงการตามขอ 1 - 6) 
 8. วิเคราะหภาวะตลาด  ภาวะเศรษฐกิจ 
 เปนการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีและของประเทศโดยเฉพาะอุปสงคและอุปทานของ
ตลาดของรูปแบบโครงการท่ีเลือกแลว  โดยพิจารณาท้ังในอดีต  ปจจุบัน  และในอนาคตวาเปนอยางไรบาง  
เพ่ือเปนขอสนับสนุนวาโครงการท่ีไดเลือกตามขอ 7 สามารถดําเนินการได  โดยใหหาขอมูลสถิติเพ่ือแสดงให
เห็นความเปนไปไดของโครงการมาประกอบดวย 
 9. วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
 (การวิเคราะหในหัวขอนี้  ถาไมสามารถพิจารณาไดใหแสดงความเห็นและขอมูลเทาท่ีจะมี  เพ่ือ
ขอใหคณะเจาหนาท่ีจะไปสํารวจวิเคราะหศึกษาเพ่ิมเติมได) 
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แนวทางการวิเคราะหศักยภาพที่ราชพัสดุในเบื้องตน 1-3 

 

 ทางดานเทคนิคของโครงการ  -  ใหกําหนดรายละเอียดโดยสังเขปของรูปแบบโครงการท่ีเลือก
แลววาเปนอยางไร  เชน  เปนอาคารก่ีชั้น  เนื้อท่ีปลูกสรางและเนื้อท่ีใชสอยประมาณเทาไร  ลักษณะของการ
ใชประโยชนอาคารเปนอยางไร  มูลคาราคาคากอสรางอาคารเทาไร  เปนตน  ท้ังนี้  จะตองสอดคลองหรือไม
ขัดตอกฎระเบียบเก่ียวกับการกอสรางและขอกําหนดสิ่งแวดลอมตามขอ 6 และคุมกับมูลคาของท่ีดินตามราคา
ตลาด  กับสอดคลองกับภาวะตลาดท่ีไดวิเคราะหตามขอ 8  เปนการชี้ใหเห็นวาโครงสรางหรือรูปแบบของ
โครงการท่ีไดเลือกสรรแลวมีความเหมาะสมตอการใชประโยชนอยางไร เชน มีบริเวณพอเหมาะ  มีถนนเขา-
ออกไดสะดวก  มีโครงสรางท่ีแข็งแรงทนทานตอสภาพการใชงาน  เปนตน 
 ทางการเงินของโครงการ  - เปนการแสดงรายรับ-รายจาย  ฐานะการเงินและวิธีการจัดหาเงินทุน
เพ่ือนํามาใชจายในโครงการของผูท่ีจะลงทุน  เพ่ือชี้ใหเห็นวา  โครงการดังกลาวมีความเปนไปไดทางดาน
การเงิน (โครงการมีกําไรและไมมีอุปสรรคทางดานการเงิน)  และผูพัฒนามีศักยภาพท่ีจะดําเนินโครงการไดโดย
สําเร็จ 
 สรุปความเปนไปได  - เปนการสรุปผลการวิเคราะหในทุก ๆ ดานวา  โครงการท่ีไดนํามาพัฒนา
จะสามารถดําเนินไปไดโดยไมมีอุปสรรคแตอยางใด  และมีระดับความสําเร็จสูงเพียงใด 

 การวิเคราะหศักยภาพท่ีราชพัสดุดังกลาวจะใชประโยชนในรูปแบบใดนั้น จะข้ึนอยูกับขอเท็จจริง
ของพ้ืนท่ีวามีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาในรูปแบบใด โดยการใหน้ําหนักหัวขอที่สะทอนการใชประโยชนใน
เรื่องนั้น ๆ มากท่ีสุด ซ่ึงไมจําเปนจะตองนํามาจัดหาประโยชนเทานั้น แตจะตองคํานึงถึงนโยบายของจังหวัด 
กรมธนารักษ และรัฐบาลเพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรภาครัฐไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และการรักษา
สภาพสิ่งแวดลอม  (ดูรายละเอียดการศึกษาความเปนไปไดของโครงการในเบื้องตนตามหนังสือกรมธนารักษ ท่ี 
กค 0406/ว 28  ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2533 และหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0422/ว 81  ลงวันท่ี 12 
เมษายน 2543) 
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สวนท่ี 2  การรับคําขอ 

คําขอ    หมายถึง    หนังสือคํารองขอท่ีผูขอไดยื่นตอเจาหนาท่ีเพ่ือใหผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการ   และ
หมายความรวมถึง   เอกสาร   แบบแปลน   แผนผัง  รายละเอียดอ่ืนท่ีตองมีประกอบคําขอ    
     

การยื่นคําขอ  ใหดําเนินการตามแบบฟอรม  ดังนี้ 
    1.  แบบคําขอโอนและขอรับโอนสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุ  (แบบ จป.3901)     
   2.  แบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ  (แบบ จป.3902)      
 3.  แบบคําขอเชาท่ีราชพัสดุแทนผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรม (แบบ จป.3903)   
 4.  แบบคําขอนําสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพันเงินกู  (แบบ จป.04)   
โดยใหเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอใหแลวเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ  เมื่อถูกตอง
สมบูรณก็ใหดําเนินการบันทึกคําขอ   หากเห็นวาไมถูกตองสมบูรณ  ใหชี้แจงความไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ท้ังหมดใหผูยื่นคําขอทราบ   เพื่อแกไขใหถูกตองสมบูรณกอน     หากไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ียื่นคําขอใหผูยื่นคําขอรีบดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ   โดยไมตองบันทึกคําขอ 
  
 

เอกสารประกอบการยื่นคําขอ 

เอกสารท่ีผูขอจะตองนํามายื่นใหแกเจาหนาท่ีในแตละเรื่องมีรายการ ดังตอไปนี้ 

1. การจัดใหเชาท่ีราชพัสดุเพ่ืออยูอาศัยและเพ่ือประกอบการเกษตร 
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ   จํานวน 1 ชุด 

หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
- แผนท่ีสังเขปบริเวณท่ีขอเชา     จํานวน 1 ชุด 

2. ผูเชาท่ีดินราชพัสดุขอปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ   จํานวน 1 ชุด 

หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
- สัญญาเชา (ฉบับจริง) 

3. การตออายุสัญญาเชาท่ีราชพัสดุ 
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ   จํานวน 1 ชุด 

หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
- สัญญาเชาฉบับเดิม (ฉบับจริง) 
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การรับคําขอ 1-5 

 

4. การโอนสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุ 
ผูขอโอน 

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ    จํานวน 1 ชุด                                         
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง)  
และถายสําเนาพรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถายสําเนา            จํานวน 1 ชุด                                                   

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)     
- หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส     จํานวน 1 ชุด 

 บัตรประชาชน และทะเบียนบานของคูสมรส และถายสําเนา            จํานวน 1 ชุด                             
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 ทะเบียนสมรส/หยา และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
- สัญญาเชาฉบับเดิม/ใบสําคัญแสดงการเชาท่ีราชพัสดุ/บัตรประจําตัวผูเชา (ฉบับจริง)                                    

ถาเอกสารดังกลาวสูญหาย/ไมพบ ใหไปแจงความหายท่ีสถานีตํารวจ                                                    
และนําใบแจงความหายดังกลาว ไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกลาว 

- สําเนาใบเสร็จการชําระเงินเบี้ยประกันอัคคีภัย/กรมธรรมประกันอัคคีภัย     จํานวน 1 ชุด                                         
ของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ปปจจุบัน (กรณีสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ)  

ผูรับโอน 
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ      จํานวน 1 ชุด                                         

หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรอง                               
สําเนาถูกตอง  

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 

5. การขอเชาท่ีราชพัสดุแทนผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรม 
เอกสารของผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรม 

- สัญญาเชาฉบับเดิม/ใบสําคัญแสดงการเชาท่ีราชพัสดุ/บัตรประจําตัวผูเชา      จํานวน 1 ชุด                                     
(ฉบับจริง) ถาเอกสารดังกลาวสูญหาย/ไมพบ ใหไปแจงความหายท่ีสถานีตํารวจ                                                   
โดยนําใบบันทึกประจําวันดังกลาวไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกลาว 

- ใบมรณะบัตรของผูเชาเดิม (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด 
- คูสมรสของผูเชาเดิม (คูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย)      

 ใบจดทะเบียนสมรส/หยา (ฉบับจริง) และถายสําเนา   จํานวน 1 ชุด 
  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 กรณีท่ีมีชีวิตอยู บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบาน (ฉบับจริง)          จํานวน 1 ชุด                                   
  และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 กรณีท่ีไมมีชีวิต  สําเนาใบมรณะบัตร พรอมรับรองสําเนา (ฉบับจริง) จํานวน 1 ชุด 

เอกสารท่ีทายาทโดยธรรมของผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรม จะตองจัดเตรียมใหครบถวน 
- หนังสือสละสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุ     จํานวน 1 ชุด 
- หนังสือการสละสิทธิการขอถอนเงินประกัน     จํานวน 1 ชุด 
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- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ           จํานวน 1 ชุด                          
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา                                                      
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของผูขอเชาแทน/ผูท่ีสละสิทธิการเชาท้ังหมด 

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง                   จํานวน 1 ชุด                                
ของผูขอเชาแทน/ผูท่ีสละสิทธิการเชาท้ังหมด 

- คูสมรสของผูท่ีสละสิทธิการเชา/สละสิทธิการขอถอนเงินประกัน (คูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย)   
 สําเนาใบจดทะเบียนสมรส/หยา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   จํานวน 1 ชุด 
 กรณีท่ีมีชีวิตอยู  -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบาน   จํานวน 1 ชุด 
                                 พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

-  หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส จํานวน 1 ชุด 
 

 กรณีท่ีไมมีชีวิต สําเนาใบมรณะบัตร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด 
- สําเนาใบเสร็จการชําระเงินเบี้ยประกันอัคคีภัย/กรมธรรมประกันอัคคีภัย ของบริษัท ทิพยประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) ปปจจุบัน (กรณีสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ)  

6. การขอนําสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือ
บุคคลภายนอก 

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ   จํานวน 1 ชุด 
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)    จํานวน 1 ชุด 
- สัญญาเชา (ฉบับจริง) 
- หนังสือหรือหลักฐานยินยอมใหกูเงินจากสถาบันการเงินหรือผูใหกู  โดยระบุวงเงินและระยะเวลาท่ีขอกู 

7. การขอปลูกสราง ซอมแซม หรือตอเติมบานพักอาศัยในท่ีดินราชพัสดุเพ่ืออยูอาศัย 
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ   จํานวน 1 ชุด 

หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
- แบบแปลนจํานวน 7 ชุด และรายการประกอบแบบแปลนจํานวน 3 ชุด 
- หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปตยกรรมควบคุม จํานวน 3 ชุด                                                                 

ของผูออกแบบ (กรณีการขอกอสรางเปนลักษณะอาคาร ค.ส.ล) 
- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปตยกรรมควบคุม จํานวน 3 ชุด  

          ของผูออกแบบ (กรณีการขอกอสรางเปนลักษณะอาคาร ค.ส.ล) 
- รายการคํานวณโครงสรางอาคาร     จํานวน 3 ชุด  

(กรณีการขอปลูกสรางเปนลักษณะอาคาร ค.ส.ล) 
- สัญญาเชา (ฉบับจริง) 
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8. การปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุ 
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ   จํานวน 1 ชุด 

หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
- แบบแปลนจํานวน 7 ชุด  และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 3 ชุด 
- หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปตยกรรมควบคุม จํานวน 3 ชุด  

ของผูออกแบบ 
- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปตยกรรมควบคุม จํานวน 3 ชุด  

ของผูออกแบบ 
- รายการคํานวณโครงสราง     จํานวน 3 ชุด  
- สัญญาเชา (ฉบับจริง) 

9. การขออนุญาตปลูกสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารในท่ีราชพัสดุ 
- สําเนาสัญญาเชาท่ีราชพัสดุ     จํานวน 1 ชุด 
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ      จํานวน 1 ชุด  

หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง)  
และถายสําเนา  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
- แบบแปลนจํานวน 7 ชุด  และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 3 ชุด 
- รายการคํานวณโครงสรางอาคาร     จํานวน 2 ชุด 
- หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปตยกรรมควบคุม จํานวน 3 ชุด  

ของผูออกแบบ 
- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปตยกรรมควบคุม จํานวน 3 ชุด  

ของผูออกแบบ 

10. การขอนําสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุไปจัดใหเชาชวง หรือนําบานพักอาศัยไปจัดหาประโยชน  โดยให
บุคคลภายนอกใชประโยชนท้ังหมด หรือบางสวนตามวัตถุประสงคการเชาเดิม 

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ   จํานวน 1 ชุด 
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
- สัญญาเชา (ฉบับจริง) 

11. การขอดําเนินการในเรื่องอ่ืน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เชน การแกไขช่ือ ช่ือสกุล ขอคัด
สําเนา ออกหนังสือรับรอง การอนุญาตจํานอง ขายฝากอาคารหรือส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินราชพัสดุ 

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ      จํานวน 1 ชุด 
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง)  
และถายสําเนา  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
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- สัญญาเชา (ฉบับจริง) 
- เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน หนังสืออนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล                   จํานวน 1 ชุด                                  

(กรณีขอแกไขชื่อ ชื่อสกุล ในสัญญาเชาหรือเอกสารอ่ืน) 

12. การขอถอนคืนหลักประกันสัญญาเชา / สละสิทธิการขอคืนหลักประกันสัญญา 
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ      จํานวน 1 ชุด 

หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง)  
และถายสําเนา  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1 ชุด 
- ใบเสร็จรับเงินประกันการเชา (ตนฉบับ) หรือเอกสารการแจงความกรณีใบเสร็จรับเงินประกันการเชา

ตนฉบับสูญหาย 
- กรณีท่ีผูขอถอนคืนเงินประกันสัญญาเชาไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง  ตองทําหนังสือมอบ 

อํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน  โดยแนบเอกสารสําเนาทะเบียนบาน  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมอบอํานาจ  ผูรับมอบอํานาจและพยานพรอมรับรองสําเนา 

13. การชําระเงินคาเชาท่ีราชพัสดุ ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
- บัตรประจําตัวผูเชา  หรือใบเสร็จรับเงินฉบับลาสุด  หรือใบแจงการชําระเงินกรมธนารักษ  หรือ

หนังสือแจงเตือนการชําระเงิน 
 



สวนที่ 1 ขอ 1  การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(คร้ังแรก) - กรณีประมูล 2-1 

 

 
 
 
 

หมวด 2 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการจัดใหเชาที่ราชพัสดุ 
 

สวนท่ี 1  การจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร (ครั้งแรก) 

  
 1.  กรณีเปดประมลู   
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
หมายเหตุ   ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโดยไมสงผลกระทบตอท้ังผูรับบริการและทางราชการ  ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี  เพ่ือรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารกัษ 

1 
• จัดทําผังและรูปแผนที่ / ตรวจสอบรวบรวมขอมูล 

2 
• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / ลงนามในประกาศประมูล /                        

แตงตั้งคณะกรรมการ 

3 
• ดําเนินการประมูล 
• เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลคัดเลือกผูเขาประมูล 

4 
• แจงผูไดรับสิทธิ/จัดทาํสัญญาเชา 

2 
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สวนที่ 1 ขอ 1  การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(คร้ังแรก) - กรณีประมูล 2-2 

 

 คําแนะนํา 

                  การจัดทําผังและรูปแผนที่ / ตรวจสอบรวบรวมขอมูล  ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบ
แปลงที่ดินราชพัสดุที่จะเปดประมูลและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเล
ที่ดิน ความเหมาะสมและศักยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายโบราณสถาน  กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม ฯลฯ) และขอจํากัดอ่ืน 
(แผนพัฒนาจังหวัด)  เปนตน ดําเนินการสํารวจจัดทําผังและแผนท่ีแสดงขอบเขต เนื้อท่ี ท่ีตั้ง วัตถุประสงคการจัด
ใหเชา รวมท้ังขอมูลอ่ืนท่ีจําเปน เพ่ือกําหนดเปนเง่ือนไขในการประมูลตอไป 
 

                  การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / ลงนามในประกาศประมูล / แตงตั้ง
คณะกรรมการ   
 เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตนตามข้ันตอนท่ี 1 แลว หากเห็นวามีความเหมาะสม
ท่ีจะนํามาจัดใหเชาเพ่ืออยูอาศัย หรือประกอบการเกษตร ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 
 2.1   อนุมัติในหลักการเพ่ือเปดประมูล  
 2.2  ลงนามในประกาศประมูลโดยกําหนดเง่ือนไขการประมูล (จป.1/53) ใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 

ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการท่ัวไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 โดยมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ  

 รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดินราชพัสดุท่ีตองการใหเชา  
 ผังรูปแปลงท่ีดินท่ีเปดประมูล 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล  
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล  
 สถานท่ีขอรับหรือขอซ้ือเอกสารการประมูล  และราคาของเอกสาร   
 วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประมูลหรือการดูสถานท่ี(ถามี)  
ท้ังนี้  จะดําเนินการใหหรือขายใบเสนอใหเงินคาธรรมเนียมการจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุพรอม

เอกสารประกอบการประมูลตามวันท่ีกําหนดไวในประกาศประมูลไมนอยกวา 15 วันนับแตวันประกาศ  และ
ตองไมนอยกวา 30 วันกอนวันรับซองประมูล  รวมท้ังขายผังพรอมเอกสารการประมูลตามวันท่ีกําหนดไวใน
ประกาศประมูลดังกลาว (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28) 
 2.3  ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูล 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

2 

 
 
*** ในเง่ือนไขการประมูล  ระยะเวลาท่ีกําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน  
เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอ่ืนสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล                
*** 
 

คําแนะนํา 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 1 ขอ 1  การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(คร้ังแรก) - กรณีประมูล 2-3 

 

                 การดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลคัดเลือกผูเขาประมูล    
 เม่ือครบกําหนดตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้ 
 1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล  

 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวท่ีหนาซอง
วาเปนของผูใด  

 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงิน และใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย  

 กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน ใหสงหนังสือคํ้าประกันใหธนาคารหรือ
บริษัทเงินทุนผูออกหนังสือคํ้าประกันโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ
หนังสือคํ้าประกันดังกลาว  

 รับเอกสารตาง ๆ ตามบัญชีรายการ เอกสารของผูเสนอราคา พรอมแบบรูปและ
รายการละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย  

 เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศประมูลอีก  

 เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาหรือรายการท่ีเสนอพรอมบัญชีรายการ เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด และใหกรรมการทุกทาน
ลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน แลวจดราคาและหรือ
ผลประโยชนจากใบเสนอราคาทุกฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคา 

 ในกรณีท่ีเปนการเปดประมูลท่ีตองมีขอเสนอทางเทคนิคหรือขอเสนออ่ืน ๆ ท่ีแยกจาก
ขอเสนอดานราคา  ซ่ึงตองพิจารณาทางเทคนิคและอ่ืน ๆ กอนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว  คณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลไมตองปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง  โดยใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
ท่ีจะตองดําเนินการตอไป   

 สงใบเสนอราคาท้ังหมด  สําเนาการสงตรวจสอบหนังสือคํ้าประกัน และเอกสารหลักฐานตาง  ๆ
บัญชีเปรียบเทียบราคา พรอมดวยบันทึกรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
ทันทีในวันเดียวกัน (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36-39)  

 2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล  
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา ผลการตรวจสอบ  หนังสือคํ้าประกัน  

เอกสารหลักฐานตาง ๆ  แบบรูปและรายการละเอียด(ถามี) แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขใน
ประกาศประมูล  

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากท่ีกําหนดในเง่ือนไข
ประกาศประมูลในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ           
ผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูลรายนั้นออก  

 ในการพิจารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดเพิ่มเติม
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได  

 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบแลวตามท่ีคณะกรรมการรับและเปดซอง
ประมูลเสนอ ซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการและเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได  

3 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 1 ขอ 1  การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(คร้ังแรก) - กรณีประมูล 2-4 

 

 ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื ่นซองเสนอราคา รายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั ้นยื่นตามราคาและหรือ
ผลประโยชนท่ีเสนอไวเดิม  

 ในกรณีมีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สูงสุดตํ่ากวาท่ีกําหนดใหเสนอความเห็นตอผู มีคําสั่งแตงตั้งตามระเบียบดังกลาวขางตนวาจะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพ่ือดําเนินการประมูลใหม  

 เม่ือไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกจาก      
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลแลว  ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม  หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ  ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป 

มาตรา 13 เจาหนาท่ีดังตอไปน้ีทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
1) เปนคูกรณีเอง 
2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใด ๆ หรือเปนพ่ีนองหรือ

ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามช้ัน  หรือเปนญาติเก่ียวกันทางการแตงงานนับ
ไดเพียงสองช้ัน 

4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม  หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 
5) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี  หรือเปนนายจางของคูกรณี 
6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

 กรณีมีผูเสนอราคาถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว ใหนําหลักเกณฑ วิธีการพิจารณา
ผลการประมูลท่ีกรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ท่ี กค 0304/660    
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย 

 
 
 ในการพิจารณาผลการประมูลเพ่ือคัดเลือกผูเสนอราคา ควรพิจารณาคุณสมบัติผูเสนอราคา

ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 19  ประกอบดวย 
 

 หากมีการคัดคานการประมูล  เห็นควรพิจารณาเปนรายกรณีหรือดําเนินการเปดประมูลใหม 
แลวแตขอเท็จจริงท่ีปรากฏวา จะตองดําเนินการตามระเบียบท่ีกําหนดอยางไร  แตถาไมมีการ
คัดคานก็ใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 4  ตอไป 

หมายเหตุ 

ขอพึงระวัง 
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สวนที่ 1 ขอ 1  การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(คร้ังแรก) - กรณีประมูล 2-5 

 

 

                 การแจงผูไดรับสิทธิ/จัดทําสัญญาเชา   เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือก
ผูเขาประมูลและไดผูชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิการเชา) ใหมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไขการ
ประมูล (จป.1/53) โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุระยะเวลาในการมารับเง่ือนไข และในการบันทึกคํายินยอมใหใส
เง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ให
ครบถวน  พรอมท้ังจัดทําสัญญาเชา  คืนหลักประกันซอง  และจัดทําบัตรประจําตัวผูเชา รวมท้ังบันทึกการจัดใหเชา
ลงทะเบียนรายตัวผูเชาตอไป 

(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายท่ีไมไดรับสิทธิเพ่ือ 
- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน  
- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง   
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 
2.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
3.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27 - 43 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 346  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2545  เรื่องการพัฒนา             
     ท่ีราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 144  ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2549 เรื่องแนวทาง 
     ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกท่ีราชพัสดุในบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง 
9.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 75  ลงวันท่ี  18 เมษายน 2550  
10. หนังสือสํานักกฎหมาย ท่ี กค 0304/660  ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  เรื่อง การ 
      พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุ  กรณีมีผูเสนอ 
      ราคาถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว 
11. หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 41  ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2555 และบันทึกสํานักพัฒนา 
      ธุรกิจและศักยภาพท่ีราชพัสดุ ท่ี กค 0315/ว 28 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2554 เรื่องการกําหนด 
      อัตราคาเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ือประกอบการเกษตร  กรณีราคาท่ีดินมากกวา 1,500,000 บาท/ไร 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

 สวนที่ 1 ขอ 2  การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(คร้ังแรก) - กรณีไมประมูล 2-6 

 

       2.  กรณีไมประมูล   
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 
   

 
 

หมายเหตุ   ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโดยไมสงผลกระทบตอท้ังผูรับบริการและทางราชการ  ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี  เพ่ือรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ 

2 
• ตรวจสอบ / รังวัดทําแผนที่ / รวบรวมขอมูล 

3 
• เสนอผูมีอํานาจลงนามปดประกาศการจัดใหเชา 

4 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา / แจงผูขอเชา 

 
 
*** ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26  กําหนดใหการจัดใหเชาตองเปดประมูล  ยกเวนกรณีตาม             
ขอ 26 (1) - (8) จะดําเนินการจัดใหเชาโดยไมเปดประมูลก็ได  ซ่ึงการจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ืออยูอาศัย 
หรือประกอบการเกษตร อยูในขอยกเวนดังกลาวตามขอ 26 (1) และ (2) ดังนั้น หากผูมีอํานาจมี
ความเห็นวาสมควรจัดใหเชาโดยไมตองประมูลก็สามารถดําเนินการได 
 
 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 1 ขอ 2  การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(คร้ังแรก) - กรณีไมประมูล 2-7 

 

 คําแนะนํา 

 การรับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด             
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป. 3902) และกอนท่ีผูขอจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได 
  

                   การตรวจสอบ/รังวัดทําแผนที่/รวบรวมขอมูล   ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบแปลงท่ีดิน
ราชพัสดุท่ียื่นขอเชา  รังวัดจัดทําแผนท่ี  และรวบรวมขอมูลตาง ๆ เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเล
ที่ดิน ความเหมาะสมและศักยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม ฯลฯ)  และขอจํากัดอ่ืน  
(แผนพัฒนาจังหวัด)  เปนตน 

 

                   การเสนอผูมีอํานาจลงนามปดประกาศการจัดใหเชา  เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบ
ขอมูลเบื้องตนตามข้ันตอนท่ี 2 แลว หากเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะนํามาจัดใหเชาเพ่ืออยูอาศัย หรือ
ประกอบการเกษตร ใหเจาหนาที่ทําบันทึกพิจารณาเสนอผูมีอํานาจใหลงนามในประกาศเรื่อง การขอเชา
ที่ดินราชพัสดุตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด แลวนําประกาศดังกลาวปดไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการของผูมี
อํานาจในการจัดใหเชา  สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี  สํานักงานเขต หรือท่ีวาการอําเภอ หรือก่ิงอําเภอ หรือท่ีทําการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี ซ่ึงท่ีราชพัสดุแปลงท่ีจะจัดใหเชาตั้งอยู  รวมท้ังบริเวณท่ีราชพัสดุท่ีจะ
จัดใหเชา  (ถาหากท่ีดินบริเวณขอเชามีท่ีทําการกํานัน/ผูใหญบาน ใหปดประกาศเพ่ิมเติมในสถานท่ีดังกลาวดวยก็ได) 
มีกําหนด 30 วัน นับแตวันปดประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                    การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา / แจงผูขอเชา  เม่ือประกาศ
ครบ 30 วันแลวไมมีผูคัดคาน  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 
 4.1  ขออนุมัติจัดใหเชา  โดยใหเจาหนาท่ีกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เชน คาเชา คาธรรมเนียมการจัดให
เชา คาธรรมเนียมรังวัด หลักประกันสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา เง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเปน เปนตน  

1 

2 

3 

4 

 
 
หากมีการคัดคานการจัดใหเชา  เห็นควรพิจารณาเปนรายกรณี  และหากเปนการคัดคานการจัดใหเชา
เพ่ือยูอาศัย  ก็ใหนําหลักเกณฑการจัดใหเชาเพ่ืออยูอาศัยตามลําดับกอนและหลัง  ตามนัยระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 19(2)  มาเปนเกณฑในการ
พิจารณาดวย  แตถาไมมีผูใดคัดคานก็ใหดําเนินการตามขอท่ี 4 ตอไป 
 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 1 ขอ 2  การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(คร้ังแรก) - กรณีไมประมูล 2-8 

 

        ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตการจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึก
แสดงวิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมจัดใหเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุ
เพ่ือใหผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย  
               4.2  ลงนามแจงผูขอเชาใหมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุ
ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและชําระเงิน และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวน
เพ่ือใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง และเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวน  แลวจัดทําสัญญาเชา
และจัดทําบัตรประจําตัวผูเชา  รวมท้ังบันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียนรายตัวผูเชาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุจะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญ 
ใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาในอนาคต และเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจ
อนุญาตหรือผูเชาได 
  - ถาเปนกรณีตรวจสอบพบวาท่ีดินท่ีขอเชานั้น ผูขอเชาไดถือครองท่ีดินท่ีขอเชาอยูแลวใหดําเนินการตาม
หมวด 2  สวนท่ี 5 จัดใหผูละเมิดหรือผูถือครองไดเชาท่ีราชพัสดุ 
 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 1 ขอ 2  การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(คร้ังแรก) - กรณีไมประมูล 2-9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2549  
2.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 25 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2549  
3.   ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
4.   คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ 
      การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
5.   คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ      
      การกําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
9.   หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0314/ว 6  ลงวันท่ี 15 มกราคม 2547  เรื่อง การกําหนด 
      คาเสียหายเก่ียวกับการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุโดยละเมิด 
10.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 33  ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2547 
11.  บันทึกกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 101  ลงวันท่ี  22  กันยายน 2548  เรื่อง  
       การยกเวนคาธรรมเนียมการจัดใหเชาท่ีราชพัสดุ  
12.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 144  ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2549  เรื่อง แนวทาง 
       ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกท่ีราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง  
13.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 75  ลงวันท่ี  18 เมษายน 2550  

 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 1.1   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท(ผูเชาเดิม) 2-10 

 

สวนท่ี  2    การปลูกสรางอาคารยกกรรมสทิธิ์ใหกระทรวงการคลงั 

       1.  กรณีท่ีดินราชพัสดุมีเน้ือท่ีไมเกิน 2 ไร หรือราคาประเมินท่ีดนิไมเกิน 
10 ลานบาท 
                   1 .1  กรณี ผู เ ช าที่ ดิ นราชพัสดุ ขอปลู กสร างอาคารยกกรรมสิ ทธิ์ ให
กระทรวงการคลัง   

   ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

หมายเหตุ   ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโดยไมสงผลกระทบตอท้ังผูรับบริการและทางราชการ  ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี  เพ่ือรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ 

1 
• รับคําขอ  

2 
• ตรวจสอบขอมูลการเชา / ประกาศรับฟงความคิดเห็น 

3 
• สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / แจงผูเชา

รับทราบเงื่อนไข / วางผัง 

4 
• ขออนุมัติผัง / แจงผูเชาจัดสงแบบแปลนอาคาร 

5 
• ตรวจแบบแปลน / ขอความเห็นชอบ สนข. 

6 
• เสนอผูมีอํานาจอนุญาตปลูกสราง / แจงผูเชามารับเงื่อนไข /                            

จัดทําสัญญากอสราง 

7 
• ปกผังและกอสรางอาคาร 

8 
• แจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 1.2   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท(ผูเชาเดิม) 2-11 

 

คําแนะนํา 

     *** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือ
เงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 

 

                  การรับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) / บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษ
กําหนด (ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป. 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณา
และบันทึกคําขอได 
 

                 การตรวจสอบขอมูลการเชา / ประกาศรับฟงความคิดเห็น  
2.1  ตรวจสอบขอมูลการเชา  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูลสถานะ

ผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา เชน การรังวัดตรวจสอบเขตเชา  ระยะเวลาการเชา  การชําระคาเชา  คาภาษี  
เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู  การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหา
ประโยชน  ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถ่ิน 
กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม ฯลฯ)  ขอจํากัดอ่ืน ๆ  เปนตน 
เง่ือนไขพิเศษอ่ืน (การขอเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาภายหลังการรับโอนสิทธิการเชาไมครบ 2 ป ฯลฯ) และ
ตรวจสอบเนื้อท่ีกอสรางอาคารเดิมของผูเชาท่ีจะทําการรื้อถอน (ถามี) จัดทําแผนท่ีแสดงรายละเอียดเขตเชา 
ราคาประเมินท่ีดิน  สภาพทําเลท่ีตั้ง 

2.2  ประกาศรับฟงความคิดเห็น   เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลว  หากไมมี
ขอจํากัดใด ๆ ใหเจาหนาท่ีรวบรวมขอมูลเสนอผูมีอํานาจเพ่ือลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย   
-  วัตถุประสงค หรือสาระสําคัญของโครงการ หรือการอนุญาต 
-  เจาของโครงการ (กรมธนารักษ  สวนราชการผูใชประโยชน หรือจังหวัด แลวแตกรณี) 
-  รายละเอียดของท่ีราชพัสดุท่ีจะดําเนินการ เชน รูปแผนท่ี, ผังการกอสรางอาคาร 
-  ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
-  ประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการ หรือการอนุญาต 
-  ประมาณการคาใชจายท่ีผูประมูลไดหรือผูไดรับอนุญาตจะตองลงทุน  รวมท้ัง

ประมาณการรายไดท่ีทางราชการจะไดรับจากการจัดทําโครงการ หรือการอนุญาต 
(ถาสามารถประมาณการได) 

-  วิธีการ  ระยะเวลา  และสถานท่ีรับฟง 
 

 การเผยแพร  
 ใหนําประกาศดังกลาวปดไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีราชพัสดุท่ีจะจัดทําโครงการ หรือท่ีราชพัสดุ  
ท่ีจะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค  หรือท่ีราชพัสดุท่ีอนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง  โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ ณ กรมธนารักษ  และสํานักงานเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู  
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สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด  สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี  ท่ีวาการอําเภอ  และท่ีทําการ
องคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู,  เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ  และโดยวิธีอ่ืน ๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร   โดยจะตองประกาศใหประชาชนทราบไมนอยกวา 15 วัน  นับแตวันประกาศเปนตนไป  และ
จะตองมีกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นไมนอยกวา 7 วัน  นับถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาใน
ประกาศรับฟงความคิดเห็น 
 

                 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น /เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / แจงผูเชารับทราบ
เงื่อนไข / วางผัง                          
 เม่ือครบกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการรับฟง
ความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 
 3.1  ลงนามในประกาศผลการรับฟงความคิดเห็น  เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปทราบผลการรับฟง
ความคิดเห็นภายใน 15 วัน  นับแตวันเสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 3.2  อนุมัติหลักการใหกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามท่ีขอได  ท้ังนี้  ใหนํา
ความคิดเห็นขอเสนอแนะของประชาชน (ถามี) มาประกอบการพิจารณาอนุมัติในหลักการใหผูเชาปลูกสราง
อาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังดวย  หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใดใหเสนอผูมีอํานาจ
จัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม 
 3.3  ลงนามแจงผูเชาเดิมมารับทราบเง่ือนไขท่ีอนุญาต   
 3.4  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการวางผังอาคารเพ่ือออกแบบแปลนการกอสรางอาคารตอไป  โดย
ในการวางผังอาคารจะตองแจงเจาพนักงานทองถ่ินและ/หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ  ในกรณีที่ดินราชพัสดุนั้น
ติดทางสาธารณะ รวมท้ังเอกชนขางเคียง (ถามี) 
 

                 ขออนุมัติผัง / แจงผูเชาจัดสงแบบแปลนอาคาร   
 เม่ือดําเนินการวางผังเสร็จแลวใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 
 4.1  ขออนุมัติผัง  
 4.2  ลงนามแจงผูเชาใหจัดสงแบบแปลนตามผังอาคารท่ีอนุมัติ  โดยในกรณีท่ีราชพัสดุอยูในเขตพ้ืนท่ี
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดใหตองเสนอโครงการใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและ
ท่ีดินอันเปนศาสนสมบัติกลางหรือของวัด(ในเขตกรุงเทพมหานคร)  หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทาง
บกจังหวัด (อจร.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบกอน  ก็ใหแจงผูเชาเพ่ือจัดทํารายละเอียดขอมูลเก่ียวกับ
ผลกระทบตอสภาพจราจรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการใชประโยชนในท่ีดินเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาตอไปดวย   

หมาย เหตุ   ได มี การ เปลี่ ยนชื่ อคณะกรรมการ ใน เขตกรุ ง เทพมหานคร   จาก เดิ ม 
“คณะกรรมการนโยบายและแผนการขนสงและจราจร(คจร.)”  แกไขเปน “คณะอนุกรรมการพิจารณาการใช
ประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอันเปนศาสนสมบัติกลางหรือของวัด” 
          

                 ตรวจแบบแปลน / ขอความเห็นชอบตอ สนข.  
 เม่ือไดรับแบบแปลนและไดรับขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอสภาพจราจร(ถามี)จากผูเชาแลว                 
ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการควบคูกันไปใน 2 กระบวนการ คือ 
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 5.1  การตรวจแบบแปลน  - ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ) (ดู
หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0304/ว 65  ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2547)  ตรวจแบบแปลนและแจงขอมูล
รายละเอียดท่ีจําเปนเก่ียวกับแบบแปลนอาคาร เชน เนื้อที่ใชสอย เนื้อที่กอสรางอาคาร ราคาคากอสราง
อาคาร ระยะเวลาในการกอสราง คาธรรมเนียมออก/ตรวจแบบแปลน เปนตน พรอมกับความเห็นเพ่ือ
ประกอบการกําหนดเง่ือนไขในการกอสรางอาคารตอไป 
 5.2  การเสนอขอความเห็นชอบตอ สนข.  – กรณีท่ีราชพัสดุท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอันเปนศาสนสมบัติกลางหรือของวัด  
หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร. จังหวัด)  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติรวบรวม
รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอสภาพการจราจรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการใชประโยชนท่ีดิน  เสนอผูมีอํานาจ
ลงนามในหนังสือถึงสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร เพ่ือเสนอรายละเอียดดังกลาวให
คณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอันเปนศาสนสมบัติกลางหรือของวัด  หรือ
คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร. จังหวัด) แลวแตกรณี  เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 
 

                   การเสนอผูมีอํานาจอนุญาตปลูกสรางอาคารฯ / แจงผูเชามารับเงื่อนไข / จัดทํา
สัญญากอสราง   เม่ือเจาหนาท่ีไดรับผลการตรวจแบบแปลน  ผลการเสนอความเห็นชอบตอ สนข.(ถามี)แลว  
ใหรวบรวมรายละเอียดขอมูลเพ่ือจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

6.1  อนุญาตใหปลูกสรางอาคาร  โดยกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ ตามบันทึกคํายินยอมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขฯ (แบบ จป.8/54)  และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ท้ังนี้ การคิดคาเชา คาตอบแทนการใชประโยชนใน
ท่ีดินระหวางกอสราง และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน (ถามี) ใหเปนไปตามคําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 
296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เอกสารหมายเลข 1 และ 2  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี              
กค 0406/ว 878  ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2537  และบันทึกกรมธนารักษ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0318/ว95   
ลงวัน ท่ี  29 กันยายน 2549   สําหรับหลักประกันสัญญากอสรางอาคารให เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
     อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตปลูกสรางอาคารฯ นั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ แนบทายบันทึกขออนุญาตกอสรางอาคารฯ เพ่ือใหผูมีอํานาจ
พิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย   
 6.2  ลงนามแจงผูเชาเดิม  ใหมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตกอสรางอาคาร  
แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ  ตามเง่ือนไขใหครบถวน  โดยในวันท่ีผูเชาเดิมมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไขใหมี
หนังสือแจงเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือตรวจแบบแปลนอาคาร  โดยใหผูเชาเดิมเปนผูรับภาระในการยื่นขออนุญาต  
ชําระคาธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเรียกเก็บตามระเบียบ)  จากนั้นใหจัดทําสัญญากอสราง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังภายใน 15 วันนับแตวันท่ีลงนามในบันทึกคํายินยอมปฏิบัติตาม
เง่ือนไข   
 

                      การปกผังและกอสรางอาคารฯ  เม่ือผูเชาเดิมแจงผลการอนุญาตแบบแปลนการ
กอสรางของเจาพนักงานทองถ่ินใหกรมธนารักษทราบแลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษา
อาคารราชพัสดุรวมกับนายชางสํารวจท่ีไดรับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนา
และบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุท่ีไดรับมอบหมาย  ควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเง่ือนไขและสัญญา 

6 

7 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 1.2   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท(ผูเชาเดิม) 2-14 

 

ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง เก่ียวกับท่ีราชพัสดุและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตอไป และเม่ือดําเนินการ
กอสรางเสร็จเรียบรอยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร  
 

                   การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร   เม่ือคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคารท่ี
ปลูกสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจงใหบริษัทประกันภัยท่ีกรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที  และใหเสนอผูมีอํานาจลงนาม
ในหนังสือแจงใหผูเชาเดิม (ท่ีไดสิทธิปลูกสราง) มาจัดทําสัญญาเชาอาคารและจัดทําใบสําคัญแสดงการเชาและ
บัตรประจําตัวผูเชา รวมท้ังดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารท่ีสํานักงานท่ีดินในเขตทองท่ีท่ีตั้งอาคารนั้น
ตอไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีควรดูประกอบในการกําหนดเง่ือนไขมีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ  พ.ศ. 2552  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ      
     การกําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
5.  คําสั่งกรมธนารักษท่ี 298/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ 
     การรับฟงความคิดเห็นเม่ือปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 878  ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2537  เรื่อง การโอนสิทธิ 
     การเชาและขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาท่ีราชพัสดุ  
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 144  ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2549  เรื่อง แนวทาง 
     ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกท่ีราชพัสดุบริเวณคูเมืองกําแพงเมือง  
8.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 75  ลงวันท่ี  18 เมษายน 2550  
9.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ ว 346  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2545  เรื่อง การพัฒนา 
     ท่ีราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี 
10.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0318/ ว 95  ลงวันท่ี 29 กันยายน 2549  เรื่อง ซักซอม 
       ความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมท่ีราชพัสดุ 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 1.2(1)   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท 

                           ** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด **  
2-15 

 

 1.2  การเปดประมูลสิทธกิารปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 

     1)  การเปดประมูลสทิธิการปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 
                       ตามรูปแบบอาคารที่ทางราชการกําหนด 
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโดยไมสงผลกระทบตอท้ังผูรับบริการและทางราชการ  ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี  เพ่ือรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ 

1 
• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

2 • เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ 

3 • จัดทําผังอาคาร 

4 • ประกาศรับฟงความคิดเห็น 

5 • สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล 

6 • ดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล 

7 • แจงผูไดรับสิทธิ/ขอความเห็นชอบ สนข. /จัดทําสัญญากอสราง 

8 • ปกผังและกอสรางอาคาร 

9 • แจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 1.2(2)  การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท  2-16 

                          ** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด ** 

  คําแนะนํา 

                     การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน   ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดินราชพัสดุที่จะ
เปดประมูลและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเลที่ดิน ความเหมาะสมและ
ศักยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน  
กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม ฯลฯ)  และขอจํากัดอ่ืน (แผนพัฒนาจังหวัด)  เปนตน 
 

                    การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ  เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตนตาม
ข้ันตอนท่ี 1 แลว หากเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะนํามาพัฒนาเพ่ือปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการเพ่ือเปดประมูล และวางผังอาคารบนท่ีดินท่ี
เปดประมูลตอไป  
           

                     การจัดทําผังอาคาร  เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติหลักการใหเปดประมูลปลูกสรางอาคาร        
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการจัดทําผังอาคาร (ในท่ีนี้หมายถึง ผังประมูล
ปลูกสรางอาคาร พรอมรายละเอียดเบื้องตน เชน ประเภทและจํานวนชั้นของอาคาร เปนตน) และกําหนด
รายละเอียดท่ีจําเปนเก่ียวกับผังอาคาร เชน เนื้อท่ีใชสอย เนื้อท่ีปลูกสรางอาคาร ราคาคากอสรางอาคาร   ราคา
คาขายซอง เปนตน พรอมความเห็นเพ่ือประกอบการกําหนดเง่ือนไขในการเปดประมูล  โดยในการวางผังอาคารจะตอง
แจงเจาพนักงานทองถ่ินและ/หรือสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ในกรณีท่ีดินราชพัสดุนั้นติดทางสาธารณะ 
รวมท้ังเอกชนขางเคียง (ถามี) และเม่ือดําเนินการวางผังและกําหนดรายละเอียดท่ีจําเปนเก่ียวกับผังอาคาร
เสร็จเรียบรอยแลว ใหทําบันทึกเสนอขออนุมัติผังเพ่ือใชประกอบการกําหนดเง่ือนไขในการเปดประมูลตอไป 
 

                    การประกาศรับฟงความคิดเห็น  เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 แลว 
ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย   
-  วัตถุประสงค หรือสาระสําคัญของโครงการ หรือการอนุญาต 
-  เจาของโครงการ (กรมธนารักษ  สวนราชการผูใชประโยชน หรือจังหวัด แลวแตกรณี) 
-  รายละเอียดของท่ีราชพัสดุท่ีจะดําเนินการ เชน รูปแผนท่ี  ผังการกอสรางอาคาร 
-  ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ  
-  ประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการ หรือการอนุญาต 
-  ประมาณการคาใชจายท่ีผูประมูลไดหรือผูไดรับอนุญาตจะตองลงทุน  รวมท้ัง

ประมาณการรายไดท่ีทางราชการจะไดรับจากการจัดทําโครงการ หรือการอนุญาต 
(ถาสามารถประมาณการได) 

-  วิธีการ  ระยะเวลา  และสถานท่ีรับฟง 
 

 การเผยแพร  
 ใหนําประกาศดังกลาวปดไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีราชพัสดุท่ีจะจัดทําโครงการ หรือท่ีราชพัสดุท่ี
จะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค  หรือท่ีราชพัสดุท่ีอนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง  โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ ณ กรมธนารักษ  และสํานักงานเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู  

1 

2 

3 

4 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 1.2(2)  การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท  2-17 

                          ** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด ** 

สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด  สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี  ท่ีวาการอําเภอ  และท่ีทําการ
องคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู,  เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ  และโดย
วิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร   โดยจะตองประกาศใหประชาชนทราบไมนอยกวา 15 วัน  นับแตวันประกาศเปน
ตนไป  และจะตองมีกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นไมนอยกวา 7 วัน  นับถัดจากวันครบกําหนด
ระยะเวลาในประกาศรับฟงความคิดเห็น 
 

                    สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล   เม่ือครบกําหนดระยะเวลาแสดง
ความคิดเห็นแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
เพ่ือดําเนินการดังนี้ 
 5.1  ประกาศผลการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนท่ัวไปทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเสร็จสิ้น
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน     
 5.2  ลงนามในประกาศประมูล  โดยกําหนดเง่ือนไขการประมูล (จป. 3/54) ใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  สําหรับการคิดคาเชา 
คาตอบแทนการใชท่ีดินในระหวางกอสราง  และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน ใหเปนไปตาม คําส่ัง
กรมธนารักษ ท่ี 296/2553  ส่ัง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เอกสารหมายเลข 1 และ 2  หลักประกันซอง
และหลักประกันสัญญากอสรางอาคารใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชน
ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 42 ท้ังนี้  ใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย  
หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใด ใหเสนอผูมีอํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม 
        ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการท่ัวไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และจะตองมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ  

 รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดินราชพัสดุท่ีตองการใหปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ 
 รายละเอียดอาคารท่ีตองกอสรางตามแบบแปลน  
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล  
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล  
 สถานท่ีขอรับหรือขอซ้ือเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร 
 วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลหรือการดูสถานท่ี(ถามี)  

 

อนึ่ง การใหหรือขายใบเสนอใหเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์
พรอมผังแบบแปลนอาคารและเอกสารประกอบการประมูล  ตองไมนอยกวา 15 วันนับแตวันประกาศ   
กรณีท่ีมีการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานท่ีตองดําเนินการกอนวันรับซองไมนอยกวา 15 วัน (ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28) 

 5.3  ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลตามระเบียบดังกลาว   
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*** ในเง่ือนไขการประมูล  ระยะเวลาท่ีกําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน  เพ่ือให
สอดคลองกับระยะเวลาในการใหผู เขาประมูลรายอ่ืนสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล                
*** 
 

คําแนะนํา 
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                          ** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด ** 

                   การดําเนินการประมูลและเสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล   เม่ือครบกําหนด
ตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้ 
 1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล  

 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวท่ีหนาซอง
วาเปนของผูใด  

 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงิน และใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย  

 กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน ใหสงหนังสือคํ้าประกันใหธนาคารหรือ
บริษัทเงินทุนผู ออกหนังสือคํ้าประกันทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือคํ้าประกันดังกลาว  

 รับเอกสารตาง ๆ ตามบัญชีรายการ เอกสารของผูเสนอราคา พรอมแบบรูปและ
รายการละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย  

 เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศประมูลอีก  

 เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาหรือรายการท่ีเสนอพรอมบัญชีรายการ เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด และใหกรรมการทุกทาน
ลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน แลวจดราคาและหรือ
ผลประโยชนจากใบเสนอราคาทุกฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคา 

ในกรณีท่ีเปนการเปดประมูลท่ีตองมีขอเสนอทางเทคนิคหรือขอเสนออ่ืน ๆ ท่ีแยกจาก
ขอเสนอดานราคา  ซ่ึงตองพิจารณาทางเทคนิคและอ่ืน ๆ กอนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว  คณะกรรมการรับและเปดซอง
ประมูลไมตองปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง  โดยใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลท่ีจะตอง
ดําเนินการตอไป   

 สงใบเสนอราคาท้ังหมด  สําเนาการสงตรวจสอบหนังสือคํ้าประกัน  และเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ บัญชีเปรียบเทียบราคา พรอมดวยบันทึกรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลทันทีในวันเดียวกัน (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36-39)  

 2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล  
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา  ผลการตรวจสอบหนังสือคํ้าประกัน  

และเอกสารหลักฐานตาง ๆ  แบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) ท่ีผูเขาประมูลไดยื่นไว  หากพบวาหลักฐานไมถูกตอง
หรือคลาดเคลื่อนหรือไมเปนไปตามเง่ือนไขในสาระสําคัญ  คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะไม
พิจารณาซองรายนั้น  ถาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีผูเขาประมูลไดยื่นไวถูกตอง  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประมูลจะพิจารณาการเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนตอไป  

 พิจารณาการเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน  โดยคัดเลือกผูเสนอราคาท่ี
ถูกตองตามเง่ือนไขในประกาศประมูล  

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากท่ีกําหนดในเง่ือนไข
ประกาศประมูลในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ              
ผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน ใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูล
รายนั้นออก  
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                          ** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด ** 

 ในการพิจารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใด
เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได  

 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบแลวตามท่ีคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
เสนอ ซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการและเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได  

 ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื ่นซองเสนอราคา รายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั ้นยื่นตามราคาและหรือ
ผลประโยชนท่ีเสนอไวเดิม  

 ในกรณีมีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สูงสุดตํ่ากวาท่ีกําหนดใหเสนอความเห็นตอผู มีคําสั่งแตงตั้งตามระเบียบดังกลาวขางตนวาจะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพ่ือดําเนินการประมูลใหม  

 เม่ือไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกจาก              
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ   พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ

เปดซองประมูลแลว  ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม  หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ  ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป 

มาตรา 13 เจาหนาท่ีดังตอไปน้ีทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
1) เปนคูกรณีเอง 
2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใด ๆ หรือเปนพ่ีนองหรือ

ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามช้ัน  หรือเปนญาติเก่ียวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองช้ัน 

4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม  หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 
5) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี  หรือเปนนายจางของคูกรณี 
6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
 กรณีมีผูเสนอราคาถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว  ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ

พิจารณาผลการประมูลท่ีกรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ท่ี กค 0304/660  
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย 

 

ขอพึงระวัง 
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                          ** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด ** 

                 การแจงผูไดรับสิทธิ / ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทําสัญญากอสราง    
7.1  แจงผูไดรับสิทธิ  เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกผูเขาประมูลและได     

ผูชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 
(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิกอสราง) ใหมารับทราบและปฏิบัติตาม

เง่ือนไขการประมูล (จป.3/54) โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนท่ีจะตอง
ชําระใหกับทางราชการ  ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและชําระเงิน  พรอมท้ังแจงใหผูประมูลไดจัดสงแบบ
แปลนการกอสรางตามท่ีไดรับคัดเลือกและเอกสารท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบสภาพ
การจราจรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการใชประโยชนในท่ีดินราชพัสดุและแนวทางแกไขใหกับกรมธนารักษภายใน            
2 เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง   

หมายเหต ุ    - ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง  
                       แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวนตอไป 

- การจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจร  จะดําเนินการเฉพาะในกรณีราชพัสดุอยูในเขต
พ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอันเปนสาธารณ
สมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)พิจารณาใหความ
เห็นชอบเทาน้ัน 

(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายท่ีไมไดรับสิทธิเพ่ือ 
- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน   
- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วันรับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง 

7.2  ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทําสัญญากอสราง   
(1)  เม่ือไดรับรายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบสภาพการจราจร(ถามี)จากผูประมูลไดแลว  

ใหเจาหนาท่ีจัดทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาลงนามไปสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจรเพ่ือเสนอรายละเอียดดังกลาวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอันเปน
สาธารณสมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร.จังหวัด)  
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ 

(2)  เม่ือไดรับความเห็นชอบตาม (1) และผูประมูลไดยื่นแบบแปลนการกอสรางพรอม
เอกสารท่ีเก่ียวของแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการตรวจแบบแปลนและขออนุมัติแบบแปลน  แลวทํา
หนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือแจงผูเชาใหมาจัดทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังพรอม
กับชําระเงินคาตอบแทนการใชท่ีดินระหวางปลูกสรางอาคารและวางหลักประกันสัญญา  และคืนหลักประกันซอง
ใหผูประมูลไดตอไป  ท้ังนี้  ในวันจัดทําสัญญากอสราง  ใหมีหนังสือแจงเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือตรวจแบบแปลน
อาคาร  โดยใหผูไดรับสิทธิกอสรางเปนผูดําเนินการประสานงานและรับภาระในการชําระคาธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใด  
ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเรียกเก็บตามระเบียบ      

 

                    การปกผังและกอสรางอาคารฯ  เม่ือผูประมูลไดแจงผลการพิจารณาของเจาพนักงานทองถ่ิน
ในการอนุญาตแบบแปลนการกอสรางแลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
รวมกับนายชางสํารวจท่ีไดรับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคาร
ราชพัสดุท่ีไดรับมอบหมายควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเง่ือนไขและสัญญา ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่ง เก่ียวกับท่ีราชพัสดุและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอไป และเมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร   
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คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 1.2(2)  การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท  2-21 

                          ** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด ** 

                             การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร   เม่ือคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบ
อาคารท่ีกอสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาท่ีนาํสงอาคารข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ
และแจงใหบริษัทประกันภัยท่ีกรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที   และใหเสนอผูมี
อํานาจลงนามในหนังสือแจงใหผูไดรับสิทธิกอสรางมาจัดทําสัญญาเชาอาคารและจัดทําใบสาํคัญแสดงการเชา
และบัตรประจําตัวผูเชา รวมท้ังดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารท่ีสํานักงานท่ีดินในเขตทองท่ีท่ีตั้งอาคาร
นั้นตอไป 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27 - 43 
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษท่ี 298/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ 
     การรับฟงความคิดเห็นเม่ือปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 346  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2545  เรื่อง การพัฒนา 
     ท่ีราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 144  ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ 
     ในการแกไขการบุกรุกท่ีราชพัสดุบริเวณคูเมือง กําแพงเมือง  
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 75  ลงวันท่ี  18 เมษายน 2550 
8.  หนังสือสํานักกฎหมาย ท่ี กค 0304/660 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การพิจารณา 
     หลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุ กรณีมีผูเสนอราคาถูกตอง   
     ตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว  
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 1.2(2)  การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท  2-22 

                          ** เปดประมูลผังเปลา ** 

                 2)  การเปดประมูลสิทธกิารกอสรางอาคาร (ผังเปลา) โดยผูเขาประมูลเสนอ 
                     โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุและผลประโยชนตอบแทนใหแกทางราชการ  
 

   ข้ันตอนดําเนินการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโดยไมสงผลกระทบตอท้ังผูรับบริการและทางราชการ  ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี  เพ่ือรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ 

1 
• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

2 • เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ 

3 • จัดทําผังประมูล 

4 • ประกาศรับฟงความคิดเห็น 

5 • สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล 

6 • ดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล 

7 • แจงผูไดรับสิทธิ/ขอความเห็นชอบ สนข. /จัดทําสัญญากอสราง 

8 • ปกผังและกอสรางอาคาร 

9 • แจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 1.2(2)  การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท 2-23 

                          ** เปดประมูลผังเปลา ** 

 คําแนะนํา 

                     การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน   ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดินราชพัสดุที่จะ
เปดประมูลและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเลที่ดิน ความเหมาะสม
และศักยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน  กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม  ฯลฯ)  และขอจํากัดอ่ืน (แผนพัฒนา
จังหวัด)  เปนตน   
 

                     การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ   เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
ตามขั้นตอนที่ 1 แลว  หากเห็นวามีความเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเพื่อปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง  ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการเพื่อเปดประมูล  และวางผังอาคารบน
ท่ีดินท่ีเปดประมูลตอไป 
 

                     การจัดทําผังอาคาร   เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติหลักการใหเปดประมูลปลูกสรางอาคาร               
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการจัดทําผังอาคาร (ในท่ีนี้หมายถึงผังรูป
ท่ีดินท่ีกําหนดแนวเขตกอสรางอาคารแลว)  โดยในการจัดทําผังอาคารจะตองแจงเจาพนักงานทองถ่ินและ/หรือ
สวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ในกรณีท่ีดินราชพัสดุนั้นติดทางสาธารณะ  รวมท้ังเอกชนขางเคียง(ถามี)  เม่ือดําเนินการ
วางผังเสร็จแลว  ใหทําบันทึกเสนอขออนุมัติผังการประมูล(ผังเปลา) เพ่ือประกอบการกําหนดเง่ือนไขในการเปดประมูล  
โดยใหผูเขาประมูลเสนอโครงการปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามผังการประมูลรวมท้ัง
ผลประโยชนตอบแทนท่ีเปนจํานวนเงินใหกรมธนารักษคัดเลือกตอไป 
 

                    ประกาศรับฟงความคิดเห็น   เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 แลว ให
ทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย   
-  วัตถุประสงค หรือสาระสําคัญของโครงการ หรือการอนุญาต 
-  เจาของโครงการ (กรมธนารักษ  สวนราชการผูใชประโยชน หรือจังหวัด แลวแตกรณี) 
-  รายละเอียดของท่ีราชพัสดุท่ีจะดําเนินการ เชน รูปแผนท่ี  ผังการประมูล 
-  ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
-  ประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการ หรือการอนุญาต 
-  ประมาณการคาใชจายท่ีผูประมูลไดหรือผูไดรับอนุญาตจะตองลงทุน  รวมท้ัง

ประมาณการรายไดท่ีทางราชการจะไดรับจากการจัดทําโครงการ หรือการอนุญาต 
(ถาสามารถประมาณการได) 

-  วิธีการ  ระยะเวลา  และสถานท่ีรับฟง 
 

 การเผยแพร  
 ใหนําประกาศดังกลาวปดไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีราชพัสดุท่ีจะจัดทําโครงการ หรือท่ีราชพัสดุท่ี
จะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค  หรือท่ีราชพัสดุท่ีอนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง  โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ ณ กรมธนารักษ  และสํานักงานเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู  

1 
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คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 1.2(2)  การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท 2-24 

                          ** เปดประมูลผังเปลา ** 

สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด  สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี  ท่ีวาการอําเภอ  และท่ีทําการ
องคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู,  เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ  และโดยวิธีอ่ืน ๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร   โดยจะตองประกาศใหประชาชนทราบไมนอยกวา 15 วัน  นับแตวันประกาศเปนตนไป  
และจะตองมีกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นไมนอยกวา 7 วัน  นับถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาใน
ประกาศรับฟงความคิดเห็น 
 

                    สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล   เม่ือครบกําหนดระยะเวลาแสดง
ความคิดเห็นแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
เพ่ือดําเนินการดังนี้ 
 5.1  ประกาศผลการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนท่ัวไปทราบภายใน 15 วัน  นับแตวันเสร็จสิ้น
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   
 5.2  ลงนามในประกาศประมูล  โดยกําหนดเง่ือนไขการประมูล (จป. 5/54) ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  การคิดคาเชา  คาตอบแทนการใช
ประโยชนท่ีดินระหวางกอสราง  คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน  ใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ ท่ี 
296/2553  ส่ัง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เอกสารหมายเลข 1 และ 2  การกําหนดหลักประกันซอง
และหลักประกันสัญญากอสรางใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ. 2552 ขอ 42  ท้ังนี้ ใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย  หากเห็นสมควรจะ
ดําเนินการประการใด  ใหเสนอผูมีอํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม 
        ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการท่ัวไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และจะตองมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ  

 รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดินราชพัสดุท่ีตองการใหปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล  
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล  
 สถานท่ีขอรับหรือขอซ้ือเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร  
 วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประมูลหรือการดูสถานท่ี(ถามี)  
 

อนึ่ง  การใหหรือขายใบเสนอใหเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนปลูกสรางอาคาร      
ยกกรรมสิทธิ์พรอมผังการประมูลและเอกสารประกอบการประมูล ตองไมนอยกวา 15 วันนับแตวันประกาศ  
กรณีท่ีมีการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานท่ีตองดําเนินการกอนวันรับซองไมนอยกวา 15 วัน (ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28) 

 5.3  ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลตามระเบียบ   
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
*** ในเง่ือนไขการประมูล  ระยะเวลาท่ีกําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน  
เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอ่ืนสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล                
*** 
 

คําแนะนํา 
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สวนที่ 2 ขอ 1.2(2)  การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท 2-25 

                          ** เปดประมูลผังเปลา ** 

                   ดําเนินการประมูลและเสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล   เม่ือครบกําหนด
ตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้ 
 1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล  

 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวท่ีหนาซอง
วาเปนของผูใด  

 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงิน และใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย  

 กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน ใหสงหนังสือคํ้าประกันใหธนาคารหรือ
บริษัทเงินทุนผู ออกหนังสือคํ้าประกันทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือคํ้าประกันดังกลาว  

 รับเอกสารตาง ๆ ตามบัญชีรายการ เอกสารของผูเสนอราคา พรอมแบบรูปและ
รายการละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย  

 เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศประมูลอีก 

 อานรายละเอียดบัญชีรายการเอกสารหลักฐานท่ียื่นประมูลวาแตละรายยื่นเอกสารใดบาง  
มีก่ีรายการ  โดยเปดเผยตามวันเวลาท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขการประมูล  และใหกรรมการทุกทานลงลายมือชื่อ
กํากับไวในเอกสารท่ีเปดอานทุกแผน  โดยไมตองเปดซองเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซอง
เสนอโครงการ (ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลท่ีจะตองดําเนินการตอไป)   

 รวบรวมเอกสารหลักฐานและซองเสนอเงินคาธรรมเนียมจัดหาประโยชนและซองเสนอ
โครงการ  พรอมดวยบันทึกรายงานผลการดําเนินการสงใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลทันทีในวันเดียวกัน  
(ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 39)  

 2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล  
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ผลการตรวจสอบหนังสือคํ้าประกัน เอกสาร

หลักฐานตาง ๆ   แบบรูปและรายการละเอียด(ถามี)  ท่ีผูเขาประมูลไดยื่นไว  หากพบวาหลักฐานไมถูกตองหรือ
คลาดเคลื่อนหรือไมเปนไปตามเง่ือนไขในสาระสําคัญ  คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะไมพิจารณา
ซองรายนั้น  

 ถาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีผูเขาประมูลไดยื่นไวถูกตอง  คณะกรรมการพิจารณา               
ผลการประมูลจะพิจารณาซองเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการกอสรางอาคาร              
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังพรอมกัน  ท้ังนี้  ในการเปดซองใบเสนอราคา  ใหกรรมการทุกทานลงลายมือชื่อกํากับ
ไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน  แลวจดราคาและหรือผลประโยชนจากใบเสนอราคา
ทุกฉบับลงในบัญชีเปรียบเทียบราคา 

 พิจารณาซองเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการกอสราง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขในประกาศประมูล  

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากท่ีกําหนดในเง่ือนไข
ประกาศประมูลในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ                 
ผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน ใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูล
รายนั้นออก  
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สวนที่ 2 ขอ 1.2(2)  การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท 2-26 

                          ** เปดประมูลผังเปลา ** 

 ในการพิจารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใด
เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได  

 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคา  ซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการเปนผูประมูลได  
 ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ

ราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื ่นซองเสนอราคา รายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั ้นยื่นตามราคาและหรือ
ผลประโยชนท่ีเสนอไวเดิม  

 ในกรณีมีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สูงสุดต่ํากวาท่ีกําหนดใหเสนอความเห็นตอผู มีคําสั่งแตงตั้งตามระเบียบดังกลาวขางตนวาจะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพ่ือดําเนินการประมูลใหม  

 เม่ือไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกจาก               
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ   พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)  

ท้ังนี้  ในการพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะพิจารณาผลประโยชนตอบแทนท่ีทางราชการ
จะไดรับในภาพรวมประกอบกันไป  โดยจะพิจารณาใหคะแนนดังนี้     

หลักเกณฑ การใหคะแนน 
ผลประโยชนตอบแทน 
(30  คะแนน) 

ผลประโยชนตอบแทนในรูปตัวเงิน (คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน) 
ผูเสนอราคาสูงสุดได 30 คะแนน  สวนผูเสนอราคารองลงมาไดคะแนนตาม 
สัดสวน 
นาย ก.  เสนอ 500  บาท   =   30  คะแนน 
นาย ข.  เสนอ 300  บาท   =   (300 x 30) / 500   =   18  คะแนน 
นาย ค.  เสนอ 200  บาท   =   (200 x 30) / 500   =   12  คะแนน 
 
 

มูลคาโครงการ 
(30  คะแนน) 

-  คํานวณราคาคากอสรางตามเนื้อท่ีใชสอยของโครงการ โดยการใชราคา                     
คากอสรางตามท่ีกรมธนารักษกําหนด  ซ่ึงเสนอโดยสํานักพัฒนาและบํารุงรักษา
อาคารราชพัสดุ 
-  ผูเสนอโครงการท่ีมีมูลคาสูงสุดได  30 คะแนน  สวนผูเสนอราคารองลงมาได
คะแนนตามสัดสวน เชนเดียวกับผลประโยชนตอบแทน 
 

ส่ิงกอสรางและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 (40  คะแนน) 

พิจารณาจากรูปแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง  การใชประโยชน  ภูมิสถาปตย  
ความหนาแนนของอาคาร  พื้นที่โลงและพื้นที่สีเขียว  ระบบสาธารณูปโภค  
ระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งระบบจราจรภายใน  ผลกระทบดาน
จราจร  และอ่ืน ๆ  
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                          ** เปดประมูลผังเปลา ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   การแจงผูไดรับสิทธิ / ขอความเหน็ชอบโครงการจาก สนข. / จดัทําสญัญากอสราง    
7.1  แจงผูไดรับสิทธิ  เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกผูเขาประมูลและไดผู

ชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 
(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิกอสราง) ใหมารับทราบและปฏิบัติตาม

เง่ือนไขการประมูล(จป.5/54) โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนท่ีจะตองชําระ
ใหกับทางราชการ ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและชําระเงิน  พรอมทั้งแจงใหผูประมูลไดจัดสงแบบแปลน
การกอสรางตามที่ไดรับคัดเลือกและเอกสารที่เกี่ยวของ  ตลอดจนจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบ
สภาพการจราจรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการใชประโยชนในท่ีดินราชพัสดุและแนวทางแกไขใหกับกรมธนารักษ
ภายใน 2 เดือนรับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

หมายเหต ุ    - ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง  
                       แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวนตอไป 

- การจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจร  จะดําเนินการเฉพาะในกรณีราชพัสดุอยูในเขต
พ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอันเปนสาธารณ
สมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)พิจารณาใหความ
เห็นชอบเทาน้ัน 

7 

 
 
 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ

เปดซองประมูลแลว  ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม  หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ  ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป 

มาตรา 13 เจาหนาท่ีดังตอไปน้ีทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
1) เปนคูกรณีเอง 
2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใด ๆ หรือเปนพ่ีนองหรือ

ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามช้ัน  หรือเปนญาติเก่ียวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองช้ัน 

4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม  หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 
5) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี  หรือเปนนายจางของคูกรณี 
6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
 กรณีมีผูเสนอราคาถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว  ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ

พิจารณาผลการประมูลท่ีกรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ท่ี กค 0304/660  
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย 

 

ขอพึงระวัง 
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สวนที่ 2 ขอ 1.2(2)  การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท 2-28 

                          ** เปดประมูลผังเปลา ** 

(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายท่ีไมไดรับสิทธิเพ่ือ 
- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน  
- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง 

 7.2  ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทําสัญญากอสราง   
 (1) เม่ือไดรับรายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบสภาพการจราจร(ถามี)จากผูประมูลไดแลว  
ใหเจาหนาท่ีจัดทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาลงนามไปสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร   เพ่ือเสนอรายละเอียดดังกลาวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดิน 
อันเปนสาธารณสมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร.จังหวัด) 
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ 
 (2)  เม่ือไดรับความเห็นชอบตาม (1) และผูประมูลไดยื่นแบบแปลนการกอสรางพรอม
เอกสารท่ีเก่ียวของแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการตรวจแบบแปลนและขออนุมัติแบบแปลน  แลวทํา
หนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือแจงผูเชาใหมาจัดทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  พรอม
กับชําระเงินคาตอบแทนการใชท่ีดินระหวางปลูกสรางอาคารและวางหลักประกันสัญญา  และคืนหลักประกัน
ซองใหผูประมูลไดตอไป  ท้ังนี้  ในวันจัดทําสัญญากอสราง  ใหมีหนังสือแจงเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือตรวจแบบ
แปลนอาคาร  โดยใหผูไดรับสิทธิกอสรางเปนผูดําเนินการประสานงานและรับภาระในการชําระคาธรรมเนียม
หรือเงินอ่ืนใดท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเรียกเก็บตามระเบียบตอไป 
 

                 การปกผังและกอสรางอาคารฯ  เม่ือผูประมูลไดแจงผลการพิจารณาของเจาพนักงานทองถ่ิน
ในการอนุญาตแบบแปลนการกอสรางแลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ (สาํนักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
รวมกับนายชางสํารวจท่ีไดรับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและบํารุงรักษา
อาคารราชพัสดุท่ีไดรับมอบหมายควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเง่ือนไขและสัญญา ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง เก่ียวกับท่ีราชพัสดุและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตอไป และเม่ือดําเนินการกอสรางเสร็จ
เรียบรอยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร   
 

                           การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร   เม่ือคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคาร
ท่ีปลูกสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาท่ีนําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจงใหบริษัทประกันภัยท่ีกรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที  และใหเสนอผูมีอํานาจลงนาม
ในหนังสือแจงใหผูไดรับสิทธิกอสรางมาจัดทําสัญญาเชาอาคารและจัดทําใบสําคัญแสดงการเชาและ                   
บัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารที่สํานักงานท่ีดินในเขตทองท่ีท่ีตั้งอาคาร
นั้นตอไป  
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                          ** เปดประมูลผังเปลา ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27-43 
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษท่ี 298/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ 
     การรับฟงความคิดเห็นเม่ือปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 346  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2545  เรื่องการพัฒนา 
     ท่ีราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0314/ว 53  ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2547  เรื่องการประมูลพัฒนา 
     ท่ีราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2534 
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 144  ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทาง 
     ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกท่ีราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง  
8.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 75  ลงวันท่ี  18 เมษายน 2550 
9.  หนังสือสํานักกฎหมาย ท่ี กค 0304/660  ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  เรื่อง การ 
     พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุกรณีมีผูเสนอราคา 
     ถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว  
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                 3)  การเปดประมูลสิทธกิารกอสรางอาคาร(ผังเปลา) โดยผูเขาประมูลจะตอง 
          จัดหาที่ดินและหรือกอสรางอาคารชดเชยใหแกทางราชการ  
 

   ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ   ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโดยไมสงผลกระทบตอท้ังผูรับบริการและทางราชการ  ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี  เพ่ือรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ 

 

 

1 
• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

2 • เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ 

3 • จัดทําผังประมูล 

4 • ประกาศรับฟงความคิดเห็น 

5 • สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล 

6 • ดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล 

7 
• แจงผูไดรับสิทธิ/ จัดทําสัญญาชดเชย / ขอความเห็นชอบ สนข. /จัดทํา

สัญญากอสราง 

8 • ปกผังและกอสรางอาคาร 

9 • แจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร 
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 คําแนะนํา 

                     การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน   ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดินราชพัสดุที่จะ
เปดประมูลและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเลที่ดิน ความเหมาะสม
และศักยภาพท่ีดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน  
กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม  ฯลฯ)  และขอจํากัดอ่ืน  (แผนพัฒนาจังหวัด)  เปนตน   
 

                   การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ   เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตนตาม
ข้ันตอนท่ี 1 แลว  หากเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะนํามาพัฒนาเพ่ือปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง  ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการเพ่ือเปดประมูล  และวางผังอาคารบนท่ีดิน               
ท่ีเปดประมูลตอไป 
 

                   การจัดทําผังประมูล   เม่ือผู มีอํานาจอนุมัติหลักการใหเปดประมูลกอสรางอาคาร                  
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการวางผังอาคาร  โดยในการวางผังอาคาร
จะตองแจงเจาพนักงานทองถ่ินและ/หรือสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ในกรณีท่ีดินราชพัสดุนั้นติดทางสาธารณะ  
รวมท้ังเอกชนขางเคียง(ถามี)  เม่ือดําเนินการวางผังเสร็จแลว  ใหทําบันทึกเสนอขออนุมัติผังการประมูล(ผังเปลา) 
เพ่ือประกอบการกําหนดเง่ือนไขในการเปดประมูล  โดยใหผูเขาประมูลเสนอโครงการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์
ใหกระทรวงการคลังตามผังการประมูลรวมท้ังผลประโยชนตอบแทนท่ีเปนจํานวนเงิน  ตลอดจนการชดเชย
ขอเสนอในการจัดหาท่ีดินหรือกอสรางอาคารชดเชยใหกรมธนารักษคัดเลือกตอไป 
 

    ประกาศรับฟงความคิดเห็น   เมื่อเจาหนาที่ผู ปฏิบัติดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 แลว  
ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย   
-  วัตถุประสงค หรือสาระสําคัญของโครงการ หรือการอนุญาต 
-  เจาของโครงการ (กรมธนารักษ  สวนราชการผูใชประโยชน หรือจังหวัด แลวแตกรณี) 
-  รายละเอียดของท่ีราชพัสดุท่ีจะดําเนินการ เชน รูปแผนท่ี  ผังการประมูล 
-  ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
-  ประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการ หรือการอนุญาต 
-  ประมาณการคาใชจายท่ีผูประมูลไดหรือผูไดรับอนุญาตจะตองลงทุน  รวมท้ัง

ประมาณการรายไดท่ีทางราชการจะไดรับจากการจัดทําโครงการ หรือการอนุญาต 
(ถาสามารถประมาณการได) 

-  วิธีการ  ระยะเวลา  และสถานท่ีรับฟง 
 

 การเผยแพร  
 ใหนําประกาศดังกลาวปดไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีราชพัสดุท่ีจะจัดทําโครงการ หรือท่ีราชพัสดุท่ี
จะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค  หรือท่ีราชพัสดุท่ีอนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง  โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ ณ กรมธนารักษ  และสํานักงานเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู  
สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด  สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี  ท่ีวาการอําเภอ  และท่ีทําการ

1 

2 

3 

4 
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องคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู,  เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ  และโดยวิธีอ่ืน ๆ 
ตามท่ีเห็นสมควร   โดยจะตองประกาศใหประชาชนทราบไมนอยกวา 15 วัน  นับแตวันประกาศเปนตนไป  
และจะตองมีกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นไมนอยกวา 7 วัน  นับถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาในประกาศ
รับฟงความคิดเห็น 
 

    สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล    เมื ่อครบกําหนดระยะเวลา                 
แสดงความคิดเห็นแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
เพ่ือดําเนินการดังนี้ 
 5.1  ประกาศผลการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนท่ัวไปทราบภายใน 15 วัน  นับแตวันเสร็จสิ้น
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   

5.2  ลงนามในประกาศประมูล  โดยกําหนดเง่ือนไขการประมูล (จป. 4/54) ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  การคิดคาเชา  คาตอบแทนการใช
ประโยชนท่ีดินระหวางกอสราง  และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน ใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ ท่ี 
296/2553  ส่ัง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เอกสารหมายเลข 1 และ 2  หลักประกันซองและหลักประกัน
สัญญากอสรางกําหนดใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ. 2552 ขอ 42 รวมท้ังกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับท่ีดินและอาคารสิ่งกอสรางทดแทนหรือชดเชยท่ีผูเขา
ประมูลจะตองจัดหาตามความตองการของสวนราชการ ท้ังนี้  ใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการ
พิจารณาดวย  หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใด  ใหเสนอผูมีอํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตาม
ความเหมาะสม 
        ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการท่ัวไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และจะตองมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ  

 รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดินราชพัสดุท่ีตองการใหปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล  
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล  
 สถานท่ีขอรับหรือขอซ้ือเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร  
 วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประมูลหรือการดูสถานท่ี(ถามี)  
 

อนึ่ง  การใหหรือขายใบเสนอใหเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนปลูกสรางอาคาร               
ยกกรรมสิทธิ์พรอมผังการประมูลและเอกสารประกอบการประมูล ตองไมนอยกวา 15 วันนับแตวันประกาศ  
กรณีท่ีมีการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานท่ีตองดําเนินการกอนวันรับซองไมนอยกวา 15 วัน (ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28) 

5.3  ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา            
ผลการประมูลตามระเบียบ   

 

 

 

 

5 

 
 
*** ในเง่ือนไขการประมูล  ระยะเวลาท่ีกําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน  
เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอ่ืนสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล                
*** 
 

คําแนะนํา 
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                    การดําเนินการประมูลและเสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล   เม่ือครบกําหนด
ตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้ 
 1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล  

 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวท่ีหนาซอง
วาเปนของผูใด  

 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงิน และใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย  

 กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน ใหสงหนังสือคํ้าประกันใหธนาคารหรือ
บริษัทเงินทุนผู ออกหนังสือคํ้าประกันทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือคํ้าประกันดังกลาว  

 รับเอกสารตาง ๆ ตามบัญชีรายการ เอกสารของผูเสนอราคา พรอมแบบรูปและ
รายการละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย  

 เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศประมูลอีก  

 อานรายละเอียดบัญชีรายการเอกสารหลักฐานท่ียื่นประมูลวาแตละรายยื่นเอกสารใดบาง  
มีก่ีรายการ  โดยเปดเผยตามวันเวลาท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขการประมูล  และใหกรรมการทุกทานลงลายมือชื่อ
กํากับไวในเอกสารท่ีเปดอานทุกแผน  โดยไมตองเปดซองประมูลท้ัง 3 ซอง (ซองเสนอยกรรมสิทธิ์ท่ีดินและ
กอสรางอาคารชดเชย  ซองเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน  และซองเสนอโครงการกอสรางอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง) โดยใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลท่ีจะตอง
ดําเนินการตอไป   

 รวบรวมเอกสารหลักฐานและซองประมูล  พรอมดวยบันทึกรายงานผลการดําเนินการสงให
คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลทันทีในวันเดียวกัน  (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 39)  

 2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล  
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ผลการตรวจสอบหนังสือคํ้าประกัน  เอกสารหลักฐาน

ตาง ๆ  แบบรูปและรายการละเอียด(ถามี)  ท่ีผูเขาประมูลไดยื่นไว  หากพบวาหลักฐานไมถูกตองหรือคลาดเคลื่อน
หรือไมเปนไปตามเง่ือนไขในสาระสําคัญ  คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะไมพิจารณาซองรายนั้น   

 พิจารณาซองเสนอยกกรรมสิทธิ์ท่ีดินและกอสรางอาคารชดเชยเปนลําดับแรก  ท้ังนี้ 
ถารายละเอียดท่ีเสนอไมถูกตองหรือไมตรงตามเง่ือนไข  คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะไมพิจารณา
ซองเ งินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให
กระทรวงการคลัง  แตถารายละเอียดท่ีเสนอมีความถูกตองตรงกับความตองการในเง่ือนไข  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลจะพิจารณาซองเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการ
กอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังพรอมกัน  และในการเปดซองใบเสนอราคา  ใหกรรมการทุกทานลง
ลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกผาน  แลวจดราคาและหรือผลประโยชนจากใบ
เสนอราคาทุกฉบับลงในบัญชีเปรียบเทียบราคาดวย 

 พิจารณาซองเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการกอสราง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขในประกาศประมูล   
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คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 1.2(3)  การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท 2-34 

                          ** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย ** 

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากท่ีกําหนดในเง่ือนไขประกาศ
ประมูลในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน ใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูลรายนั้นออก  

 ในการพิจารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใด
เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได  

 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการเปนผูประมูลได  
 ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ

ราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื ่นซองเสนอราคา รายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั ้นยื่นตามราคาและหรือ
ผลประโยชนท่ีเสนอไวเดิม  

 ในกรณีมีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สูงสุดตํ่ากวาท่ีกําหนดใหเสนอความเห็นตอผู มีคําสั่งแตงตั้งตามระเบียบดังกลาวขางตนวาจะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพ่ือดําเนินการประมูลใหม  

 เม่ือไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกจาก              
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ   พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)  

ท้ังนี้  ในการพิจารณาตัดสิน  คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะพิจารณาผลประโยชนตอบแทนท่ีทางราชการ
จะไดรับในภาพรวมประกอบกันไป  โดยจะพิจารณาใหคะแนน  ดังนี้     

หลักเกณฑ การใหคะแนน 
ผลประโยชนตอบแทน 
(30  คะแนน) 

ผลประโยชนตอบแทน (คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน) 
ผูเสนอราคาสูงสุดได 30 คะแนน  สวนผูเสนอราคารองลงมาไดคะแนนตาม 
สัดสวน 
นาย ก.  เสนอ 500  บาท   =   30  คะแนน 
นาย ข.  เสนอ 300  บาท   =   (300 x 30) / 500   =   18  คะแนน 
นาย ค.  เสนอ 200  บาท   =   (200 x 30) / 500   =   12  คะแนน 
 

มูลคาโครงการ 
(30  คะแนน) 

-  คํานวณราคาคากอสรางตามเนื้อท่ีใชสอยของโครงการ โดยการใชราคา                     
คากอสรางตามท่ีกรมธนารักษกําหนด  ซ่ึงเสนอโดยสํานักพัฒนาและบํารุงรักษา
อาคารราชพัสดุ 
-  ผูเสนอโครงการท่ีมีมูลคาสูงสุดได  30 คะแนน  สวนผูเสนอราคารองลงมาได
คะแนนตามสัดสวน เชนเดียวกับผลประโยชนตอบแทน 
 

คุณภาพของโครงการ  
ส่ิงกอสรางและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 (30  คะแนน) 

พิจารณาจากรูปแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง  การใชประโยชน  ภูมิสถาปตย  
ความหนาแนนของอาคาร  พื้นที่โลงและพื้นที่สีเขียว  ระบบสาธารณูปโภค  
ระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งระบบจราจรภายใน  ผลกระทบดาน
จราจร  และอ่ืน ๆ  
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สวนที่ 2 ขอ 1.2(3)  การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท 2-35 

                          ** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย ** 

ความเหมาะสมของท่ีดิน
และหรือส่ิงปลูกสรางท่ี
ชดเชยใหแกทางราชการ 
(10 คะแนน) 

พิจารณาจากความเหมาะสมของท่ีดินและหรือสิ่งปลูกสรางที่ชดเชยใหแกทาง
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 การแจงผูไดรับสิทธิ /จัดทําสัญญาชดเชย/ ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทํา
สัญญากอสราง    

7.1  แจงผูไดรับสิทธิ  เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกผูเขาประมูลและไดผู
ชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิกอสราง) ใหมารับทราบและปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการประมูล(จป.4/54)  และจัดทําสัญญายกกรรมสิทธิ์ท่ีดินและกอสรางอาคารชดเชย  พรอมท้ัง
ดําเนินการ จดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีเสนอยกให  หรือจดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์ท่ีดินและอาคารสิ่งปลูก
สรางท่ีเสนอยกใหแกกระทรวงการคลัง  และคืนหลักประกันซองใหผูไดรับสิทธิตอไป  โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุ
จํานวนเงินท่ีจะตองชําระใหกับทางราชการ ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและชําระเงิน พรอมท้ังแจงให            
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 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ

เปดซองประมูลแลว  ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม  หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ  ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป 

มาตรา 13 เจาหนาท่ีดังตอไปน้ีทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(1) เปนคูกรณีเอง 
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
(3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใด ๆ หรือเปนพ่ีนองหรือ

ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามช้ัน  หรือเปนญาติเก่ียวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองช้ัน 

(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม  หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 
(5) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี  หรือเปนนายจางของคูกรณี 
(6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
 กรณีมีผูเสนอราคาถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว  ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ

พิจารณาผลการประมูลท่ีกรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ท่ี กค 0304/660  
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย 

 

ขอพึงระวัง 
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                          ** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย ** 

ผูประมูลไดจัดสงแบบแปลนการกอสรางตามท่ีไดรับคัดเลือกและเอกสารท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนจัดทํา
รายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบสภาพการจราจรคาดวาจะเกิดข้ึนจากการใชประโยชนในท่ีดินราชพัสดุและแนว
ทางแกไขใหกับกรมธนารักษภายใน 2 เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

หมายเหต ุ    การจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบสภาพการจราจร  จะดําเนินการเฉพาะในกรณีราชพัสดุอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติกลางหรือของวัด
หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)พิจารณาใหความเห็นชอบเทาน้ัน 

(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายท่ีไมไดรับสิทธิเพ่ือ 
- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน  
- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง 

 7.2  บันทึกรับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไขการประมูลและจัดทําสัญญาชดเชย   
  ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขการประมูลใหครบถวน  
เพ่ือใหผูไดรับสิทธิไดอานและทําความเขาใจ  แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวน  และในวันจัดทําสัญญายก
กรรมสิทธิ์ท่ีดินและกอสรางอาคารชดเชยใหคืนหลักประกันซองใหกับผูประมูลไดดวย  สําหรับกรณีท่ีตอง
กอสรางอาคารชดเชย  ใหเจาหนาท่ีจัดสงแบบแปลนอาคารชดเชยใหผูประมูลไดพรอมท้ังมีหนังสือแจง                 
เจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือตรวจแบบแปลนอาคารชดเชย  โดยใหผูไดรับสิทธิกอสรางเปนผูดําเนินการ
ประสานงานและรับภาระในการชําระคาธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเรียกเก็บตามระเบียบ  
และใหผูประมูลไดวางหลักประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนเนื่องจากการกอสรางไมถูกตองตามแบบ
แปลน รายการ และเง่ือนไขในสัญญายกกรรมสิทธิ์ท่ีดินและกอสรางอาคารชดเชยตอไป 
 7.3  ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทําสัญญากอสราง   
  (1)  เม่ือไดรับรายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบสภาพการจราจร(ถามี) จากผูประมูลไดแลว  
ใหเจาหนาท่ีจัดทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาลงนามไปสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจรเพ่ือเสนอรายละเอียดดังกลาวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอัน
เปนสาธารณสมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด) 
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ 
  (2)  เม่ือไดรับความเห็นชอบตาม (1) และผูประมูลไดยื่นแบบแปลนการกอสรางพรอม
เอกสารท่ีเก่ียวของแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการตรวจแบบแปลนและขออนุมัติแบบแปลน  แลวแจงผล
การตรวจแบบแปลนใหผูประมูลไดทราบและใหนําแบบแปลนท่ีผานการตรวจไปดําเนินการยื่นคําขออนุญาต
กอสรางอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยใหเจาหนาท่ีจัดทําหนังสือแจงเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือตรวจแบบ
แปลนอาคาร  โดยใหผูไดรับสิทธิกอสรางเปนผูดําเนินการประสานงานและรับภาระในการชําระคาธรรมเนียม
หรือเงินอ่ืนใดท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเรียกเก็บตามระเบียบตอไป 
  (3 )  เ ม่ือเจ าพนักงานทอง ถ่ินไดอนุญาตใหกอสร างอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให
กระทรวงการคลังแลว  และเม่ือผูประมูลไดดําเนินการเก่ียวกับการกอสรางอาคารชดเชยแลวเสร็จ ใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร  และเม่ือคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบ
อาคารท่ีกอสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว  ใหเจาหนาท่ีนําสงอาคารข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ  
และนําเสนอผูมีอํานาจเพ่ือแจงผูประมูลไดใหมาจัดทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
พรอมกับชําระเงินและวางหลักประกันสัญญาตอไป 
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สวนที่ 2 ขอ 1.2(3)  การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท 2-37 

                          ** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย ** 

   ท้ังนี้  ในกรณีท่ีผูประมูลไดประสงคจะทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลังและดําเนินการกอสรางอาคารกอนท่ีจะกอสรางอาคารชดเชยแลวเสร็จ  ใหดําเนินการตาม
เง่ือนไขการประมูล(จป.4/54) ขอ 11.10 ตอไป 
 

                  การปกผังและกอสรางอาคารฯ  เม่ือจัดทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให
กระทรวงการคลังแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุรวมกับนายชางสํารวจ           
ท่ีไดรับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุท่ีไดรับ
มอบหมาย  ควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเง่ือนไขและสัญญา ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง 
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอไป และเมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร  
 

                             การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร   เม่ือคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคาร
ท่ีปลูกสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาท่ีนําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจงใหบริษัทประกันภัยท่ีกรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที  และใหเสนอผูมีอํานาจ
ลงนามในหนังสือแจงให  ผูไดรับสิทธิกอสรางมาจัดทําสัญญาเชาอาคารและจัดทําใบสําคัญแสดงการเชาและ
บัตรประจําตัวผูเชา รวมท้ังดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารท่ีสํานักงานท่ีดินในเขตทองท่ีท่ีตั้งอาคารนั้นตอไป 
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สวนที่ 2 ขอ 1.2(3)  การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท 2-38 

                          ** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย ** 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27-43 
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษท่ี 298/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ 
     การรับฟงความคิดเห็นเม่ือปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 346  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2545  เรื่อง การพัฒนา 
     ท่ีราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0314/ว 53  ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2547  เรื่อง การประมูล 
     พัฒนาท่ีราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2534 
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 144  ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2549  เรื่องแนวทาง 
     ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกท่ีราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง  
8.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 75  ลงวันท่ี  18 เมษายน 2550  
9.  หนังสือสํานักกฎหมาย ท่ี กค 0304/660  ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  เรื่อง การ 
     พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุกรณีมีผูเสนอราคา 
     ถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว  
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สวนที่ 2 ขอ 2.1   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท 2-39 

                          ** ผูเชาเดิม ** 

       2.  กรณีท่ีดินราชพัสดุมีเน้ือท่ีเกินกวา 2 ไร หรือราคาประเมินท่ีดินเกินกวา 
10 ลานบาทข้ึนไป 

                   2.1  การพิจารณาใหผูเชาที่ดินราชพัสดุไดรับสิทธิเปนผูพัฒนาที่ดินราชพัสดุ 
                         โดยไมตองประมลู   
 

   ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

หมายเหตุ   ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโดยไมสงผลกระทบตอท้ังผูรับบริการและทางราชการ  ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี  เพ่ือรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ 

1 
• รับคําขอ  

2 
• ตรวจสอบขอมูลการเชา / รับฟงความคิดเห็น 

3 
• สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / แจงผูเชา

รับทราบเงื่อนไข / วางผัง 

4 
• ขออนุมัติผัง / แจงผูเชาออกแบบแปลนอาคาร  

5 
• ตรวจสอบแบบแปลน / ขอความเห็นชอบ สนข. 

6 
• เสนอผูมีอํานาจอนุญาตกอสราง / แจงผูเชามารับเงื่อนไข /                           

ทําสัญญากอสราง 

7 
• ปกผังและกอสรางอาคาร 

8 
• แจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร 
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สวนที่ 2 ขอ 2.1   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท 2-40 

                          ** ผูเชาเดิม ** 

 คําแนะนํา 

     *** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ
หรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

 

                  การรับคําขอ  ใหเจาหนาที่ผู ปฏิบัติกรอก(พิมพ) / บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษ
กําหนด (ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป. 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม                  
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได 
 

                 การตรวจสอบขอมูลการเชา / รับฟงความคิดเห็น   
2.1  ตรวจสอบขอมูลการเชา  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูลสถานะ             

ผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา เชน การรังวัดตรวจสอบเขตเชา  ระยะเวลาการเชา  การชําระคาเชา  คาภาษี  
เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู  การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  
ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถ่ิน กฎหมายโบราณสถาน 
กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม  ฯลฯ ) เปนตน  ขอจํากัดอ่ืน ๆ  เง่ือนไขพิเศษอ่ืน 
(การขอเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาภายหลังการรับโอนสิทธิการเชาไมครบ 2 ป ฯลฯ) และตรวจสอบเนื้อท่ี
กอสรางอาคารเดิมของผูเชาท่ีจะทําการรื้อถอน (ถามี) จัดทําแผนท่ีแสดงรายละเอียดเขตเชา ราคาประเมินท่ีดิน  
สภาพทําเลท่ีตั้ง 

2.2  รับฟงความคิดเห็น  เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลว  หากไมมี
ขอจํากัดใด ๆ ใหเจาหนาท่ีรวบรวมขอมูลเสนอผูมีอํานาจเพ่ือลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น (กรณี
ดังกลาวอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจจัดใหเชาท่ีจะพิจารณาวาจะตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือดําเนินการเชนเดียวกับกรณีท่ีราชพัสดุท่ี
มีเนื้อท่ีไมเกิน 2 ไร )  โดยกรณีท่ีผูมีอํานาจเห็นควรใหดําเนินการเชนเดียวกับท่ีราชพัสดุท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน 2 ไร  
ใหดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามหมวด 2 สวนท่ี 2 ขอ 1.1   สําหรับกรณีท่ีตองดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  มีรายละเอียดดังนี้ 

 สาระสําคัญของประกาศ  -  ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย 

- เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของโครงการ 

- สาระสําคัญของโครงการ   
- ผูดําเนินการ   

- สถานท่ีท่ีจะดําเนินการ   

- ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ   

- ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ   

- ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแกประชาชน   
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- มาตรการปองกัน แกไข เพ่ือเยียวยา   

- ประมาณการคาใชจายและท่ีมาของเงิน   

- วิธีการรับฟงความคิดเห็น  ระยะเวลา  สถานท่ี  ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอ
แกการท่ีประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 

ท้ังนี้  กรณีผูมีอํานาจอนุมัติใหรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยอนุโลมก็ใหดําเนินการตามระเบียบดังกลาวตอไป 

 

 การเผยแพร   
 ใหนําประกาศดังกลาวไปเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานัก-
นายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึน http://www.publicconsultation.opm.go.th  และเผยแพรทางวิธีการอ่ืน ๆ เชน  
ปดไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีราชพัสดุท่ีจะจัดทําโครงการ หรือท่ีราชพัสดุท่ีจะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค  หรือท่ีราชพัสดุ
ท่ีอนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ 
ณ กรมธนารักษ  และสํานักงานเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู  สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด  
สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี  ท่ีวาการอําเภอ  และท่ีทําการองคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู,  
เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ  และโดยวิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร   ท้ังนี้  จะตองประกาศใหประชาชน
ทราบไมนอยกวา 15 วัน  กอนเริ่มดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   

 วิธีการรับฟงความคิดเห็น   
 สามารถดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังนี้   
 (1) การสํารวจความคิดเห็น  ซ่ึงอาจทําโดยการสัมภาษณภายบุคคล  การเปดใหแสดง
ความคิดเห็น  การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ  
 (2) การประชุมปรึกษาหารือ  ซ่ึงอาจทําโดย  การประชาพิจารณ  การอภิปรายสาธารณะ  
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ
หรือมีสวนไดเสีย  
 

                 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น /เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / แจงผูเชารับทราบ
เงื่อนไข / วางผัง    เม่ือครบกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการ
รับฟงความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 
 3.1  ลงนามในประกาศผลการรับฟงความคิดเห็น  เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปทราบผลการรับฟงความ
คิดเห็นภายใน 15 วัน  นับแตวันเสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  โดยกรณีท่ี โดยใหประกาศไว
อยางเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐและสถานท่ีท่ีจะดําเนินการและประกาศในเครือขาย
สารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหข้ึนท่ี http://www.publicconsultation.opm.go.th   

3.2  อนุมัติหลักการใหปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามท่ีขอได  ท้ังนี้  ใหนํา
ความคิดเห็นขอเสนอแนะของประชาชน(ถามี) มาประกอบการพิจารณาอนุมัติในหลักการใหผูเชาปลูกสรางอาคาร
สิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังดวย  หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใดใหเสนอผูมีอํานาจจัด
ใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม   
 3.3  ลงนามแจงผูเชาเดิมมารับทราบเง่ือนไขท่ีอนุญาต   
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 3.3  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการวางผังอาคารเพ่ือออกแบบแปลนการปลูกสรางอาคารตอไป             
โดยในการวางผังอาคารจะตองแจงเจาพนักงานทองถ่ินและ/หรือสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ในกรณีท่ีดินราชพัสดุ
นั้นติดทางสาธารณะ รวมท้ังเอกชนขางเคียง (ถามี) 
 

                 ขออนุมัติผัง / แจงผูเชาออกแบบแปลนอาคาร  
 เม่ือดําเนินการวางผังเสร็จแลวใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 
 4.1  ขออนุมัติผัง  
 4.2  ลงนามแจงผูเชาใหออกแบบแปลนตามผังอาคารท่ีอนุมัติ  โดยในกรณีท่ีราชพัสดุอยูในเขตพ้ืนท่ี
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดใหตองเสนอโครงการใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและ
ท่ีดินอันเปนศาสนสมบัติกลางหรือของวัด(ในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนก็ใหแจงผูเชาเพ่ือจัดทํารายละเอียดขอมูลเก่ียวกับ
ผลกระทบตอสภาพจราจรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการใชประโยชนในท่ีดินเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาตอไปดวย  
 หมายเหตุ ได มี ก า ร เปลี่ ย นชื่ อคณะกร รมกา ร ใน เ ขตกรุ ง เ ทพมหานคร  จ าก เดิ ม 
“คณะกรรมการนโยบายและแผนการขนสงและจราจร(คจร.)” แกไขเปน “คณะอนุกรรมการพิจารณาการใช
ประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอันเปนศาสนสมบัติกลางหรือของวัด” 
     

                 ตรวจแบบแปลน / ขอความเห็นชอบตอ สนข.  
 เม่ือไดรับแบบแปลนและไดรับขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอสภาพจราจร(ถามี) จากผูเชาแลว                   
ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการควบคูกันไปใน 2 กระบวนการ คือ 
 5.1  การตรวจแบบแปลน  - ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ)    
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0304/ว 65  ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2547)  ตรวจแบบแปลนและแจงขอมูล
รายละเอียดท่ีจําเปนเก่ียวกับแบบแปลนอาคาร เชน เนื้อที่ใชสอย เนื้อที่กอสรางอาคาร ราคาคากอสราง
อาคาร ระยะเวลาในการกอสราง  คาธรรมเนียมออก/ตรวจแบบแปลน เปนตน พรอมกับความเห็น เพ่ือประกอบการ
กําหนดเง่ือนไขในการกอสรางอาคารตอไป 
 5.2  การเสนอขอความเห็นชอบตอ สนข.  – กรณีท่ีราชพัสดุอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหตองเสนอโครงการใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอันเปนศาสน
สมบัติกลางหรือของวัด  หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร. จังหวัด) พิจารณาก็ให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติรวบรวมรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอสภาพการจราจรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการ
ใชประโยชนท่ีดิน  เสนอผูมีอํานาจลงนามในหนังสือถึงสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรเพ่ือ
เสนอรายละเอียดดังกลาวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอันเปนศาสน
สมบัติกลางหรือของวัด  หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร. จังหวัด) แลวแตกรณี  
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

                   การเสนอผูมีอํานาจอนุญาตปลูกสรางอาคารฯ / แจงผูเชามารับเงื่อนไข / จัดทํา
สัญญากอสราง   เม่ือเจาหนาท่ีไดรับผลการตรวจสอบแบบแปลน  ผลการเสนอความเห็นชอบตอ สนข. แลว  
ใหรวบรวมรายละเอียดขอมูลเพ่ือจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจพิจารณา 
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 6.1  อนุญาตใหปลูกสรางอาคาร  โดยกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ ตามบันทึกคํายินยอมปฏิบัติตาม
เง่ือนไขฯ (แบบ จป.8/54)  อัตราคาตอบแทนการใชท่ีดินระหวางกอสรางอาคาร  ผลประโยชนตอบแทน            
(คาเชาและคาธรรมเนียมจัดประโยชนในอัตราสวน 50:50) คาธรรมเนียมตรวจแบบ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ
การปลูกสรางอาคาร (ถามี)  ใหเปนไปตามคําส่ังกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 ส่ัง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 
2553  และบันทึกกรมธนารักษ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0318/ว95  ลงวันท่ี 29 กันยายน 2549) ท้ังนี้ ในการ
คิดผลประโยชนตอบแทนข้ันต่ําใหกําหนดโดยรวมคาธรรมเนียม  คาเชาเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตรา
สวนลดเทากับอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลแลว  จะตองไมต่ํากวารอยละ 30 ของราคาท่ีดิน  สําหรับ
หลักประกันสัญญากอสรางใหกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ. 2552 
    อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตปลูกสรางอาคารฯ นั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ แนบทายบันทึกขออนุญาตปลูกสรางอาคารฯ เพ่ือใหผูมีอํานาจ
พิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย   
 6.2  ลงนามแจงผูเชาเดิม  ใหมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไขการอนุญาตปลูกสรางอาคาร 
แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ  ตามเง่ือนไขใหครบถวน โดยวันท่ีผูเชาเดิมมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไขใหมี
หนังสือแจงเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือตรวจแบบแปลนอาคาร  โดยใหผูเชาเดิมเปนผูรับภาระในการยื่นขออนุญาต
และชําระคาธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเรียกเก็บตามระเบียบ   จากนั้นใหจัดทําสัญญา
กอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังภายใน 15 วันนับแตวันท่ีลงนามในบันทึกคํายินยอมปฏิบัติ
ตามเง่ือนไข  
 

                   การปกผังและกอสรางอาคารฯ  เม่ือผูเชาเดิมแจงผลการอนุญาตแบบแปลนการกอสรางของ
เจาพนักงานทองถ่ินใหกรมธนารักษทราบแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราช
พัสดุรวมกับนายชางสํารวจที่ไดรับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและ
บํารุงรักษาอาคารราชพัสดุท่ีไดรับมอบหมาย  ควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเง่ือนไขและสัญญา 
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง เก่ียวกับท่ีราชพัสดุและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตอไป และเม่ือดําเนินการ
กอสรางเสร็จเรียบรอยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร  
 

                   การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร   เม่ือคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคารท่ี
ปลูกสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจงใหบริษัทประกันภัยท่ีกรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที  และใหเสนอผูมีอํานาจ
ลงนามในหนังสือแจงใหผูเชาเดิม (ที่ไดสิทธิกอสราง) มาจัดทําสัญญาเชาอาคารและจัดทําใบสําคัญแสดง
การเชาและบัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารที่สํานักงานท่ีดินในเขตทองท่ี
ท่ีตั้งอาคารนั้นตอไป   
 
 
 
 
 
 

7 

8 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 2.1   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท 2-44 

                          ** ผูเชาเดิม ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ  พ.ศ. 2552  
3.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
5.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ      
     การกําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
6.  คําสั่งกรมธนารักษท่ี 298/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ 
     การรับฟงความคิดเห็นเม่ือปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา 
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 878  ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2537  เรื่อง การโอนสิทธิ 
     การเชาและขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาท่ีราชพัสดุ  
8.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 144  ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทาง 
     ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกท่ีราชพัสดุในบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง  
9. หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 75  ลงวันท่ี  18 เมษายน 2550  
10. หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ ว 346  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2545 เรื่อง การพัฒนา 
      ท่ีราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี 
11. หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0318/ ว 95  ลงวันท่ี 29 กันยายน 2549  เรื่อง  ซักซอม 
      ความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมท่ีราชพัสดุ 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 2.2(1)   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท  2-45 

                           ** เปดประมูลผังเปลา ** 

                   2.2  การพัฒนาที่ดินราชพัสดุโดยวิธีประมูล  
              1)  การเปดประมูลสิทธิการปลูกสรางอาคาร (ผังเปลา) โดยผูเขาประมูล

เสนอโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุและผลประโยชนตอบแทนใหแกทางราชการ 
  

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโดยไมสงผลกระทบตอท้ังผูรับบริการและทางราชการ  ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี  เพ่ือรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ 

 

1 
• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

2 • เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ 

3 • จัดทําผังประมูล 

4 • รับฟงความคิดเห็น 

5 • สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล 

6 • ดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล 

7 • แจงผูไดรับสิทธิ/ขอความเห็นชอบ สนข. /จัดทําสัญญากอสราง 

8 • ปกผังและกอสรางอาคาร 

9 • แจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 2.2(1)   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท 2-46 

                           ** เปดประมูลผังเปลา ** 

 คําแนะนํา 

                    การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน   ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดินราชพัสดุที่จะ
เปดประมูลและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเลที่ดิน ความเหมาะสมและ
ศักยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน  
กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม  ฯลฯ)  และขอจํากัดอ่ืน  (แผนพัฒนาจังหวัด)  เปนตน 
 

                    การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ  เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตนตาม
ข้ันตอนท่ี 1 แลว หากเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะนํามาพัฒนาเพ่ือปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการเพ่ือเปดประมูล และวางผังอาคารบนท่ีดินท่ี
เปดประมูลตอไป  
 

                    การจัดทําผังประมูล  เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติหลักการใหเปดประมูลปลูกสรางอาคาร           
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการวางผังอาคาร โดยในการวางผังอาคาร
จะตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นและ/หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ  ในกรณีที่ดินราชพัสดุนั ้นติดทาง
สาธารณะ รวมท้ังเอกชนขางเคียง (ถามี) เม่ือดําเนินการวางผังเสร็จแลว ใหทําบันทึกเสนอขออนุมัติผังการ
ประมูล (ผังเปลา) เพื่อประกอบการกําหนดเงื่อนไขในการเปดประมูล โดยใหผูเขาประมูลเสนอโครงการ
กอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามผังการประมูลรวมท้ังผลประโยชนตอบแทนท่ีเปนจํานวนเงิน
ใหกรมธนารักษคัดเลือกตอไป 

 

                        รับฟงความคิดเห็น  เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 แลว ใหทําบันทึก
เสนอผูมีอํานาจเพ่ืออนุมัติใหดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนโดยอนุโลม  พรอมท้ังลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สาระสําคัญของประกาศ  -  ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย 

- เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของโครงการ 
- สาระสําคัญของโครงการ   

- ผูดําเนินการ   

- สถานท่ีท่ีจะดําเนินการ   

- ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ   

- ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ   
- ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแกประชาชน   

- มาตรการปองกัน แกไข เพ่ือเยียวยา   

- ประมาณการคาใชจายและท่ีมาของเงิน   

- วิธีการรับฟงความคิดเห็น  ระยะเวลา  สถานท่ี  ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอ
แกการท่ีประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 
 
 
 
 

1 

2 
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คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 2.2(1)   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท 2-47 

                           ** เปดประมูลผังเปลา ** 

 การเผยแพร   
 ใหนําประกาศดังกลาวไปเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานัก-
นายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึน http://www.publicconsultation.opm.go.th  และเผยแพรทางวิธีการอ่ืน ๆ เชน  
ปดไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีราชพัสดุท่ีจะจัดทําโครงการ หรือท่ีราชพัสดุท่ีจะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค  หรือ            
ท่ีราชพัสดุท่ีอนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  โดยกรุงเทพมหานครให
ปดประกาศ ณ กรมธนารักษ  และสํานักงานเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู  สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด  
สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี  ท่ีวาการอําเภอ  และท่ีทําการองคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู,  
เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ  และโดยวิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร   ท้ังนี้  จะตองประกาศใหประชาชน
ทราบไมนอยกวา 15 วัน  กอนเริ่มดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   

 วิธีการรับฟงความคิดเห็น   
 สามารถดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังนี้   
 (1) การสํารวจความคิดเห็น  ซ่ึงอาจทําโดยการสัมภาษณภายบุคคล  การเปดใหแสดง
ความคิดเห็น  การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ  
 (2) การประชุมปรึกษาหารือ  ซ่ึงอาจทําโดย  การประชาพิจารณ  การอภิปรายสาธารณะ  
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ
หรือมีสวนไดเสีย  

 

                        สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น /ประกาศประมูล   เม่ือครบกําหนดระยะเวลาแสดง
ความคิดเห็นแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
เพ่ือดําเนินการดังนี้ 
 5.1  ประกาศผลการรับฟงความคิดเห็นไวอยางเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน
ของรัฐ (กรมธนารักษ/สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี) และสถานท่ีท่ีจะดําเนินการและประกาศในเครือขาย
สารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหข้ึนท่ี http://www.publicconsultation.opm.go.th  
โดยใหประกาศใหประชาชนทราบภายใน 15 วัน  นับแตวันเสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   
 5.2  ลงนามในประกาศประมูล  โดยกําหนดเง่ือนไขการประมูล (จป. 7/54)  ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 สําหรับการคิดผลประโยชนตอบแทน  
ข้ันต่ําใหกําหนดโดยรวมคาธรรมเนียม คาเชา เปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราสวนลดเทากับอัตราดอกเบ้ีย
พันธบัตรรัฐบาลแลว จะตองไมต่ํากวารอยละ 30 ของราคาท่ีดิน ตามคําส่ังกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  
ส่ัง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  และบันทึกกรมธนารักษ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0318/ว 95 ลงวันท่ี                    
29 กันยายน 2549  ท้ังนี้  ใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย  หากเห็นสมควร
จะดําเนินการประการใด  ใหเสนอผูมีอํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม  
         ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการท่ัวไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และจะตองมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ  

 รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดินราชพัสดุท่ีตองการใหปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล  
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล  
 สถานท่ีขอรับหรือขอซ้ือเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร  
 วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลหรือการดูสถานท่ี(ถามี)  
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คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 2.2(1)   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท 2-48 

                           ** เปดประมูลผังเปลา ** 

อนึ่ง  การใหหรือขายใบเสนอใหเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนปลูกสรางอาคาร                 
ยกกรรมสิทธิ์พรอมผังการประมูลและเอกสารประกอบการประมูล ตองไมนอยกวา 15 วันนับแตวันประกาศ  
กรณีท่ีมีการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานท่ีตองดําเนินการกอนวันรับซองไมนอยกวา 15 วัน (ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28) 

 5.3  ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลตามระเบียบ 

 

 

 

 

 
 

                   การดําเนินการประมูลและเสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล   เม่ือครบกําหนด
ตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้ 

 1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล  
 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวท่ีหนาซอง

วาเปนของผูใด  
 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงิน และใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับ

ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย  
 กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน ใหสงหนังสือคํ้าประกันใหธนาคารหรือ

บริษัทเงินทุนผู ออกหนังสือคํ้าประกันทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือคํ้าประกันดังกลาว  

 รับเอกสารตาง ๆ ตามบัญชีรายการ เอกสารของผูเสนอราคา พรอมแบบรูปและ
รายการละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย  

 เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศประมูลอีก  

 อานรายละเอียดบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ โดยเปดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ี
กําหนด  และใหกรรมการทุกทานลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกแผน  สําหรับซองประมูลพรอมเอกสาร
หลักฐานใหสงใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลเปนผูเปดและพิจารณาโครงการตอไป  

 เม่ือดําเนินการครบถวนแลว  ใหสงผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ซองประมูล
พรอมเอกสารหลักฐาน  และบันทึกรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลทันทีใน
วันเดียวกัน  
*** (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36-39) *** 
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*** ในเง่ือนไขการประมูล  ระยะเวลาท่ีกําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน  
เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอ่ืนสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล                
*** 
 

คําแนะนํา 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 2.2(1)   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท 2-49 

                           ** เปดประมูลผังเปลา ** 

 2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล  
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีผูเขาประมูลไดยื่นไว  

หากพบวาเปนหลักฐานท่ีไมถูกตองหรือคลาดเคลื่อนหรือไมเปนไปตามเง่ือนไขในสาระสําคัญ  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลจะไมพิจารณาซองรายนั้น 

 ถาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีผูเขาประมูลไดยื่นไวถูกตอง  คณะกรรมการพิจารณา            
ผลการประมูลจะพิจารณาซองเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการกอสรางอาคาร
ยกกรรมสิทฺธิ์ใหกระทรวงการคลังพรอมกัน 

 ตรวจสอบใบเสนอราคา ผลการตรวจสอบ  หนังสือคํ้าประกัน  เอกสารหลักฐานตาง ๆ  
แบบรูปและรายละเอียด(ถามี) แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขในประกาศประมูล  

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากท่ีกําหนดในเง่ือนไข
ประกาศประมูลในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ               
ผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน ใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูล
รายนั้นออก  

 ในการพิจารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใด
เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได  

 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบแลว  ซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการและ
เสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได  

 ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื ่นซองเสนอราคา รายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั ้นยื่นตามราคาและหรือ
ผลประโยชนท่ีเสนอไวเดิม  

 ในกรณีมีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สูงสุดตํ่ากวาท่ีกําหนดใหเสนอความเห็นตอผู มีคําสั่งแตงตั้งตามระเบียบดังกลาวขางตนวาจะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพ่ือดําเนินการประมูลใหม  

 เม่ือไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกจาก               
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ   พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)  

ท้ังนี้  ในการพิจารณาตัดสิน  คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะพิจารณาผลประโยชนตอบแทนท่ีทางราชการ
จะไดรับในภาพรวมประกอบกันไป  โดยจะพิจารณาใหคะแนน  ดังนี้     

หลักเกณฑ การใหคะแนน 
ผลประโยชนตอบแทน 
(30  คะแนน) 

ผลประโยชนตอบแทน (คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน) 
ผูเสนอราคาสูงสุดได 30 คะแนน  สวนผูเสนอราคารองลงมาไดคะแนนตาม 
สัดสวน 
นาย ก.  เสนอ 500  บาท   =   30  คะแนน 
นาย ข.  เสนอ 300  บาท   =   (300 x 30) / 500   =   18  คะแนน 
นาย ค.  เสนอ 200  บาท   =   (200 x 30) / 500   =   12  คะแนน 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 2.2(1)   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท 2-50 

                           ** เปดประมูลผังเปลา ** 

มูลคาโครงการ 
(30  คะแนน) 

-  คํานวณราคาคากอสรางตามเนื้อท่ีใชสอยของโครงการ โดยการใชราคาคากอสราง
ตามท่ีกรมธนารักษกําหนด  ซ่ึงเสนอโดยสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ 
-  ผูเสนอโครงการท่ีมีมูลคาสูงสุดได  30 คะแนน  สวนผูเสนอราคารองลงมาได
คะแนนตามสัดสวน เชนเดียวกับผลประโยชนตอบแทน 

คุณภาพของโครงการ 
ส่ิงกอสรางและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ 
(40  คะแนน) 

พิจารณาจากรูปแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง  การใชประโยชน  ภูมิสถาปตย  
ความหนาแนนของอาคาร  พื้นที่โลงและพื้นที่สีเขียว  ระบบสาธารณูปโภค  
ระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งระบบจราจรภายใน  ผลกระทบดาน
จราจร  และอ่ืน ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ

เปดซองประมูลแลว  ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม  หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ  ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป 

มาตรา 13 เจาหนาท่ีดังตอไปน้ีทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(1) เปนคูกรณีเอง 
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
(3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใด ๆ หรือเปนพ่ีนองหรือ

ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามช้ัน  หรือเปนญาติเก่ียวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองช้ัน 

(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม  หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 
(5) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี  หรือเปนนายจางของคูกรณี 
(6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
 กรณีมีผูเสนอราคาถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว  ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ

พิจารณาผลการประมูลท่ีกรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ท่ี กค 0304/660  
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย 

 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 2.2(1)   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท 2-51 

                           ** เปดประมูลผังเปลา ** 

                 การแจงผูไดรับสิทธิ / ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทําสัญญากอสราง    

7.1  แจงผูไดรับสิทธิ  เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกผูเขาประมูลและไดผู
ชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิกอสราง) ใหมารับทราบและปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการประมูล (จป.7/54) โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุจํานวนเงินท่ีจะตองชําระใหกับทางราชการ  ระยะเวลาใน
การมารับเง่ือนไขและชําระเงิน  พรอมท้ังแจงใหผูประมูลไดจัดสงแบบแปลนการกอสรางตามท่ีไดรับคัดเลือกและ
เอกสารท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบสภาพการจราจรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการใช
ประโยชนท่ีดินราชพัสดุและแนวทางแกไขใหกับกรมธนารักษภายใน 2 เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง   

หมายเหต ุ    - ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง  
                       แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวนตอไป 

- การจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจร  จะดําเนินการเฉพาะในกรณีราชพัสดุอยูในเขต
พ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอันเปนสาธารณ
สมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)พิจารณาใหความ
เห็นชอบเทาน้ัน 

(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายท่ีไมไดรับสิทธิเพ่ือ 

- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน  

- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง 
7.2  ขอความเห็นชอบ สนข. /จัดทําสัญญากอสราง   

(1) เม่ือไดรับรายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบสภาพการจราจร(ถามี) จากผูประมูลได
แลว  ใหเจาหนาท่ีจัดทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาลงนามในสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจรเพ่ือเสนอรายละเอียดดังกลาวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดิน
อันเปนสาธารณสมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ 

(2) เม่ือไดรับความเห็นชอบตาม (1) และผูประมูลไดยื่นแบบแปลนการกอสรางพรอม
เอกสารท่ีเก่ียวของแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการตรวจแบบแปลนและขออนุมัติแบบแปลน  แลวทํา
หนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือแจงผูเชาใหมาจัดทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  พรอม
คืนหลักประกันซองใหผูประมูลไดตอไป  ท้ังนี้  ในวันจัดทําสัญญากอสราง  ใหมีหนังสือแจงเจาพนักงานทองถ่ิน
เพ่ือตรวจแบบแปลนอาคาร  โดยใหผูไดรับสิทธิกอสรางเปนผูดําเนินการประสานงานและรับภาระในการชําระ
คาธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเรียกเก็บตามระเบียบตอไป  
   

                  การปกผังและกอสรางอาคารฯ  เม่ือผูประมูลไดแจงผลการพิจารณาของเจาพนักงานทองถ่ิน
ในการอนุญาตแบบแปลนการกอสรางแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
รวมกับนายชางสํารวจท่ีไดรับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและบํารุงรักษา
อาคารราชพัสดุท่ีไดรับมอบหมาย  ควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเง่ือนไขและสัญญา ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง เก่ียวกับท่ีราชพัสดุและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตอไป และเม่ือดําเนินการกอสรางเสร็จ
เรียบรอยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร   
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คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 2.2(1)   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท 2-52 

                           ** เปดประมูลผังเปลา ** 

                           การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร   เม่ือคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคาร
ท่ีปลูกสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาท่ีนําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจงใหบริษัทประกันภัยท่ีกรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที  และใหเสนอผูมีอํานาจลงนาม
ในหนังสือแจงใหผูไดรับสิทธิกอสรางมาจัดทําสัญญาเชาอาคารและจัดทําใบสําคัญแสดงการเชาและบัตร
ประจําตัวผูเชา รวมท้ังดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารท่ีสํานักงานท่ีดินในเขตทองท่ีท่ีตั้งอาคารนั้นตอไป  
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27-43 
3.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
5.  คําสั่งกรมธนารักษท่ี 298/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ 
     การรับฟงความคิดเห็นเม่ือปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 346  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2545  เรื่อง การพัฒนา 
     ท่ีราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี 
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0314/ว 53  ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2547  เรื่อง ประมูลพัฒนา 
     ท่ีราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2534 
8.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 144  ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทาง 
     ปฏิบัติในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง  
9.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 75  ลงวันท่ี  18 เมษายน 2550 
10.  หนังสือสํานักกฎหมาย ท่ี กค 0304/660  ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  เรื่อง การ 
       พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุกรณีมีผูเสนอ 
       ราคาถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 2 ขอ 2.2(2)   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท  2-53 

                           ** เปดประมูลผังเปลา + ชดเชย ** 

2) การเปดประมูลสิทธิการปลูกสรางอาคาร (ผังเปลา) โดยผูเขาประมูล
จะตองจดัหาที่ดินและหรือปลูกสรางอาคารชดเชยใหแกทางราชการ  
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโดยไมสงผลกระทบตอท้ังผูรับบริการและทางราชการ  ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี  เพ่ือรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ 

 
 

1 
• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

2 • เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ 

3 • จัดทําผังประมูล 

4 • รับฟงความคิดเห็น 

5 • สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล 

6 • ดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล 

7 • แจงผูไดรับสิทธิ / ขอความเห็นชอบ สนข.  / จัดทําสัญญากอสราง 

8 • ปกผังและกอสรางอาคาร 

9 • แจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร 
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 คําแนะนํา 

                     การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน   ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดินราชพัสดุท่ี
จะเปดประมูลและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเลที่ดิน ความเหมาะสม
และศักยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน  กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม  ฯลฯ)  และขอจํากัดอ่ืน  (แผนพัฒนา
จังหวัด)  เปนตน   
 

                   การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ   เมื่อเจาหนาที่ผู ปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
ตามขั้นตอนที่ 1 แลว  หากเห็นวามีความเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเพื่อปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง  ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการเพ่ือเปดประมูล  และวางผังอาคารบนที่ดิน  
ท่ีเปดประมูลตอไป 
 

                   การจัดทําผังประมูล   เ มื ่อผู ม ีอํานาจอนุมัติหลักการใหเปดประมูลกอสรางอาคาร                    
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลว  ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการวางผังอาคาร  โดยในการวางผัง
อาคารจะตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นและ/หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ  ในกรณีที่ดินราชพัสดุนั้นติด
ทางสาธารณะ  รวมทั้งเอกชนขางเคียง(ถามี)  เมื่อดําเนินการวางผังเสร็จแลว  ใหทําบันทึกเสนอขอ
อนุมัติผังการประมูล(ผังเปลา) เพื่อประกอบการกําหนดเงื่อนไขในการเปดประมูล  โดยใหผูเขาประมูล
เสนอโครงการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามผังการประมูลรวมทั้งผลประโยชน
ตอบแทนที่เปนจํานวนเงิน  ตลอดจนการชดเชยขอเสนอในการจัดหาที่ดินหรือกอสรางอาคารชดเชยให
กรมธนารักษคัดเลือกตอไป 
 

    รับฟงความคิดเห็น   เมื่อเจาหนาที่ผู ปฏิบัติดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 แลว  ใหทํา
บันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อขออนุมัติดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยอนุโลม  พรอมทั้งลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 สาระสําคัญของประกาศ  -  ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย 

- เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของโครงการ 
- สาระสําคัญของโครงการ   

- ผูดําเนินการ   

- สถานท่ีท่ีจะดําเนินการ   

- ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ   

- ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ   
- ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแกประชาชน   

- มาตรการปองกัน แกไข เพ่ือเยียวยา   

- ประมาณการคาใชจายและท่ีมาของเงิน   

1 

2 

3 

4 
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- วิธีการรับฟงความคิดเห็น  ระยะเวลา  สถานท่ี  ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอ
แกการท่ีประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 

ท้ังนี้  กรณีผูมีอํานาจอนุมัติใหรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยอนุโลม ก็ใหดําเนินการตามระเบียบดังกลาวตอไป 

 

 การเผยแพร   
 ใหนําประกาศดังกลาวไปเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจัดใหมีข้ึน http://www.publicconsultation.opm.go.th  และเผยแพรทางวิธีการอ่ืน ๆ เชน  
ปดไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีราชพัสดุท่ีจะจัดทําโครงการ หรือท่ีราชพัสดุท่ีจะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค  หรือ             
ท่ีราชพัสดุท่ีอนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  โดยกรุงเทพมหานครให
ปดประกาศ ณ กรมธนารักษ  และสํานักงานเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู  สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด  
สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี  ท่ีวาการอําเภอ  และท่ีทําการองคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู,  
เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ  และโดยวิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร   ท้ังนี้  จะตองประกาศใหประชาชน
ทราบไมนอยกวา 15 วัน  กอนเริ่มดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   

 วิธีการรับฟงความคิดเห็น   
 สามารถดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  ดังนี้   
 (1) การสํารวจความคิดเห็น  ซ่ึงอาจทําโดยการสัมภาษณภายบุคคล  การเปดใหแสดง
ความคิดเห็น  การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ
โครงการ  
 (2) การประชุมปรึกษาหารือ  ซ่ึงอาจทําโดย  การประชาพิจารณ  การอภิปรายสาธารณะ  
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ
หรือมีสวนไดเสีย  
 

    สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล   เม่ือครบกําหนดระยะเวลาแสดง
ความคิดเห็นแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
เพ่ือดําเนินการดังนี้ 

5.1  ประกาศผลการรับฟงความคิดเห็นไวอยางเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน
ของรัฐ (กรมธนารักษ / สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี) และสถานท่ีท่ีจะดําเนินการและประกาศในเครือขาย
สารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหข้ึนท่ี http://www.publicconsultation.opm.go.th  
โดยใหประกาศใหประชาชนทราบภายใน 15 วัน  นับแตวันเสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   

5.2  ลงนามในประกาศประมูล  โดยกําหนดเง่ือนไขการประมูล (จป. 6/54) ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 เชน ผลประโยชนตอบแทน (คาเชา 
คาธรรมเนียมจัดประโยชน และคาชดเชย) ระยะเวลาการเชา คาธรรมเนียมตรวจแบบ หลักประกันการกอสราง 
และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน สําหรับการคิดผลประโยชนตอบแทนข้ันต่ําใหกําหนดโดยรวมคาธรรมเนียม คาเชา 
เปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราสวนลดเทากับอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลแลว จะตองไมต่ํากวารอยละ 30 
ของราคาท่ีดิน (คาชดเชย  ไมเกินรอยละ 90 ของผลประโยชนตอบแทนข้ันต่ํา) ตามคําส่ังกรมธนารักษ ท่ี 
296/2553 ส่ัง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 และคําส่ังกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 ส่ัง ณ วันท่ี 29 
มิถุนายน 2553  และบันทึกกรมธนารักษ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0318/ว95  ลงวันท่ี 29 กันยายน 2549   
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ท้ังนี้  ใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย  หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใด  
ใหเสนอผูมีอํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม 
        ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการท่ัวไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และจะตองมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ 

 รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดินราชพัสดุท่ีตองการใหปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล  
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล  
 สถานท่ีขอรับหรือขอซ้ือเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร 
 วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลหรือการดูสถานท่ี(ถามี)  
ท้ังนี้  การใหหรือขายใบเสนอใหเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนปลูกสรางอาคาร               

ยกกรรมสิทธิ์พรอมผังการประมูลและเอกสารประกอบการประมูล ตองไมนอยกวา 15 วันนับแตวันประกาศ  
กรณีท่ีมีการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานท่ีตองดําเนินการกอนวันรับซองไมนอยกวา 15 วัน (ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28) 

5.3  ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลตามระเบียบ  

 

 

 

 

 

 

                    การดําเนินการประมูลและเสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล   เม่ือครบกําหนด
ตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้ 
 1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล  

 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวท่ีหนาซอง
วาเปนของผูใด  

 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงิน และใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย  

 กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน ใหสงหนังสือคํ้าประกันใหธนาคารหรือ
บริษัทเงินทุนผู ออกหนังสือคํ้าประกันทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือคํ้าประกันดังกลาว  

 รับเอกสารตาง ๆ ตามบัญชีรายการ เอกสารของผูเสนอราคา พรอมแบบรูปและ
รายการละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย  

 เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศประมูลอีก  

6 

 
 
*** ในเง่ือนไขการประมูล  ระยะเวลาท่ีกําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน  
เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอ่ืนสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล                
*** 
 

คําแนะนํา 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 
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                           ** เปดประมูลผังเปลา + ชดเชย ** 

 อานรายละเอียดบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ โดยเปดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ี
กําหนด  และใหกรรมการทุกทานลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกแผน  สําหรับซองประมูลพรอมเอกสาร
หลักฐานใหสงใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลเปนผูเปดและพิจารณาโครงการตอไป  

 เม่ือดําเนินการครบถวนแลว  ใหสงผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ซองประมูล
พรอมเอกสารหลักฐาน  และบันทึกรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลทันที           
ในวันเดียวกัน  
*** (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36-39) *** 

 2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล  
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีผูเขาประมูลไดยื่นไว  

หากพบวาเปนหลักฐานท่ีไมถูกตองหรือคลาดเคลื่อนหรือไมเปนไปตามเง่ือนไขในสาระสําคัญ  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลจะไมพิจารณาซองรายนั้น 

 พิจารณาซองเสนอยกกรรมสิทธิ์ท่ีดินและกอสรางอาคารชดเชยเปนลําดับแรก  ท้ังนี้  
ถารายละเอียดท่ีเสนอไมถูกตองหรือไมตรงตามเง่ือนไข  คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะไมพิจารณา
ซองเ งินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให
กระทรวงการคลัง  แตถารายละเอียดท่ีเสนอมีความถูกตองตรงกับความตองการในเง่ือนไข  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลจะพิจารณาซองเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการ
กอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังพรอมกัน 

 ตรวจสอบใบเสนอราคา ผลการตรวจสอบ  หนังสือคํ้าประกัน  เอกสารหลักฐานตาง ๆ  
แบบรูปและรายละเอียด(ถามี) แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขในประกาศประมูล  

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากท่ีกําหนดในเง่ือนไข
ประกาศประมูลในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคา
รายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน ใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูลรายนั้นออก  

 ในการพิจารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใด
เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได  

 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบแลวซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการและ
เสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได  

 ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื ่นซองเสนอราคา รายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั ้นยื่นตามราคาและหรือ
ผลประโยชนท่ีเสนอไวเดิม  

 ในกรณีมีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สูงสุดต่ํากวาท่ีกําหนดใหเสนอความเห็นตอผู มีคําสั่งแตงตั้งตามระเบียบดังกลาวขางตนวาจะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพ่ือดําเนินการประมูลใหม  

 เม่ือไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกจาก               
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ   พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)  
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ท้ังนี้  ในการพิจารณาตัดสนิ  คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะพิจารณาผลประโยชนตอบแทนท่ีทางราชการ
จะไดรับในภาพรวมประกอบกันไป  โดยจะพิจารณาใหคะแนนดังนี้       

หลักเกณฑ การใหคะแนน 
ผลประโยชนตอบแทน 
(30  คะแนน) 

ผลประโยชนตอบแทน (คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน) 
ผูเสนอราคาสูงสุดได 30 คะแนน  สวนผูเสนอราคารองลงมาไดคะแนนตามสัดสวน 
นาย ก.  เสนอ 500  บาท   =   30  คะแนน 
นาย ข.  เสนอ 300  บาท   =   (300 x 30) / 500   =   18  คะแนน 
นาย ค.  เสนอ 200  บาท   =   (200 x 30) / 500   =   12  คะแนน 

มูลคาโครงการ 
(30  คะแนน) 

-  คํานวณราคาคากอสรางตามเนื้อท่ีใชสอยของโครงการ โดยการใชราคาคากอสราง
ตามท่ีกรมธนารักษกําหนด  ซ่ึงเสนอโดยสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ 
-  ผูเสนอโครงการท่ีมีมูลคาสูงสุดได  30 คะแนน  สวนผูเสนอราคารองลงมา
ไดคะแนนตามสัดสวน เชนเดียวกับผลประโยชนตอบแทน 

คุณภาพโครงการ ส่ิงกอสรางและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ 
(30  คะแนน) 

พิจารณาจากรูปแบบอาคารหรือสิ ่งปลูกสราง  การใชประโยชน  ภูมิส
ถาปตย  ความหนาแนนของอาคาร  พื้นที่โลงและพื้นที่ส ีเขียว  ระบบ
สาธารณูปโภค  ระบบบําบัดน้ําเสียและสิ ่งปฏิกูล  รวมทั้งระบบจราจร
ภายใน  ผลกระทบดานจราจร  และอ่ืน ๆ  

ความเหมาะสมของท่ีดินและ
หรือส่ิงปลูกสรางท่ีชดเชยใหแก
ทางราชการ (10 คะแนน) 

พิจารณาจากความเหมาะสมของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสรางที่ชดเชยใหแก              
ทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลแลว  ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม  หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ  ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป 

มาตรา 13 เจาหนาท่ีดังตอไปน้ีทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(1) เปนคูกรณีเอง 
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
(3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใด ๆ หรือเปนพ่ีนองหรือ

ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามช้ัน  หรือเปนญาติเก่ียวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองช้ัน 

(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม  หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 
(5) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี  หรือเปนนายจางของคูกรณี 
(6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 กรณีมีผูเสนอราคาถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว  ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ
พิจารณาผลการประมูลท่ีกรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ท่ี กค 0304/660  
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย 

 

ขอพึงระวัง 
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                           ** เปดประมูลผังเปลา + ชดเชย ** 

                   การแจงผูไดรับสิทธิ / จัดทําสัญญาชดเชย / ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทํา
สัญญากอสราง    

7.1  แจงผูไดรับสิทธิ  เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกผูเขาประมูลและได           
ผูชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิกอสราง) ใหมารับทราบและปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการประมูล (จป.6/54)  และจัดทําสัญญายกกรรมสิทธิ์ท่ีดินและกอสรางอาคารชดเชย  พรอมท้ังดําเนินการ
จดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์ท่ีดินท่ีเสนอยกให  หรือจดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์ท่ีดินและอาคารสิ่งปลูกสรางท่ีเสนอยก
ใหแกกระทรวงการคลัง  และคืนหลักประกันซองใหผูไดรับสิทธิตอไป  โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุจํานวนเงินท่ีจะตอง
ชําระใหกับทางราชการ  ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและชําระเงิน พรอมท้ังแจงใหผูประมูลไดจัดสงแบบแปลน
การกอสรางตามท่ีไดรับคัดเลือกและเอกสารท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบสภาพ
การจราจรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการใชประโยชนในท่ีดินราชพัสดุและแนวทางแกไขใหกับกรมธนารักษภายใน 2 
เดือนรับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

หมายเหต ุ    การจัดทํารายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบสภาพการจราจร  จะดําเนินการเฉพาะในกรณีราชพัสดุอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติกลางหรือของวัด
หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)พิจารณาใหความเห็นชอบเทาน้ัน 

(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายท่ีไมไดรับสิทธิเพ่ือ 

- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน  

- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง 

 7.2  บันทึกรับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไขการประมูลและจัดทําสัญญาชดเชย   
  ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเง่ือนไขการประมูลใหครบถวน  
เพ่ือใหผูไดรับสิทธิไดอานและทําความเขาใจ  แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวน  และในวันจัดทําสัญญายก
กรรมสิทธิ์ท่ีดินและกอสรางอาคารชดเชยใหคืนหลักประกันซองใหกับผูประมูลไดดวย  สําหรับกรณีท่ีตอง
กอสรางอาคารชดเชย  ใหเจาหนาท่ีจัดสงแบบแปลนอาคารชดเชยใหผูประมูลไดพรอมท้ังมีหนังสือแจงเจา
พนักงานทองถ่ินเพ่ือตรวจแบบแปลนอาคารชดเชย  โดยใหผูไดรับสิทธิการกอสรางเปนผูดําเนินการ
ประสานงานและรับภาระในการชําระคาธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเรียกเก็บตามระเบียบ  
และใหผูประมูลไดวางหลักประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนเนื่องจากการกอสรางไมถูกตองตามแบบ
แปลน  รายการ  และเง่ือนไขในสัญญายกกรรมสิทธิ์ท่ีดินและกอสรางอาคารชดเชยตอไป 

       7.3  ขอความเห็นชอบ สนข. /จัดทําสัญญากอสราง   
  (1)  เม่ือไดรับรายละเอียดเก่ียวกับผลกระทบสภาพการจราจร(ถามี) จากผูประมูลไดแลว  
ใหเจาหนาท่ีจัดทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาลงนามไปสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจรเพ่ือเสนอรายละเอียดดังกลาวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุและท่ีดินอัน
เปนสาธารณสมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด) 
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ 
  (2)  เม่ือไดรับความเห็นชอบตาม (1) และผูประมูลไดยื่นแบบแปลนการกอสรางพรอม
เอกสารท่ีเก่ียวของแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการตรวจแบบแปลนและขออนุมัติแบบแปลน  แลวแจงผล
การตรวจแบบแปลนใหผูประมูลไดทราบและใหนําแบบแปลนท่ีผานการตรวจไปดําเนินการยื่นคําขออนุญาต
กอสรางอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยใหเจาหนาท่ีจัดทําหนังสือแจงเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือตรวจแบบ

7 
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สวนที่ 2 ขอ 2.2(2)   การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท 2-60 

                           ** เปดประมูลผังเปลา + ชดเชย ** 

แปลนอาคาร  โดยใหผูไดรับสิทธิกอสรางเปนผูดําเนินการประสานงานและรับภาระในการชําระคาธรรมเนียม
หรือเงินอ่ืนใดท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเรียกเก็บตามระเบียบตอไป 
  (3 )  เ ม่ือเจ าพนักงานทอง ถ่ินไดอนุญาตใหกอสร างอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให
กระทรวงการคลังแลว  และเม่ือผูประมูลไดดําเนินการเก่ียวกับการกอสรางอาคารชดเชยแลวเสร็จ ใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร  และเม่ือคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบ
อาคารท่ีกอสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว  ใหเจาหนาท่ีนําสงอาคารข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ  
และนําเสนอผูมีอํานาจเพ่ือแจงผูประมูลไดใหมาจัดทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
พรอมกับชําระเงินและวางหลักประกันสัญญาตอไป 
   ท้ังนี้  ในกรณีท่ีผูประมูลไดประสงคจะทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลังและดําเนินการกอสรางอาคารกอนท่ีจะกอสรางอาคารชดเชยแลวเสร็จ  ใหดําเนินการตาม
เง่ือนไขการประมูล (จป.6/54) ขอ 11.10 ตอไป 
 

                  การปกผังและกอสรางอาคารฯ  เม่ือจัดทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให
กระทรวงการคลังแลว   ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุรวมกับนายชาง
สํารวจท่ีไดรับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ท่ีไดรับมอบหมาย  ควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเง่ือนไขและสัญญา ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่ง เก่ียวกับท่ีราชพัสดุและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอไป และเมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร  
 

                             การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร   เม่ือคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคาร
ท่ีปลูกสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาท่ีนําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจงใหบริษัทประกันภัยท่ีกรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที  และใหเสนอผูมีอํานาจ
ลงนามในหนังสือแจงใหผูไดรับสิทธิกอสรางมาจัดทําสัญญาเชาอาคารและจัดทําใบสําคัญแสดงการเชาและ 
บัตรประจําตัวผูเชา รวมท้ังดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารท่ีสํานักงานท่ีดินในเขตทองท่ีท่ีตั้งอาคารนั้นตอไป 
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                           ** เปดประมูลผังเปลา + ชดเชย ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27-43 
3.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
5.  คําสั่งกรมธนารักษท่ี 298/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ 
     การรับฟงความคิดเห็นเม่ือปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 346  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2545  เรื่องการพัฒนา 
     ท่ีราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี 
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0314/ว 53  ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2547  เรื่อง ประมูลพัฒนา 
     ท่ีราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2534 
8.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 144  ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทาง 
     ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกท่ีราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง  
9.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 75  ลงวันท่ี  18 เมษายน 2550  
10.  หนังสือสํานักกฎหมาย ท่ี กค 0304/660  ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  เรื่อง  การ 
       พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุ  กรณีมีผูเสนอ 
       ราคาถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว 
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สวนที่ 3  ขอ 1    การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ  -  เปดประมูล  2-62 

                         

สวนท่ี 3   การจัดใหเชาอาคารราชพัสด ุ     
                               
 1.  การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุโดยวิธีการเปดประมลู 
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
หมายเหตุ   ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโดยไมสงผลกระทบตอท้ังผูรับบริการและทางราชการ  ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี  เพ่ือรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ 

 

 

 

1 
• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

2 
• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ 

3 
• จัดทําผังและรูปแผนที่ /ตรวจสอบสภาพอาคาร / รวบรวมขอมูล 

4 
• ประกาศประมูล 

5 
• ดําเนินการประมูล /เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลคัดเลือกผูเขาประมูล 

6 
• แจงผูไดรับสิทธิ/จัดทาํสัญญากอสราง 
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 คําแนะนํา 

                  การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน   ใหเจาหนาที ่ผู ปฏิบ ัติตรวจสอบอาคารราชพัสดุที ่จะ               
เปดประมูลและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน ที่ตั้ง การไดมา สภาพทําเลที่ดิน ลักษณะและสภาพอาคาร 
ความม่ันคงแข็งแรง ความเหมาะสมและศักยภาพอาคาร ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
ควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน  กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม  ฯลฯ)  และ
ขอจํากัดอ่ืน  (แผนพัฒนาจังหวัด) เปนตน 
 

                  การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ  เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตนตาม
ข้ันตอนท่ี 1 แลว หากเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะนํามาจัดใหเชา ใหทําบันทึกเสนอผู มีอํานาจอนุมัติ                      
ในหลักการเพ่ือเปดประมูล  
          

                    การจัดทําผังและรูปแผนที่/ตรวจสอบสภาพอาคาร และรวบรวมขอมูล  เม่ือผูมีอํานาจ
อนุมัติหลักการใหเปดประมูลจัดใหเชาแลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการสํารวจจัดทําผังและแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง
อาคารราชพัสดุท่ีจะเปดประมูล ตรวจสอบสภาพอาคาร  เนื้อท่ีปลูกสราง  เนื้อท่ีใชสอย  ราคาคากอสรางและ
ราคาคาเสื่อมตามสภาพ  จํานวนชั้น จํานวนหลัง/คูหา วัตถุประสงคการจัดใหเชา รวมท้ังขอมูลอ่ืนท่ีจําเปน 
เพ่ือกําหนดเปนเง่ือนไขในการประมูลตอไป 
 

                       การเสนอผูมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข/ประกาศประมูล  เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการ
ตามข้ันตอนท่ี 3 แลว ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 
 4.1  ลงนามในประกาศประมูล  โดยกําหนดเง่ือนไขการประมูล   (จป. 2/53) ใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2547  โดยคาเชา คาธรรมเนียมการจัดใหเชา  
กําหนดตามคําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2553  เอกสารแนบทายหมายเลข 1 
และ 2  สําหรับหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาเชา  คิดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหา
ประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
        ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการท่ัวไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และจะตองมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ  

 รายละเอียดเก่ียวกับอาคารราชพัสดุท่ีตองการใหเชา 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล  
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล  
 สถานท่ีขอรับหรือขอซ้ือเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร 
 วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลหรือการดูสถานท่ี(ถามี)  
ท้ังนี้  จะดําเนินการใหหรือขายใบเสนอใหเงินคาธรรมเนียมการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ  

พรอมเอกสารประกอบการประมูลตามวันท่ีกําหนดไวในประกาศประมูลไมนอยกวา 15 วันนับแตวันท่ีประกาศ  
และตองไมนอยกวา 30 วันกอนวันรับซองประมูล  รวมท้ังขายผังพรอมเอกสารการประมูลตามวันท่ีกําหนดไวใน
ประกาศประมูลดังกลาว (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28) 

 4.2  ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลตามระเบียบ 

1 

2 

3 

4 
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                  การดําเนินการประมูลและเสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลคัดเลือกผูเขาประมูล   
เม่ือครบกําหนดตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้ 

 1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล  
 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวท่ีหนาซอง

วาเปนของผูใด  
 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงิน และใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับ

ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย  
 กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน ใหสงหนังสือคํ้าประกันใหธนาคารหรือ

บริษัทเงินทุนผู ออกหนังสือคํ้าประกันทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือคํ้าประกันดังกลาว  

 รับเอกสารตาง ๆ ตามบัญชีรายการ เอกสารของผูเสนอราคา พรอมแบบรูปรายการ
ละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย  

 เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศประมูลอีก  

 เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาหรือรายการท่ีเสนอพรอมบัญชีรายการ เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด และใหกรรมการทุกทาน
ลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน แลวจดราคาและหรือ
ผลประโยชนจากใบเสนอราคาทุกฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคา   

ในกรณีท่ีเปนการเปดประมูลท่ีตองมีขอเสนอทางเทคนิคหรือขอเสนออ่ืน ๆ ท่ีแยกจาก
ขอเสนอดานราคา  ซ่ึงตองพิจารณาทางเทคนิคและอ่ืน ๆ กอนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว  คณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลไมตองปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง  โดยใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
ท่ีจะตองดําเนินการตอไป   

 สงใบเสนอราคาท้ังหมด  สําเนาการสงตรวจสอบหนังสือคํ้าประกัน  และเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ บัญชีเปรียบเทียบราคา พรอมดวยบันทึกรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลทันทีในวันเดียวกัน (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36-39)  

 2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล  
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา ผลการตรวจสอบ  หนังสือคํ้า

ประกัน  เอกสารหลักฐานตาง ๆ  แบบรูปและรายละเอียด(ถามี) แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไข
ในประกาศประมูล  

 ในกรณีท่ีผูเสนอรายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากท่ีกําหนดในเง่ือนไขประกาศ
ประมูลในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําให เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ                  

5 

 
 
*** ในเง่ือนไขการประมูล  ระยะเวลาท่ีกําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน  
เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอ่ืนสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล                
*** 
 

คําแนะนํา 
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ผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน ใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูล
รายนั้นออก  

 ในการพิจารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใด
เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได  

 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบแลวตามท่ีคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
เสนอ ซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการและเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได  

 ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื ่นซองเสนอราคา รายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั ้นยื่นตามราคาและหรือ
ผลประโยชนท่ีเสนอไวเดิม  

 ในกรณีมีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สูงสุดตํ่ากวาท่ีกําหนดใหเสนอความเห็นตอผู มีคําสั่งแตงตั้งตามระเบียบดังกลาวขางตนวาจะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพ่ือดําเนินการประมูลใหม  

 เม่ือไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกจาก              
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ   พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลแลว  ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม  หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ  ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป 

มาตรา 13 เจาหนาท่ีดังตอไปน้ีทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(1) เปนคูกรณีเอง 
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
(3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใด ๆ หรือเปนพ่ีนองหรือ

ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามช้ัน  หรือเปนญาติเก่ียวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองช้ัน 

(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม  หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 
(5) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี  หรือเปนนายจางของคูกรณี 
(6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 กรณีมีผูเสนอราคาถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว  ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ
พิจารณาผลการประมูลท่ีกรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ท่ี กค 0304/660  
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย 

 

ขอพึงระวัง 
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                  การแจงผูไดรับสิทธิ/จัดทําสัญญาเชา  เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือก                  
ผูเขาประมูลและไดผูชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล  (ผูไดรับสิทธิการเชา) ใหมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไข
การประมูล (จป.2/53) และจัดทําสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ  โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุระยะเวลาในการมารับ
เง่ือนไขและจัดทําสัญญาเชา  และในการจัดทําสัญญาเชาและบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวน
เพ่ือใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง และเรียกเก็บเงินตาง ๆ  พรอมท้ังจัดทําสัญญาเชา  คืน
หลักประกันซอง  จัดทําใบสําคัญแสดงการเชาและบัตรประจําตัวผูเชา  รวมท้ังบันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียน
รายตัวผูเชาตอไป 

(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายท่ีไมไดรับสิทธิเพ่ือ 

- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน 

- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วัน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27-43 
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 346  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2545 เรื่อง การพัฒนา 
     ท่ีราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0314/ว 53  ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2547  เรื่อง การประมูลพัฒนา 
     ท่ีราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2534 
6.  หนังสือสํานักกฎหมาย ท่ี กค 0304/660  ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  เรื่อง การพิจารณา 
     หลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุกรณีมีผูเสนอราคาถูกตองตรง 
     ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 3  ขอ 2    การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ  -  ไมประมูล  2-67 

                         

          2.  การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมลู 
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโดยไมสงผลกระทบตอท้ังผูรับบริการและทางราชการ  ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี  เพ่ือรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ 

2 
• ตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่ /ตรวจสอบสภาพอาคาร / รวบรวมขอมูล 

3 
• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการยกเวนการประมูล 

4 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา 

5 
• แจงผูขอเชา 

 
 

- ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26  กําหนดใหการจัดใหเชาตองเปดประมูลยกเวน
กรณีตามขอ 26 (1) - (8) จะดําเนินการจัดใหเชาโดยไมเปดประมูลก็ได ซ่ึงการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ
มิไดอยูในขอยกเวนดังกลาว ดังนั้น หากมีความจําเปนจะไมเปดประมูลจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการท่ีราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26 (8) กอน 
 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 3  ขอ 2    การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ  -  ไมประมูล 2-68 

 

 คําแนะนํา 

              การรับคําขอ   ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก (พิมพ)/บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด 
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902)  และกอนท่ีผูขอจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได 
 

                  การตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคารและรวบรวมขอมูล   ให
เจาหนาที่ผู ปฏิบัติรังวัดจัดทําแผนที่และตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุที่ยื่นขอเชาวามีเนื้อที่ปลูกสราง  
เนื้อที่ใชสอย  ราคาคากอสราง  ราคาคาเสื่อมสภาพ  จํานวนชั้น  จํานวนหลัง/คูหาเทาใด  และรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ เชน ที่ตั ้ง การไดมา สภาพทําเลที่ดิน วัตถุประสงคการเชา ความมั่นคงแข็งแรง ความ
เหมาะสมและศักยภาพอาคาร ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน  กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม  ฯลฯ)  และขอจํากัดอ่ืน  (แผนพัฒนา
จังหวัด) เปนตน 

 

                   การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการยกเวนการประมูล  เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบ
ขอมูลเบื้องตนตามข้ันตอนท่ี 2 แลว หากเห็นวามีสภาพไมเหมาะสมท่ีจะนํามาจัดใหเชาโดยวิธีประมูล                     
ใหเจาหนาท่ีทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจใหอนุมัติในหลักการใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีราชพัสดุพิจารณาเห็นชอบ
ใหยกเวนการประมูล (หากเปนกรณีท่ีคณะกรรมการท่ีราชพัสดุอนุมัติหลักการใหยกเวนการประมูลไวแลว ก็ให
ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 4 โดยไมตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3)   
          

                   การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา  ในการบันทึกเสนอเพ่ือขออนุญาตจัดให
เชานั้น ใหเจาหนาท่ีกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เชน คาเชา คาธรรมเนียมการจัดใหเชา คาธรรมเนียมรังวัด ตาม
คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  หลักประกันสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา 
กําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15(2) และชอ 23  
และเง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเปน  เปนตน  
     อนึ่ง  ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึก
แสดงวิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมจัดใหเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตการจัดใหอาคารราชพัสดุเพ่ือให         
ผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย  
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

 
 

 การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตจัดใหเชาอาคารราชพัสดุจะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญใหครบถวน 
เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาในอนาคต และเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 3  ขอ 2    การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ  -  ไมประมูล 2-69 

 

                การแจงผูขอเชา   เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติใหเชาแลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอ             
ผูมีอํานาจลงนามแจงผูขอเชาใหมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุรายละเอียดของ
เง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและชําระเงิน รวมท้ังการวางหลักประกันสัญญาเชาท่ี                
ผูขอเชาสามารถนํามาวางเปนหลักประกันไดตามระเบียบ และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดให
ครบถวนเพ่ือใหผูขอเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง และเรียกเก็บคาเชา คาธรรมเนียม เงินอ่ืน ๆ ใหครบถวน  
พรอมท้ังจัดทําสัญญาเชา ใบสําคัญแสดงการเชา และบัตรประจําตัวผูเชา  รวมท้ังบันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียน
รายตัวผูเชาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 25 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  
3.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26(8) 
4.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
5.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 144  ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2549 เรื่องแนวทางปฏิบัติ 
     ในการแกไขการบุกรุกท่ีราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง  
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 75  ลงวันท่ี  18 เมษายน 2550  

 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 4  ขอ 1    การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น  -  เปดประมูล  2-70 

                         

สวนท่ี 4  การจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น 
    

  1.  การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนโดยวิธีการเปดประมูล 
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
หมายเหตุ   ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโดยไมสงผลกระทบตอท้ังผูรับบริการและทางราชการ  ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี  เพ่ือรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ 

 

 

 

1 
• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

2 
• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ 

3 
• จัดทําผังและรูปแผนที่ / รวบรวมขอมูล 

4 
• ประกาศประมูล 

5 
• ดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลคัดเลือกผูเขาประมูล 

6 
• แจงผูไดรับสิทธิ/จัดทาํสัญญากอสราง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 4  ขอ 1    การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น  -  เปดประมูล 2-71 

 

 คําแนะนํา 

                     การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบแปลงท่ีดินราชพัสดุท่ีจะเปด
ประมูลและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเลที่ดิน ความเหมาะสมและ
ศักยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน  
กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม  ฯลฯ)  และขอจํากัดอ่ืน  (แผนพัฒนาจังหวัด)  เปนตน 
 

                  การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ  เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตนตาม
ข้ันตอนท่ี 1 แลว หากเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะนํามาจัดใหเชาเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติในหลักการเพ่ือเปดประมูล  
          

                   การจัดทําผังและรูปแผนที่/รวบรวมขอมูล    เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติหลักการใหเปดประมูล
จัดใหเชาเพื่อประโยชนอยางอื่น ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการสํารวจจัดทําผังและแผนที่แสดงขอบเขต 
เนื้อท่ี ท่ีตั้ง วัตถุประสงคการจัดใหเชา รวมท้ังขอมูลอ่ืนท่ีจําเปน เพ่ือกําหนดเปนเง่ือนไขในการประมูลตอไป 
 

                        การเสนอผูมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข/ประกาศประมูล   เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 แลว ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

4.1  ลงนามในประกาศประมูลโดยกําหนดเง่ือนไขการประมูล (จป. 1/53)  โดยคาเชา 
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาใหเปนไปตามคําสั่งกรมธนารักษท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  
เอกสารแนบทายหมายเลข 1 และ 2  สําหรับหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาเชาใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15 และขอ 42  
 ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการท่ัวไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 โดยมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ  

 รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดินราชพัสดุท่ีตองการใหเชา  
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล  
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล  
 สถานท่ีขอรับหรือขอซ้ือเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร  
 วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลหรือการดูสถานท่ี(ถามี)  
ท้ังนี้  จะดําเนินการใหหรือขายใบเสนอใหเงินคาธรรมเนียมการจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุ  

พรอมเอกสารประกอบการประมูลตามวันท่ีกําหนดไวในประกาศประมูลไมนอยกวา 15 วันนับแตวันท่ีประกาศ  
และตองไมนอยกวา 30 วันกอนวันรับซองประมูล  รวมท้ังขายผังพรอมเอกสารการประมูลตามวันท่ีกําหนดไวใน
ประกาศประมูลดังกลาว(ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28) 

4.2  ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูลและคณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประมูล 

 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

 

ในเง่ือนไขการประมูล  ระยะเวลาท่ีกําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน  
เพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอ่ืนสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล                
 

คําแนะนํา 
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                  การดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลคัดเลือกผูเขาประมูล                
เม่ือครบกําหนดตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้ 

 1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล  
 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวท่ีหนาซอง

วาเปนของผูใด  
 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงิน และใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับ

ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย  
 กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน ใหสงหนังสือคํ้าประกันใหธนาคารหรือ

บริษัทเงินทุนผู ออกหนังสือคํ้าประกันทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือคํ้าประกันดังกลาว  

 รับเอกสารตาง ๆ ตามบัญชีรายการ เอกสารของผูเสนอราคา พรอมแบบรูปรายการ
ละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย  

 เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศประมูลอีก  

 เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาหรือรายการท่ีเสนอพรอมบัญชีรายการ เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด และใหกรรมการทุกทาน
ลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน แลวจดราคาและหรือ
ผลประโยชนจากใบเสนอราคาทุกฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคา   

 สงใบเสนอราคาท้ังหมด  สําเนาการสงตรวจสอบหนังสือคํ้าประกัน  และเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ บัญชีเปรียบเทียบราคา พรอมดวยบันทึกรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลทันทีในวันเดียวกัน (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36-39)  

 2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล  
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา ผลการตรวจสอบ  หนังสือคํ้าประกัน  

เอกสารหลักฐานตาง ๆ  แบบรูปและรายละเอียด(ถามี) แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขใน
ประกาศประมูล  

 ในกรณีท่ีผูเสนอรายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากท่ีกําหนดในเง่ือนไขประกาศประมูล
ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอ่ืน 
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูลรายนั้นออก  

 ในการพิจารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใด
เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได  

 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบแลวตามท่ีคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
เสนอ ซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการและเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได  

 ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื ่นซองเสนอราคา รายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั ้นยื่นตามราคาและหรือ
ผลประโยชนท่ีเสนอไวเดิม  

5 
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สวนที่ 4  ขอ 1    การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น  -  เปดประมูล 2-73 

 

 ในกรณีมีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สูงสุดตํ่ากวาท่ีกําหนดใหเสนอความเห็นตอผู มีคําสั่งแตงตั้งตามระเบียบดังกลาวขางตนวาจะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพ่ือดําเนินการประมูลใหม  

 เม่ือไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกจาก                
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ   พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  การแจงผูไดรับสิทธิ/จัดทําสัญญาเชา เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือก 
ผูเขาประมูลและไดผูชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิการเชา) ใหมาจัดทําสัญญาเชาและรับทราบและ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขการประมูล (จป.1/53) โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและจํานวนเงิน
ท่ีจะตองชําระใหกับทางราชการ และในการจัดทําสัญญาเชาและบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดให
ครบถวนเพ่ือใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง และเรียกเก็บเงินตาง ๆ  พรอมท้ังจัดทําสัญญาเชา  
คืนหลักประกันซอง  จัดทําใบสําคัญแสดงการเชาและบัตรประจําตัวผูเชา  รวมท้ังบันทึกการจัดใหเชา
ลงทะเบียนรายตัวผูเชาตอไป 
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 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลแลว  ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม  หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ  ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป 

มาตรา 13 เจาหนาท่ีดังตอไปน้ีทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(1) เปนคูกรณีเอง 
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
(3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใด ๆ หรือเปนพ่ีนองหรือ

ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามช้ัน  หรือเปนญาติเก่ียวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองช้ัน 

(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม  หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 
(5) เปนเจาหน้ีหรือลูกหน้ี  หรือเปนนายจางของคูกรณี 
(6) กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 กรณีมีผูเสนอราคาถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว  ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ
พิจารณาผลการประมูลท่ีกรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ท่ี กค 0304/660  
ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย 

 

ขอพึงระวัง 
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(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายท่ีไมไดรับสิทธิเพ่ือ 

- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน  

- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วัน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจง 

 
 
 
     
 
 
กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549   
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27 - 43 
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 346  ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2545  เรื่องการพัฒนา 
     ท่ีราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0314/ว 53  ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2547  เรื่องการประมูลพัฒนา 
     ท่ีราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2534 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 144  ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2549  เรื่อง แนวทาง 
     ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกท่ีราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง  
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 75  ลงวันท่ี  18 เมษายน 2550  
8.  หนังสือสํานักกฎหมาย ท่ี กค 0304/660  ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554  เรื่องการ 
     พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุกรณีมีผูเสนอราคา 
     ถูกตองตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเพียงรายเดียว 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 4  ขอ 2    การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น  -  ไมประมูล  2-75 

                         

          2.  การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนโดยวิธีการไมเปดประมูล 
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโดยไมสงผลกระทบตอท้ังผูรับบริการและทางราชการ  ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี  เพ่ือรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ 

2 
• ตรวจสอบ /รังวัดจัดทําแผนที่ /รวบรวมขอมูล 

3 
• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการยกเวนการประมูล 

4 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา 

5 
• แจงผูขอเชา 

 
 

- ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26  กําหนดใหการจัดใหเชาตองเปดประมูลยกเวนกรณี
ตามขอ 26 (1) - (8)  จะดําเนินการจัดใหเชาโดยไมเปดประมูลก็ได  ซึ่งการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุ
เพื่อประโยชนอยางอื่นมิไดอยูในขอยกเวนดังกลาว ดังนั้น หากมีความจําเปนจะไมเปดประมูล
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26 (8) กอน 
 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 4  ขอ 2    การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น  -  ไมประมูล 2-76 

 

 คําแนะนํา 

               การรับคําขอ   ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก (พิมพ)/บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษ
กําหนด (ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902)  และกอนท่ีผูขอจะลงนามในคําขอให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม                 
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาท่ี                
ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไว
พิจารณาและบันทึกคําขอได 
 

                   การตรวจสอบ / รังวัดจัดทําแผนที่ / รวบรวมขอมูล  ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบ
แปลงที่ดินราชพัสดุที่ยื่นขอเชา  รังวัดจัดทําแผนที่ และรวบรวมขอมูลตาง ๆ เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ 
สภาพทําเลที่ดิน ความเหมาะสมและศักยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
ควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม  ฯลฯ)  และ
ขอจํากัดอ่ืน  (แผนพัฒนาจังหวัด)  เปนตน  

 

                   การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการยกเวนการประมูล  เ ม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนตามข้ันตอนท่ี 2 แลว หากเห็นวามีสภาพไมเหมาะสมท่ีจะนํามาจัดใหเชาโดยวิธี
ประมูล  ใหเจาหนาท่ีทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจใหอนุมัติในหลักการใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีราชพัสดุพิจารณา
เห็นชอบใหยกเวนการประมูล (หากเปนกรณีท่ีคณะกรรมการท่ีราชพัสดุอนุมัติหลักการใหยกเวนการประมูลไวแลว 
ก็ใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 4 โดยไมตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3)   
          

                  การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา ในการบันทึกเสนอเพ่ือขออนุญาตจัดให
เชานั้น ใหเจาหนาที่กําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน คาเชา คาธรรมเนียมการจัดใหเชา คาธรรมเนียมรังวัด 
กําหนดตามคําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  หลักประกันสัญญาเชา 
ระยะเวลาการเชาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  และ
เง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเปน เปนตน  
     อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมจัดใหเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตการจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ือให             
ผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

 
 

- การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุจะตองกําหนดเง่ือนไขท่ี
สําคัญใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาในอนาคต และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมี
อํานาจอนุญาตหรือผูเชาได  

- ถาเปนกรณีตรวจสอบพบวาท่ีดินท่ีขอเชานั้น ผูขอเชาไดถือครองท่ีดินท่ีขอเชาอยูแลวให
ดําเนินการตามหมวด 2  สวนท่ี 5  การจัดใหผูละเมิดหรือผูถือครองไดเชาท่ีราชพัสดุ  
 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 4  ขอ 2    การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น  -  ไมประมูล 2-77 

 

                  การแจงผูขอเชา  เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติใหเชาแลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอ             
ผูมีอํานาจ  ลงนามแจงผูขอเชาใหมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุรายละเอียดของ
เง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและชําระเงิน รวมท้ังการวางหลักประกันสัญญาเชาท่ี             
ผูขอเชาสามารถนํามาวางเปนหลักประกันไดตามระเบียบ และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดให
ครบถวนเพ่ือใหผูขอเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง และเรียกเก็บคาเชา คาธรรมเนียม และเงินอ่ืน ๆ 
ใหครบถวน  พรอมท้ังจัดทําสัญญาเชา  ใบสําคัญแสดงการเชา และจัดทําบัตรประจําตัวผูเชา  รวมท้ังบันทึก
การจัดใหเชาลงทะเบียนรายตัวผูเชาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 25 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  
3.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26(8) 
4.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
5.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 33  ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2547 
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 144  ลงวันท่ี  27 ตุลาคม 2549  เรื่อง  แนวทาง 
     ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกท่ีราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง  
8.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 75  ลงวันท่ี  18 เมษายน 2550  

 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 5    การจัดใหผูละเมิดหรือผูถือครองไดเชาที่ราชพัสดุ  2-78 

                         

สวนท่ี 5   การจัดใหผูละเมิดหรอืผูถือครองไดเชาท่ีราชพสัด ุ
 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการจัดใหผูละเมิดหรือผูถอืครองไดเชาท่ีราชพัสดุ 
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 คําแนะนํา 

 ในการดําเนินการจัดใหผูละเมิดหรือผูถือครองไดเชาท่ีราชพัสดุถือเปนการแกไขปญหาการบุกรุก          
ท่ีราชพัสดุอยางยั่งยืน โดยใหโอกาสผูถือครองท่ีดินราชพัสดุโดยละเมิดไดมีสิทธิเชาท่ีราชพัสดุโดยถูกตองตาม
กฎหมายตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2533 และวันท่ี 25 มิถุนายน 2545 
คือ สามารถไดสิทธิการเชาตามประเภทและเนื้อท่ีท่ีถือครองอยู โดยมีหลักเกณฑและวิธีการดังนี้ 
 
 

1 
• ศึกษาขอมูลเบื้องตนแปลงที่มีการบุกรุก 

2 
• สํารวจพ้ืนที่แปลงบุกรุก / รวบรวมขอมูล 

3 
• รับคําขอเชาจากผูบุกรุก 

4 
• เสนอผูมีอํานาจจัดใหเชา / ปดประกาศรายชื่อผูไดสิทธิ 

5 
• แจงผูไดรับสิทธิมารับเงื่อนไข / ทําสัญญาเชา 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 5    การจัดใหผูละเมิดหรือผูถือครองไดเชาที่ราชพัสดุ 2-79 

 

                   การศึกษาขอมูลเบื้องตนแปลงที่มีการบุกรุก   ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบวามี                
ท่ีราชพัสดุแปลงใดท่ีมีราษฎรถือครองอยูโดยมิชอบดวยกฎหมาย และทําการศึกษาขอมูลเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ
แปลงนั้น เชน การไดมา ขอบเขตท่ีดินท่ีชัดเจน เอกสารสิทธิ์ ขอจํากัดอ่ืน ๆ ของกฎหมายท่ีเก่ียวของ (กฎหมายผังเมือง 
กฎหมายที่ดิน กฎหมายปาไม กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายโบราณสถาน  กฎหมายอุทยาน เปนตน) 
รวมท้ังความเหมาะสมของสภาพท่ีดินแปลงนั้น เพื่อประสานกับสวนราชการผูครอบครองและใชประโยชน
ท่ีดินเพ่ือรวมกันแกไขปญหาและประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการใหความชวยเหลือดานสาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐาน 

 

                  การสํารวจพ้ืนที่แปลงบุกรุก/รวบรวมขอมูล  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบรายละเอียด
ขอมูลในพ้ืนท่ี เชน เนื้อท่ีท่ีผูถือครองแตละรายไดครอบครองพืชพันธุตนไมและอาคารสิ่งปลูกสรางของผูถือครอง 
ลักษณะและประเภทการใชประโยชนของผูถือครอง จัดทําผังและแผนท่ี/ขอบเขตการถือครองแตละรายใหชัดเจน 
ตลอดจนความตองการของราษฎรผูถือครองโดยมีการนัดประชุมแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหราษฎรผูถือครองไดมี
สวนรวมเพ่ือมิใหเกิดปญหา อุปสรรค หรือขอโตแยงในการจัดใหเชา เปนตน 
     ในการสํารวจรังวัดทําแผนท่ีกายภาพและสอบสวนสิทธิการครอบครอง ถาโตแยงสิทธ ิ                   
ใหดําเนินการพิสูจนสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 
ตอไป  
    กอนตรวจสอบพ้ืนท่ี ควรประสานงานกับผูปกครองทองท่ี (กํานัน ผูใหญบาน อบต.) เพ่ือทํา
ความเขาใจเรื่องนโยบายและการแกไขปญหา  รวมท้ังสรางความเขาใจรวมกัน 
    เม่ือถึงข้ันตอนการประชุมชี้แจงหรือประชุมรับฟงความคิดเห็น ใหแจงผูบุกรุกท่ียินยอมเชาไป
ยื่นคํารองขอเชาตอทางราชการ โดยใหดําเนินการจัดใหเชาตามประเภทและจํานวนเนื้อท่ีท่ีใชประโยชนอยู โดย
ผูไดรับสิทธิการเชาจะตองเปนผูบุกรุกกอนวันท่ี 4 ตุลาคม 2546  (ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด 
ท่ี นร 0104.33/ว 23702  ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2546 และหนังสือกรมธนารักษ ดวนท่ีสุด ท่ี  กค 0312/ว 177 
ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2546  ) หากบุกรุกภายหลังจากนี้ ใหดําเนินการตามกฎหมาย และหากผูถือครองโตแยงสิทธิ 
ใหดําเนินการพิสูจนสิทธิ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 
ตอไป 
 

                   การรับคําขอเชาจากผูบุกรุก  เนื่องจากผูบุกรุกบางรายยอมรับวาเปนท่ีราชพัสดุและไมได
โตแยงสิทธิ  แตก็ไมขอเชาเพราะคิดวาอยูอาศัยและทําประโยชนมานานโดยชําระแตคาภาษีบํารุงทองท่ีเทานั้น  
และคิดวาการชําระคาภาษีดังกลาวเปนการชําระคาเชาใหแกทางราชการแลว  ซ่ึงหากตองชําระคาเชาใหแก
กรมธนารักษอีก ก็คิดวาเปนการชําระเงินซํ้าซอน ดังนั้น  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจึงควรชี้แจงใหผูบุกรุกเขาใจถึงสิทธิ
และประโยชนท่ีผูบุกรุกจะไดรับจากทางราชการเม่ือไดเปนผูเชา  และใหยื่นคํารองขอเชาใหถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการตอไป   ท้ังนี้ หากผูบุกรุกไดเคยบันทึกยินยอมขอเชาไวในแบบสํารวจผูบุกรุกแลวจะขาม
ข้ันตอนท่ี 3 นี้ไปก็ได โดยใหถือวาเปนการแจงความประสงคขอเชาท่ีราชพัสดุไวแลว 
 

                   การเสนอผูมีอํานาจลงนามประกาศรายช่ือผูไดสิทธิ/จัดใหเชา เม่ือเจาหนาท่ีได
ตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหเจาหนาท่ีทําบันทึกพิจารณาเสนอผูมีอํานาจใหลงนาม
ในประกาศ การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด แลวนําประกาศดังกลาวปดไวใน
ท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีขอเชา ท่ีวาการอําเภอ/เขต สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี/กรมธนารักษ (ถาหากท่ีดินบริเวณขอเชา

1 

2 

3 
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มีท่ีทําการ อบต./กํานัน/ผูใหญบาน/สํานักงานท่ีดิน ใหปดประกาศเพ่ิมเติมในสถานท่ีดังกลาวดวย) มีกําหนด 30 วัน 
นับแตวันปดประกาศพรอมกับกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ ในบันทึกเสนอเพ่ือขออนุญาตจัดใหเชา เชน คาเสียหายตอง
ชําระหรือไม (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0314/ว 6 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2547 และหนังสือกรมธนารักษ ท่ี 
กค 0401/ว 163  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2541)  คาธรรมเนียมการจัดใหเชาตองชําระหรือไม (ดูบันทึก
กรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 101 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2548 และบันทึกกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/4005 
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2548)  คาตอบแทนกอนจัดทําสัญญาเชา คาเชา คาธรรมเนียมรังวัด กําหนดตามคําสั่ง
กรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  หลักประกันสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และเง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเปน 
เปนตน  
     อนึ่ง  ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมจัดใหเชา (เหตุผลท่ีไดรับยกเวน) แนบทายบันทึกขออนุญาตจัดใหเชา
ท่ีดินราชพัสดุเพ่ือใหผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 

                        การแจงผูไดสิทธิมารับเงื่อนไข/ทําสัญญาเชา   เมื่อปดประกาศครบ 30 วันแลว 
หากไมมีใครคัดคานใหเจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงผูมีรายชื่อในประกาศท่ีไดสิทธิการเชา
เพ่ือใหมารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนด รวมท้ังชําระเงินตาง ๆ ใหครบถวน และใหจัดทํา
สัญญาเชา ใบสําคัญแสดงการเชาและบัตรประจําตัวผูเชา  และบันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียนรายตัวผูเชา
ตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุจะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญใหครบถวน 
เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาในอนาคต และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือ       
ผูเชาได  
 

ขอพึงระวัง 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 25 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  
3.  ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0314/ว 6  ลงวันท่ี 15 มกราคม 2547  และหนังสือกรมธนา 
     รักษท่ี กค 0401/ว 163  ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2541  เรื่องการกําหนดคาเสียหาย 
     เก่ียวกับการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุโดยละเมิด 
6.  หนังสือกรมธนารักษท่ี กค 0312/ว 101 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2548  และบันทึกกรมธนารักษท่ี  
     กค 0312/4005  ลงวนัท่ี 12 กันยายน 2548  เรือ่งการยกเวนคาธรรมเนียมการจัดให 
     เชาท่ีราชพัสด ุ
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0312/ว 33  ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2547 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 6    การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อเปนสวัสดิการของสวนราชการ  2-82 

                         

สวนท่ี 6  ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการจัดใหเชาท่ีราชพสัดุเพือ่เปน 
 สวัสดิการของสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ              
 จัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 
 
 การจัดสวัสดิการในท่ีราชพัสดุจะตองเปนการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547  ซ่ึงมีลักษณะในการดําเนินการ 2 ประเภท คือ การจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ และการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ซ่ึงการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจตองดําเนินการ
ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และ
จัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552  ขอ 25/1 (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0311/ว 24  
ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554  เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใน              
ท่ีราชพัสดุ, และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012.7/15 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2549) 
 
 

 ข้ันตอนดําเนินการ    

 

1)  การขอจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 

 

 

 

 

 
  อนุญาต  =  ใหใชท่ีราชพัสดุ + (คาน้ํา + คาไฟฟา) อยางประหยัด 
 
                   การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ สวนราชการผูจัดไมตองขออนุญาตตอกรมธนารักษ
หรือผูรับมอบอํานาจ (ในสวนภูมิภาค) โดยหัวหนาสวนราชการนั้นสามารถอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุนั้นไดเอง 
รวมท้ังการอนุญาตใหใชน้ําและไฟฟาของราชการไดแตตองใชอยางประหยัด  เชน  กรณีจัดใหสหกรณออมทรัพย
ของสวนราชการนั้นใชอาคารราชพัสดุ เปนตน  รวมถึงกรณีการจัดใหสวนราชการหรือหนวยงานภาครัฐท่ีมีสิทธิ
ใชใชท่ีราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ใชสถานท่ีดวย  (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0313/ว 34 
ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2547)  
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสวัสดิการ 
สวนราชการ  ผูจัด 
(พิจารณาใหจัด) 

หัวหนาสวนราชการ  ผูจัด 
(อนุญาต) 

พิจารณาใหจัด 

   อนุญาต 
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2)  การจัดสวัสดกิารในเชิงธุรกิจ 

 

 
 
 
 
 
  อนุญาต  =  ใหเชา + (คาเชา +  คาธรรมเนียม + เง่ือนไขอ่ืน)  
 
                   การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ  สวนราชการผูจัดตองขออนุญาตกรมธนารักษหรือผูรับ
มอบอํานาจ (ในสวนภูมิภาค) กอนดําเนินการ โดยการจัดใหเชาท่ีราชพัสดุเพื่อเปนสวัสดิการในเชิงธุรกิจนั้น
จะกระทําไดหรือไม  ใหถือการพิจารณาของกรมธนารักษเปนท่ีสุด   
 
 
 หลักเกณฑการจัดใหเชาท่ีราชพัสดุเพ่ือเปนสวัสดิการในเชิงธุรกิจ  มีดังนี้ 

 1.  การจัดใหเชาใหไดรับการยกเวนการประมูล (ดูมติคณะกรรมการท่ีราชพัสดุครั้งท่ี 1/2553  
วันท่ี 13 กันยายน 2553) 

 2.   ตองยกกรรมสิทธิ์ อาคารหรือสิ่ งปลูกสร าง  (กรณีผู เช าก อสร าง ข้ึนใหม )   ให แก  
กระทรวงการคลังเม่ือเลิกสัญญาเชา/เลิกใชตามวัตถุประสงคการเชา/ทางราชการประสงคจะใชท่ีดินเพ่ือประโยชน
ของรัฐ  (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0311/ว 24  ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554  เรื่องซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการในท่ีราชพัสดุ 

 3. การคิดคาเชาคาธรรมเนียม (คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 
2553)  
     3.1  คาเชา (เอกสารหมายเลข 1 ขอ 5  แนบทายคําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 
29 มิถุนายน 2553) 
            ใหคิดคาเชารอยละ 70 ของอัตราท่ีกรมธนารักษกําหนด ยกเวนกรณีตอไปนี้ ใหคิดคาเชา
รอยละ 50  ของอัตราท่ีกรมธนารักษกําหนด 
             -  ท่ีเปนการสนับสนุนหรือสงเสริมตามนโยบายของรัฐ (ท่ีเปนสวัสดิการ) 
             -  โครงการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบไวแลว  (ท่ีเปนสวัสดิการ) 
             -  เพ่ือเปนสวัสดิการเชิงธุรกิจท่ีเปนสถานีบริการน้ํามัน  และหรือ NGV  
     3.2  คาธรรมเนียม 
             -  คาธรรมเนียมการจัดใหเชา/คาธรรมเนียมการตออายุสัญญาเชา  ใหเรียกเก็บใน
อัตราปกติท่ีกรมธนารักษกําหนด  
 
 
 
 

คณะกรรมการสวัสดิการ 
สวนราชการ  ผูขอ 
(พิจารณาใหจดั) 

หัวหนาสวนราชการผูขอ 
(ขออนุญาต) 

อธิบดีกรมธนารักษ 
หรือผูรับมอบอํานาจ 

 

พิจารณาใหจดั 

ขออนุญาต 

อนุญาต 
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 ข้ันตอนดําเนินการ   ของกรมธนารักษหรือผูรับมอบอํานาจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําแนะนํา 

                     การรับหนังสือของหนวยงานผูขอ   เมื่อไดรับหนังสือจากหนวยราชการผูขออนุญาต 
ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ  สิ่งท่ีสงมาดวยใหครบถวน หากมีเอกสารไมครบถวนใหหมายเหตุเอกสารที่ไมครบไว
ใหชัดเจน เพ่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบเอกสารและรวบรวมขอมูลจะไดดําเนินการประสานหนวยงานนั้นใหสงเอกสาร 
ท่ีไมครบตอไป 
 

                     การตรวจสอบเอกสารและรวบรวมขอมูล   ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบหนังสือของสวนราชการ
ผูขอวา การขอจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจไดรับความเห็นชอบใหจัดจากคณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการนั้น
หรือไม (ควรขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการนั้นแนบมาดวย) และตรวจสอบวา
เขาหลักเกณฑของสวัสดิการในเชิงธุรกิจหรือไม (ดูระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ. 2547) ถาเขาหลักเกณฑดังกลาวใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบสภาพท่ีราชพัสดุท่ีขออนุญาต
เพ่ือจัดทําแผนผัง รูปแผนท่ี เนื้อท่ีท่ีดิน หรือเนื้อท่ีใชสอยอาคารท่ีขอเชา ราคาประเมินท่ีดิน สภาพทําเลที่ตั ้ง           
คาเสื่อมอาคาร  การใชประโยชนปจจุบัน  ขอจํากัดดานกฎหมาย  หรือดานอ่ืน ๆ เพ่ือรวบรวมนําเสนอผูมีอํานาจ
ตอไป 
 

                     การกําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต   เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  เจาหนาท่ีจะตองพิจารณากําหนดเง่ือนไขเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาอนุญาตพรอมกับ
กําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมการจัดใหเชา คาธรรมเนียมรังวัด เงินประกันสัญญาเชา เงินอ่ืน ๆ (ถามี) 
ระยะเวลาการเชา  และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
 
 

1 
• รับหนังสือของหนวยงานผูขอ 

2 
• ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมขอมูล 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต 

3 
• แจงสวนราชการผูขอ 

1 

2 

3 
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                     การแจงสวนราชการผูขอ ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตตอผู ม ีอํานาจนั ้น ให
เจาหนาท่ีเสนอหนังสือแจงสวนราชการผูขอเพ่ือใหผูมีอํานาจลงนามไปในคราวเดียวกันดวย  โดยหนังสือแจงนั้น
จะตองกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ โดยละเอียด และระยะเวลาในการใหผูเชาของสวนราชการนั้นมารับปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด รวมท้ังแจงจํานวนเงินสวนตางท่ีสวนราชการนั้นจะไดรับเปนเงินเขาสวัสดิการมีอะไรบางให
ชัดเจน หากผูเชาของสวนราชการนั้นมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไขและชําระเงินตาง ๆ ครบถวนแลว ก็ให
จัดทําสัญญาเชาใหเรียบรอย และเม่ือครบอายุสัญญาเชาแลว  สวนราชการนั้นจะตองขออนุญาตตออายุสัญญา
เชาใหมทุกครั้งตอกรมธนารักษหรือผูรับมอบอํานาจ (ในสวนภูมิภาค) แลวแตกรณี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

4 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 ขอ 25/1   
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0311/ว 24  ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2554  เรื่องซักซอมแนวทาง 
     ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการในท่ีราชพัสดุ 
5.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012.7/15  ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2549  เรื่องการซักซอม 
     ความเขาใจเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
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เปรียบเทียบขอแตกตางการจัดสวัสดิการในที่ราชพัสด ุ
สวัสดิการภายในสวนราชการ สวัสดิการในเชิงธุรกิจ 

วัตถุประสงค 
เพ่ือชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกขาราชการ 
หรือเพ่ือประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 
ผูใหบริการ 
คณะกรรมการสวัสดิการฯ เปนผูจัด 
 
ผูรับบริการ 
สมาชิกหลักเปนขาราชการและลูกจาง 
สภาพทําเลท่ีตั้งของท่ีดินและหรืออาคาร 
เอ้ือหรือมุงบริการแกขาราชการและลูกจางเปนหลัก 
ระยะเวลาการเปดและปด 
ตองใกล เ คียงกับระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ
ตามปกติ 
การดําเนินการของสวนราชการ 
เปนการใชท่ีราชพัสดุโดยไมตองเชา 
อํานาจการอนุญาต 
หัวหนาสวนราชการนั้นเปนผูขออนุญาต 
 
ประเภทของสวัสดิการ 
การออมทรัพย  การใหกู เงิน  การเคหสงเคราะห  
การฌาปนกิจสงเคราะห  การกีฬา  และสันทนาการ  
การใหบริการของรานคาสวัสดิการ  การฝกวิชาชีพ
เพ่ือเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก  การ
สงเคราะหขาราชการในดานอ่ืน ๆ  กิจกรรมหรือ
สวัสดิการภายในสวนราชการประเภทอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประโยชนของสวนราชการ 
 
ผูใหบริการ 
มอบหมายใหบุคคล/คณะบุคคล/คณะอนุกรรมการท่ี
เปนขาราชการ หรือไมเปนขาราชการ 
ผูรับบริการ 
สมาชิกหลักเปนบุคคลภายนอกท่ัวไป 
สภาพทําเลท่ีตั้งของท่ีดินและหรืออาคาร 
เอ้ือหรือมุงบริการบุคคลภายนอกท่ัวไปเปนหลัก 
ระยะเวลาการเปดและปด 
เกินกวาเวลาปฏิบัติราชการตามปกติ 
การดําเนินการของสวนราชการ 
เปนการขออนุญาตจัดใหเชา 
อํานาจการอนุญาต 
อธิ บดี ก รม ธ นา รั กษ ห รื อ ผู ว า ร าช ก าร จั งห วั ด       
แลวแตกรณี 
ประเภทของสวัสดิการ 
รานอาหาร  รานขายเครื่องดื่ม/ขายอาหารวาง  รานขาย
สินคาอุปโภคบริโภค  ตลาดนัด  รานรับถายเอกสาร  
รานขายหนังสือและหรืออุปกรณเครื่องเขียน  รานตัดผม
หรือรานเสริมสวย  รานขายเสื้อผาหรือรับตัดเสื้อผา  
รานรับซักรีด  สถานท่ีออกกําลังกายหรือเลนกีฬา  
คลินิกสุขภาพ  สถานท่ีจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง  
สถานท่ีและหรือบานพักตากอากาศ  และบริการรับสง
หรือใหเชาพาหนะ  เปนตน 
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สวนที่ 7   การจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุ 2-87 

 

สวนท่ี 7  การจัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเชาท่ีราชพัสดุ 
 
หลักเกณฑการจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาท่ีราชพัสดุ มีดังนี้ 

1. การจัดใหเชาใหไดรับการยกเวนการประมูล (ดูกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง 
ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ขอ 26(5) 

2. หลักเกณฑและข้ันตอนการดําเนินการจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาท่ีราชพัสดุ 

2.1 การจัดใหเชาท่ีดินเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน  (ใหดําเนินการตามหมวด 2 สวนท่ี 4 ขอ 2) 

2.2 การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง   

(1) กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์เอง - ใหดําเนินการตาม
หมวด 2 สวนท่ี 2 ขอ 1.1  ท้ังนี้  กรณีท่ีดินราชพัสดุท่ีมีเนื้อท่ีมากกวา 2 ไร  ในการประกาศรับฟงความคิดเห็นให
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  (คําสั่งกรมธนารักษท่ี 
298/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 ขอ 2.1)    

(2) กรณีใหผูอ่ืนเปนผูดําเนินการกอสรางแทน  - ใหดําเนินการตามหมวด 2 สวนท่ี 7 ขอ 4   

(3) ใหใชแบบ จป.9/54  ในการจัดทําบันทึกคํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขกรณีองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินขอปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง (ปลูกสรางเอง/หาผู อ่ืนมา
ดําเนินการ) 

2.3 การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ (ดําเนินการตามหมวด 2 สวนท่ี 3 ขอ 2) 

3. การคิดคาเชาคาธรรมเนียม    การใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเชาท่ีราชพัสดุเพ่ือดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ี   ใหกําหนดอัตราคาเชาและคาธรรมเนียมตามเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2 แนบทาย
คําสั่งกรมธนารักษท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  (ดูคําสั่ง 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 
มิถุนายน 2553 ขอ 5 วรรคทาย) 
 
หมายเหตุ  การจัดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเชาท่ีราชพัสดุไมตองวางหลักประกันการเชาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  ขอ 15 วรรคสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้ 
1. กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ขอ 26(5)   
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เรื่องหลักเกณฑ 
     การกําหนดอัตราคาเชา  คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
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4. ข้ันตอนการดําเนินการกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นขอปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง  โดยใหผูอ่ืนดําเนินการกอสรางแทน  

 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

 

 
 
 
 
 

1 
• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน / ตรวจสอบขอมูลการเชา / แจง อปท. ประกาศ

รับฟงความคิดเห็น   

2 
• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / แจง อปท. รับทราบเงื่อนไข / วางผัง 

3 
• อนุมัติผัง / แจง อปท. จัดสงแบบแปลนอาคาร 

4 
• ตรวจแบบแปลน / กําหนดเงื่อนไข / แจง อปท. บันทึกรับทราบเงื่อนไข

และดําเนินการประมูล 

5 
• พิจารณาและแจงผลการประมูล / จัดทําสัญญากอสราง 

6 
• ปกผังและกอสรางอาคาร 

7 
• จัดทําสัญญาเชาอาคาร 
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คําแนะนํา 
 

                   ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน / ตรวจสอบขอมูลการเชา / แจง อปท. ประกาศรับฟง
ความคิดเห็น    เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) แจงความประสงคขอปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลังโดยใหผูอ่ืนดําเนินการกอสรางแทน  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการดังนี้ 

1.1  ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน/ตรวจสอบขอมูลการเชา 
   (1)  กรณีเปนผูเชาเดิม  ใหตรวจสอบขอมูลการเชา ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา  เชน การรังวัด

ตรวจสอบเขตเชา  ระยะเวลาการเชา  การชําระคาเชา  คาภาษี  เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  
การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุม
อาคาร ขอบัญญัติทองถ่ิน กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม ฯลฯ)  
ขอจํากัดอ่ืน ๆ  เปนตน และตรวจสอบเนื้อท่ีกอสรางอาคารเดิมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะทําการรื้อ
ถอน (ถามี) จัดทําแผนท่ีแสดงรายละเอียดเขตเชา ราคาประเมินท่ีดิน  สภาพทําเลท่ีตั้ง  และพิจารณาความ
เหมาะสมและลักษณะของโครงการวาเปนไปตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26(5) หรือไม 

 (2)  กรณีขอเชาใหม  ใหเจาหนาที่ผู ปฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดินราชพัสดุที่จะเปด
ประมูลและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเลที่ดิน ความเหมาะสมและ
ศักยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน  
กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม ฯลฯ)  และขอจํากัดอ่ืน (แผนพัฒนาจังหวัด)  เปนตน  
และพิจารณาความเหมาะสมและลักษณะของโครงการวาเปนไปตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26(5) 
หรือไม      

1.2  แจง อปท. ประกาศรับฟงความคิดเห็น   เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
ตาม 1.1 แลว  หากไมมีขอจํากัดใดๆ ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพ่ือแจง อปท. ดําเนินการประกาศรับฟงความ
คิดเห็นตามคําสั่งกรมธนารักษท่ี 298/2553  เรื่องหลักเกณฑการประกาศรับฟงความคิดเห็นเม่ือมีการปลูกสราง
อาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา  และเม่ือ อปท. รับฟงความคิดเห็นเสร็จเรียบรอยแลว  ใหจัด
สงผลการรับฟงความคิดเห็นใหกรมธนารักษเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป 
 

                 การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / แจง อปท.รับทราบเงื่อนไข / วางผัง  เม่ือไดรับ
ผลการรับฟงความคิดเห็นจาก อปท. แลว  ใหนําความคิดเห็นขอเสนอแนะของประชาชน(ถามี) มาประกอบการ
พิจารณาอนุมัติในหลักการดวย (หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใด  ใหเสนอผูมีอํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจ
ตามความเหมาะสม)  หากพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปลูกสราง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังโดยใหผูอ่ืนดําเนินการกอสรางเองตามโครงการท่ีเสนอได  ใหทําบันทึก
เสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 
 2.1 อนุ มัติ ในหลักการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให
กระทรวงการคลังตามโครงการท่ีเสนอโดยการเปดประมูลใหผูอ่ืนดําเนินการกอสราง 
 2.2  ลงนามแจง อปท. รับทราบเง่ือนไข 
 2.3  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการวางผังอาคารเพ่ือออกแบบแปลนการกอสรางอาคารตอไป  
โดยในการวางผังอาคารจะตองแจงเจาพนักงานทองถ่ินและ /หรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ ในกรณีท่ีดินราชพัสดุนั้น
ติดทางสาธารณะรวมท้ังเอกชนขางเคียง (ถามี) 
 

1 

2 
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                    อนุมตัิผัง / แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นจดัสงแบบแปลน     
เม่ือดําเนินการวางผังเสร็จแลว  ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 
3.1  ขออนุมัติผัง 
3.2  ลงนามแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหดําเนินการจัดสงแปลนตามผังอาคารท่ีอนุมัติ  

แลวจัดสงแบบแปลนใหกรมธนารักษเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป   
 

                    ตรวจแปลน / กําหนดเงื่อนไข / แจง อปท. บันทึกรับทราบเงือ่นไขและ
ดําเนินการประมูล     

เม่ือไดรับแบบแปลนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว  ใหดําเนินการดังนี้ 
 4.1  ตรวจแบบแปลน  - ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ)              
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0304/ว 65  ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2547)  ตรวจแบบแปลนและแจงขอมูล
รายละเอียดท่ีจําเปนเก่ียวกับแบบแปลนอาคาร เชน เนื้อที่ใชสอย เนื้อที่กอสรางอาคาร ราคาคากอสราง
อาคาร ระยะเวลาในการกอสราง คาธรรมเนียมออก/ตรวจแบบแปลน เปนตน พรอมกับความเห็นเพ่ือ
ประกอบการกําหนดเง่ือนไขในการกอสรางอาคารตอไป 
 4.2  กําหนดเ ง่ือนไขในบันทึกคํายินยอมปฏิบัติตามเ ง่ือนไข  ให เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  โดยการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เชาท่ีราชพัสดุเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี   ใหกําหนดอัตราคาเชาและคาธรรมเนียมตามเอกสาร
หมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2 แนบทายคําสั่งกรมธนารักษท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 
2553  (ดูคําสั่ง 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 ขอ 5 วรรคทาย) 

4.3  ลงนามในหนังสือแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับทราบเง่ือนไขท่ีอนุญาต  โดยในการ
จัดทําบันทึกคํายินยอมใหใชแบบ จป.9/54  (บันทึกคํายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขกรณีองคการปกครองสวน
ทองถ่ินขอปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง)  และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
ประมูลโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ตอไป  และเม่ือ
ดําเนินการประมูลเสร็จเรียบรอยแลว  ใหจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของไปจังหวัดภายในกําหนดเวลา 15 วัน  นับแต
วันเปดซองประมูลเปนตนไป  เพ่ือจังหวัดจะไดจัดสงใหกรมธนารักษพิจารณาใหเปนผูไดรับสิทธิกอสรางแทน  
 

                   พิจารณาและแจงผลการประมูล / จดัทําสัญญากอสราง    
5.1  เม่ือไดรับแจงผลการประมูลพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติพิจารณาเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 
  (1) พิจารณาใหเห็นชอบผลการประมูล 
  (2)  ลงนามแจง อปท. เพ่ือทราบผลการพิจารณาวาผูเขาประมูลรายใดเปนผูประมูล

ได  และให อปท. แจงผูประมูลไดใหนําเงินคาธรรมเนียมการจัดประโยชนมาชําระใหเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา   
5.2  เม่ือผูประมูลไดชําระเงินคาธรรมเนียมครบถวนแลว  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินติดตอ

จัดทําสัญญากอสรางฯภายในกําหนดเวลา 15 วันนับแตวันชําระเงินตอไป       
 

                 การปกผังและกอสรางอาคารฯ  เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินแจงผลการอนุญาตแบบแปลน
การปลูกสรางจากเจาพนักงานทองถ่ินใหทราบแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคาร
ราชพัสดุรวมกับนายชางสํารวจที่รับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและ

6 

5 

4 

3 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 7   การจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุ 2-91 

 

บํารุงรักษาอาคารราชพัสดุท่ีไดรับมอบหมาย  ควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเง่ือนไขและสัญญา 
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง เก่ียวกับท่ีราชพัสดุและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตอไป และเม่ือดําเนินการ
กอสรางเสร็จเรียบรอยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร   
 

                           จัดทําสัญญาเชาอาคาร   เม่ือคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคารท่ีปลูกสรางให
เปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและแจงใหบริษัท
ประกันภัยท่ีกรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที  และใหเสนอผูมีอํานาจลงนามในหนังสือ
แจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาจัดทําสัญญาเชาอาคารและจัดทําใบสําคัญแสดงการเชาและ บัตร
ประจําตัวผูเชา รวมทั้งดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารที่สํานักงานท่ีดินในเขตทองท่ีท่ีตั้งอาคารนั้น
ตอไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-92 

 

สวนท่ี 8  การจัดใหเชาท่ีเปนกรณีเฉพาะ 
 

1. การจัดใหผูอยูอาศัยในชุมชนแออัดในท่ีดินราชพัสดุเชาตามโครงการบานมั่นคง 

 ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 
 
2. การจัดใหเชาท่ีราชพัสดุเพื่ออนุบาลโครงการลงทุนอุตสาหกรรมเปนการช่ัวคราว 
   

 ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 
 
 
 
 

• ดูวิธีการกรณีการจัดให เชาที่ดินราชพัสดุ เพื่ออยูอาศัย  หรือ
ประกอบการเกษตร(คร้ังแรก)  โดยไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 1 
ขอ 2) 

การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2553  (เอกสารหมายเลข 1 ขอ 3.1)  และยกเวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชา  

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)  

การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ  3 .2)  ส วน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาไดรับยกเวนตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553  (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 12 (7)) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2539 ยกเวนการประมูล 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-93 

 

3.  การจัดใหเชาท่ีราชพัสดุเพื่อใชจัดงานตาง ๆ ของจังหวัดเปนการช่ัวคราว  และ
การจัดใหเชาท่ีราชพสัดุเพือ่เปนสถานท่ีจอดรถช่ัวคราวครั้งละไมเกิน 30 วัน 
   

 ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 
หมายเหตุ กรณีการจัดใหเชาเพ่ือเปนสถานท่ีจอดรถช่ัวคราวครั้งละไมเกิน 30 วัน  ยกเวนการประมูลเฉพาะกรณีท่ี
เปนการใชประโยชนท่ีราชพัสดุเพ่ือเปนสถานท่ีบริการรับฝากรถของผูท่ีไปเท่ียวงานจังหวัดเปนการช่ัวคราวไมเกิน30วัน
เทาน้ัน 

 

4. การจัดใหเชาท่ีราชพัสดุเพื่อโครงการหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ 

 ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)  การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3.3 หรือ 3.4) สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาไดรับยกเวนตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553  (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 12 (8) หรือ 12(9)) 

การคิดคาเชา/
คาธรรมเนียม 

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2543 ลงวันที่ 7 มกราคม 
2543 (กรณีจัดใหเชาไมเกิน 30 วัน) ยกเวนการประมูล 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2 หรือการจัดใหเชาอาคาร
ราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)  

การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ  3 .5 )  สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553  เอกสารหมายเลข 2 
ขอ 1(8)  สําหรับการจัดใหสหกรณเชาที่ราชพัสดุเพื่อโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใหยกเวนคาธรรมเนียมการจัดใหเชา 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

 
• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 

2539 
ยกเวนการประมูล 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-94 

 

5. การจัดใหเชาท่ีราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการโรงปุยอินทรียตามโครงการหน่ึงอําเภอ
หน่ึงโรงปุย 

 ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

 

 

6. การจัดใหเชาท่ีราชพัสดุเพื่อเปนท่ีตั้งสํานักงาน  โรงเก็บเครื่องมอื  เครือ่งจักร 
      อุปกรณ  วัสดุกอสราง  และอื่น ๆ เปนการช่ัวคราว 

 ข้ันตอนดําเนินการ     

 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)  การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ  3 .6 )  ส วน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553  (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(6) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2539 ยกเวนการประมูล 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)  การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ  3 .7)  ส วน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553  (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1 (4)) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

 
• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2544 ลงวันที่ 13 

กุมภาพันธ 2544 

 

ยกเวนการประมูล 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-95 

 

7.  การจัดใหเชาท่ีราชพัสดุเพื่อเปนท่ีตั้งสาขาหรือสาขายอยของธนาคาร  และตดิตั้ง
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) 

 ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 
 
 

8.  การจัดใหเชาท่ีราชพัสดุในสถานท่ีราชการในโครงการบริการประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จ (ONE-STOP SERVICE)ตามท่ีสวนราชการรองขอ 

 ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2) 

การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ  3 .9 )  ส วน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553  (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(6) หรือ 1(7) แลวแตกรณ)ี 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

 
• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2528 ลงวันที่ 15 

พฤศจิกายน  2528 

 

ยกเวนการประมูล 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล 
(หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)  การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3.10) และยกเวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง 
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553  (เอกสารหมายเลข 2 ขอ 12(15)) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

 
• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม  

2539 

 

ยกเวนการประมูล 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-96 

 

9.  การจัดใหเชาท่ีราชพัสดุเพื่อติดตั้งสถานีรับ-สงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี  
อุปกรณโทรคมนาคมอื่น  รวมท้ังปกเสาเพื่อติดตั้งอุปกรณอินเตอรเน็ต 

 ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

 

10. การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุเพื่อเปนท่ีตั้งสํานักงานของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บอย.) และบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

 ข้ันตอนดําเนินการ     

 

 
 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)  

การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3 .11 )  สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553  (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(6) หรือ1(7) แลวแตกรณ)ี 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

 
• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2547 ลงวันที่ 29 กันยายน  

2547 

 

ยกเวนการประมูล 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล 
(หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)  การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3 .12 )  สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553  (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(7)) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

 
• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม  

2539 

 

ยกเวนการประมูล 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-97 

 

11.  การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุบางสวนของอาคารราชพสัดุท่ีสวนราชการใช
ประโยชนอยูในปจจุบันเพื่อเปนท่ีตั้งสํานักงานช่ัวคราวของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
(ภาคเอกชน)   หรือหอการคาจังหวัด  

 ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

12.  การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุเพื่อการพาณิชยท่ีอยูในความปกครองดูแลของ
สวนราชการนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวเฉพาะ  

 ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล 
(หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)  การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3 .13 )  สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553  (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(11)) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

 
• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม  

2539 

 

ยกเวนการประมูล 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล 
(หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)  การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3 .14 )  สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553  (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(7)) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่  3/2544  ลงวันที่  11 
ธันวาคม  2544 ยกเวนการประมูล 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-98 

 

13.  การจัดใหเชาท่ีดนิราชพัสดเุพือ่ทําการขุดเจาะสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ  

 ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

 
 

 
14.  การจัดใหกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมการบินเชาท่ีราชพัสด ุ

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 
 
 
 
 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการเปดประมูล (หมวด 2  สวนที่ 4 ขอ 1) การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3 .15 )  สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553  (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(6)) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)  

การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3 .16 )  สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 (ตามเอกสารหมาย
เลช 2 ขอ 1(6), 1(7) แลวแตกรณ ี

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

 
 

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม  
2539 
 
 

ยกเวนการประมูล 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-99 

 

15.  การจัดใหสหกรณเชาท่ีราชพัสด ุ

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 
16.  การจัดใหเชาท่ีราชพัสดเุพือ่ประกอบกิจการรานอาหาร (กรณีผูเชาเดิมขอ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา) 

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)  

การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3 .17 )  สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(6) หรือ1(7) แลวแตกรณ)ี 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

 
 

• ตามมติคณะกรรมการที่ ราชพัสดุ ค ร้ังที่  2/2541  ลงวันที่  9 
พฤศจิกายน 2541 (สหกรณการเกษตร) และมติคณะกรรมการที่ราช
พัสดุ คร้ังที่ 1/2543  ลงวันที่ 7 มกราคม 2543 (สหกรณโคนมหรือ
สถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล) 
 

 

ยกเวนการประมูล 

• ดูวิธีการกรณีการเชาที่ดินราชพัสดุ (หมวด 3 สวนที่ 1 ขอ 10) หรือ
กรณีการเชาอาคารราชพัสดุ (หมวด 3 สวนที่ 2 ขอ 12)  การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3.18) การคิดคาเชา  



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-100 

 

17.  การจัดใหเชาท่ีราชพัสดเุพือ่กิจการตลาดนัด 

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

 
 

18.  การจัดใหสภากาชาดไทย มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(มูลนิธิ พอ.สว.)  หรือมูลนิธิ
สืบนาคะเสถียรเชาท่ีราชพัสด ุ 

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)   การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3 .19 )  สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาไดรับยกเวนตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 12(13)) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2543  ลงวันที่ 7 มกราคม 
2543 (กรณีเชาเปนการชั่วคราวไมเกิน 30 วัน) ยกเวนการประมูล 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)   การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3 .20 )  สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(9)), 12(14) แลวแตกรณ ี

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

• ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545  ขอ 26(6) ยกเวนการประมูล 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-101 

 

19.  การจัดใหเชาท่ีราชพัสดเุพือ่เปนท่ีตั้งสมาคมท่ีมิใชองคการสาธารณกุศลตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง 

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

20.  การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุซึ่งตั้งอยูบนท่ีดินท่ีมิใชท่ีราชพสัดุ 

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)    

การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3 .21 )  สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(10)) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

• มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2541  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 
2541 (เฉพาะกรณีการจัดใหองคการสงเคราะหทหารผานศึกเชาที่ราช
พัสดุเพื่อปลูกสรางอาคารสํานักงานและบานพักเปนการชั่วคราว  และ
กรณีการจัดใหสมาคม สโมสร หรือองคกรเอกชนที่ดําเนินการในการ
สงเคราะหชวยเหลือแกประชาชนเชาที่ราชพัสดุเปนทีต่ั้งสมาคม สโมสร 
หรือองคการ  เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคที่จดทะเบียนไว 

ยกเวนการ
ประมูล 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล 
(หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)   การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3 .22) สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่  29 มิถุนายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(12)) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

• เปนกรณีที่ตองเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อขอยกเวนการประมูล ยกเวนการประมูล 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-102 

 

21.  การใหเอกชนติดตั้งตูบริการหยอดเหรียญ  เครื่องเติมเงินโทรศัพทมือถือ   
เครื่องถายเอกสาร  หรือเครื่องบริการอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันในสถานท่ีราชการ 

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

 ขอแนะนํา 
กรณีเอกชนขอติดตั้งเครื่องถายเอกสารในสวนราชการ  ใหสวนราชการผูครอบครองใชประโยชนใน             

ท่ีราชพัสดุเปนผูพิจารณาอนุญาต  และใหนําสงคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุเปนรายไดของ
กรมธนารักษ  ตามหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0419/ว135  ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2541 

 
22.  การตดิตั้งอุปกรณระบบโทรศัพทพื้นฐานพกพา PCT หรือดําเนินการอื่นใด                
ในลักษณะเดียวกัน 

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)    

การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3.24 

การคิด
คาตอบแทน 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3.25)  

การคิด
คาตอบแทน 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-103 

 

23.  การตดิตั้งโทรศัพทสาธารณะในท่ีราชพสัด ุ

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

 

 

 

24.  การดําเนินกิจการลองแพ 

     ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 
 
 
 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3.26)  

การคิด
คาตอบแทน 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)   การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3.27) 

การคิด
คาตอบแทน 

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2539  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2539 ยกเวนการประมูล 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-104 

 

25.  การเขาใชประโยชนในท่ีราชพสัดุท่ีกรมธนารักษครอบครองดูแล  ยกเวนท่ีราชพสัดุ
ท่ีใชเปนสวนสาธารณะและอุทยาน 

     ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 
 
 
 

26.  การใชประโยชนท่ีราชพัสดุเพื่อเปนหองประชุม อบรม สัมมนา  และหองพัก 

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

 
 

 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)   การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3.29) 

การคิด
คาตอบแทน 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล 
(หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)    การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3.31) 

การคิด
คาตอบแทน 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-105 

 

27. การจัดใหรัฐวิสาหกิจเชาท่ีราชพัสด ุ

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 
   

 ขอแนะนํา 
การจัดใหรัฐวิสาหกิจเชาท่ีราชพัสดุไมตองวางหลักประกันการเชาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  ขอ 15 วรรคสอง 
 
 
 

28.  การจัดใหเชาเพื่อประกอบกิจการโรงเรียน  

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ  1 .6 )  ส วน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 (เอกสารหมายเลข 2 
ขอ 1(6) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)  

การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 1.5 หรือ 2.8) สวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 (เอกสารหมายเลข 2 
ขอ 1(6) หรือ 1(7) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ คร้ังที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2539 ยกเวนการประมูล 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-106 

 

29.  การจัดใหเชาเพื่อใชในกิจการอันเปนสาธารณกุศลท่ีไมมุงหากําไร 

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 
 

 

30. การจัดใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางเชาท่ีราชพัสดุ 

   ข้ันตอนดําเนินการ     

 
   

 ขอแนะนํา 
การจัดใหรัฐวิสาหกิจเชาท่ีราชพัสดุไมตองวางหลักประกันการเชาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  ขอ 15 วรรคสอง 

 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 
มิ ถุนายน 2553  (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 1 .4)  ส วน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 
296/2553  สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 (เอกสารหมายเลข 2 
ขอ 1(9) 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 

• กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช 
และจัดหาประโยชน เก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ขอ 26(6) ยกเวนการประมูล 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) การดําเนินการ 

• ดําเนินการตามบันทึกสํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ ที่ กค 
0315/691  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554  เร่ืองการกําหนดอัตราคาเชา
ที่ราชพัสดุ  รายสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัด
นครพนม 

การคิดคาเชา / 
คาธรรมเนียม 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9 ขอ 1   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช 2-107 

 

31. การบริหารจัดการทาเรือ 

ลักษณะของทาเรือ 
ประเภทของทาเรือท่ีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีกอสราง  มี 2 ประเภท  ดังนี้ 
ประเภทท่ี 1 ทาเรือระหวางประเทศ  หมายถึง  ทาเรือท่ีมีการขนถายท้ังสินคา ผูโดยสาร ฯลฯ ระหวาง
ประเทศไทยกับตางประเทศเปนหลัก เชน ทาเรือน้ําลึกสงขลา ทาเรือน้ําลึกภูเก็ต ทาเรือเชียงแสน ทาเรือ
ระนอง  เปนตน 
ประเภทท่ี 2 ทาเรือภายในประเทศ  หมายถึง  ทาเรือท่ีมีการขนถายสินคาท่ัวไป  สินคาประมง  ผูโดยสาร  
หรือทาเรืออเนกประสงค  ระหวางทาเรือตาง ๆ ภายในประเทศ เชน ทาเรือโดยสารในแมน้ําเจาพระยา  
ทาเรือเกาะลอยและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  ทาเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  ทาเรือนครพนม จังหวัด
นครพนม ฯลฯ 

หลักเกณฑการบริหารจัดการทาเรือมีดังนี้ 
1. ทาเรือระหวางประเทศ   

การดําเนินการ  - เปดประมูลเปนการท่ัวไปใหเอกชนเปนผูบริหารจัดการโดยมีเง่ือนไขใหจาย
ผลประโยชนใหกระทรวงการคลัง  เพ่ือใหไดผูบริหารท่ีมีความชํานาญงานและเกิดประโยชนแกทางราชการ (ให
ดําเนินการตามหมวด 2 สวนท่ี 3 ขอ 1)   

2. ทาเรือชายฝง 

2.1 ทาเรือสาธารณะ   

2.1.1  การดําเนินการ   
-  กรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดูแล

การใชประโยชน และกรมเจาทาจะเปนผูซอมแซมทาเรือเม่ือเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 
  -  การพิจารณาผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ  สําหรับทาเรือภายในประเทศจะสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ดังนี้ 
มาตรา 16(3)  การจัดใหมีและควบคุมทาเทียบเรือ ทาขาม  เปนอํานาจหนาท่ีของ

เทศบาล  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนตําบล 
มาตรา 17(13)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา  เปน

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
- การพิจารณามอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเปนผูบริหารจัดการ  จะเปน

การพิจารณารวมกันระหวางกรมธนารักษ  จังหวัด  และกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

2.1.2  เง่ือนไขในการบริหารจัดการ 
ไมใหเรียกเก็บคาบริการการใชทาเรือ แตไมรวมการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติทองถ่ิน อันไดแก  

คาสาธารณูปโภคตาง ๆ คาน้ํา คาไฟ  คารักษาความสะอาด  คารักษาความปลอดภัย  ท่ีทองถ่ินสามารถจัดเก็บ
ไดตามอํานาจท่ีมีอยู 

2.1.3  ขอตกลงในการเขาเปนผูบริหารจัดการ 
1. ตองไมเรียกเก็บคาจอดเรือและหรือคาผูโดยสารผานทาเรือจากผูใชบริการทาเรือ

และตองไมดําเนินการจัดหาประโยชนในเชิงพาณิชยในพ้ืนท่ีของทาเรือ 
2. ตองรับภาระคาใชจาย คาสาธารณูปโภคท่ีเกิดข้ึนจากการดูแลบริหารทาเรือท้ังหมด 
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3. ตองใชทาเรือซ่ึงรวมท้ังสวนประกอบของทาเรือตามประเพณีนิยมปกติ  และตอง
ระมัดระวังในการใชทรัพยสินดังกลาวเสมอกับท่ีวิญูชนจะพึงใชทรัพยสินของตน 

4. ตองดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมทาเรือ  รวมท้ังสวนประกอบของทาเรือใหอยูใน
สภาพเรียบรอยสมบูรณม่ันคงแข็งแรงโดยสมํ่าเสมอเพ่ือใหทาเรือสามารถใชงานไดเปนปกติและมีความ
ปลอดภัยตอผูใชบริการ  และตองรักษาความสะอาดเรียบรอยปราศจากสิ่งสกปรกรกรุงรังในบริเวณทาเรือ 

5. ในกรณีทาเรือและสวนควบของทาเรือชํารุดเสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพตาม
อายุการใชงานใหผูดูแลบริหารทาเรือแจงขอทําความตกลงกับกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  เพ่ือทําการ
บูรณะซอมแซม 

6. ถาจะดัดแปลง ตอเติม รื้อถอนทาเรือ หรือทําการปลูกสรางสิ่งใด ๆ ลงในท่ีดิน
บริเวณทาเรือจะตองรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษเปนหนังสือกอนจึงจะทําได  โดยการดําเนินการจะตอง
ประสานและตรวจสอบ  รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสวนราชการท่ีเก่ียวของดวย  และใหถือวา
บรรดาสิ่งปลูกสรางท่ีทําลงไปในท่ีดินบริเวณทาเรือก็ดีหรือดัดแปลงตอเติมในทาเรือก็ดี  ใหถือเปนท่ีราชพัสดุ  
ท้ังนี้ ในการดัดแปลงตอเติมจะตองไมกอใหเกิดการกีดขวางสําหรับกิจการคมนาคมทางน้ํา  และจะตองแจงให
กรมธนารักษทราบตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนดภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีดําเนินการแลวเสร็จเพ่ือจะได
ดําเนินการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุตอไป 

7. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  และหรือกรมธนารักษ  จะเขาตรวจสอบ
ทรัพยสินท่ีอนุญาตใหดูแลบริหารเปนครั้งคราวในเวลาและระยะอันควร 

8. เม่ือเลิกใชประโยชนในท่ีราชพัสดุดังกลาวจะตองสงคืนกรมธนารักษภายใน 30 วัน  
นับแตวันท่ีเลิกใชประโยชนในท่ีราชพัสดุนั้น 

9. หากมิไดใชประโยชนในท่ีราชพัสดุดังกลาวหรือใชประโยชนไมครบถวนตามท่ีไดรับ
อนุญาตภายในกําหนด 3 ป นับแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครองท่ีราชพัสดุ  จะถือวาสละสิทธิ์การใช
ท่ีราชพัสดุท่ีไดรับอนุญาตท้ังหมดหรือบางสวนท่ียังมิไดใชประโยชน  นับแตวันท่ีครบกําหนดโดยกรมธนารักษ
จะนําท่ีราชพัสดุดังกลาวไปใชประโยชนของทางราชการในกรณีอ่ืนตอไป 

10. หากมีการใชท่ีราชพัสดุดังกลาวผิดไปจากท่ีไดรับอนุญาตหรือเขาครอบครองใช
ประโยชนโดยมิไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษกอน  จะตองสงคืนภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงใหสงคืน
ท่ีราชพัสดุนั้นจากกรมธนารักษ 

11. นอกจากเง่ือนไขในขอ 1 ถึงขอ 10 ดังกลาวขางตน  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับท่ีราชพัสดุและกฏหมายของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีโดยเครงครัดทุกประการ 

2.2 ทาเรือพาณิชย 

2.2.1  การดําเนินการ   
-   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูบริหารจัดการ (ดําเนินการตามหมวด 2 สวนท่ี 3 ขอ 1) 

  -  การพิจารณาผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ  สําหรับทาเรือภายในประเทศจะสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  ดังนี้ 

มาตรา 16(3)  การจัดใหมีและควบคุมทาเทียบเรือ ทาขาม  เปนอํานาจหนาท่ีของ
เทศบาล  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนตําบล 

มาตรา 17(13)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา  เปน
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
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- การพิจารณามอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเปนผูบริหารจัดการ  จะเปน
การพิจารณารวมกันระหวางกรมธนารักษ  จังหวัด  และกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

2.2.2  การคิดคาเชาคาธรรมเนียม ตามคําสั่งกรมธนารักษท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 
29 มิถุนายน 2553  ดังนี้ 

  -  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการบริหารจัดการ  ใหคิดคาเชา
จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอัตรารอยละ 50 ของรายไดจากการบริหารจัดการกอนหักคาใชจายโดย          
ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

  -  กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปเปดประมูลหาผูบริหารจัดการแทน  ใหคิด
คาเชาจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอัตรารอยละ 50 ของคาเชาท่ีทางราชการกําหนดใหเรียกเก็บจาก
เอกชนผูประมูลได  สวนคาธรรมเนียมใหเรียกเก็บโดยกรมธนารักษและกรมเจาทาจะรวมกันกําหนดตามความ
เหมาะสม 

  - สําหรับพ้ืนท่ีบริเวณนอกจากทาเรือท่ีใชเพ่ือประโยชนตอเนื่องกับทาเรือ เชน ลาน
จอดรถ  การจัดใหเชาใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ. 2552  และใชอัตราคาเชาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามคําสั่ง 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 
มิถุนายน 2553 

2.2.3  เง่ือนไขในการบริหารจัดการ 

- ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูบริหารจัดการ  เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษา
ความสะอาดและความเรียบรอยตามอํานาจหนาท่ี 

- การจัดเก็บประโยชนเพ่ือนํารายไดมาบริหารทองถ่ินใหเกิดความเจริญตามวัตถุประสงค
ของการจัดสรางทาเรือ 

- การใชทาเทียบเรือตองไมเปนการอนุญาตใหเอกชนรายใดรายหนึ่งเขาใชเปนการ
ผูกขาด 

- พ้ืนท่ีบริเวณนอกจากทาเรือท่ีใชเพ่ือประโยชนตอเนื่องกับทาเรือ เชน ลานจอดรถ 
อาคารประกอบ  การจัดใหเชาจะดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

- เรือของทางราชการสามารถเขาจอดเทียบทาไดโดยไมตองเสียคาใชจาย 

2.2.4  ขอตกลงในการเขาเปนผูบริหารจัดการ 
1. ชําระคาเชาใหแกทางราชการในอัตรารอยละ 50 (หาสิบ) ของผลประโยชนท่ี

จัดเก็บไดจากการบริหารจัดการทาเรือท้ังหมดกอนหักคาใชจายภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน  พรอมกับยื่นบัญชี
แสดงรายรับของเดือนนั้นดวย  และจะจัดสงบัญชีรายรับในการบริหารจัดการทาเรือในแตละปงบประมาณให
กรมธนารักษเพ่ือตรวจสอบอยางชาไมเกินเดือนธันวาคมของทุกปตลอดอายุสัญญาเชา 

2. ในการบริหารจัดการทาเรือจะไมดําเนินการในลักษณะจัดใหเอกชนรายใดไดรับสิทธิ
ผูกขาดในการใชทาเรือเพียงรายเดียว  และจะไมนําทาเรือท้ังหมดไปใหผูอ่ืนเชาชวงหรือบริหารจัดการโดย
เด็ดขาด 

ในกรณีท่ีประสงคจะนําท่ีราชพัสดุท่ีใชประโยชนเก่ียวกับกิจการทาเรือ เชน ลานจอด
รถยนต  หรืออาคารประกอบไปใหผูอ่ืนเชาชวงหรือบริหารจัดการจะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร
จากกรมธนารักษกอนจึงจะดําเนินการได  ถาฝาฝนกรมธนารักษมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาไดทันที 

3. ยินยอมใหเรือของทางราชการเขาใชทาเรือไดตลอดเวลาโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ 
ท้ังสิ้น 
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4. ตองใชทาเรือตามประเพณีนิยมปกติ  และระมัดระวังเสมอดวยวิญูชนพึงสงวน
ทรัพยสินของตนเอง  และจะไมยินยอมใหผูอ่ืนใชทาเรือเพ่ือการใด ๆ อันเปนท่ีนารังเกียจ  หรือกอใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญแกประชาชนหรือในบางประการท่ีนาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทาเรือและจะไมกระทําการใด ๆ 
ในลักษณะท่ีกอใหเกิดการกีดขวางการคมนาคมทางน้ําโดยเด็ดขาด 

5. จัดใหมีการดูแลบํารุงรักษาทาเรือใหมีสภาพม่ันคงแข็งแรงและใชการไดตลอดอายุ
สัญญาเชา  และเปนผูรับผิดชอบซอมแซมบํารุงรักษา  ท้ังการซอมแซมเล็กนอยและการซอมแซมใหญเพ่ือรักษา
ทาเรือตลอดจนเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ใหคงอยูในสภาพเรียบรอย  ม่ันคงปลอดภัย  และสามารถใชงานได
เปนปกติตลอดอายุสัญญาเชา  โดยผูเชาตองเปนผูออกคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมเองท้ังสิ้น 

6. ยินยอมใหกรมธนารักษ  และหรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  เขา
ตรวจสอบทาเรือในเวลาและระยะอันสมควร  และหากตรวจพบความเสียหายหรือความชํารุดบกพรองผูเชา
ตองซอมแซมใหอยูในสภาพดีดังเดิมภายใตเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกรมธนารักษกําหนด  ท้ังนี้  การซอมแซม
เชนวานั้นไมคํานึงวาจะเปนการซอมแซมเล็กนอยหรือซอมแซมใหญ  และจะตองเปนผูออกคาใชจายในการ
ซอมแซมเองท้ังสิ้น 

ในกรณีท่ีไมไดดําเนินการซอมแซมภายในระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีกรมธนารักษกําหนด  
ใหกรมธนารักษและหรือบุคคลท่ีกรมธนารักษกําหนดเขาดําเนินการซอมแซมไดทันที  โดยจะเปนผูออก
คาใชจายในการซอมแซมดังกลาวเองท้ังสิ้น 

7. จัดใหมีการควบคุมดูแลการใชทาเรือและรักษาความสะอาดเรียบรอย  ปราศจาก 
สิ่งสกปรก  รกรุงรังตลอดอายุสัญญาเชา  โดยมุงเนนถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูใชทาเรือเปนหลัก 

8. ตองรับผิดชอบตออุปทวเหตุหรือภยันตรายหรือความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึนกับ
บุคคลภายนอก  เพราะการบริหารจัดการทาเรือและรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับเครื่องมือ
อุปกรณตาง ๆ หรือทรัพยสินของกรมธนารักษหรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีท่ีมีอยูในบริเวณทาเรือ 

9. ตองนําทาเรือพรอมอาคารและเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ไปประกันวินาศภัยทุกชนิด
ไวกับบริษัทประกันภัยท่ีกรมธนารักษเห็นชอบ  โดยยินยอมชําระเบี้ยประกันภัยในนามกระทรวงการคลังเปน           
ผูเอาประกันและผูรับประโยชนมีวงเงินเอาประกันไมต่ํากวามูลคาของทาเรือและเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ตลอด
อายุสัญญาเชา  ท้ังนี้  โดยจะดําเนินการประกันวินาศภัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีทําสัญญาเชา
เปนตนไป 

10. บรรดาทรัพยสินใด ๆ ท่ีนํามาใชในการบํารุงรักษา ซอมแซม หรือตอเติม
ดัดแปลง  ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังท้ังสิ้น 
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สวนท่ี 9  การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาท่ีราชพัสดุ 
 
1.  กรณีองคกรอื่นของรัฐขอใชท่ีราชพัสด ุ  

     ข้ันตอนดําเนินการ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 คําแนะนํา 

                  ตรวจสอบรวบรวมขอมูล / รังวัดจัดทําแผนที่   เม่ือองคกรอ่ืนของรัฐแจงความประสงค
ในการขอใชท่ีราชพัสดุ  และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ(ในกรุงเทพมหานคร)ไดรับคําขอแลว หรือในจังหวัดอ่ืนเม่ือผูวาราชการ
จังหวัดใหความยินยอมแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการดังนี้ 

1.1  ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับท่ีราชพัสดุบริเวณท่ีขอใช เชน  เนื้อท่ี  การครอบครอง
ใชประโยชน (กรณีท่ีราชพัสดุอยูในความครอบครองของสวนราชการ  จะตองขอความยินยอมจากสวนราชการ
ผูครอบครองใชประโยชนกอน)   

1.2  สํารวจรังวัดและจัดทําแผนท่ีแสดงขอบเขต  และแผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งของท่ีดินราชพัสดุ
ท่ีจะดําเนินการ 

1.3  ตรวจสอบสถานะในเบื้องตนของหนวยงานวาเปนหนวยงานของรัฐหรือองคกรอ่ืนของรัฐ  
โดยพิจารณาจากคํานิยามตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และ
จัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชน
ในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  กฎหมายจัดตั้งของหนวยงานนั้น ๆ  กฎระเบียบ  หนังสือเวียนและหลักการท่ี
เก่ียวของ  หากมีสถานะเปนหนวยงานของรัฐ  ใหพิจารณาเชนเดียวกับกรณีกระทรวง ทบวง กรม องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขอใช  แตหากมีสถานะเปนองคกรอ่ืนของรัฐใหดําเนินการตามขอ 1.4 ตอไป   

1 
• ตรวจสอบรวบรวมขอมูล / รังวัดจัดทําแผนที่ 

2 
• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการในการนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุ 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชาหรืออนุญาตใหใช 
• จัดทําสัญญาเชาหรือหนังสืออนุญาตใหใชทีร่าชพัสดุ 

1 
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1.4  ตรวจสอบมติคณะกรรมการท่ีราชพัสดุเก่ียวกับการอนุมัติใหองคกรอ่ืนของรัฐใชหรือใหเชา 
ท่ีราชพัสดุ  ซ่ึงจากขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2554  ไดมีมติสรุปไดดังนี้ 

-  การใหใชโดยมีเง่ือนไข  จํานวน 8 ราย  ไดแก  องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน(องคการมหาชน)  สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ(องคการมหาชน)  
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน)(พอช.)  องคการสงเคราะหทหารผานศึก(อผศ.)(เฉพาะที่ตั้ง
สํานักงานและบานพัก)  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  สํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) สาขาเชียงใหม(อาคารราชพัสดุ) และเพ่ิมเติม (ท่ีดินราชพัสดุ)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-  การใหเชา  จํานวน 8 ราย  ไดแก  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)(สทอภ.)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.)  
กองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ(สสส.)  องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ส.ส.ท.)  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องคการมหาชน)  สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
(องคการมหาชน)(สบร.)  ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ สาขาเชียงใหม  สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ
(องคการมหาชน)(สดร.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง   

หากคณะกรรมการท่ีราชพัสดุไดมีมติใหใชหรือใหเชาแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติขามไปดําเนินการ
ตามขอ 3  แตหากคณะกรรมการท่ีราชพัสดุยังไมเคยมีมติใหใชหรือใหเชา  ใหดําเนินการตามขอ 1.5 ตอไป  

1.5  ตรวจสอบเอกสารท่ีแสดงฐานะทางการเงิน  รายได  และผลประกอบการตามอํานาจหนาท่ี
ของหนวยงานยอนหลัง 3 ป (ถาไมมีใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือลงนามในหนังสือแจง
หนวยงานเพ่ือขอขอมูลดังกลาว)  แลวนําผลการตรวจสอบมาประกอบการพิจารณาในเบื้องตนวาควรจะ
อนุญาตใหใชหรือใหเชา  โดยในการพิจารณาอนุญาตใหองคกรอ่ืนของรัฐใชท่ีราชพัสดุ  ใหคํานึงถึงวัตถุประสงค
ในการดําเนินการ หรือการประกอบกิจการ  ฐานะทางการเงิน  รายไดและความสามารถในการจัดหารายได
ของผูขอใชท่ีราชพัสดุ  รวมท้ังประโยชนท่ีจะเกิดแกทางราชการเปนสําคัญ 

    

                  การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการในการนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุ   
 เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติไดตรวจสอบและรวบรวมขอมูลตาม 1 เสร็จเรียบรอยแลว ใหจัดทําบันทึก
เสนอผูมีอํานาจเพ่ืออนุมัติหลักการในการนําเสนอคณะกรรมการท่ีราชพัสดุเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนท่ีจะอนุญาตใหองคกรอ่ืนของรัฐใชหรือใหเชาท่ีราชพัสดุ  จากนั้นใหสงเรื่องใหสํานักกฎหมายดําเนินการ
นําเสนอคณะกรรมการท่ีราชพัสดุเพ่ือพิจารณาตอไป 
  

                 การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชาหรืออนุญาตใหใช  /จัดทํา
สัญญาเชาหรือหนังสืออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุ    

เ ม่ือคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ ไดอนุ มัติ ใหองคกร อ่ืนของรัฐใชหรือเชา ท่ีราชพัสดุแลว                           
ใหดําเนินการดังนี้ 

3.1  กรณีอนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุ 
ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติรวบรวมเอกสารหลักฐานแลวเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาอนุญาตใหใช               

ท่ีราชพัสดุตามมาตรฐานท่ีกรมธนารักษกําหนด  พรอมท้ังแจงใหองคกรอ่ืนของรัฐท่ีขอใชมารับทราบแนวเขตฯ 
และรับหนังสืออนุญาตใหใชท่ีราชพัสดุ  จากนั้นใหหมายเหตุการอนุญาตในทะเบียนท่ีราชพัสดุจังหวัดและ
ทะเบียนท่ีราชพัสดุกลาง  พรอมบันทึกขอมูลในระบบงานทะเบียนท่ีราชพัสดุตอไป   

2 

3 
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3.2  กรณีการเชา  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 
(1) อนุมัติจัดใหเชา   โดยในบันทึกเสนอใหกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เชน คาเชา คาธรรมเนียมการ

จัดใหเชา คาธรรมเนียมรังวัด ตามคําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  
ระยะเวลาการเชาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  และ
เง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเปน เปนตน  

     อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมจัดใหเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตการจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ือให             
ผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย  

(หมายเหตุ  การจัดใหองคกรอ่ืนของรัฐเชาท่ีราชพัสดุไมตองวางหลักประกันการเชาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  ขอ 15 วรรคสอง) 

(2) ลงนามแจงใหองคกรอ่ืนของรัฐมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไข  โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุ
ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไข และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือใหองคกรอ่ืน
ของรัฐไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวน พรอมท้ังจัดทําสัญญา  และ
จัดทําบัตรประจําตัวผูเชา รวมท้ังบันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียนรายตัวผูเชาตอไป 
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2.  กรณีองคกรอื่นของรัฐขอเชาท่ีราชพสัด ุ  

     ข้ันตอนดําเนินการ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 คําแนะนํา 

                    การตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคารและรวบรวมขอมูล   ให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดินราชพัสดุที่ยื่นขอเชา  รังวัดจัดทําแผนที่ และรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเลที่ดิน ความเหมาะสมและศักยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย 
(กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  
กฎหมายปาไม  ฯลฯ)  และขอจํากัดอ่ืน  (แผนพัฒนาจังหวัด)  เปนตน  กรณีการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ  ให
ดําเนินการตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุท่ียื่นขอเชาวามีเนื้อที่ปลูกสราง  เนื้อที่ใชสอย  ราคาคากอสราง  
ราคาคาเสื่อมสภาพ  จํานวนชั้น  จํานวนหลัง/คูหาเทาใด  และรวบรวมขอมูลตาง ๆ เชน ที่ตั้ง การไดมา 
สภาพทําเลท่ีดิน วัตถุประสงคการเชา ความม่ันคงแข็งแรง ความเหมาะสมและศักยภาพอาคารดวย 
         

                   การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา  ในการบันทึกเสนอเพ่ือขออนุญาตจัดให
เชานั้น ใหเจาหนาท่ีกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เชน คาเชา คาธรรมเนียมการจัดใหเชา คาธรรมเนียมรังวัด ตาม
คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553   ระยะเวลาการเชา กําหนดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552   และเง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเปน  เปนตน  
     อนึ่ง  ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึก
แสดงวิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมจัดใหเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตการจัดใหอาคารราชพัสดุเพ่ือให         
ผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย  
 

1 
• ตรวจสอบรวบรวมขอมูล / รังวัดจัดทําแผนที่  
• ตรวจสอบสภาพอาคาร (กรณีจัดใหเชาอาคาร) 

2 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา 

3 
• แจงองคกรอ่ืนของรัฐที่ขอเชา 

1 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 2 

 

สวนที่ 9  ขอ 2   การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ – กรณีขอเชา 2-115 

 

หมายเหตุ  การจัดใหองคกรอ่ืนของรัฐเชาท่ีราชพัสดุเพ่ือใชดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีไมตอง
ดําเนินการประมูลตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ขอ 26(4)  และไมตองวางหลักประกันการเชาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  ขอ 15 วรรคสอง 
 

                การแจงองคกรอ่ืนของรัฐที่ขอเชา   เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติใหเชาแลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหองคกรอ่ืนของรัฐมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไข  โดยหนังสือท่ีแจง
ใหระบุระยะเวลาในการมารับเง่ือนไข และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือให
องคกรอ่ืนของรัฐไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวน พรอมท้ังจัดทํา
สัญญา  และจัดทําบัตรประจําตัวผูเชา รวมท้ังบันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียนรายตัวผูเชาตอไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ขอ 2, ขอ 15 
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 7 
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เรื่อง 
     หลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหา 
     ประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  มติคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ ครั้งท่ี 1/2547 วันพุธท่ี 29 กันยายน 2547 
5.  มติคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ ครั้งท่ี 1/2548 วันจันทรท่ี 29 สิงหาคม 2548 
6.  มติคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ ครั้งท่ี 1/2550 วันพุธท่ี 17 ตุลาคม 2550 
7.  มติคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ ครั้งท่ี 1/2551 วันพุธท่ี 28 พฤษภาคม 2551 
8.  มติคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ ครั้งท่ี 1/2552 วันพุธท่ี 3 มิถุนายน 2552 
9.  มติคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ ครั้งท่ี 2/2552 วันพฤหัสบดีท่ี 8 ตุลาคม 2552 
10.  มติคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ ครั้งท่ี 1/2553 วันจันทรท่ี 13 กันยายน 2553 
11.  มติคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ ครั้งท่ี 1/2554 วันพุธท่ี 2 มีนาคม 2554 
12.  บันทึกกลุมงานกฎหมาย ท่ี กค 0317/10  ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2549 เรื่อง
หนวยงานของรัฐขอใชท่ีราชพัสดุ 
13.  บทความทางวิชาการเรื่องการพิจารณาใหองคกรอ่ืนของรัฐใชท่ีราชพัสดุตามกฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราช
พัสดุ พ.ศ. 2545 (โดยนายอรุณชัย  ภัทรานนท  เผยแพรใน intranet กรมธนารักษเม่ือวันท่ี 
3 มิถุนายน 2554) 
14.  บทความทางวิชาการเรื่องหนวยงานในกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ (โดยนายชัยนะ  อักษรพันธ  
เผยแพรในวารสารธนารักษ ฉบับท่ี 2  มีนาคม-เมษายน 2551) 

3 



สวนที่ 1 ขอ 1   การตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ 3-1 

 

 
 
 
 

หมวด 3 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการบริหารสัญญาและดําเนินการตาง ๆ 
ระหวางการเชา 
 

สวนท่ี 1  กรณีการเชาท่ีดินราชพัสดุ 
 

1.  การตออายุสัญญาเชาท่ีดินราชพัสด ุ

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• รังวัดจัดทําแผนที่ 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา 

3 
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สวนที่ 1 ขอ 1   การตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ 3-2 

 

 คําแนะนํา 

                  รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา   

1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) / บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด 
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม  (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอใหตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและบันทึกคําขอได (ในการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)   

 
 
 
 
 
 

 
 

1.2   ตรวจสอบขอมูลการเชา  ดังนี้ 
- ทะเบียนรายตัวผูเชา  
- ขอมูลสถานะผูเชา  
- ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา เชน ระยะเวลาการเชา  วัตถุประสงคการเชา  การชําระคาเชา  

คาภาษี  เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู 
- ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย

โบราณสถาน  กฎหมายสิ่งแวดลอม  เปนตน)   
- เง่ือนไขพิเศษ (เชน กําหนดเง่ือนไขใหผู เชาตองกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให

กระทรวงการคลังภายในระยะเวลาก่ีป)  
- การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  
- อัตราคาเชาจะตองมีการปรับปรุงใหมหรือไม   

  

                    รังวัดจัดทําแผนที่  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบแผนท่ีแสดงเขตเชา  โดยในกรณีท่ีมี
ความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อท่ีท่ีเชาใหม  เชน  ไมมีแผนท่ีเขตเชา  เนื้อท่ีไมชัดเจน หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไว
เกินกวา 5 ปแลว  ใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนท่ีเขตเชาเพ่ือใชประกอบการพิจารณาดวย 
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 159  ลงวันท่ี  9 กรกฎาคม 2540)  หากไมมีความจําเปนท่ีจะตอง
ตรวจสอบเนื้อท่ีเชาใหม  หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไวไมเกิน 5 ป  ไมตองดําเนินการในข้ันตอนนี้  โดยให
ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 ตอไป   

 
 
 

1 

 
 
กรณีเปนการตออายุสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ืออยูอาศัยหรือประกอบการเกษตรท่ีครบกําหนดอายุ
สัญญาเชาตามท่ีไดอนุมัติหลักการใหตออายุสัญญาท้ังแปลงหรือท่ัวทุกเขต/อําเภอ  ไมตองดําเนินการใน
ข้ันตอนท่ี 1 (รับคําขอ) โดยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเริ่มดําเนินการในข้ันตอนท่ี 2 (ตรวจสอบขอมูลการเชา) 
 

หมายเหตุ 

2 
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สวนที่ 1 ขอ 1   การตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ 3-3 

 

                    กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา  เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ   

3.1  พิจารณาอนุญาตใหตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ  โดยเจาหนาที่จะตองพิจารณาเสนอ
วาจะตออายุสัญญาเชาไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร  ถาสมควรใหตออายุสัญญาเชามีเหตุผลอะไร  ตอง
กําหนดเง่ือนไขอะไรบาง  เชน  

- ระยะเวลาการเชา (เริ่มตน - สิ้นสุด) 
- วัตถุประสงคการเชา   
- อัตราคาเชาแตละชวงเวลาท่ีชัดเจน   
- คาธรรมเนียมการตออายุสัญญา (หรือไดรับยกเวนเพราะเหตุใด)   
- คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) 
- เงินประกันสัญญาเชาเพ่ิม (ถามี)  
- เงินภาษีบํารุงทองท่ี (ถามี)  
- เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  
- เงินคางชําระ (ถามี)   
- เง่ือนไขพิเศษและหรือเง่ือนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี)  
- เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน   

นอกจากนี้ในการพิจารณาเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจอนุญาตนั้น  จะตองชี้แจงเหตุผล
ประกอบดวยวา  มีขอจํากัดใด ๆ ในการตออายุสัญญาเชาท่ีดินรายนี้หรือไม  เพียงใด   
     อนึ่ง  ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตตออายุสัญญาเชาท่ีดินนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ แนบทายบันทึกขออนุญาตตออายุสัญญาเชาท่ีดินเพ่ือใหผูมีอํานาจ
พิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย 

 3.2  ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข  โดยหนังสือท่ีแจง
ใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไข  และในการบันทึกคํายินยอม
ใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชา  
คาธรรมเนียม  และเงินอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ังจัดทําสัญญาเชาหรือหมายเหตุตอทายสัญญาเชาใหเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาเชาและทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง  ท้ังนี้  ในการจัดทําสัญญาเชาในแตละกรณีใหใชแบบสัญญาเชา
และแบบบันทึกตอทายสัญญาเชาใหเปนไปตามหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0304/ว 107  ลงวันท่ี                  
16 ธันวาคม 2553 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 1   การตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ 3-4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
3.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 29 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2534 เรื่องการใช 
     ประโยชนในท่ีดินราชพัสดุนอกเหนือจากการอยูอาศัย 
4.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 31 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2534  เรื่องการตออายุ 
     สัญญาเชาท่ีราชพัสดุรายองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
5. หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0408/ว 11 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2535 เรื่องการแจงไมตอ 
    อายุสัญญาเชาท่ีราชพัสดุ 
6. หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 27 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2537 เรื่อง การสงขอมูล 
    ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ 
7. หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 426 ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2539  เรื่องการตออายุ 
    สัญญาเชาท่ีราชพัสดุ 
8. หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 30 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2541 เรื่อง การตออายุ 
    สัญญาเชาท่ีราชพัสดุ 
9. หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0401/ว 58 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2542 
10. บันทึกกรมธนารักษ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0318/ว 95 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2549 
11. หนังสือกรมธนารักษ ดวนมาก ท่ี กค 0304/ว 107  ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2553 
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2.  การขอโอนสิทธิการเชาท่ีดินราชพัสดุ 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

 คําแนะนํา    

                   รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา    

1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด 
(ดูแบบคําขอโอนและรับโอนสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3901)  และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและบันทึก
คําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• รังวัดจัดทําแผนที่ 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต และแจงผูโอน/ผูรับโอน 

1 

 
 

 กอนย่ืนคําขอ   
1. ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูขอโอนสิทธิ (ผูเชา) ในเบื้องตนกอนวามีคาเชา

คางชําระหรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน 
2. ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบความเก่ียวของของผูโอน-ผูรับโอน เชน บุตร คูสมรส ฯลฯ  เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาคิดคาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุ  
 

 ใหบันทึกในคําขอวาระหวางผูขอโอนหรือผูขอรับโอนสิทธิการเชาจะใหบุคคลใดเปนผูชําระ 
คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ หากไมมีการบันทึกไวผูรับโอนสิทธิตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมการโอนสิทธิ
การเชา (ดูคําแนะนํากรมธนารักษ ท่ี 1/2523 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2523) 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 2   การขอโอนสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ 3-6 

 

1.2  ตรวจสอบขอมูลการเชา  ดังนี้ 
      1)  สถานะผูเชา  เชน  วัตถุประสงคการเชา/ระยะเวลาการเชา/อัตราคาเชาในปจจุบัน 
การปฏิบัติผิดสัญญา การคางชําระคาเชาหรือเงินอ่ืน ๆ การนําสิทธิการเชาท่ีดินไปผูกพันเงินกู การนําไปใหเชาชวง
หรือจัดหาประโยชนการปฏิบัติตามเง่ือนไขผูกพันตอเนื่องหรือเง่ือนไขพิเศษ (เชน มีเง่ือนไขใหผูเชาตองปรับปรุง
อาคารบนท่ีดินเปนอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง)  เปนตน 
    2)  ข อจํากัดดานกฎหมาย เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม ขอบัญญัติทองถ่ิน  เปนตน 
   3)  ขอจํากัดอ่ืน เชน นโยบายของจังหวัด กรมธนารักษ รัฐบาล หรือหนวยงานอ่ืน 
รวมท้ังการรองเรียนในแปลงดังกลาว 
     4)  ขอเท็จจริงของแปลงท่ีเชา เชน สิ่งปลูกสรางบนท่ีดิน ลักษณะการใชประโยชน
บนท่ีดิน สภาพทําเล ราคาประเมินท่ีดิน จํานวนเนื้อท่ีท่ีเชา  
 

                    รังวัดจัดทําแผนที่  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบแผนท่ีแสดงเขตเชา  โดยในกรณีท่ีมี
ความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อท่ีท่ีเชาใหม  เชน  ไมมีแผนท่ีเขตเชา  เนื้อท่ีไมชัดเจน หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไว
เกินกวา 5 ปแลว  ใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนท่ีเขตเชาเพ่ือใชประกอบการพิจารณาดวย 
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 159  ลงวันท่ี  9 กรกฎาคม 2540) หากไมมีความจําเปนท่ีจะตอง
ตรวจสอบเนื้อท่ีเชาใหม  หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไวไมเกิน 5 ป  ไมตองดําเนินการในข้ันตอนนี้  โดยให
ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 ตอไป 
 

                  กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต  และแจงผูโอน/ผูรับโอน  เม่ือเจาหนาท่ีดําเนินการ
ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

3.1  พิจารณาอนุญาตใหโอนสิทธิการเชาท่ีดิน  โดยดําเนินการดังนี้ 
 สรุปขอมูลสถานะของผูเชา ขอจํากัดดานกฎหมาย และดานอ่ืน ๆ  รวมท้ังขอเท็จจริง

ของแปลงท่ีเชา (ขอโอนสิทธิการเชา) เทาท่ีจําเปนและสําคัญ  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการพิจารณาตัดสินใจอนุญาต
หรือไมอนุญาตของผูมีอํานาจ  

 เสนอเหตุผลประกอบวา เห็นควรอนุญาตหรือไมเพียงใด ดวยเหตุผลอะไร  
 ในทายบันทึกควรกําหนดเง่ือนไขใหผูโอนและหรือผูรับโอนจะตองปฏิบัติใหครบถวนใน

ประเด็นท่ีสําคัญ  เชน ระยะเวลาการเชา  (ตั้งแตเม่ือไร ถึงเม่ือไร) อัตราคาเชาท่ีตองชําระ (หรือแตละชวงถามีการ
ปรับปรุง) คาธรรมเนียมโอนสิทธิการเชา คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกันสัญญาเชา การปฏิบัติตามเง่ือนไข
ผูกพันตอเนื่อง หรือเง่ือนไขพิเศษ  เปนตน 
     อนึ่ง  ในการทําบันทึกเสนอขอโอนสิทธิการเชาท่ีดินนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแสดงวิธีการ
กําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมโอนสิทธิการเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตโอนสิทธิการเชาเพ่ือใหผูมีอํานาจ
พิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย  
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3.2  ลงนามแจงใหผูขอรับโอนมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดย

หนังสือท่ีแจงใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและชําระเงิน
รวมท้ังการวางหลักประกันสัญญาเชาท่ีผูรับโอนสามารถนํามาวางเปนหลักประกันไดตามระเบียบ และในการ 
บันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนใหผูโอนและผูรับโอนไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง 
แลวเรียกเก็บคาเชา  คาธรรมเนียมโอน  และเงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และจัดทําสัญญาเชา  บัตรประจําตัวผูเชา  
ใบสําคัญแสดงการเชา  รวมท้ังทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง ท้ังนี้ ใหแจงผูโอนและผูรับโอนดําเนินการ                
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บาน ณ สํานักงานท่ีดิน ท่ีตั้งแปลงโอนสิทธิการเชานั้นดวย (ตามขอความในแบบ  
จป. 3901/1 ขอ 5) 
 นอกจากนี้ใหแจงผูขอโอนมาขอรับหลักประกันสัญญาเชาคืน ถากรณีหลักประกันสัญญาเชาเปน
เงินสดใหนําหลักฐานใบเสร็จรับเงินท่ีวางเปนหลักประกันสัญญาเชา (กรณีสูญหายตองมีใบแจงความของสถานีตํารวจ) 
มายื่นขอรับเงินคืนภายหลังผูรับโอนปฏิบัติตามเง่ือนไขและชําระเงินตาง ๆ ครบถวนแลว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตโอนสิทธิการเชาจะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญ
ใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผู ร ับโอนที่จะเปนผู เช าตอไปในอนาคต และเพื่อให
เจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูขอรับโอนได 

 การวางเงินประกันสัญญาเชาใหวางเทากับคาเชา 1 ป  (โดยรวมคาเชาชวง) 

 หากผลการตรวจสอบรังวัดมีเนื้อท่ีเพ่ิม/ลด  จะตองปรับคาเชาใหเปนไปตามสภาพการ
ครอบครองจริง  และเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดใหเชาเทากับคาเชา 2 ป เฉพาะเนื้อท่ีสวนท่ีเพ่ิม  
โดยใหผูโอนเปนผูชําระคาธรรมเนียมดังกลาว 

 หากผูเชาขอโอนสิทธิการเชาและขอเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาท่ีราชพัสดุในคราวเดียวกัน  
หรือภายในระยะเวลา 2 ป  นับแตวันท่ีขอโอนสิทธิการเชา หรือเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชา ให
คิดคาธรรมเนียมในอัตราท่ีใหประโยชนแกทางราชการสูงสุด 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 2   การขอโอนสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ 3-8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 9  ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2530  เรื่องการโอนสิทธิการ 
     เชาชวงท่ีราชพัสดุ 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 24  ลงวันท่ี 25 กันยายน 2534  เรื่องตอบขอหารือ 
     เก่ียวกับอัตราคาเชาคาธรรมเนียมท่ีราชพัสดุ 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 27 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2537  เรื่องการสงขอมูล 
     ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ 
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 878  ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2537  เรื่องการโอนสิทธิ 
     การเชาและขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา 
8.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 239  ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2546  เรื่องการโอนสิทธิ 
     การเชาท่ีราชพัสดุ 
9.  บันทึกสํานักบริหารท่ีราชพัสดุ 1 ท่ี กค 0312/ว 3  ลงวันท่ี 9 เมษายน 2555 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 3   การขอเชาที่ดินราชพสัดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม 3-9 

 

3.  การขอเชาท่ีดินราชพัสดุแทนผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรม 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 
 

 คําแนะนํา      

                  ตรวจสอบลําดับทายาท /รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา   

1.1  ตรวจสอบลําดับทายาท  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบลําดับทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิยื่นคํารองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629  ซ่ึงมี 6 ลําดับ  แตละลําดับมีสิทธิไดรับมรดกกอนหลังดังตอไปนี้ 

1)  ผูสืบสันดาน 
2)  บิดามารดา 
3)  พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
4)  พ่ีนองรวมบิดา หรือรวมมารดาเดียวกัน 
5)  ปู ยา ตา ยาย 
6)  ลุง ปา นา อา 

ท้ังนี้  คูสมรสท่ียังมีชีวิตอยูถือเปนทายาทโดยธรรม  โดยมีฐานะเปนทายาทเชนเดียวกันกับลําดับแรก  
หากผูยื่นคํารองเปนทายาทโดยธรรมโดยใชหลักเกณฑการพิจารณาขางตน  ใหเจาหนาท่ีดําเนินการรับคําขอไวตอไป  

1.2  รับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีกรอก(พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด  (ดูแบบ
คําขอเชาท่ีราชพัสดุแทนผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรม แบบ จป. 3903)  และกอนท่ีผูขอเชาจะลงนามในคําขอ                    
ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม                 
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)  
 

1 
• ตรวจสอบลําดับทายาท / รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• รังวัดจัดทําแผนที่  

3 
• ปดประกาศการขอเชา 

4 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอเชา 

1 
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สวนที่ 1 ขอ 3   การขอเชาที่ดินราชพสัดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม 3-10 

 

1.3  ตรวจสอบขอมูลการเชา  ดังนี้  
-  ทะเบียนรายตัวผูเชาเดิม  
-  ขอมูลสถานะผูเชาเดิม  
-  ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา เชน ระยะเวลาการเชา  วัตถุประสงคการเชา  การชําระคาเชา  

คาภาษี  เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู   
-  ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (เชน  กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร 

กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม)   
-  เง่ือนไขพิเศษ (เชน กําหนดเง่ือนไขใหผู เชาตองกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให

กระทรวงการคลังภายในระยะเวลาก่ีป)  
-  การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน 
-  การตรวจสอบอัตราคาเชาท่ีกําหนดใหผูเชาเดิมชําระวาจะตองมีการปรับปรุงอัตรา             

คาเชาใหมหรือไม   
 

                   รังวัดจัดทําแผนที่   ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบแผนท่ีแสดงเขตเชา  โดยในกรณีท่ีมี
ความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อท่ีท่ีเชาใหม  เชน  ไมมีแผนท่ีเขตเชา  เนื้อท่ีไมชัดเจน หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไวเกิน
กวา 5 ปแลว  ก็ขอใหเจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนท่ีเขตเชาดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี              
กค 0406/ว 159  ลงวันท่ี  9 กรกฎาคม 2540)  หากไมมีความจําเปนท่ีจะตองตรวจสอบเนื้อท่ีเชาใหม  
หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไวไมเกิน 5 ป  ไมตองดําเนินการในข้ันตอนนี้  โดยใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 ตอไป 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ตองตรวจสอบการเปนทายาทใหชัดเจนวามีก่ีคน จัดลําดับทายาทใหถูกตองตามสิทธิแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีผูจัดการมรดกหรือไม มีพินัยกรรมหรือไม ทายาทคนใดสละ
สิทธิการเชา ทายาทคนใดเปนเจาของกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งปลูกสรางบนท่ีดิน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมิใช
ทายาทไดครอบครองปลูกบานอาศัยบนท่ีดิน  มีการใหเชาชวงหรือใหบุคคลอ่ืนใชประโยชนบนท่ีดิน
หรือไม 

2. บุตรบุญธรรมเปนทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1629(1)  
และมีสิทธิขอเชาแทนผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรมตามนัยกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 29 

3. ผูรับพินัยกรรมมิใชทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1629                
จึงไมมีสิทธิขอเชาแทนผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรมตามนัยกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 29   

 

ขอพึงระวัง 
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                     ปดประกาศขอเชา    เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลว  หากพิจารณา
เห็นวาไมมีขอจํากัดใด ๆ ในการหามจัดใหเชาท่ีดินแปลงนี้ ก็ใหเสนอประกาศตอผูมีอํานาจเพ่ือลงนามใน
ประกาศเรื่องการเชาท่ีดินราชพัสดุแทนผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรมตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด แลวนําประกาศ
ดังกลาวปดไวในท่ีเปดเผย ณ บริเวณท่ีราชพัสดุท่ีจะจัดใหเชา  กรมธนารักษ  สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี  
สํานักงานเขตหรือท่ีวาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอหรือท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวแตกรณี  ซ่ึงท่ีราชพัสดุ
แปลงท่ีจะจัดใหเชาตั้งอยู (ถาหากท่ีดินบริเวณขอเชามีท่ีทําการ อบต./กํานัน/ผูใหญบาน จะปดประกาศ
เพ่ิมเติมในสถานท่ีดังกลาวดวยก็ได) มีกําหนด 30 วัน นับแตวันปดประกาศ    

หากมีผูคัดคานในระหวางปดประกาศ 30 วัน  ใหเชิญคูกรณีมาเจรจาไกลเกลี่ยหาขอยุติกอน หาก
หาขอยุติไมไดและคูกรณีเปนทายาทดวยกันใหไดร ับสิทธิการเชารวมกัน แตถาหากมิใชทายาทดวยกันให
ดําเนินการฟองรองทางศาล แลวใหพิจารณาจัดใหเชาตามคําพิพากษาของศาล  และหากปดประกาศครบ 30 วัน
แลวไมมีผูใดคัดคาน  ใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 4 ตอไป 
 

                    กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา   เม่ือปดประกาศครบ 30 วันแลว  ไมมี
ผูใดคัดคานการขอเชา  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลวเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

4.1  พิจารณาอนุมัติใหผูขอสืบสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรมตอไปได 
โดยตองกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เชน ระยะเวลาการเชา (เริ่มตน - สิ้นสุด) อัตราคาเชาแตละชวงเวลาที่ชัดเจน 
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาท่ีตองชําระหรือไดรับยกเวนเพราะเหตุใด  คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกัน
สัญญาเชา เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  เง่ือนไขพิเศษและหรือเง่ือนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี)  และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  
   
 
 
 
 
 
 

4.2  ลงนามแจงใหผูขอเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจง
ใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวน  
เพ่ือใหผูขอเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชา  คาธรรมเนียมและเงินอ่ืน ๆ และจัดทํา
สัญญาเชา  บัตรประจําตัวผูเชา  ใบสําคัญแสดงการเชา  รวมท้ังทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง  ท้ังนี้ ใหแจงผูขอเชา
ดําเนินการจดทะเบียนรับกรรมสิทธิ์บานบนท่ีดินท่ีขอเชา  ณ สํานักงานท่ีดิน ท่ีตั้งแปลงสืบสิทธิการเชานั้นดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตสืบสิทธิการเชาจะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญให                      
ครบถวน ซ่ึงจะมีผลผูกพันตอผูขอเชาท่ีจะเปนผูเชาตอไปในอนาคต และเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอ           
ผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูขอเชาได  

 

ขอพึงระวัง 

 
 
ในหนังสือแจงผูขอเชาและในบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข  ใหแจงใหผูขอเชาทราบวา  
หากปรากฎขอเท็จจริงภายหลังวามีบุคคลอื่นใดมีสิทธิการเชาในที่ดินราชพัสดุแปลงดังกลาวดีกวา  
จะตองใหคํายินยอมใหกรมธนารักษบอกเลิกสัญญาเชาและดําเนินการจัดใหบุคคลผูมีสิทธิการเชา
ดีกวาไดเชาท่ีดินแปลงดังกลาวตอไป  โดยไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น  

 

หมายเหตุ 

3 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 3   การขอเชาที่ดินราชพสัดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม 3-12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 29  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15 ,26  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0403/ว 179 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2520  เรื่องชี้แจงขอหารือ 
     เก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 27 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2537  เรื่องการสงขอมูล 
     ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 4   การนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู คํ้าประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือบคุคลภายนอก 3-13 

 

4.  การขอนําสิทธิการเชาท่ีดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู คํ้าประกันเงินกู หรือ 
เบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือบุคคลภายนอก 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 
 

 คําแนะนํา      

                  รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา    
1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด  

(ดูแบบคําขอนําสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพันเงินกู แบบ จป 04) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอ 
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได  (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 
 
 
 

 

 

 

 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• การใหความยินยอม 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา 

1 

 
 

กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือ
เงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน จึงจะรับคําขอเพ่ือ
ดําเนินการตอไป 

 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 5   กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม ร้ือถอน หรือตอเติมอาคารหรือส่ิงปลูกสราง 3-14 

 

1.2  ตรวจสอบขอมูลการเชา  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลการเชาดังนี้ 
 ทะเบียนรายตัวผูเชา   
 ขอมูลสถานะผูเชา   
 ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา  เชน ระยะเวลาการเชา  วัตถุประสงคการเชา  การชําระคาเชา  

คาภาษี  เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู  ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ 
(กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม)  เปนตน   

 เงื ่อนไขพิเศษ (เช น กําหนดเงื ่อนไขใหผู เช าตองกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ ์ให
กระทรวงการคลังภายในระยะเวลาก่ีป)  

 การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน   
 หลักเกณฑการอนุญาตใหนําสิทธิการปลูกสรางหรือสิทธิการเชาไปทําเง่ือนไขผูกพันทาง

การเงิน (เอกสารหมายเลข 3 แนบทายคําสั่งกรมธนารักษท่ี 296/2553  สั่ง  ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2553) 
 

                 การใหความยินยอม   เม่ือตรวจสอบแลวเห็นวาไมมีขอหามหรือขอจํากัดใด ๆ ดังกลาว                   
ใหเจาหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นและหนังสือใหความยินยอมนําสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพัน
เงินกูตอผูมีอํานาจอนุญาตใหลงนามแจงผูเชาเพ่ือใหนําไปยื่นตอธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นตอไป 

ท้ังนี้  เม่ือผูเชาไดรับหนังสือใหความยินยอมจากสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีหรือกรมธนารักษแลว  ผูเชา
จะตองนําหนังสือดังกลาวไปประกอบการยื่นขอกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีระบุไวในหนังสือให
ความยินยอม และจะตองแจงถึงวัตถุประสงคของการกูเงินดวยวาจะนําเงินกูไปใชเพ่ือการใด  โดยมี
รายละเอียดของโครงการประกอบดวย  หากธนาคารหรือสถาบันการเงินไดอนุมัติการกูเงินแลว  ผูเชาจะตอง
นําหลักฐานเอกสารการอนุมัตินั้นมายื่นตอสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีหรือกรมธนารักษเพ่ือประกอบการพิจารณา
ตอไป 

     

                 กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา  
  เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติไดรับหลักฐานเอกสารการอนุมัติการกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแลว  

ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

3.1  พิจารณาอนุญาตใหนําสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพันเงินกูตามท่ีขอตอไป  
โดยในบันทึกเสนอขออนุญาตนั้นจะตองกําหนดเง่ือนไขการอนุญาต เชน การชําระคาธรรมเนียมอนุญาตตามคําสั่ง
กรมธนารักษท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553   ขอผูกพันท่ีผูเชาตองโอนสิทธิการเชาท่ีดินราชพัสดุ
ใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นหากผูเชาผิดนัดชําระ และเง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเปน  

3.2  ลงนามใหผูเชาและธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติ
ตามเง่ือนไข และเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการอนุญาต แลวหมายเหตุการอนุญาตใหนําสิทธิการเชาท่ีดินราชพัสดุ
ไปผูกพันเงินกูกับธนาคารหรือสถาบันการเงินในบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ภาระผูกพันในทายสัญญาเชาและ
ทะเบียนรายตัวผูเชา  
 
 
 
 

3 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 5   กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม ร้ือถอน หรือตอเติมอาคารหรือส่ิงปลูกสราง 3-15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกรมธนารักษวาดวยการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการแก  
    ผูเชาท่ีราชพัสดุในการนําสิทธิการเชาไปผูกพันเงินกู  พ.ศ. 2546   
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552   
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
5.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 5   กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม ร้ือถอน หรือตอเติมอาคารหรือส่ิงปลูกสราง 3-16 

 

5.  กรณีผูเชาท่ีดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม ร้ือถอน หรือตอเติม
อาคาร  หรือสิ่งปลูกสราง 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
*** หมายเหตุ   กรณีผูเชาเดิมขอปลูกสรางอาคารซึ่งมลีักษณะตองยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552  ใหดําเนินการตามหมวด 2 สวนที่ 2 ขอ 1.1  
และ 2.1 *** 
 

 คําแนะนํา 

                  รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา   
1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด 

(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานข อความใน คําขอ เ พื ่อตรวจสอบความถ ูกต องว า เป น ไปตามความประสงค หร ือไม               
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ี              
ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไว
พิจารณาและบันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)   
 
 
 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบแบบแปลนการขอปลูกสราง  

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา 

1 

 
 

กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือ
เงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือ
ดําเนินการตอไป 

 

ขอพึงระวัง 
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1.2  ตรวจสอบขอมูลการเชา   ดังนี้ 
- ทะเบียนรายตัวผูเชา  
- ขอมูลสถานะผูเชา  ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา เชน ระยะเวลาการเชา  วัตถุประสงคการเชา  

การชําระคาเชา คาภาษี เงินอ่ืนๆ เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู   
- ขอจํากัดอ่ืน ๆ   
- เ ง่ือนไขพิเศษ (เชน กําหนดเง่ือนไขใหผู เชาตองกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให

กระทรวงการคลังภายในระยะเวลาก่ีป)  
- การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  
 

                  รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบแบบแปลนการขอปลูกสราง 

2.1  รังวัดจัดทําแผนท่ี  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบแผนท่ีแสดงเขตเชา  โดยในกรณีท่ีมีความ
จําเปนตองตรวจสอบเนื้อท่ีท่ีเชาใหม  เชน  ไมมีแผนท่ีเขตเชา  เนื้อท่ีไมชัดเจน หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไวเกินกวา 
5 ปแลว  ก็ขอใหเจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนท่ีเขตเชาดวย  (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี                 
กค 0406/ว 159  ลงวันท่ี  9 กรกฎาคม 2540)  หากไมมีความจําเปนท่ีจะตองตรวจสอบเนื้อท่ีเชาใหม  
หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไวไมเกิน 5 ป  ไมตองดําเนินการในข้ันตอนนี้  โดยใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 ตอไป 

2.2  ตรวจสอบแบบแปลนการขอปลูกสราง   แบบแปลนการขอปลูกสราง(กรณีแบบแปลน               
ไมถูกตองใหแจงผูขอแกไขใหถูกตองกอน)  ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุม
อาคาร ขอบัญญัติทองถ่ิน กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน) 
 

                   กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา  เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

3.1  พิจารณาอนุญาตใหดําเนินการตามท่ีขอ  โดยเจาหนาท่ีจะตองพิจารณาเสนอวาจะอนุญาตให
ดําเนินการตามท่ีขอไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร  ถาสมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร  ตองกําหนดเง่ือนไข
อะไรบาง  เชน คาธรรมเนียมการตรวจแบบ   คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี)  เงินอื่น ๆ (ถามี)  เงื่อนไขพิเศษและ
หรือเง่ือนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี)  เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน   

3.2  ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจงให
ระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวน
เพ่ือใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจแบบ  เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  
และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง ท้ังนี้ ใหแจงผูเชาดําเนินการขออนุญาตการกอสรางตอเจา
พนักงานทองถ่ินกอนลงมือกอสรางอาคาร และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงดําเนินการกอสรางตามแบบแปลน              
ท่ีไดรับอนุญาตตอไป (หากเจาพนักงานทองถ่ินมีการแกไขแบบแปลนประการใด ผูเชาจะตองยื่นแบบแปลน             
ท่ีอนุญาตใหแกไขนั้นตอสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีดวยเพ่ือพิจารณาวา มีผลกระทบตอการอนุญาตตามเง่ือนไข           
ท่ีกําหนดไวเดิมหรือไม เชน คาธรรมเนียมตรวจแบบเปลี่ยนแปลงไป เปนตน) 
 
 
 
 

3 

2 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552   
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 26 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2535 เรื่องการตอเติม 
     อาคารราชพัสด ุ
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 27 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2537 
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 134  ลงวันท่ี  17  กุมภาพันธ  2537  เรื่องการปลูก 
     สรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต 
 
 

 
 

1. การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตใหปลูกสราง ซอมแซม หรือตอเติมอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง 
จะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชานั้น เพ่ือให
เจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได 
2. ในการออกหนังสือรับรองใหทําการปลูกสิ่งปลูกสรางบนท่ีดินราชพัสดุ  จะตองแนบเอกสาร
ประกอบเพ่ือใหผูเชา/ผูยื่นคํารองไปยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 

(1) สําเนาโฉนดท่ีดินราชพัสดุท่ีขอปลูกสรางพรอมรับรองสําเนา    จํานวน 1 ชุด 
(2) แผนท่ี (สร.10) พรอมรับรองสําเนา      จํานวน 1 ชุด 
(3) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูมีอํานาจอนุมัติพรอมรับรองสําเนา    จํานวน 1 ชุด 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 
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6.  กรณีผูเชาท่ีดินราชพัสดุปลูกสราง ซอมแซม ร้ือถอน หรือตอเติมอาคาร   
หรือสิ่งปลูกสรางโดยไมไดรับอนุญาต 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา 

                  การตรวจสอบพบ  เม่ือเจาหนาท่ีไปตรวจสอบพ้ืนท่ีแปลงท่ีเชาแลวพบวาผูเชาไดปลูกสราง 
รื้อถอน หรือตอเติมอาคารไปกอนไดรับอนุญาต (รวมถึงภายหลังการยื่นคําขอแลว) ใหเจาหนาท่ีรีบรายงานตอ 
ผูมีอํานาจระงับการดําเนินการไวกอน 
          

                   การรวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา   
2.1 เม่ือเจาหนาท่ีตรวจพบและดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 แลว  ใหตรวจสอบขอเท็จจริง

ตรวจสอบเทศบัญญัติหรือขอกําหนดของทองถ่ินในเบื้องตน  และตรวจสอบวาการตอเติมอาคารเปนไปตาม
ความจําเปนและเหมาะสมและเปนการพัฒนาในทางท่ีดีข้ึนหรือไม  แลวนําเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

(1) กรณีตรวจสอบในเบื้องตนแลวพบวาลักษณะการดําเนินการไมเหมาะสมท่ีจะให
ดําเนินการ  ใหแจงผูเชาใหรื้อถอนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  หากไมปฏิบัติตามจะพิจารณาดําเนินการใน
ข้ันตอนการบอกเลิกสัญญาเชาตอไป    

(2) กรณีตรวจสอบในเบื้องตนแลวเห็นควรใหดําเนินการได  แตการปลูกสรางนั้น           
ยังไมผานการพิจารณาของเจาพนักงานทองถ่ิน  ใหแจงผูเชาจัดทําแบบแปลนอาคารนําไปยื่นขออนุญาตตอ
เจาพนักงานทองถิ่น  กรณีเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาต  ใหแจงผูเชามายื่นคําขอพรอมจัดสงแบบแปลนอาคาร 

1 
• ตรวจสอบพบ 

2 
• รวบรวมขอมูลเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา 

3 
• ตรวจสอบแบบแปลน 

4 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา 

1 

2 
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หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุม กับรายการคํานวณ (ถาจําเปน 
ตองมีตามกฎหมายควบคุมอาคาร) ใหกรมธนารักษเพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป  

(3) กรณีเจาพนักงานทองถ่ินไมอนุญาต  ใหแจงผู เชารื้อถอนภายในระยะเวลา               
ท่ีกําหนด  หากไมปฏิบัติตามจะพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนของการบอกเลิกสัญญาเชาตอไป     

 

                     ตรวจสอบแบบแปลน  เม่ือผูเชาไดจัดสงแบบแปลนอาคาร พรอมหนังสือรับรองของ                 
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุม กับรายการคํานวณ (ถาจําเปนตองมีตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร) ใหกรมธนารักษแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง โดยใน
กรณีท่ีแบบแปลนไมถูกตองใหแจงผูขอเพ่ือแกไขใหถูกตองกอนดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

 

                        กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา  เม่ือไดรับแบบแปลนพรอมเอกสารท่ี
เก่ียวของแลว  ใหเจาหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริง พรอมกับความเห็นเก่ียวกับขอกฎหมายอ่ืนและขอจํากัดอ่ืนท่ีมีใน
แปลงท่ีเชา (ถามี) เสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือ 

2.1.1 พิจารณาอนุญาตใหดําเนินการตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งหรืออนุญาตได  
พรอมท้ังกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมตรวจแบบ คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน(ถามี) คาปรับ 
และเงินอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ังเง่ือนไขท่ีจําเปน 

2.1.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข 
โดยหนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไข          
ท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจแบบ  
คาปรับ และเงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือใหผูเชารับปฏิบัตินั้น จะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญใหครบถวน เพราะจะมี
ผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชา เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจสั่งการหรือผูเชาได 

ขอพึงระวัง 

3 

4 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 6   กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม ร้ือถอน หรือตอเติมอาคารหรือส่ิงปลูกสรางโดยไมไดรับอนุญาต 3-21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2547   
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 26  ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2535  เรื่องการตอเติม 
     อาคารราชพัสด ุ
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 27  ลงวันท่ี 28 มกราคม 2537  เรื่องการสงขอมูล 
     ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ 
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 134  ลงวันท่ี  17  กุมภาพันธ  2537  เรื่องการปลูก 
     สรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต 

 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 7   การขออนุญาตนาํสิทธกิารเชาที่ดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน 3-22 

 

7.  การขออนุญาตนําสิทธิการเชาท่ีดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไป
จัดหาประโยชน  

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา      

            รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา    
1.1  รับคําขอ   ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) คําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด                

(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902)  และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี                 
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและลงทะเบียน
รับเรื่องได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• รังวัดจัดทําแผนที่ 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา 

1 

 
 

กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือ
เงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือ
ดําเนินการตอไป 

 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 7   การขออนุญาตนาํสิทธกิารเชาที่ดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน 3-23 

 

1.2  ตรวจสอบขอมูลการเชา  ดังนี้ 
- ทะเบียนรายตัวผูเชา  
- ขอมูลสถานะผูเชา  ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา  เชน ระยะเวลาการเชา  วัตถุประสงคการเชา  

การชําระคาเชา  คาภาษี  เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู   
- ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย

โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน)   
- เ ง่ือนไขพิเศษ (เชน กําหนดเ ง่ือนไขใหผู เชาตองกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให

กระทรวงการคลังภายในระยะเวลาก่ีป)  
-  การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  
 

               รังวัดจัดทําแผนที่  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบแผนท่ีแสดงเขตเชา  โดยในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง
ตรวจสอบเนื้อท่ีท่ีเชาใหม  เชน  ไมมีแผนท่ีเขตเชา  เนื้อท่ีไมชัดเจน หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว 
หรือแบงเนื้อท่ีบางสวนใหเชาชวง หรือนําไปหาประโยชน   ก็ขอใหเจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนท่ี
ใหถูกตอง  (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 159  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540)  หากไมมีความ
จําเปนท่ีจะตองตรวจสอบเนื้อท่ีเชาใหม  หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไวไมเกิน 5 ป  ไมตองดําเนินการในข้ันตอนนี้  
โดยใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 ตอไป 
 

                กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา  เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

3.1  พิจารณาอนุญาตใหนําสิทธิการเชาท่ีดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปหาประโยชน   โดย
เจาหนาท่ีจะตองพิจารณาเสนอวาจะอนุญาตใหนําสิทธิการเชาท่ีดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปหาประโยชน
ไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร มีขอจํากัดอะไร ถาสมควรใหดําเนินการไดมีเหตุผลอะไร ตองกําหนดเง่ือนไข
อะไรบาง เชน อัตราคาเชาท่ีเรียกเก็บเพ่ิม คาธรรมเนียมการอนุญาต คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี)  เงินประกัน
สัญญาเชาเพ่ิม  เงินอ่ืน ๆ (ถามี) และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  

3.2  ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข  โดยหนังสือท่ีแจง
ใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวน
เพ่ือใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชาเพ่ิม  คาธรรมเนียมการอนุญาต  และเงินอ่ืน ๆ 
(ถามี)  และหมายเหตุการอนุญาตในบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ภาระผูกพันในทายสัญญาเชารวมท้ังทะเบียนรายตัว
ผูเชาใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 

 การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตใหนําสิทธิการเชาท่ีดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวง
หรือนําไปหาประโยชนจะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญใหครบถวน ซ่ึงจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในอนาคต 
และเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได 

 การวางเงินประกันสัญญาเชาใหวางเทากับคาเชา 1 ป (โดยรวมคาเชาชวง)  
 
 

ขอพึงระวัง 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 7   การขออนุญาตนาํสิทธกิารเชาที่ดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน 3-24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 
 

 

 ตัวอยางการปรับปรุงอัตราคาเชาเพ่ิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาเดิมตาม
คําสั่งกรมธนารักษท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน2553 ขอ 2.3   

 
กรณีท่ี 1   ถาผูเชานําที่ดินราชพัสดุเชาเพื่อการเกษตรไปใหนายแดงเชาเพื่อ

ทําการเกษตร  ถือเปนการใหเชาชวงตามวัตถุประสงคการเชาเดิม  ดังนั้น การคิดคาเชาในสวนท่ีใหเชา
ชวงจะเทากับคาเชาท่ีดินเพ่ือการเกษตร  +  25%  ของอัตราคาเชาท่ีดินเฉพาะสวนท่ีใหเชาชวงนั้น 

 
กรณีท่ี 2   ถาผูเชานําท่ีดินราชพัสดุเชาเพ่ือการเกษตรไปใหนายแดงเชาเพ่ือปลูก

บานอยูอาศัย  ถือเปนการใหเชาชวงนอกเหนือจากวัตถุประสงคการเชาเดิม ดังนั้น การคิดคาเชาในสวน
ท่ีใหเชาชวงจะเทากับคาเชาท่ีดินเพ่ืออยูอาศัย  +  25%  ของอัตราคาเชาท่ีดินเฉพาะสวนท่ีใหเชาชวง
นั้น (กรณีดังกลาวผูเชาตองยื่นคํารองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาในสวนท่ีนายแดงไปปลูกสราง
บานอยูอาศัยใหถูกตองกอน และตองแยกสัญญาเชาออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเชาเพ่ือการเกษตร ให
จัดทําเปนสัญญาเชาเพ่ือการเกษตร  และสวนท่ีเชาเพ่ืออยูอาศัยใหจัดทําสัญญาเชาเพ่ืออยูอาศัย) 

 

 
ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 1 ขอ 8   การนําที่ดินราชพัสดุทีเ่ชาไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต 3-25 

 

8.  การนําท่ีดินราชพัสดุท่ีเชาไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดย
ไมไดรับอนุญาต 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

 คําแนะนํา      

                  การตรวจสอบพบ  เม่ือเจาหนาท่ีไปตรวจสอบพ้ืนท่ีแปลงท่ีเชาแลวพบวาผูเชาไดนําท่ีดินราชพัสดุ
ท่ีเชาไปใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนกอนไดรับอนุญาต (รวมถึงการตรวจพบภายหลังการยื่นคําขอ) ให
เจาหนาท่ีรีบรายงานการตรวจพบโดยไมไดรับอนุญาตตอผูมีอํานาจสั่งการโดยเร็ว 
 

                  การรวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ  
2.1  การรวบรวมขอมูล  เม่ือเจาหนาท่ีตรวจพบแลว  ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในแปลง

ท่ีเชา และขอมูลสถานะผูเชา เชน  
- ระยะเวลาการเชา 
- วัตถุประสงคการเชา  
- การชําระคาเชา  
- คาภาษี   
- เงินอ่ืน ๆ   
- เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  
- เ ง่ือนไขพิเศษ (เชน กําหนดเ ง่ือนไขใหผู เชาตองกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให

กระทรวงการคลังภายในระยะเวลาก่ีป)  
- ลักษณะของการนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน 
- ความเหมาะสมในการนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  

และหากเห็นวามีความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อท่ีท่ีเชาใหม  เชน  ไมมีแผนท่ีเขตเชา  เนื้อท่ีไมชัดเจน หรือแผนท่ี
เขตเชาจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว หรือแบงเนื้อท่ีบางสวนใหเชาชวง หรือนําไปหาประโยชน ก็ขอใหเจาหนาท่ี
ดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนท่ีใหถูกตอง (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 159  ลงวันท่ี  9 
กรกฎาคม 2540)   

1 
• ตรวจสอบพบ 

2 
• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา 

1 

2 
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 2.2  การเสนอผูมีอํานาจ   
(1) กรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นควรใหดําเนินการได    ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัตินําเสนอตอผูมี

อํานาจเพ่ือ 
  - พิจารณาไมบอกเลิกสัญญาเชาและกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เชน อัตราคาเชาท่ีเรียกเก็บ
เพ่ิม คาธรรมเนียมการอนุญาต  คาปรับเปนเงินครั้งเดียว  คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี)  เงินประกันสัญญาเชาเพ่ิม  
เงินอ่ืน ๆ (ถามี) และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  
  - ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดย
หนังสือท่ีแจงใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดให
ครบถวนเพ่ือใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชาเพ่ิม  คาธรรมเนียมการอนุญาต  
และเงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และบันทึกหมายเหตุการอนุญาตในบันทึกการเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันในทายสัญญาเชา
รวมท้ังทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 

(2) กรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นควรไมอนุญาต  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัตินําเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือ
แจงผูเชาใหยกเลิกการดําเนินการ  แลวปรับปรุงพ้ืนท่ีใหอยูในสภาพเดิมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  หากไมปฏิบัติ
ตามจะพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนการบอกเลิกสัญญาเชาทันที   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือใหผูเชารับปฏิบัตินั้น จะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญให
ครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชา เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจ 
สั่งการหรือผูเชาได 

 เรียกเก็บคาปรับในอัตราเทากับคาเชา 3 ป  โดยใหปรับปรุงอัตราคาเชาใหเปนไปตาม
ประเภทหรือลักษณะท่ีนําไปใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนกอน 

  อัตราคาเชาท่ีเรียกเก็บเพ่ิม ใหเรียกเก็บตามประเภทของการใชประโยชนของผูเชาชวง + 
25% ของอัตราคาเชาท่ีดินเฉพาะสวนท่ีใหเชาชวงนั้น 

 การวางเงินประกันสัญญาเชาใหวางเทากับคาเชา 1 ป  (โดยรวมคาเชาชวง)  
 
 

ขอพึงระวัง 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
5.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 299/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการให 
     สิทธิการเชา  การกําหนดทุนจดทะเบียนและการจัดใหผูเชาชวงเชาเม่ือมีการนําท่ีราชพัสดุไป 
     ใหเชาชวงโดยไมไดรับอนุญาต 
6.  บันทึกกรมธนารักษ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0304/ว 56  ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2553  เรื่องการ 
     ยกเวนคาปรับกรณีนําท่ีราชพัสดุไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต 
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9.  การดําเนินการกรณีเพลิงไหมบานพักอาศัยหรือสิ่งปลูกสรางของผูเชา 
บนท่ีดินราชพัสดุ 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา      

                  ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล  เมื่อเกิดเพลิงไหมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของผูเชาบน
ท่ีดินราชพัสดุ ใหดําเนินการดังนี้ 

1.1 ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ (ผูอํานวยการสํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานครหรือธนารักษ
พ้ืนท่ี) รีบรายงานใหผูมีอํานาจ (อธิบดีหรือบุคคลท่ีอธิบดีมอบหมาย) ทราบโดยพลันอยางชาไมเกิน 12 ชั่วโมง 
นับแตเกิดเพลิงไหม 

1.2 สํารวจความเสียหายเบื้องตนวา มีผลกระทบตอสาธารณประโยชนหรือประชาชนจํานวน
มากนอยเพียงใด  แลวรายงานใหผูมีอํานาจ (อธิบดีหรือบุคคลท่ีอธิบดีมอบหมาย) ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต
เกิดเพลิงไหม 

1.3 ประสานงานกับสวนราชการฝายปกครองหรือตํารวจเพ่ือขอความรวมมือในการปองกันการ
บุกรุกท่ีดินราชพัสดุบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมและหามมิใหผูใดกอสราง ตอเติม หรือดัดแปลงอาคารกอนไดรับ
อนุญาตจากกรมธนารักษ 

1.4 ประสานงานกับเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือตรวจสอบวามีการประกาศกําหนดเขตเพลิงไหม
หรือประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม ถามีใหพิจารณาดําเนินการตามประกาศดังกลาว 

 
 

1 
• ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล 

2 
• เสนอขออนุมัติการพัฒนาหรือจัดใหเชาตามเดิม 

3 
• เสนอขออนุมัติผังหรือจัดใหเชาตามเดิม / แจงผูเชา 

1 
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1.5 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางทะเบียนท่ีราชพัสดุ และเอกสารสัญญาเชา และจัดทําแผนท่ี
แสดงรายละเอียดบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมในท่ีดินราชพัสดุพรอมท้ังทําแผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งท่ีดินโดยแสดง
ตําแหนงของสถานท่ีสําคัญเพ่ือประโยชนในการพิจารณาสภาพทําเลและแนวทางการบริหารท่ีดินราชพัสดุ
บริเวณดังกลาว 

1.6   ตรวจสอบวาบริเวณท่ีดินราชพัสดุท่ีถูกเพลิงไหมอยูในบังคับของกฎหมายใดบาง เชน 
พระราชบัญญัติวาดวยการผังเมือง พระราชบัญญัติวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายทองถ่ิน  เปนตน รวมท้ัง
อยูในบังคับของกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการหรือหนวยงานใดหรือไมดวย 

1.7 ตรวจสอบวาท่ีดินราชพัสดุท่ีเกิดเพลิงไหมมีโครงการหรือแผนงานการใชประโยชนหรือไม 
อยางไร  หากยังไมมีใหจัดทําแผนงานการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุดังกลาว 
 

                  เสนอขออนุมัติการพัฒนาหรือจัดใหเชาตามเดิม  ใหเจาหนาท่ีรวบรวมขอมูลผลการ
ตรวจสอบตามข้ันตอนท่ี 1  แลวจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ (อธิบดีหรือผูท่ีอธิบดีมอบหมาย) ทราบภายใน 7 
วัน นับแตวันท่ีเกิดเพลิงไหม  พรอมท้ังเสนอแผนงานการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ   

- กรณีเห็นวาไมสมควรพัฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  ใหเสนอผูมี
อํานาจเพ่ือพิจารณาจัดใหผูเชาเดิมเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ืออยูอาศัยตอไป  

- กรณีเห็นสมควรนํามาพัฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง ใหเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติในหลักการใหผูเชาเดิมไดรับสิทธิปลูกสรางอาคารเพ่ือยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  และเม่ือผูมี
อํานาจไดอนุมัติในหลักการใหพัฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลวใหแจงสํานักพัฒนา
และบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ (กรณีท่ีดินตั้งอยูกรุงเทพมหานคร) หรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีรวมกับนายชางโยธา
ท่ีควบคุมการกอสรางท่ีจังหวัดดําเนินการวางผังแลวแตกรณี  (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 115  
ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2540) 
 

                  เสนอขออนุมัติผังหรือจัดใหเชาตามเดิม / แจงผูเชา  
 กรณีท่ีเห็นสมควรนําท่ีดินราชพัสดุมาพัฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให

กระทรวงการคลังและดําเนินการวางผังอาคารแลวใหเจาหนาท่ีนําเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณา 
- อนุมัติผัง 
- ลงนามแจงใหผูเชาเดิมทราบผลการพิจารณาวาตองพัฒนาท่ีดินราชพัสดุท่ีเชาเดิม

เพ่ือปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง จึงขอใหผูเชามารับผังท่ีดินเพ่ือนําไปออกแบบแปลน
อาคารตอไป  

 กรณีท่ีเห็นสมควรจัดใหผูเชาเดิมไดเชาเพ่ืออยูอาศัยตอไปก็ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ
รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง ขอจํากัดตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เชน เนื้อท่ีท่ีจะจัดใหเชา ขอกําหนดผังเมือง ขอบังคับของ
หนวยงานราชการในพ้ืนท่ีเขตเพลิงไหม (ถามี) ระยะเวลาการเชา อัตราคาเชา คาธรรมเนียมรังวัด การยกเวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชา  รวมท้ังเง่ือนไขท่ีจําเปนในการจัดใหเชาเสนอผูมีอํานาจ 

- อนุญาตจัดใหเชา 
- ลงนามแจงผูเชาเดิมใหมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไขการเชา 

โดยหนังสือตองระบุระยะเวลาการมารับทราบเง่ือนไขและเงินคาเชา  เงินอ่ืน ๆ และเง่ือนไขท้ังหมดใหผูเชาเดิม
ทราบดวย  
 

2 

3 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ  พ.ศ. 2552   
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 33/2547 สั่ง ณ วันท่ี 22 มกราคม 2547 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
5.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
 
 
 

 
 

1. กรณีมีผูเชาเดิมหลายราย  การจัดใหไดผังกอสรางตองใหผูเชาเดิมไดตําแหนงท่ีตั้งท่ีดินท่ีเคยเชาอยู
เดิมหรือใกลเคียงท่ีสุด และผูเชาเดิมรายใดเคยอยูหองหัวมุมก็ควรไดผังหองหัวมุมเชนเดียวกัน หากมี
ขอขัดแยงเจาหนาท่ีจะตองเจรจาไกลเกลี่ยใหเกิดความเปนธรรมและผูเชาทุกรายยอมรับมากท่ีสุด 

2. หากจัดใหผูเชาเดิมไดรับสิทธิการเชาท่ีดินเพ่ืออยูอาศัยตอไป  ใหยกเวนคาธรรมเนียมการจัดใหเชา  
หรือหากจัดใหผูเชาเดิมไดรับสิทธิการปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  ใหยกเวน
คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน  ซ่ึงเปนไปตามนัยคําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 
29 มิถุนายน 2553  เอกสารแนบทายหมายเลข 2 ขอ 12(5) 

 
 

ขอพึงระวัง 
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10.  การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
*** หมายเหตุ   กรณีผูเชาเดิมขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาเพื่อปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลังใหดําเนินการตามหมวด 2 สวนที่ 2 ขอ 1.1  และ 2.1 *** 
 

 คําแนะนํา 

                  รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา   
1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) / บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด            

(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902)  และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 
 

 

 

 

 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• รังวัดจัดทําแผนที่ 

3 
• เสนอผูมีอํานาจเพ่ือขออนุมัติหลักการ 
• ประกาศรับฟงความคิดเห็น 

4 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาตและแจงผูเชา 

1 

 
 

กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ
หรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน จึงจะรับคําขอ
เพ่ือดําเนินการตอไป 

 

ขอพึงระวัง 
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1.2  ตรวจสอบขอมูลการเชา  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลการเชาดังนี้ 
-  ทะเบียนรายตัวผูเชา  
-  ขอมูลสถานะผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา เชน ระยะเวลาการเชา  วัตถุประสงคการเชา 

การชําระคาเชา  คาภาษี  เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู   
-  ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย

โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม  เปนตน)   
-  เ ง่ือนไขพิเศษ (เชน กําหนดเง่ือนไขใหผู เชาตองกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ ให

กระทรวงการคลังภายในระยะเวลาก่ีป)  
-  การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  
-  อัตราคาเชาจะตองมีการปรับปรุงใหมหรือไม 

 

                     รังวัดจัดทําแผนที่  ใหเจาหนาที่ตรวจสอบแผนที่แสดงเขตเชา  โดยในกรณีที่มีความ
จําเปนตองตรวจสอบเนื้อท่ีท่ีเชาใหม  เชน  ไมมีแผนท่ีเขตเชา  เนื้อท่ีไมชัดเจน หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไวเกินกวา 
5 ปแลว  ก็ขอใหเจาหนาที ่ดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนท่ีเขตเชาดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี                       
กค 0406/ว 159  ลงวันท่ี  9 กรกฎาคม 2540)  หากไมมีความจําเปนท่ีจะตองตรวจสอบเนื้อท่ีเชาใหม  หรือ
แผนท่ีเขตเชาจัดทําไวไมเกิน 5 ป  ไมตองดําเนินการในข้ันตอนนี้  โดยใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 ตอไป 
         

                 เสนอผูมีอํานาจเพ่ือขออนุมัติหลักการ / ประกาศรับฟงความคิดเห็น  เมื่อเจาหนาท่ี
ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา  

3.1 อนุมัติหลักการใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา  โดยเจาหนาที่จะตองพิจารณา
เสนอวาสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาไดหรือไม ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร มีขอจํากัดหรือไม             
ถาสมควรใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชามีเหตุผลอะไร  

3.2 ลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย   

-  วัตถุประสงค หรือสาระสําคัญของโครงการ หรือการอนุญาต 
-  เจาของโครงการ (กรมธนารักษ  สวนราชการผูใชประโยชน หรือจังหวัด แลวแตกรณี) 
-  รายละเอียดของท่ีราชพัสดุท่ีจะดําเนินการ 
-  ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
-  ประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการ หรือการอนุญาต 
-  ประมาณการคาใชจายท่ีผูประมูลไดหรือผูไดรับอนุญาตจะตองลงทุน  รวมท้ัง

ประมาณการรายไดท่ีทางราชการจะไดรับจากการจัดทําโครงการ หรือการอนุญาต 
(ถาสามารถประมาณการได) 

-  วิธีการ  ระยะเวลา  และสถานท่ีรับฟง 
 

 การเผยแพร  
 ใหนําประกาศดังกลาวปดไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีราชพัสดุท่ีจะจัดทําโครงการ หรือท่ีราชพัสดุ           
ท่ีจะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค  หรือท่ีราชพัสดุท่ีอนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง  โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ ณ กรมธนารักษ  และสํานักงานเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู  

3 

2 
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สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด  สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี  ท่ีวาการอําเภอ  และท่ีทําการ
องคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู,  เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ  และโดย
วิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร   โดยจะตองประกาศใหประชาชนทราบไมนอยกวา 15 วัน  นับแตวันประกาศเปน
ตนไป  และจะตองมีกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นไมนอยกวา 7 วัน  นับถัดจากวันครบกําหนด
ระยะเวลาในประกาศรับฟงความคิดเห็น 

 การสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 
 เม่ือครบกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการ
รับฟงความคิดเห็นและประกาศใหประชาชนท่ัวไปทราบภายใน 15 วัน  นับแตวันเสร็จสิ้นการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน  และใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาอนุญาตใหผูเชาปลูกสราง
อาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใด ใหเสนอผูมี
อํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม 
 
หมายเหตุ  กรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาในที่ราชพัสดุที่มีเน้ือที่มากกวา 2 ไร  ใหอยูในดุลยพินิจของ 
ผูมีอํานาจจัดใหเชาที่จะพิจารณาวาจะตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือไม  แตอยางนอยตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามรายละเอียดขางตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

**** กรณีการอนุญาตใหผูเชาท่ีดินเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาดังตอไปนี้  ไมตองรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชนกอน  โดยใหเจาหนาท่ีดําเนินการรวบรวมขอมูลและกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เสนอผูมี
อํานาจเพ่ือพิจารณาอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาและแจงผูเชาไปในคราวเดียวกัน (รวม
ข้ันตอนท่ี 3 และข้ันตอนท่ี 4) 

(1) การอนุญาตใหผูเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ืออยูอาศัยเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาเปนการเชาท่ีดินเพ่ือ
การเกษตรท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันกับ  หรือใกลเคียงกันกับการทําการเกษตรในชุมชน 

(2) การอนุญาตใหผูเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ือการเกษตรเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย
ของผูเชาเอง 

(3) การอนุญาตใหผูเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ือการเกษตรเปลี่ยนวัตถุประสงคท่ีระบุไวในสัญญาจาก
ประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่งท่ีมีลักษณะเชนเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับวัตถุประสงคการ
เชาเดิม เชน  เพ่ือทํานา  เปนเพ่ือทําสวน ทําไร เปนตน  แตในกรณีท่ีเปนการเปลี่ยนวัตถุประสงค
การเชาแตกตางไปจากท่ีระบุไวในสัญญาเชาเดิม  และไมสอดคลองกับการใชท่ีดินบริเวณขางเคียง  
โดยเห็นไดชัดเจนวาจะสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสีย
เก่ียวกับประชาชนหรือชุมชนทองถ่ิน เชน การขออนุญาตเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาจากเพ่ือทํานาขาว
เปนเพ่ือทํานากุง  เปนตน  กรณีเชนนี้จะตองมีการประกาศใหประชาชนและชุมชนทองถ่ินทราบกอน 

    
 

ขอพึงระวัง 
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สวนที่ 1 ขอ 10   การขอเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคการเชา 3-34 

 

                      กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาตและแจงผูเชา   เม่ือไดรับผลการรับฟงความคิดเห็นแลว   
ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติรวบรวมรายละเอียดขอมูลเพ่ือจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

4.1  พิจารณาอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา  โดยกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เชน 
ระยะเวลาการเชา (เริ่มตน-สิ้นสุด)  วัตถุประสงคการเชา  อัตราคาเชาแตละชวงเวลาท่ีชัดเจน  คาธรรมเนียม 
(ถามี)  หรือไดรับยกเวนเพราะเหตุใด  คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกันสัญญาเชา เงินภาษีบํารุงทองท่ี 
(ถามี) เงินอ่ืน ๆ(ถามี) เง่ือนไขพิเศษและหรือเง่ือนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี) เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน     
     อนึ่ง  ในการทําบันทึกเสนอขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาท่ีดินนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึก
แสดงวิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ (ถามี) แนบทายบันทึกขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
การเชาเพ่ือใหผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย 

4.2  ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจงให
ระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและในการบันทึก  คํายินยอมใหใส
เง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชา  คาธรรมเนียม  
และเงินอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ังจัดทําสัญญาเชาหรือหมายเหตุในบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ภาระผูกพันในทายสัญญา
เชาใหเปนสวนหนึ่งของสัญญาเชาและทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 

1. การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาจะตองกําหนด
เง่ือนไขท่ีสําคัญใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผู เช าตอไปในสัญญาเชานั ้น และเพื่อให
เจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได 

2. หากผูเชาขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาภายในระยะเวลา 2 ป  นับแตวันขอรับโอนสิทธิการเชา  
ใหพิจารณาคาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชาอีกครั้ง  โดยคิดในอัตราท่ีใหประโยชนแกทางราชการสูงสุด  

 

ขอพึงระวัง 
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สวนที่ 1 ขอ 10   การขอเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคการเชา 3-35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 298/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการรับฟง 
     ความคิดเห็นเม่ือปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา 
4.  หนังสือกรมธนารักษ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0318/ว 95 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2549  เรื่องซักซอม 
     ทําความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมท่ีราชพัสดุ 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406/ว 878  ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2537  เรื่องการโอน 
     สิทธิการเชาและขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาท่ีราชพัสดุ 
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สวนที่ 1 ขอ 11   การยื่นแบบประเมินภาษีบาํรุงทองที่ (ตามแบบ ภ.บ.ท. 5) 3-36 

 

11.  การยื่นแบบประเมินภาษีบํารุงทองท่ี (ตามแบบ ภ.บ.ท. 5) 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

 คําแนะนํา      

                  กรอกขอมูลแบบ ภ.บ.ท. 5   ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอกขอมูลรายละเอียดของท่ีดินราชพัสดุ
ท่ีนําไปจัดใหเชาลงในแบบ ภ.บ.ท. 5 ใหครบถวน โดยขอแบบ ภ.บ.ท. 5 ไดจากหนวยงานปกครองทองถ่ินใน
เขตพ้ืนท่ีจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุ  และกอนดําเนินการเสนอแบบ ภ.บ.ท. 5 ใหผูมีอํานาจลงนามใหเจาหนาท่ี
ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม ถามีคาง
ชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดในคราวเดียวกัน (กรณีท่ีมีเงินชําระไมเพียงพอใหเรียกเก็บเงินคาภาษีกอน
เพ่ือนําสงหนวยงานปกครองทองถ่ินภายในกําหนดตอไป) 
 

                    รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ  รวบรวมรายละเอียดท่ีจัดทํานําเสนอผูมีอํานาจลงนาม    
ใน ภ.บ.ท. 5 และหนังสือแจงหนวยงานปกครองทองถ่ินของท่ีดินแปลงท่ีตั้งอยู เพ่ือประเมินภาษีบํารุงทองท่ี
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

                    แจงผูเชา  เม่ือไดรับใบแจงประเมินภาษีบํารุงทองท่ี (ภ.บ.ท. 9) จากหนวยงานปกครองทองถ่ิน
แลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหผูเชานําเงินคาภาษีบํารุงทองท่ีมาชําระ ณ 
สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี หรือสํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี และใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
รวบรวมภาษีดังกลาวไปชําระแกหนวยงานปกครองทองถ่ินภายในเวลาท่ีกําหนด หรือถาเปนกรณีรัฐวิสาหกิจ 
องคกรของรัฐ จะมอบอํานาจใหหนวยงานนั้นเปนผูชําระแทนโดยตรงในนามกระทรวงการคลังก็ได และให
หนวยงานนั้นสงสําเนาใบเสร็จรับเงินท่ีชําระคาภาษีแทนกระทรวงการคลังใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี/กรมธนารักษ
ดวย นอกจากนี้เจาหนาท่ีตองตรวจสอบการชําระคาเชาและเงินอ่ืนวามีคางชําระหรือไม ถามีก็ใหแจง
รายละเอียดการคางชําระใหผูเชามาชําระในคราวเดียวกันดวย 

1 
• กรอกขอมูลแบบ ภ.บ.ท. 5 

2 
• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ 

3 
• แจงผูเชา 

1 

2 

3 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0401/ว 18  ลงวันท่ี 4  มีนาคม 2525  เรื่องการออก 
     ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
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สวนที่ 2 ขอ 1   การตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ 3-38 

 

สวนท่ี 2  กรณีการเชาอาคารราชพัสดุ 
 

1.  การตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ   

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

 คําแนะนํา 

                 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา   

1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาที่ผู ปฏิบัติ  กรอก(พิมพ) / บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษ
กําหนด (ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902)  และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม               
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาท่ี               
ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไว
พิจารณาและบันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 

1.2  ตรวจสอบขอมูลการเชา  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลดังนี้ 
-  ทะเบียนรายตัวผูเชา  
-  ขอมูลสถานะผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา เชน ระยะเวลาการเชา  วัตถุประสงคการเชา 

การชําระคาเชา  คาภาษี  เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู   
-  ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (เชน กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย

โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม  ฯลฯ)  
-  เง่ือนไขพิเศษอ่ืนการนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  
-  อัตราคาเชาจะตองมีการปรับปรุงใหมหรือไม  
 

 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา 

1 
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สวนที่ 2 ขอ 1   การตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ 3-39 

 

                รังวัดจัดทําแผนที่ /ตรวจสอบสภาพอาคาร   ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบแผนท่ีแสดงเขตเชาและ
ตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ  โดยในกรณีท่ีเห็นวามีความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อท่ีท่ีเชาใหม เชน ไมมีแผนท่ี
เขตเชา เนื้อท่ีไมชัดเจน หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว ก็ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบ
รังวัดจัดทําแผนที่เขตเชาและตรวจสอบสภาพอาคารเพ่ือใชประกอบการพิจารณาดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ 
ท่ี กค 0406/ว 159  ลงวันท่ี  9 กรกฎาคม 2540)   

 

                  กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา   เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 1 และ 2 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

3.1  พิจารณาใหตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ   โดยเจาหนาที่จะตองพิจารณาเสนอวา  
จะตออายุสัญญาเชาไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร  ถาสมควรใหตออายุสัญญาเชามีเหตุผลอะไร  ตอง
กําหนดเง่ือนไขอะไรบาง  เชน  

- ระยะเวลาการเชา (เริ่มตน -  สิ้นสุด) 
- วัตถุประสงคการเชา   

- อัตราคาเชาแตละชวงเวลาท่ีชัดเจน   

- คาธรรมเนียมการตออายุสัญญา (หรือไดรับยกเวนเพราะเหตุใด)   

- คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี)  
- เงินประกันสัญญาเชาเพ่ิม (ถามี)  

- เงินภาษีบํารุงทองท่ี (ถามี)  

- เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  

- เงินคางชําระ(ถามี)   

- เง่ือนไขพิเศษและหรือเง่ือนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี)  
- เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน   

นอกจากนี้ในการพิจารณาเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจอนุญาตนั้น  จะตองชี้แจงเหตุผล
ประกอบดวยวา  มีขอจํากัดใด ๆ ในการตออายุสัญญาเชาอาคารรายนี้หรือไม  เพียงใด   
     อนึ่ง  ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตตออายุสัญญาเชาอาคารนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ แนบทายบันทึกขออนุญาตตออายุสัญญาเชาอาคารเพ่ือใหผูมีอํานาจ
พิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย  

 3.2  ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจงให
ระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและในการบันทึกคํายินยอมใหใส
เง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชา  คาธรรมเนียม  และ
เงินอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ังจัดทําสัญญาเชาหรือหมายเหตุการอนุญาตใหตออายุสัญญาในบันทึกการตออายุสัญญา
เชาในสมุดสัญญาเชาและทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 
 
 
 
 
 

3 

2 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
2.  หนังสือกรมธนารักษ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0318/ว 95 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2549  เรื่องซักซอม 
     ความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมท่ีราชพัสดุ 
 
 

 
 

1. การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตตออายุสัญญาเชาจะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญ
ใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชานั้น และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจง
ตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได 

2. เม่ือตรวจสอบพบวา  มีการตอเติมอาคารโดยมิไดรับอนุญาต  ใหนําหมวด 3 สวนท่ี 2 ขอ 9 
มาเปนหลักเกณฑประกอบการพิจารณาดวย 

ขอพึงระวัง 
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2.  การโอนสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุ  

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา      

                    การรับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา    
1.1  การรับคําขอ   ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษ

กําหนด (ดูแบบคําขอโอนและรับขอรับโอนสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3901)  และกอนท่ีผูเชาจะลงนาม
ในคําขอใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติอานขอความ ในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม 
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได  (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต/ แจงผูโอน  ผูรับโอน 

1 

 
 

 กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูขอโอนสิทธิ (ผูเชา) ในเบื้องตน
กอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงินเบี้ยประกันอัคคีภัยคางชําระ /หรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคาง
ชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 

 ใหบันทึกในคําขอวาระหวางผูขอโอนหรือผูขอรับโอนสิทธิการเชาจะใหบุคคลใดเปนผูชําระ  
 คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ หากไมมีการบันทึกไวผูรับโอนสิทธิตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมการโอนสิทธิ  
 การเชา (ดูคําแนะนํากรมธนารักษ ท่ี 1/2523 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2523) 

 

 

ขอพึงระวัง 
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                 1.2  ตรวจสอบขอมูลการเชา  ดังนี้ 
        1)  สถานะผูเชา  เชน  วัตถุประสงคการเชา/ระยะเวลาการเชา/อัตราคาเชาในปจจุบัน การ
ปฏิบัติผิดสัญญา การคางชําระคาเชาหรือเงินอ่ืน ๆ การนําสิทธิการเชาท่ีดินไปผูกพันเงินกู การนําไปใหเชาชวงหรือ
จัดหาประโยชนการปฏิบัติตามเง่ือนไขผูกพันตอเนื่องหรือเง่ือนไขพิเศษ 
        2)  ข อจํากัดดานกฎหมาย เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม ขอบัญญัติทองถ่ิน  เปนตน 
        3)  ขอจํากัดอ่ืน เชน นโยบายของจังหวัด กรมธนารักษ รัฐบาล หรือหนวยงานอ่ืน รวมท้ังการ
รองเรียนในแปลงดังกลาว 
        4)  ขอเท็จจริงของแปลงท่ีเชา เชน  ตรวจสอบสภาพอาคารและสิ่งปลูกสรางบนท่ีดิน ลักษณะ
การใชประโยชนบนท่ีดิน สภาพทําเล ราคาประเมินท่ีดิน จํานวนเนื้อท่ีท่ีเชา  
 

                 รังวัดจัดทําแผนที่/ตรวจสอบสภาพอาคาร  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบแผนท่ีแสดงเขตเชา
และตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ  โดยในกรณีท่ีมีความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อท่ีท่ีเชาใหม  เชน  ไมมีแผนท่ี
เขตเชา  เนื้อท่ีไมชัดเจน หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว  ใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบรังวัด
จัดทําแผนท่ีเขตเชาและตรวจสอบสภาพอาคารเพ่ือใชประกอบการพิจารณาดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี                    
กค 0406/ว 159  ลงวันท่ี  9 กรกฎาคม 2540)   
 

                 การกําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต และแจงผูโอน/ผูรับโอน   เม่ือเจาหนาท่ี
ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 2 แลวใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

3.1  พิจารณาอนุญาตใหโอนสิทธิการเชาอาคาร  โดยดําเนินการดังนี้ 
 สรุปขอมูลสถานะของผูเชา ขอจํากัดดานกฎหมาย และดานอ่ืน ๆ  รวมท้ังขอเท็จจริงของ

แปลงท่ีเชา (ขอโอนสิทธิการเชา) เทาท่ีจําเปนและสําคัญซ่ึงจะมีผลกระทบตอการพิจารณาตัดสินใจอนุญาตหรือไม
อนุญาตของผูมีอํานาจ  

 เสนอเหตุผลประกอบวา เห็นควรอนุญาตหรือไมเพียงใด ดวยเหตุผลอะไร  
 ในทายบันทึกควรกําหนดเง่ือนไขใหผูโอนและหรือผูรับโอนจะตองปฏิบัติใหครบถวนใน

ประเด็นท่ีสําคัญ  เชน ระยะเวลาการเชา  (ตั้งแตเม่ือไร ถึงเม่ือไร)  วัตถุประสงคการเชา  อัตราคาเชาท่ีตองชําระ 
(หรือแตละชวงถามีการปรับปรุง) คาธรรมเนียมโอนสิทธิการเชา คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกันสัญญาเชา 
การปฏิบัติตามเง่ือนไขผูกพันตอเนื่อง หรือเง่ือนไขพิเศษ  เปนตน 
     อนึ่ง  ในการทําบันทึกเสนอขอโอนสิทธิการเชาอาคารนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแสดงวิธีการ
กําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมโอนสิทธิการเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตโอนสิทธิการเชาอาคารเพ่ือให   
ผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย  
 
 
 
 
 
 
 

3 
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3.2  ลงนามแจงใหผูขอรับโอนมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดย

หนังสือท่ีแจงใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและชําระเงิน
รวมท้ังการวางหลักประกันสัญญาเชาท่ีผูรับโอนสามารถนํามาวางเปนหลักประกันไดตามระเบียบ และในการ
บันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนใหผูโอนและผูรับโอนไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง 
แลวเรียกเก็บคาเชา  คาธรรมเนียมโอน  และเงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และจัดทําสัญญาเชา  บัตรประจําตัวผูเชา  และ
ใบสําคัญแสดงการเชา  รวมท้ังทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง  หากเปนกรณีเชานานปและจดทะเบียนการเชา
ไว ผูโอนจะตองจดทะเบียนเลิกการเชาและผูรับโอนจะตองจดทะเบียนการเชาใหมดวย 
 นอกจากนี้ใหแจงผูขอโอนมาขอรับหลักประกันสัญญาเชาคืน ถากรณีหลักประกันสัญญาเชาเปน
เงินสดใหนําหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่วางเปนหลักประกันสัญญาเชา (กรณีสูญหายตองมีใบแจงความของ
สถานีตํารวจ) มายื่นขอรับเงินคืนภายหลังผูรับโอนปฏิบัติตามเงื่อนไขและชําระเงินตาง ๆ ครบถวน
แลว  (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 30  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2534  ประกอบกับหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/3053  ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2534) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตโอนสิทธิการเชาจะตองกําหนดเงื่อนไขท่ี
สําคัญใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผู ร ับโอนที่จะเปนผู เช าตอไปในอนาคต และเพื่อให
เจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูขอรับโอนได  

 หากตรวจสอบพบวา  มีการตอเติมอาคารโดยมิไดรับอนุญาต  ใหนําหมวด 3 สวนท่ี 2  
ขอ9 มาเปนหลักเกณฑประกอบการพิจารณาดวย 

 การวางเงินประกันสัญญาเชาใหวางเทากับคาเชา 3 เดือน (โดยรวมคาเชาชวง) 

 หากผูเชาขอโอนสิทธิการเชาและขอเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาที่ราชพัสดุในคราว
เดียวกัน  หรือภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่ขอโอนสิทธิการเชาหรือเปลี่ยนวัตถุประสงค
การเชา  ใหคิดคาธรรมเนียมในอัตราที่ใหประโยชนแกทางราชการมากที่สุด 

ขอพึงระวัง 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2547 
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 9  ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2530  เรื่องการโอนสิทธิการ 
     เชาชวงท่ีราชพัสดุ 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 24  ลงวันท่ี 25 กันยายน 2534  เรื่องตอบขอหารือ 
     เก่ียวกับอัตราคาเชาคาธรรมเนียมท่ีราชพัสดุ 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 27 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2537  เรื่องการสงขอมูล 
     ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ 
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 878  ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2537  เรื่องการโอนสิทธิ 
     การเชาและขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาท่ีราชพัสดุ 
8.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 239  ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2546  เรื่องการโอนสิทธิ 
     การเชาท่ีราชพัสดุ 
9.  บันทึกสํานักบริหารท่ีราชพัสดุ 1 ท่ี กค 0312/ว 3  ลงวันท่ี 29 เมษายน 2554 
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  3.  การขอเชาอาคารราชพัสดุแทนผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรม 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

 คําแนะนํา      

                    ตรวจสอบลําดับทายาท /รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา   

1.1  ตรวจสอบลําดับทายาท  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบลําดับทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิยื่นคํารองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629  ซ่ึงมี 6 ลําดับ  แตละลําดับมีสิทธิไดรับมรดกกอนหลังดังตอไปนี้ 

1)  ผูสืบสันดาน 
2)  บิดามารดา 
3)  พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
4)  พ่ีนองรวมบิดา หรือรวมมารดาเดียวกัน 
5)  ปู ยา ตา ยาย 
6)  ลุง ปา นา อา 

ท้ังนี้  คูสมรสท่ียังมีชีวิตอยูถือเปนทายาทโดยธรรม  โดยมีฐานะเปนทายาทเชนเดียวกันกับลําดับแรก  
หากผูยื่นคํารองเปนทายาทโดยธรรมโดยใชหลักเกณฑการพิจารณาขางตน  ใหเจาหนาท่ีดําเนินการรับคําขอไวตอไป  

1.2  การรับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีกรอก(พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด  (ดูแบบ
คําขอเชาท่ีราชพัสดุแทนผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรม แบบ จป 3903)  และกอนท่ีผูขอเชาจะลงนามในคําขอ ให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม                  
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติ

1 
• ตรวจสอบลําดับทายาท / รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา  

2 
• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร  

3 
• ปดประกาศการขอเชา 

4 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอเชา 

1 
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จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)  

1.3  ตรวจสอบขอมูลผูเชาเดิม  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลดังนี้ 
- ทะเบียนรายตัวผูเชาเดิม  
- ขอมูลสถานะผูเชาเดิม ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา เชน การตรวจสอบสภาพอาคาร  

ระยะเวลาการเชา  วัตถุประสงคการเชา การชําระคาเชา  คาภาษี  เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพัน
ตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู   

- ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (เชน  กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม)   

- เง่ือนไขพิเศษอ่ืน  
- การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  
- อัตราคาเชาตองมีการปรับปรุงใหมหรือไม   
 

 รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบแผนท่ีแสดง
เขตเชา  และตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ  โดยในกรณีท่ีมีความจําเปนตองตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ
และหรือเนื้อท่ีท่ีเชาใหม  เชน  ไมมีแผนท่ีเขตเชา  เนื้อท่ีไมชัดเจน หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว              
ก็ขอใหเจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนท่ีเขตเชาดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 159  
ลงวันท่ี  9 กรกฎาคม 2540) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    ปดประกาศการขอเชา  เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลว  หากเห็นวาไมมี
ขอจํากัดใด ๆ ในการหามจัดใหเชาท่ีดินแปลงนี้ ก็ใหเสนอประกาศตอผูมีอํานาจเพ่ือลงนามในประกาศเรื่องการเชา
อาคารราชพัสดุแทนผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรมตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนดแลวนําประกาศดังกลาวปดไวใน           
ที่เปดเผย ณ บริเวณที่ราชพัสดุที่จะจัดใหเชา  กรมธนารักษ  สํานักงานธนารักษพื้นที่  สํานักงานเขต
หรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอหรือที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี  ซึ่งที่ราชพัสดุ
แปลงที่จะจัดใหเชาตั ้งอยู (ถาหากอาคารบริเวณขอเชามีท่ีทําการ อบต./กํานัน/ผูใหญบาน จะปดประกาศ
เพ่ิมเติมในสถานท่ีดังกลาวดวยก็ได)  มีกําหนด 30 วัน นับแตวันปดประกาศ   

3 

 
 

1. ตองตรวจสอบการเปนทายาทใหชัดเจนวามีก่ีคน จัดลําดับทายาทใหถูกตองตามสิทธิแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีผูจัดการมรดกหรือไม มีพินัยกรรมหรือไม มีการใหเชาชวงหรือ
ใหบุคคลอ่ืนใชประโยชนบนท่ีดินหรือไม 

2. บุตรบุญธรรมเปนทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1629(1)  
และมีสิทธิขอเชาแทนผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรมตามนัยกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 29 

3. ผูรับพินัยกรรมมิใชทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1629                
จึงไมมีสิทธิขอเชาแทนผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรมตามนัยกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 29   

 

ขอพึงระวัง 

2 
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หากมีผูคัดคานในระหวางปดประกาศ 30 วัน  ใหเชิญคูกรณีมาเจรจาไกลเกลี่ยหาขอยุติกอน หาก
หาขอยุติไมไดและคูกรณีเปนทายาทดวยกันใหไดร ับสิทธิการเชารวมกัน แตถาหากมิใชทายาทดวยกันให
ดําเนินการฟองรองทางศาล แลวใหพิจารณาจัดใหเชาตามคําพิพากษาของศาล  และหากปดประกาศครบ 30 วัน
แลวไมมีผูใดคัดคาน  ใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 4 ตอไป      

       

                    กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา   เม่ือปดประกาศครบ 30 วันแลวไมมีผูใด
คัดคานการขอเชา  ใหเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลวเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

 4.1  พิจารณาอนุญาตใหผูขอสืบสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุแทนผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรมตอไปได 
โดยตองกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เชน ระยะเวลาการเชา (เริ่มตน - สิ้นสุด) อัตราคาเชาแตละชวงเวลาที่ชัดเจน 
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาท่ีตองชําระหรือไดรับยกเวนเพราะเหตุใด  คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกัน
สัญญาเชา เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  เง่ือนไขพิเศษและหรือเง่ือนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี)  และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.2  ลงนามแจงใหผูขอเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจง

ใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดให
ครบถวนเพ่ือใหผูขอเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชา  คาธรรมเนียมและเงินอื่น ๆ 
และจัดทําสัญญาเชา  บัตรประจําตัวผูเชา  ใบสําคัญแสดงการเชา  รวมท้ังทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
ในหนังสือแจงผูขอเชาและในบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข  ใหแจงใหผูขอเชาทราบวา  
หากปรากฎขอเท็จจริงภายหลังวามีบุคคลอื่นใดมีสิทธิการเชาในที่ดินราชพัสดุแปลงดังกลาวดีกวา  
จะตองใหคํายินยอมใหกรมธนารักษบอกเลิกสัญญาเชาและดําเนินการจัดใหบุคคลผูมีสิทธิการเชา
ดีกวาไดเชาท่ีดินแปลงดังกลาวตอไป  โดยไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น  

 

คําแนะนํา 

 

1. การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตสืบสิทธิการเชาจะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญให 
ครบถวน ซ่ึงจะมีผลผูกพันตอผูขอเชาท่ีจะเปนผูเชาตอไปในอนาคต และเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอ         
ผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูขอเชาได 

2. หากตรวจสอบพบวามีการตอเติมอาคารโดยมิไดรับอนุญาต  ใหนําหมวด 3 สวนท่ี 2 ขอ 9   
มาเปนหลักเกณฑประกอบการพิจารณาดวย 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 3   การขอเชาอาคารราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม 3-48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15  
3.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 26 
4.  ระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ 24 ทวิ 
5.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0403/ว 179 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2520  เรื่องชี้แจงขอหารือ 
     เก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
7.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 27 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2537  เรื่องการสงขอมูล 
     ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 4   การขอนําสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู คํ้าประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือบุคคลภายนอก 3-49 

 

4.  การขอนําสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู คํ้าประกันเงินกู 
หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือบุคคลภายนอก 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา      

                  รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา    
1.1  รับคําขอ   ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด  

(ดูแบบคําขอนําสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพันเงินกู แบบ จป 04) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอ 
ใหเจ าหนาที ่ผู ปฏิบัติอานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม                 
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• การใหความยินยอม 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา 

1 

 
 

กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ
หรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน จึงจะรับคําขอ
เพ่ือดําเนินการตอไป 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 4   การขอนําสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู คํ้าประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือบุคคลภายนอก 3-50 

 

   1.2  ตรวจสอบขอมูลการเชา  ดังนี้   
 ทะเบียนรายตัวผูเชา  
 ขอมูลสถานะผูเชา  
 ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา เชน ระยะเวลาการเชา  วัตถุประสงคการเชา  การชําระคาเชา  

คาภาษี  เงินอ่ืน ๆ  เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู  ขอจํากัดดานกฎหมาย
ตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม) เปนตน   

 เง่ือนไขพิเศษอ่ืน  
 การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน   
 หลักเกณฑการอนุญาตใหนําสิทธิการปลูกสรางหรือสิทธิการเชาไปทําเง่ือนไขผูกพันในทาง

การเงิน (เอกสารหมายเลข 3 แนบทายคําสั่งกรมธนารักษท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553) 
 

                     การใหความยินยอม  เม่ือตรวจสอบแลวเห็นวาไมมีขอหามหรือขอจํากัดใด ๆ ดังกลาว ให
เจาหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นและหนังสือใหความยินยอมนําสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพัน
เงินกูตอผูมีอํานาจอนุญาตใหลงนามแจงผูเชาเพ่ือใหนําไปยื่นตอธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นตอไป 

 ท้ังนี้  เม่ือผูเชาไดรับหนังสือใหความยินยอมจากสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีหรือกรมธนารักษแลว 
ผูเชาจะตองนําหนังสือดังกลาวไปประกอบการยื่นขอกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีระบุไวในหนังสือให
ความยินยอม  และจะตองแจงถึงวัตถุประสงคของการกูเงินดวยวาจะนําเงินกูไปใชเพ่ือการใด  โดยมี
รายละเอียดของโครงการประกอบดวย  หากธนาคารหรือสถาบันการเงินไดอนุมัติการกูเงินแลว  ผูเชาจะตอง
นําหลักฐานเอกสารการอนุมัตินั้นมายื่นตอสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีหรือกรมธนารักษเพ่ือประกอบการพิจารณา
ตอไป   

 

                 กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา   
เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติไดรับหลักฐานเอกสารการอนุมัติการกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 
3.1  พิจารณาอนุญาตใหนําสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพันเงินกูตามท่ีขอตอไปได  

โดยในบันทึกเสนอขออนุญาตนั้นจะตองกําหนดเง่ือนไขการอนุญาต เชน การชําระคาธรรมเนียมอนุญาต  ขอผูกพัน
ท่ีผูเชาตองโอนสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นหากผูเชาผิดนัดชําระ และ
เง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเปน  

3.2  ลงนามใหผูเชามารับทราบและธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นมารับทราบและบันทึกคํายินยอม
รับปฏิบัติตามเง่ือนไข และเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการอนุญาต แลวหมายเหตุการอนุญาตใหนําสิทธิการเชา
ท่ีดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกูกับธนาคารหรือสถาบันการเงินในบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ภาระผูกพันในทาย
สัญญาเชาและทะเบียนรายตัวผูเชา  
 
 
 
 
 
 

3 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 4   การขอนําสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู คํ้าประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือบุคคลภายนอก 3-51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกรมธนารักษวาดวยการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการแกผู
เชาท่ีราชพัสดุในการนําสิทธิการเชาไปผูกพันเงินกู พ.ศ. 2546)   
3.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2547   
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
5.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
 
 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 5   การดําเนินการกรณีเพลิงไหมอาคารราชพัสดุ 3-52 

 

5.  การดําเนินการกรณีเพลิงไหมอาคารราชพัสดุ                              

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

 คําแนะนํา      

                  ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล   เม่ือเกิดเพลิงไหมอาคารราชพัสดุ ใหดําเนินการดังนี้ 

                 1.1 ใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ (ผูอํานวยการสํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานครหรือธนารักษ
พ้ืนท่ี) รีบรายงานใหผูมีอํานาจ (อธิบดีหรือบุคคลท่ีอธิบดีมอบหมาย) ทราบโดยพลันอยางชาไมเกิน 12 ชั่วโมง 
นับแตเกิดเพลิงไหม 
                 1.2 สํารวจความเสียหายเบื้องตนวา มีผลกระทบตอสาธารณประโยชนหรือประชาชนจํานวนมาก
นอยเพียงใด  แลวรายงานใหผูมีอํานาจ (อธิบดีหรือบุคคลท่ีอธิบดีมอบหมาย) ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเกิด
เพลิงไหม 
                 1.3 ประสานงานกับสวนราชการฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อขอความรวมมือในการปองกันการ
บุกรุกท่ีดินราชพัสดุบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมและหามมิใหผูใดกอสราง ตอเติม หรือดัดแปลงอาคารกอนไดรับอนุญาต
จากกรมธนารักษ 
                  1.4 ประสานงานกับเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือตรวจสอบวามีการประกาศกําหนดเขตเพลิงไหมหรือ
ประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม ถามีใหพิจารณาดําเนินการตามประกาศดังกลาว 
                 1.5 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางทะเบียนท่ีราชพัสดุ และเอกสารสัญญาเชา และจัดทําแผนท่ี
แสดงรายละเอียดบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมในท่ีดินราชพัสดุพรอมท้ังทําแผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งท่ีดินโดยแสดง
ตําแหนงของสถานท่ีสําคัญเพ่ือประโยชนในการพิจารณาสภาพทําเลและแนวทางการบริหารท่ีดินราชพัสดุบริเวณ
ดังกลาว 

1 
• ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล 

2 
• เสนอขออนุมัติการพัฒนา  หรือจัดใหเชาตามเดิม 

3 
• วางผังอาคาร  หรือจัดใหเชาตามเดิม / แจงผูเชาเดิม 

1 
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                 1.6   ตรวจสอบวาบริเวณอาคารราชพัสดุท่ีถูกเพลิงไหมอยูในบังคับของกฎหมายใดบาง เชน 
พระราชบัญญัติวาดวยการผังเมือง พระราชบัญญัติวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายทองถ่ิน  เปนตน รวมท้ัง
อยูในบังคับของกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการหรือหนวยงานใดหรือไมดวย 
                 1.7 ตรวจสอบวาบริเวณอาคารราชพัสดุท่ีเกิดเพลิงไหมมีโครงการหรือแผนงานการใชประโยชน
หรือไม อยางไร 
 

                     เสนอขออนุมัติการพัฒนาหรือจัดใหเชาตามเดิม  ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
พิจารณา (อธิบดีหรือผูท่ีอธิบดีมอบหมาย) ทราบภายใน 7 วัน พรอมท้ังใหความเห็นวา  สภาพอาคารตาม
ประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินอยูในสภาพท่ีจะใชประโยชนตามวัตถุประสงคเดิมไดหรือไม  หรือสมควรนํามา
พัฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามเดิมตอไป  

2.1  กรณีตามประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวา  อาคารอยูในสภาพท่ีจะใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคเดิมได  ใหเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาจัดใหผูเชาเดิมเชาอาคารราชพัสดุตอไป 

2.2  หากเห็นสมควรนํามาพัฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามเดิมตอไป
ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการใหผูเชาเดิมไดรับสิทธิปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  เม่ือผูมี
อํานาจไดอนุมัติในหลักการใหพัฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลวใหแจงสํานักพัฒนาและ
บํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ (กรณีท่ีดินตั้งอยูกรุงเทพมหานคร) หรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีรวมกับนายชางโยธา                
ท่ีควบคุมการกอสรางท่ีจังหวัดดําเนินการวางผังแลวแตกรณี (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 115  ลงวันท่ี 
27 พฤษภาคม 2540) 
 

                 เสนอขออนุมัติผังหรือจัดใหเชาตามเดิม / แจงผูเชาเดิม    
 กรณีเห็นสมควรพัฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามเดิมและ

ดําเนินการวางผังอาคารแลว  ใหเจาหนาท่ีนําเสนอใหผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 
-  อนุมัติผัง รวมท้ังใหเจาหนาท่ีตรวจสอบรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง ขอจํากัดตาง ๆ 

ในพ้ืนท่ี เชน เนื้อท่ีท่ีจะจัดใหเชา ขอกําหนดผังเมือง ขอบังคับของหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีเขตเพลิงไหม (ถามี) 
ระยะเวลาการเชา อัตราคาเชา คาธรรมเนียมรังวัด การยกเวนคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน รวมท้ังเง่ือนไข
ท่ีจําเปนในการปลูกสรางอาคารเสนอผูมีอํานาจอนุญาตตอไป  

-  ลงนามแจงใหผูเชาเดิมทราบผลการพิจารณาวาตองปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลังตามเดิม จึงขอใหผูเชามารับผังที่ดินเพื่อนําไปออกแบบแปลนอาคารตอไป  ทั้งนี้  ใหแจง               
ผูเชาเดิมทราบดวยวาเงินประกันอัคคีภัยอาคารท่ีกระทรวงการคลังไดรับจากบริษัทประกันภัยนั้น จะนํามา
เปนคากอสราง หรือบูรณะซอมแซมใหแกผูเชาเดิม โดยผูเชาเดิมจะตองรับภาระออกคาใชจายกอนในการ
กอสรางหรือบูรณะซอมแซมอาคารท่ีถูกเพลิงไหม  และถาหากคาใชจายมากกวาเงินประกันอัคคีภัยอาคารท่ี
กระทรวงการคลังไดรับจากบริษัทประกันภัย ผูเชาเดิมจะตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น แตถาหากมีเงิน
เหลือจะตองนําสงเงินที่เหลือเปนรายไดกระทรวงการคลัง  และการขอเบิกคาใชจายในการกอสรางหรือบูรณะ
ซอมแซมอาคารกับกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีนั้น ผูเชาเดิมจะตองมีหลักฐานใบเสร็จคาใชจายตาง ๆ 
มายื่นประกอบดวย 

 
 

2 

3 
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 กรณีท่ีเห็นควรจัดใหผูเชาเดิมไดเชาตอไป  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง 
ขอจํากัดตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เชน เนื้อท่ีท่ีจะจัดใหเชา ขอกําหนดผังเมือง ขอบังคับของหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีเขต
เพลิงไหม (ถามี)  ประกาศของเจาพนักงานทองถ่ิน  ระยะเวลาการเชา อัตราคาเชา คาธรรมเนียมรังวัด การ
ยกเวนคาธรรมเนียมการจัดใหเชา  รวมท้ังเง่ือนไขท่ีจําเปนในการจัดใหเชาเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

- อนุญาตจัดใหเชา 
- ลงนามแจงผูเชาเดิมใหมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไขการเชา 

โดยหนังสือตองระบุระยะเวลาการมารับทราบเง่ือนไขและเงินคาเชา  เงินอ่ืน ๆ และเง่ือนไขท้ังหมดใหผูเชาเดิม
ทราบดวย   ทั้งนี้  ใหแจงผู เชาเดิมทราบดวยวาเงินประกันอัคคีภัยอาคารที่กระทรวงการคลังไดรับจาก
บริษัทประกันภัยนั้น จะนํามาเปนคากอสราง หรือบูรณะซอมแซมใหแกผูเชาเดิม โดยผูเชาเดิมจะตองรับภาระ
ออกคาใชจายกอนในการกอสรางหรือบูรณะซอมแซมอาคารท่ีถูกเพลิงไหม  และถาหากคาใชจายมากกวาเงิน
ประกันอัคคีภัยอาคารที่กระทรวงการคลังไดรับจากบริษัทประกันภัย ผูเชาเดิมจะตองเปนผูออกคาใชจาย
เองท้ังสิ้น แตถาหากมีเงินเหลือจะตองนําสงเงินท่ีเหลือเปนรายไดกระทรวงการคลัง  และการขอเบิกคาใชจาย
ในการกอสรางหรือบูรณะซอมแซมอาคารกับกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีนั้น ผูเชาเดิมจะตองมี
หลักฐานใบเสร็จคาใชจายตาง ๆ มายื่นประกอบดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. กรณีมีผูเชาเดิมหลายราย  การจัดใหไดผังกอสรางตองใหผูเชาเดิมไดตําแหนงท่ีตั้งอาคารท่ีเคยเชาอยูเดิม
หรือใกลเคียงที่สุด และผูเชาเดิมรายใดเคยอยูหองหัวมุมก็ควรไดผังหองหัวมุมเชนเดียวกัน 
หากมีขอขัดแยงเจาหนาท่ีจะตองเจรจาไกลเกลี่ยใหเกิดความเปนธรรมและผูเชาทุกรายยอมรับ
มากท่ีสุด 

2. หากจัดใหผูเชาเดิมไดรับสิทธิการเชาปลูกสรางอาคารใหมไมเกินเนื้อท่ีของอาคารเดิมท่ีรื้อถอนหรือ
ท่ีถูกเพลิงไหม  ใหยกเวนคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน  ซ่ึงเปนไปตามนัยคําสั่งกรมธนารักษ 
ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เอกสารแนบทายหมายเลข 2 ขอ 12(5) 

ขอพึงระวัง 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ  พ.ศ. 2547   
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 33/2547 สั่ง ณ วันท่ี 22 มกราคม 2547 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
5.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
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6.  กรณีผูเชาขออนุญาตนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไป  
จัดหาประโยชน  

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา      

                   รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา     
1.1  รับคําขอ   ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก(พิมพ)คําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด (ดูแบบ

คําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902)  และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
อานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี 
กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและลงทะเบียนรับเรื่องได 
(ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา 

1 

 
 

กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ 
หรือเงินเบี้ยประกันอัคคีภัยคางชําระ / หรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชา
ชําระเงินคางท้ังหมดกอน จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 

ขอพึงระวัง 
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1.2  ตรวจสอบขอมูลการเชา  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลดังนี้ 
- ทะเบียนรายตัวผูเชา  
- ขอมูลสถานะผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา เชน ระยะเวลาการเชา  วัตถุประสงคการเชา  

การชําระคาเชา  คาภาษี  เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู   
- ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย

โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม  เปนตน)   
- เง่ือนไขพิเศษอ่ืน  
- ลักษณะของการนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  
 

                  รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบแผนท่ีแสดง
เขตเชาและตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ  โดยในกรณีที่มีความจําเปนตองตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ
และหรือเนื้อท่ีท่ีเชาใหม  เชน  ไมมีแผนที่เขตเชา  เนื้อท่ีไมชัดเจน หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว 
หรือแบงเนื้อท่ีบางสวนใหเชาชวง หรือนําไปหาประโยชน ก็ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทํา
แผนท่ีใหถูกตอง (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 159  ลงวันท่ี  9 กรกฎาคม 2540) 

 

                   กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา   เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

3.1  อนุญาตใหนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน  โดยเจาหนาท่ีจะตอง
พิจารณาเสนอวาจะอนุญาตใหนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปหาประโยชนไดหรือไม   ถาไมไดเพราะ
เหตุผลอะไร มีขอจํากัดอะไร ถาสมควรใหดําเนินการไดมีเหตุผลอะไร ตองกําหนดเง่ือนไขอะไรบาง เชน อัตราคาเชา
ท่ีเรียกเก็บเพ่ิม คาธรรมเนียมการอนุญาต คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี)  เงินประกันสัญญาเชาเพ่ิม  เงินอ่ืน ๆ (ถามี) 
และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน (คาเชา คาธรรมเนียมดูคําสั่งกรมธนารักษท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 
มิถุนายน 2553) 

3.2  ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข   โดยหนังสือท่ีแจง
ใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวน
เพ่ือให  ผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชาเพ่ิม  คาธรรมเนียมการอนุญาต  และเงินอ่ืน ๆ 
(ถามี)  และบันทึกหมายเหตุการณอนุญาตในบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ภาระผูกพันในทายสัญญาเชารวมท้ังทะเบียน
รายตัวผูเชาใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตใหนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปหา

ประโยชนจะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญใหครบถวน ซ่ึงจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในอนาคต และเพ่ือให
เจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได 
 การวางเงินประกันสัญญาเชา ใหวางเทากับคาเชา 3 เดือน (โดยรวมคาเชาชวง) 

 

ขอพึงระวัง 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 6   กรณีผูเชาขออนุญาตนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน 3-58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2547  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 7   กรณีผูเชาขออนุญาตนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต 3-59 

 

7.  กรณีผูเชานําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน 
โดยไมไดรับอนุญาต 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

 คําแนะนํา      

                  ตรวจสอบพบ  เม่ือเจาหนาท่ีไปตรวจสอบอาคารราชพัสดุท่ีเชาแลวพบวาผูเชาไดนําสิทธิการเชา
อาคารราชพัสดุไปใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนกอนไดรับอนุญาต (รวมถึงการตรวจพบภายหลังการยื่นคําขอ) 
ใหเจาหนาท่ีรีบรายงานการตรวจพบโดยไมไดรับอนุญาตตอผูมีอํานาจสั่งการตามระเบียบโดยเร็ว 
 

                รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ   
2.1  รวบรวมขอมูล   เม่ือเจาหนาท่ีตรวจพบแลวใหตรวจสอบขอเท็จจริงในอาคารราชพัสดุท่ีเชา 

และขอมูลสถานะผูเชา เชน  

- ระยะเวลาการเชา 
- วัตถุประสงคการเชา  

- การชําระคาเชา   

- คาภาษี   

- เงินอ่ืน ๆ   

- เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  
- เง่ือนไขพิเศษอ่ืน  

- การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  

- ความเหมาะสมในการนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน 
และหากเห็นวามีความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อท่ีท่ีเชาใหม  เชน  ไมมีแผนท่ีเขตเชา เนื้อท่ีไมชัดเจน หรือแผนท่ี
เขตเชาจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว หรือแบงเนื้อท่ีบางสวนใหเชาชวง หรือนําไปหาประโยชน ก็ขอใหเจาหนาท่ี
ดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนท่ีใหถูกตอง (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 159  ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 
2540)   

1 
• ตรวจสอบพบ 

2 
• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา 

1 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 7   กรณีผูเชาขออนุญาตนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต 3-60 

 

2.2  เสนอผูมีอํานาจ   
(1)  กรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวา  มีความเหมาะสมในการนําไปใหเชาชวงหรือจัดหา

ประโยชน  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัตินําเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือ  
-  พิจารณาไมบอกเลิกสัญญาเชาและกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เชน อัตราคาเชาท่ีเรียกเก็บ

เพ่ิม คาธรรมเนียมการอนุญาต คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี)  เงินประกันสัญญาเชาเพ่ิม  เงินอ่ืน ๆ (ถามี) และ
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

-  ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยหนังสือท่ี
แจงใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดให
ครบถวนเพ่ือใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชาเพ่ิม  คาธรรมเนียมการอนุญาต  
และเงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และบันทึกหมายเหตุการณอนุญาตในบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ภาระผูกพันทายสัญญาเชา
รวมท้ังทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 

(2)  กรณีท่ีพิจารณาแลวเห็นวา  ไมมีความเหมาะสมในการนําไปใหเชาชวงหรือจัดหา
ประโยชน  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัตินําเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือแจงผูเชาใหยกเลิกการดําเนินการ แลวปรับปรุงพ้ืนท่ี
ใหอยูในสภาพเดิมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  หากไมปฏิบัติตามจะบอกเลิกสัญญาเชาทันที  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2547  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 
 
 
 

 
 
 การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือใหผูเชารับปฏิบัตินั้น จะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญใหครบถวน 

เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชา เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจสั่งการหรือ            
ผูเชาได  
 การวางเงินประกันสัญญาเชา ใหวางเทากับคาเชา 3 เดือน  (โดยรวมคาเชาชวง) 

 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 8   การขออนุญาตปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุ 3-61 

 

8.  การขออนุญาตปรับปรุง  ซอมแซม  หรือตอเติมอาคารราชพัสดุ 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา 

                  รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา    
1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) / บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด 

(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม   (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
• รับคําขอ /ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบแบบแปลน / ตรวจสอบสภาพอาคาร 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา 

1 

 
 
กอนย่ืนคําขอ   ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ                
คาเบี้ยประกันอัคคีภัยคางชําระ  หรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคาง
ท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 8   การขออนุญาตปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุ 3-62 

 

1.2  ตรวจสอบขอมูลการเชา   ดังนี้ 
-  ทะเบียนรายตัวผูเชา  
-  ขอมูลสถานะผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา เชน ระยะเวลาการเชา  วัตถุประสงคการเชา  

การชําระคาเชา  คาภาษี  เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู   
-  แบบแปลนการกอสราง (กรณีแบบแปลนไมถูกตองใหแจงผูขอแกไขใหถูกตองกอน)   
-  ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติ

ทองถ่ิน กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน)  
-  ขอจํากัดอ่ืน ๆ  เง่ือนไขพิเศษอ่ืน การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  

 

                  รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบแบบแปลน / ตรวจสอบสภาพอาคาร   ใหเจาหนาท่ี           
ผูปฏิบัติตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง (กรณีแบบแปลนไมถูกตองใหแจงผูขอแกไขใหถูกตองกอน)  และ
ตรวจสอบแผนที่แสดงเขตเชา  ตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ  หากเห็นวามีความจําเปนตองตรวจสอบ
สภาพอาคารราชพัสดุและหรือเนื้อท่ีท่ีเชาใหม  เชน  ไมมีแผนท่ีเขตเชา  เนื้อท่ีไมชัดเจน หรือแผนท่ีเขตเชาจัดทํา
ไวเกินกวา 5 ปแลว  ก็ขอใหเจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนท่ีเขตเชาและตรวจสอบสภาพอาคาร
ดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 159  ลงวันท่ี  9 กรกฎาคม 2540) 
          

               การกําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา   เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

3.1  พิจารณาอนุญาตใหดําเนินการตามท่ีขอ  โดยเจาหนาท่ีจะตองพิจารณาเสนอวาจะอนุญาตให
ดําเนินการตามท่ีขอไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร  ถาสมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร  ตองกําหนดเง่ือนไข
อะไรบาง  เชน คาธรรมเนียมการตรวจแบบ   คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี)  เงินอ่ืน ๆ  (ถามี)  เง่ือนไขพิเศษและหรือเง่ือนไข
ผูกพันตอเนื่อง (ถามี)  เง่ือนไขอ่ืน  ๆท่ีจําเปน  

3.2  ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจงให
ระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวน
เพ่ือใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจแบบ  เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  
และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตใหปลูกสราง ซอมแซม หรือตอเติมอาคาร หรือ

สิ่งปลูกสราง จะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญา
เชานั้น เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได  
 กรณีมีการตอเติมอาคารท่ีมีผลกระทบตอเนื้อท่ีใชสอยอาคารเพ่ิมข้ึนหรือเพ่ิมชั้นใหเรียกเก็บ      

คาเชาหรือคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึนแลวแตกรณี) 
 

ขอพึงระวัง 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2547   
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
 
 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 9   การปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุโดยไมไดรับอนุญาต 3-64 

 

9.  การปรับปรุง  ซอมแซม  หรือตอเติมอาคารราชพัสดุโดยไมไดรับอนุญาต 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา 

                ตรวจสอบพบ   เม่ือเจาหนาท่ีไปตรวจสอบอาคารราชพัสดุท่ีเชาแลวพบวาผูเชาไดปรับปรุง 
ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุกอนไดรับอนุญาต (รวมถึงภายหลังการยื่นคําขอแลว) ใหเจาหนาท่ีรีบ
รายงานตอผูมีอํานาจระงับการดําเนินการไวกอน 
          

               รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ   

2.1  เม่ือเจาหนาท่ีตรวจพบและดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 แลว  ใหตรวจสอบขอเท็จจริง  
ตรวจสอบเทศบัญญัติหรือขอกําหนดของทองถ่ินในเบื้องตน  และตรวจสอบวาการปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติม
อาคารราชพัสดุเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสมและเปนการพัฒนาในทางท่ีดีข้ึนหรือไม  แลวนําเสนอผูมีอํานาจ
เพ่ือพิจารณา 

 (1)  กรณีตรวจสอบในเบื้องตนแลวพบวา  ลักษณะการดําเนินการไมเหมาะสมท่ีจะใหคงสภาพ  
ใหแจงผูเชาใหรื้อถอนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  หากไมปฏิบัติตามจะดําเนินการในข้ันตอนของการบอกเลิก
สัญญาเชาตอไป 

 (2)  กรณีตรวจสอบในเบื้องตนแลวเห็นควรใหคงสภาพอาคารไวไดโดยไมบอกเลิกสัญญาเชา  
แตการปลูกสรางนั้นยังไมผานการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ใหแจงผู เชาจัดทําแบบแปลนอาคาร
นําไปยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น  กรณีเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาต  ใหแจงผูเชามายื่นคํารองพรอม
จัดสงแบบแปลนอาคารท่ีเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตใหกอสรางได และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ

1 
• ตรวจสอบพบ 

2 
• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา 

3 
• ตรวจสอบแบบแปลน 

4 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา 

1 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 
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สถาปตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุม กับรายการคํานวณ (ถาจําเปนตองมีตามกฎหมายควบคุมอาคาร) 
ใหกรมธนารักษเพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป 

 (3)  กรณีเจาพนักงานทองถ่ินไมอนุญาต  ใหแจงผูเชารื้อถอนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
หากไมปฏิบัติตามจะพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนของการบอกเลิกสัญญาเชาตอไป 

 

               ตรวจสอบแบบแปลน  เ ม่ือผู เชาไดจัดสงแบบแปลนอาคาร  พรอมหนังสือรับรองของ                 
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุม กับรายการคํานวณ (ถาจําเปนตองมีตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร) ใหกรมธนารักษแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง  โดยใน
กรณีท่ีแบบแปลนไมถูกตอง  ใหแจงผูขอเพ่ือแกไขใหถูกตองกอนดําเนินการในข้ันตอนตอไป 

 

               กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา  เม่ือไดตรวจสอบแบบแปลนเสร็จเรียบรอยแลว  
ใหเจาหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริง พรอมกับความเห็นเก่ียวกับขอกฎหมายอ่ืนและขอจํากัดอ่ืนท่ีมีในแปลงท่ีเชา (ถามี) 
เสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือ 

2.2.1 พิจารณาอนุญาตใหคงสภาพอาคารท่ีกอสราง และหรือกอสรางอาคารตอไป
ใหแลวเสร็จตามแบบแปลนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งใหคงสภาพอาคารหรืออนุญาตแบบแปลนท่ีกอสราง 
พรอมท้ังกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมตรวจแบบ คาปรับ และเงินอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ังเง่ือนไขท่ีจําเปน 

2.2.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข 
โดยหนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ี
กําหนดใหครบถวนเพ่ือใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจแบบ  
คาปรับ และเงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือใหผูเชารับปฏิบัตินั้น จะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญใหครบถวน เพราะ 
จะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชา เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจสั่งการหรือผูเชาได 

ขอพึงระวัง 

3 

4 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552   
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
 
 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 10   การประกันอัคคีภยัอาคารราชพัสดุ 3-67 

 

10.  การประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา 

                 เสนอผูมีอํานาจลงนามในหนังสือแจงบริษัทประกันภัย   เม่ือผูเชาหรือผูประมูลได
กอสรางอาคารพาณิชยยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังเสร็จเรียบรอย และจัดทําสัญญาเชาอาคารราชพัสดุแลว 
ใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงบริษัทประกันภัย  โดยในหนังสือท่ีแจงใหระบุรายละเอียด
ของอาคารท่ีเชา เชน ระยะเวลาการเชา ราคาคากอสรางอาคาร ท่ีตั้งอาคาร จํานวนคูหา จํานวนชั้น 
รายละเอียดอ่ืนท่ีจําเปน โดยจํานวนเงินทุนทรัพยท่ีเอาประกันภัยไมต่ํากวาราคาคากอสรางท่ีกรมธนารักษแจง
ในนามกระทรวงการคลังเปนผูเอาประกันและผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยกําหนดใหผูเชาเปน      
ผูชําระเบี้ยประกันภัยแทนกระทรวงการคลังท้ังสิ้น  
 

                   แจงผูเชา   เม่ือบริษัทประกันภัยไดรับประกันภัยอาคารดังกลาวและสงกรมธรรมมาใหแลว ให
เจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงผูเชาเพ่ือใหชําระเงินเบี้ยประกันภัยตามจํานวนเงินท่ีบริษัทกําหนด 
โดยหนังสือท่ีแจงจะตองกําหนดระยะเลาในการมาชําระเงินใหชัดเจน  
 

                แจงบริษัทประกันภัย  เม่ือผูเชานําเงินเบี้ยประกันภัยมาชําระแลวใหมอบกรมธรรมพรอม
ใบเสร็จรับเงินฉบับสําเนาใหผูเชาเก็บไวเปนหลักฐาน แลวใหเจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามถึงบริษัท
ประกันภัยเพ่ือสงเงินเบี้ยประกันภัยอาคารดังกลาวใหบริษัท พรอมกับมีหนังสือแจงใหกรมธนารักษทราบดวย 

1 
• เสนอผูมีอํานาจลงนามในหนังสือแจงบริษัทประกันภัย 

2 
• แจงผูเชา 

3 
• แจงบริษัทประกันภัย 

1 

2 

3 
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11.  การร้ือถอนอาคารราชพัสดุเพ่ือกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 
  
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ 

2 
• ตรวจสอบขอมูลการเชา 

3 
• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / แจงผูเชา / ประมูลขายซากอาคาร 

4 
• วางผังและออกแบบแปลนอาคาร 

5 
• เสนอผูมีอํานาจอนุญาตกอสราง / แจงผูเชามารับเงื่อนไข / ทําสัญญา

กอสราง 

6 
• ปกผังและกอสรางอาคาร 

7 
• จัดทําสัญญาเชาอาคาร 
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 คําแนะนํา 

                   รับคําขอ  ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) / บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด 
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม  (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ตรวจสอบขอมูลการเชา  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูลสถานะ
ผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงท่ีเชา เชน ระยะเวลาการเชา  วัตถุประสงคการเชา  การชําระคาเชา  คาภาษี  เงินอ่ืน 
ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู  ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผัง
เมือง กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถ่ิน กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน) ขอจํากัด
อ่ืน ๆ  เง่ือนไขพิเศษอ่ืน การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน และตรวจสอบเนื้อท่ีกอสรางอาคารราชพัสดุท่ีจะ
ทําการรื้อถอน จัดทําแผนท่ีแสดงรายละเอียดเขตเชา ราคาประเมินท่ีดิน  สภาพทําเลท่ีตั้ง  
       

                  เสนอผูมี อํานาจอนุมัติหลักการ  / แจง ผู เช า  / ประมูลขายซากอาคาร                 
เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกเสนอ                
ผูมีอํานาจเพ่ือ 

3.1  พิจารณาอนุญาตใหดําเนินการตามท่ีขอได  โดยเจาหนาท่ีจะตองพิจารณาวาจะอนุญาตให
ดําเนินการตามท่ีขอไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร  ถาเห็นสมควรอนุมัติหลักการใหรื้อถอนอาคารราชพัสดุเดิม
ใหเสนอเหตุผลประกอบการอนุญาตใหเปดประมูลขายซากอาคารราชพัสดุเดิม พรอมกับกําหนดเง่ือนไขอ่ืน  
เชน ตองกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์หลังใหมใหกระทรวงการคลัง กําหนดใหผูเชาเดิมตองซ้ือซากอาคารราชพัสดุเดิม
ท่ีรื้อถอน หากเปดประมูลแลวไมมีผูซ้ือ และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน   

3.2  ลงนามแจงผูเชาใหมารับทราบเง่ือนไขท่ีอนุญาต แลวสงเจาหนาท่ีประเมินราคาซาก
อาคารราชพัสดุท่ีจะรื้อถอนและดําเนินการเปดประมูลขายซากอาคารราชพัสดุตามข้ันตอนของระเบียบ
กระทรวงการคลังตอไป 
 

1 

2 

3 

 
 

กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ              
คาเบี้ยประกันอัคคีภัยคางชําระ  หรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคาง
ท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 

ขอพึงระวัง 
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                   วางผังและออกแบบแปลนอาคาร  เม่ือรื้อถอนอาคารราชพัสดุเดิมแลว  ใหเจาหนาท่ีผู
ปฏิบัติดําเนินการดังนี้ 

4.1  วางผังอาคาร โดยในการวางผังอาคารจะตองแจงเจาพนักงานทองถ่ินในกรณีท่ีดินราชพัสดุ
นั้นติดทางสาธารณะ  รวมท้ังเอกชนขางเคียง (ถามี)  

4.2  เม่ือดําเนินการวางผังเสร็จแลวใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาอนุมัติผัง  และลงนาม
แจงผูเชาใหออกแบบแปลนตามผังอาคารท่ีอนุมัติ  

4.3  เม่ือผูเชาออกแบบแปลนอาคารแลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษา
อาคารราชพัสดุ) ตรวจแบบแปลนและแจงรายละเอียดพรอมกับความเห็นตาง ๆ เพ่ือประกอบการกําหนด
เง่ือนไขในการกอสรางอาคารตอไป 
 

                   เสนอผูมีอํานาจอนุญาตกอสรางอาคารฯ / แจงผูเชามารับเงื่อนไข / ทําสัญญา
กอสราง   ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติรวบรวมรายละเอียดขอมูลแลวจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาดังนี้ 

5.1  อนุญาตใหกอสรางอาคารโดยกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ  เชน อัตราคาเชา ระยะเวลาการเชา 
คาธรรมเนียมตรวจแบบ คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ (ถามี) หลักประกันการกอสราง และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  
     อนึ่ง  ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตกอสรางอาคารฯ นั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแสดงวิธีการ
กําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ แนบทายบันทึกขออนุญาตกอสรางอาคารฯ เพ่ือใหผูมีอํานาจพิจารณา
เห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย  

 5.2  ลงนามแจงผูเชาเดิมใหมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตกอสรางอาคารดวย และ
เม่ือผูเชาเดิมมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไขพรอมกับชําระเงินตาง ๆ ครบถวนแลว โดยกอนท่ีจะมีการจัดทําสัญญา
กอสรางอาคารนั้นใหมีหนังสือแจงเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือตรวจสอบแบบแปลนอาคาร โดยใหผูเชาเดิมเปนผูรับภาระ
ในการชําระคาธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใดท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเรียกเก็บตามระเบียบ แลวจึงจัดทําสัญญากอสราง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตอไป 
 

                    ปกผังและกอสรางอาคารฯ   เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตแบบแปลนการกอสรางแลว ให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุรวมกับนายชางสํารวจที่ไดรับมอบหมาย) 
ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุท่ีไดรับมอบหมายควบคุม
การกอสรางอาคารใหเปนไปตามเง่ือนไขและสัญญา ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ตอไป และเมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับมอบอาคาร (กรณีในสวนภูมิภาคใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมธนารักษมอบหมาย)  
 

                  จัดทําสัญญาเชาอาคาร เม่ือคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคารท่ีกอสรางใหเปน
กรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและแจงใหบริษัท              
ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จัดทําประกันภัยอาคารทันที และใหเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหผูเชาเดิมมา
จัดทําสัญญาเชาอาคาร  บัตรประจําตัวผูเชา  ใบสําคัญแสดงการเชา  รวมท้ังดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคาร 
ณ สํานักงานท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีท่ีตั้งอาคารนั้นตอไป 
 

 

4 

5 

6 

7 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552   
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
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12.  การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาอาคารราชพัสดุ 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา 

 

                  รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา    

1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด    
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902)  และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 

 

 

 

 

 

 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร 

3 
• เสนอผูมีอํานาจเพ่ือขออนุมัติหลักการ 
• ประกาศรับฟงความคิดเห็น 

4 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต  และแจงผูเชา 

1 

 
 

กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ                
คาเบี้ยประกันอัคคีภัยคางชําระ  หรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคาง
ท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 

ขอพึงระวัง 
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1.2  ตรวจสอบขอมูลการเชา  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลดังนี้ 
- ทะเบียนรายตัวผูเชา  
- ขอมูลสถานะผู เชา ขอเท็จจริงของอาคารราชพัสดุท่ีเชา เชน ระยะเวลาการเชา  

วัตถุประสงคการเชา  การชําระคาเชา  คาภาษี  เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขการเชาท่ีตองผูกพันตอเนื่อง  การทําสัญญา
ผูกพันเงินกู   

- ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน)   

- เง่ือนไขพิเศษอ่ืน การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  
- อัตราคาเชาจะตองมีการปรับปรุงหรือไม  

 

                    รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบแผนท่ีแสดง
เขตเชา  และตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ  หากเห็นวามีความจําเปนตองตรวจสอบสภาพอาคารราช
พัสดุและหรือเนื้อท่ีท่ีเชาใหม  เชน  ไมมีแผนที่เขตเชา  เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไวเกินกวา 
5 ปแลว  ก็ขอใหเจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนท่ีเขตเชาดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 
0406/ว 159  ลงวันท่ี  9 กรกฎาคม 2540) 
 

                   เสนอผูมีอํานาจเพ่ือขออนุมัติหลักการ /ประกาศรับฟงความคิดเห็น   เ มื ่อ
เจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ   

 3.1  พิจารณาอนุมัติหลักการใหเปลี ่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา  โดยเจาหนาที่จะตอง
พิจารณาเสนอวาจะใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาไดหรือไม ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร มีขอจํากัด
หรือไม ถาสมควรใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชามีเหตุผลอะไร 

 3.2  ลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น 

 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย   
-  วัตถุประสงค หรือสาระสําคัญของโครงการ หรือการอนุญาต 
-  เจาของโครงการ (กรมธนารักษ  สวนราชการผูใชประโยชน หรือจังหวัด แลวแตกรณี) 
-  รายละเอียดของท่ีราชพัสดุท่ีจะดําเนินการ 
-  ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
-  ประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการ หรือการอนุญาต 
-  ประมาณการคาใชจายท่ีผูประมูลไดหรือผูไดรับอนุญาตจะตองลงทุน  รวมท้ัง

ประมาณการรายไดท่ีทางราชการจะไดรับจากการจัดทําโครงการ หรือการอนุญาต 
(ถาสามารถประมาณการได) 

-  วิธีการ  ระยะเวลา  และสถานท่ีรับฟง 
 

 การเผยแพร  
 ใหนําประกาศดังกลาวปดไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีราชพัสดุท่ีจะจัดทําโครงการ หรือท่ีราชพัสดุท่ี
จะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค  หรือท่ีราชพัสดุท่ีอนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง  โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ ณ กรมธนารักษ  และสํานักงานเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู  
สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด  สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี  ท่ีวาการอําเภอ  และท่ีทําการ

3 

2 
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องคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตท่ีท่ีราชพัสดุตั้งอยู,  เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ  และโดย
วิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร   โดยจะตองประกาศใหประชาชนทราบไมนอยกวา 15 วัน  นับแตวันประกาศเปน
ตนไป  และจะตองมีกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นไมนอยกวา 7 วัน  นับถัดจากวันครบกําหนด
ระยะเวลาในประกาศรับฟงความคิดเห็น 

 การสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 
 เม่ือครบกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการ
รับฟงความคิดเห็นและประกาศใหประชาชนท่ัวไปทราบภายใน 15 วัน  นับแตวันเสร็จสิ้นการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน  และใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาอนุญาตใหผูเชาปลูกสราง
อาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง  หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใด ใหเสนอผูมีอํานาจ
จัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาตและแจงผูเชา  เม่ือไดรับผลการรับฟงความคิดเห็นแลว  
ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติรวบรวมรายละเอียดขอมูลเพ่ือจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

 4.1  อนุญาตใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา  โดยกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เชน ระยะเวลาการ
เชา (เริ่มตน - สิ้นสุด)  อัตราคาเชาแตละชวงเวลาท่ีชัดเจน  คาธรรมเนียม (ถามีหรือไดรับยกเวนเพราะเหตุใด)  
คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกันสัญญาเชา เงินภาษีบํารุงทองที่ (ถามี) เงินอื่น ๆ (ถามี) เง่ือนไขพิเศษ
และหรือเง่ือนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี) เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน     
     อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาอาคารนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทํา
บันทึกแสดงวิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ (ถามี) แนบทายบันทึกขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคการเชาเพ่ือใหผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย 

 4.2  ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจงให
ระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและในการบันทึก  คํายินยอมใหใส
เง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชา  คาธรรมเนียม
และเงินอ่ืน ๆ (ถามี) รวมท้ังจัดทําสัญญาเชาหรือหมายเหตุตอทายสัญญาเชาใหเปนสวนหนึ่งของสัญญาเชาและ
ทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 

4 

 
 

**** กรณีการอนุญาตใหผูเชาอาคารราชพัสดุเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาท่ีระบุไวในสัญญา ซ่ึงไมสงผล
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือสวนไดเสียเก่ียวกับประชาชนหรือชุมชน
ทองถ่ิน เชน การเชาอาคารธนาคาร  ขอเปลี่ยนเปนอาคารสํานักงานหรือโรงรับจํานํา  เปนตน  ไมตอง
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนกอน  โดยใหเจาหนาท่ีดําเนินการรวบรวมขอมูลและกําหนดเง่ือนไข
ตาง ๆ เสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาและแจงผูเชาไปใน
คราวเดียวกัน (รวมข้ันตอนท่ี 3 และข้ันตอนท่ี 4) 

    
 

ขอพึงระวัง 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 298/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการรับ 
     ฟงความคิดเห็นเม่ือปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา 
4.  หนังสือกรมธนารักษ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0318/ว 95 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2549  เรื่องซักซอม 
     ความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมท่ีราชพัสดุ 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406/ว 878  ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2537  เรื่องการ
โอนสิทธิการเชาและขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาท่ีราชพัสดุ 
 
 

 
 

1. การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาจะตองกําหนดเง่ือนไข
ท่ีสําคัญใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชานั้น และเพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถ
ชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได 

2. หากผูเชาขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาภายในระยะเวลา 2 ป  นับแตวันขอรับโอนสิทธิการเชา  
ใหพิจารณาคาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชาอีกครั้ง  โดยคิดในอัตราท่ีใหประโยชนแกทางราชการ
สูงสุด 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 13   การยื่นแบบภาษโีรงเรือนและที่ดิน (ตามแบบ ภ.ร.ด. 2) 3-76 

 

13.  การยื่นแบบประเมินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  (ตามแบบ  ภ.ร.ด. 2) 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

 คําแนะนํา      

                  กรอกขอมูลแบบ ภ.ร.ด. 2   ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอกขอมูลรายละเอียดของอาคารราชพัสดุ
ท่ีนําไปจัดใหเชาลงในแบบ ภ.ร.ด. 2 ใหครบถวน โดยขอแบบ ภ.ร.ด. 2 ไดจากหนวยงานปกครองทองถ่ินใน
เขตพ้ืนท่ีท่ีจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ  และกอนดําเนินการเสนอแบบ ภ.ร.ด. 2 ใหผูมีอํานาจลงนาม  ให
เจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม 
ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดในคราวเดียวกัน  (กรณีท่ีมีเงินชําระไมเพียงพอใหเรียกเก็บ
เงินคาภาษีกอนเพ่ือนําสงหนวยงานปกครองทองถ่ินภายในกําหนดตอไป) 
 

                 รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ รวบรวมรายละเอียดท่ีจัดทํานําเสนอผูมีอํานาจลงนาม
ใน  ภ.ร.ด. 2 และหนังสือแจงหนวยงานปกครองทองถ่ินของท่ีดินแปลงท่ีตั้งอาคาร เพ่ือประเมินภาษีโรงเรือน
และท่ีดินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

                 แจงผูเชา เมื่อไดรับใบแจงประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินจากหนวยงานปกครองทองถิ่น 
(ภ.ร.ด. 8) แลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหผูเชานําเงินคาภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินมาชําระ  ณ สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี หรือสํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี และให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติรวบรวมภาษีดังกลาวไปชําระแกหนวยงานปกครองทองถ่ินภายในเวลาท่ีกําหนด หรือถาเปน
กรณีร ัฐว ิสาหกิจ  องค กรของร ัฐ  จะมอบอํานาจให หน วยงานนั ้น เป นผู ชําระแทนโดยตรงในนาม
กระทรวงการคลังก็ได และใหหนวยงานนั้นสงสําเนาใบเสร็จรับเงินท่ีชําระคาภาษีแทนกระทรวงการคลังให
สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี/กรมธนารักษดวย นอกจากนี้เจาหนาท่ีตองตรวจสอบการชําระคาเชาและเงินอ่ืนวา            
มีคางชําระหรือไม ถามีก็ใหแจงรายละเอียดการคางชําระใหผูเชามาชําระในคราวเดียวกันดวย 

1 
• กรอกขอมูลแบบ ภ.ร.ด. 2 

2 
• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจลงนาม 

3 
• แจงผูเชา 

1 

2 

3 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 2 ขอ 13   การยื่นแบบภาษโีรงเรือนและที่ดิน (ตามแบบ ภ.ร.ด. 2) 3-77 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0401/ว 18  ลงวันท่ี 4  มีนาคม 2525  เรื่องการออกใบเสร็จรับเงิน 
     คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 3 ขอ 1   การขอแกไขแบบแปลนการกอสรางอาคารฯ 3-78 

 

สวนท่ี 3  กรณีดําเนินการระหวางกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ 

 
 1.  การขอแกไขแบบแปลนการกอสรางอาคารฯ        

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

 คําแนะนํา 

                  รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา   
1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก(พิมพ)/บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด       

(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี 
กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและบันทึกคําขอได (ในการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• ตรวจสอบแบบแปลน 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูไดรับสิทธิกอสราง 

1 

 
 

กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานการณเชาของผู ไดสิทธิกอสรางในเบื้องตนกอนวา               
มีคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินคางชําระหรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูได
สิทธิกอสรางชําระเงินคางท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 3 ขอ 1   การขอแกไขแบบแปลนการกอสรางอาคารฯ 3-79 

 

                  1.2  การตรวจสอบขอมูลการเชา/ขอมูลการกอสราง  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลดังนี้ 

- ทะเบียนรายตัว   

- ขอมูลสถานะผูไดสิทธิกอสรางจากผูเชา   
- ขอเท็จจริงในแปลงท่ีกอสราง เชน ระยะเวลาการกอสราง  การชําระคาตอบแทน  คาเชา  

คาภาษี  เงินอ่ืน ๆ  การทําสัญญาผูกพันเงินกู  แบบแปลนอาคารท่ีขอแกไข (กรณีแบบแปลนไมถูกตองใหแจงผูขอ
แกไขใหถูกตองกอน)   

- ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถ่ิน 
กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม  เปนตน)   

- ขอจํากัดอ่ืน ๆ  เง่ือนไขพิเศษอ่ืน  
 

                   ตรวจสอบแบบแปลน  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบแบบแปลนอาคารท่ีขอแกไข  ในกรณี 
ท่ีแบบแปลนไมถูกตองใหแจงผูขอใหแกไขแบบแปลนใหถูกตองกอนดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
 
          

                  กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูไดรับสิทธิกอสราง  เม่ือเจาหนาท่ีได
ตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

3.1  อนุญาตใหดําเนินการตามท่ีขอได  โดยเจาหนาท่ีจะตองพิจารณาเสนอวาจะอนุญาตให
ดําเนินการตามท่ีขอไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร  ถาสมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร  ตองกําหนด
เง่ือนไขอะไรบาง  เชน คาตอบแทนการใชประโยชนในที่ดิน คาธรรมเนียมการตรวจแบบ  เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน   
     อนึ่ง  ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตแกไขแบบแปลนอาคารนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชาท่ีเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมข้ึน/ลดลง คาธรรมเนียมตาง ๆ (ถามี) แนบทายบันทึกขออนุญาต
แกไขแบบแปลนอาคารเพ่ือใหผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย  

 3.2  ลงนามแจงใหผูไดสิทธิกอสรางมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดย
หนังสือท่ีแจงใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ี
กําหนดใหครบถวนเพ่ือให  ผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบ  
เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 

การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตใหแกไขแบบแปลนอาคาร จะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญให
ครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชานั้น เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมี
อํานาจอนุญาตหรือผูเชาได 

ขอพึงระวัง 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 3 ขอ 1   การขอแกไขแบบแปลนการกอสรางอาคารฯ 3-80 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2547   
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 3 ขอ 2   การขอโอนสิทธิการกอสรางอาคารฯ 3-81 

 

2.  การขอโอนสิทธิการกอสรางอาคารฯ  

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
  

 

 คําแนะนํา      

                   รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการไดสิทธิการกอสราง    
1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด    

(ดูแบบคําขอโอนและรับขอรับโอนสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3901)  และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอ 
ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการไดสิทธิการกอสราง 

2 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูไดรับโอน 

1 

 
 

 กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะการเชาของผูขอโอนสิทธิ (ผูไดสิทธิกอสราง) ใน
เบื้องตนกอนวามีคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินคางชําระหรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคาง
ชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 

 ใหบันทึกในคําขอวาระหวางผูขอโอนหรือผูขอรับโอนสิทธิการกอสรางอาคารจะใหบุคคลใดเปน 
ผูชําระคาธรรมเนียมการโอนสิทธิ หากไมมีการบันทึกไวผูรับโอนสิทธิตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมการโอน
สิทธิการกอสราง  (ดูคําแนะนํากรมธนารักษ ท่ี 1/2523 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2523) 

 

ขอพึงระวัง 
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1.2 ตรวจสอบขอมูลการไดสิทธิกอสราง  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาดังนี้ 
   1)  สถานะผูไดสิทธิการกอสราง  เชน  ระยะเวลาการกอสราง วัตถุประสงคการเชา/ระยะเวลาการเชา/
อัตราคาเชาในปจจุบัน การปฏิบัติผิดสัญญา การคางชําระคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินหรือเงินอ่ืน ๆ การนํา
สิทธิการเชาท่ีดินไปผูกพันเงินกู  รวมท้ังเง่ือนไขตาง ๆ ตามสัญญากอสราง  เปนตน 
   2) ข อจํากัดดานกฎหมาย เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน 
กฎหมายสิ่งแวดลอม ขอบัญญัติทองถ่ิน  เปนตน 
   3)  ขอจํากัดอ่ืน เชน นโยบายของจังหวัด กรมธนารักษ รัฐบาล หรือหนวยงานอ่ืน รวมท้ังการ
รองเรียนในแปลงดังกลาว 
   4)  ขอเท็จจริงของแปลงท่ีเชา เชน สภาพทําเล ราคาประเมินท่ีดิน จํานวนเนื้อท่ีกอสรางท่ีเพ่ิมข้ึน 
แผนท่ีแสดงเขตเชา/กอสราง 
 

                  กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต  และแจงผูไดรับโอน เม่ือเจาหนาท่ีดําเนินการตามข้ันตอน
ท่ี 1 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

 2.1  พิจารณาอนุญาตใหโอนสิทธิการกอสรางอาคาร  โดยดําเนินการดังนี้ 
 สรุปขอมูลสถานะของผูเชา ขอจํากัดดานกฎหมาย และดานอ่ืน ๆ  รวมท้ังขอเท็จจริงของ

แปลงท่ีเชา (ขอโอนสิทธิการกอสราง) เทาท่ีจําเปนและสําคัญซ่ึงจะมีผลกระทบตอการพิจารณาตัดสินใจอนุญาต
หรือไมอนุญาตของผูมีอํานาจ  

 เสนอเหตุผลประกอบวา เห็นควรอนุญาตหรือไมเพียงใด ดวยเหตุผลอะไร  
 ในทายบันทึกควรกําหนดเง่ือนไขใหผูโอนและหรือผูรับโอนจะตองปฏิบัติใหครบถวนใน

ประเด็นท่ีสําคัญ  เชน ระยะเวลาการเชา  (ตั้งแตเม่ือไร ถึงเม่ือไร) อัตราคาเชาท่ีตองชําระ (หรือแตละชวงถามีการ
ปรับปรุง) คาธรรมเนียมโอนสิทธิการกอสราง คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) หลักประกันสัญญากอสราง การปฏิบัติตาม
เง่ือนไขผูกพันตอเนื่อง หรือเง่ือนไขอ่ืน (ถามี)  เปนตน 
     อนึ่ง  ในการทําบันทึกเสนอขอโอนสิทธิการกอสรางอาคารนั้น ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาตอบแทน คาธรรมเนียมโอนสิทธิการกอสราง แนบทายบันทึกขออนุญาตโอนสิทธิ
การกอสรางอาคารเพ่ือใหผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย  
 
 
 
 
 
 
 

 2.2  ลงนามแจงใหผูขอรับโอนมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดย
หนังสือท่ีแจงใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและชําระเงิน
รวมท้ังการวางหลักประกันสัญญาการกอสรางท่ีผูรับโอนสามารถนํามาวางเปนหลักประกันไดตามระเบียบ และ
ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนใหผูโอนและผูรับโอนไดอานและทําความเขาใจให

2 

 
 

การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตโอนสิทธิการกอสรางจะตองกําหนดเง่ือนไขที่สําคัญให 
ครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผู ร ับโอนที่จะเปนผู เช าตอไปในอนาคต และเพื่อใหเจาหนาท่ี
สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูขอรับโอนได 

ขอพึงระวัง 
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ถูกตอง แลวเรียกเก็บคาตอบแทน  คาธรรมเนียมโอน  และเงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และจัดทําบันทึกตอทายสัญญา
กอสรางรวมท้ังทะเบียนรายตัวผูรับโอนสิทธิใหถูกตอง 
 นอกจากนี้ใหแจงผูขอโอนมาขอรับหลักประกันสัญญากอสรางคืน ถากรณีหลักประกันสัญญา
กอสรางเปนเงินสดใหนําหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่วางเปนหลักประกันสัญญากอสราง (กรณีสูญหายตองมี            
ใบแจงความของสถานีตํารวจ) มายื่นขอรับเงินคืนภายหลังผูรับโอนปฏิบัติตามเง่ือนไขและชําระเงินตาง ๆ 
ครบถวนแลว   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
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  3.  การขอรับสิทธิการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง 
แทนผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ เดมิท่ีถึงแกกรรม 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา      

                  รับคําขอ / ตรวจสอบเอกสารและขอมูลผูไดสิทธิกอสรางเดิม   
1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด 

(ดูแบบคําขอเชาท่ีราชพัสดุแทน ผูเชาเดิมท่ีถึงแกกรรม แบบ จป 3903)  และกอนท่ีผูขอเชาจะลงนามในคําขอ  
ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม                
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาท่ี                
ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณา
และบันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 

                1.2 ตรวจสอบเอกสารและขอมูลผูไดสิทธิกอสรางเดิม  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 
   1)  สถานะผูไดสิทธิการกอสราง  เชน  ระยะเวลาการกอสราง วัตถุประสงคการเชา/ระยะเวลา
การเชา/อัตราคาเชาในปจจุบัน  การปฏิบัติผิดสัญญา  การคางชําระคาตอบแทนการใชประโยชนในท่ีดินหรือ
เงินอ่ืน ๆ การนําสิทธิการเชาท่ีดินไปผูกพันเงินกู การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน  รวมท้ังเง่ือนไขตาง ๆ 
ตามสัญญากอสรางเปนตน 
   2)  ข อจํากัดดานกฎหมาย เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน 
กฎหมายสิ่งแวดลอม ขอบัญญัติทองถ่ิน  กฎหมายอุทยาน  กฎหมายปาไม  เปนตน 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบเอกสารและขอมูลผูไดสิทธิกอสรางเดิม  

2 
• รวบรวมขอมูลเสนอปดประกาศขอสืบสิทธิ 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอรับสิทธิการกอสราง 

1 
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   3)  ขอจํากัดอ่ืน เชน นโยบายของจังหวัด กรมธนารักษ รัฐบาล หรือหนวยงานอ่ืน รวมท้ังการ
รองเรียนในแปลงดังกลาว 

   4)  ขอเท็จจริงของแปลงท่ีเชา เชน สภาพทําเล ราคาประเมินท่ีดิน จํานวนเนื้อท่ีกอสรางท่ีเพ่ิมข้ึน 
แผนท่ีแสดงเขตเชา/กอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  การรวบรวมขอมูลเสนอปดประกาศการขอรับสิทธิการกอสราง   เม่ือเจาหนาท่ีได
ตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 1 แลว  หากเจาหนาท่ีพิจารณาเห็นวาไมมีขอจํากัดใด ๆ ในการ
หามโอนสิทธิการกอสราง  ก็ใหเสนอประกาศตอผูมีอํานาจเพ่ือลงนามในประกาศเรื่องการขอสืบสิทธิการ
กอสรางอาคารฯ แทนผูไดรับสิทธิเดิมท่ีถึงแกกรรมตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนดแลวนําประกาศดังกลาวปดไว
ในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีขอสืบสิทธิการกอสราง ท่ีวาการอําเภอ/เขต สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี/กรมธนารักษ   
(ถาหากท่ีดินบริเวณขอกอสรางมีท่ีทําการ อบต./กํานัน/ผูใหญบาน จะปดประกาศเพ่ิมเติมในสถานท่ีดังกลาว
ดวยก็ได) มีกําหนด 30 วัน นับแตวันปดประกาศ   

หากมีผูคัดคานในระหวางปดประกาศ 30 วัน  ใหเชิญคูกรณีมาเจรจาไกลเกลี่ยหาขอยุติกอน หาก
หาขอยุติไมไดและคูกรณีเปนทายาทดวยกันใหไดร ับสิทธิการเชารวมกัน แตถาหากมิใชทายาทดวยกันให
ดําเนินการฟองรองทางศาล แลวใหพิจารณาจัดใหเชาตามคําพิพากษาของศาล  และหากปดประกาศครบ 30 วัน
แลวไมมีผูใดคัดคาน  ใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3 ตอไป         
 

                  การกําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอรับสิทธิการกอสราง   เม่ือปด
ประกาศครบ 30 วันแลวไมมีผูใดคัดคานการขอรับสิทธิการกอสราง  ใหเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
แลวเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

3.1  พิจารณาอนุญาตใหผูขอรับสิทธิการกอสรางอาคารฯ แทนผูไดสิทธิเดิมท่ีถึงแกกรรมตอไปได 
โดยตองกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ  เชน ระยะเวลาการเชา (เริ่มตน - สิ้นสุด) อัตราคาเชา คาตอบแทนแตละ
ชวงเวลาท่ีชัดเจน คาธรรมเนียมการจัดใหเชาท่ีตองชําระหรือไดรับยกเวนเพราะเหตุใด  หลักประกันสัญญา
กอสราง เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  
 
 
 
 
 
 

2 

3 

 
 
ตองตรวจสอบการเปนทายาทใหชัดเจนวามีก่ีคน จัดลําดับทายาทใหถูกตองตามสิทธิแหงประมวล 
กฎหมายแพงและพาณิชย มีผูจัดการมรดกหรือไม มีพินัยกรรมหรือไม ทายาทคนใด สละสิทธิการ
เชา ทายาทคนใดเปนเจาของกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งปลูกสรางบนท่ีดิน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมิใชทายาทได
ครอบครองปลูกบานอาศัยบนท่ีดิน  มีการใหเชาชวงหรือใหบุคคลอ่ืนใชประโยชนบนท่ีดินหรือไม 

ขอพึงระวัง 

 
 
การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตรับสิทธิการกอสรางจะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญให 
ครบถวน ซ่ึงจะมีผลผูกพันตอผูขอสืบสิทธิการกอสรางท่ีจะเปนผูไดสิทธิการกอสรางตอไปในอนาคต และ
เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูขอรับสิทธิการกอสรางได  
 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 3 ขอ 3   การขอรับสิทธิการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแทนผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯเดิมที่ถึงแกกรรม 3-86 

 

3.2  ลงนามแจงใหผูขอรับสิทธิการกอสรางมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตาม
เง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใส
เง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือใหผูขอสืบสิทธิการกอสรางไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บ
คาตอบแทน  คาธรรมเนียมการจัดใหเชา (ถามี) และเงินอ่ืน ๆ และจัดทําบันทึกตอทายสัญญากอสรางอาคารฯ  
รวมท้ังทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15  
3.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 26  
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0403/ว 179 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2520  เรื่องชี้แจงขอหารือ 
     เก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
6.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 27 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2537  เรื่องการสงขอมูล 
     ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 3 ขอ 4   การขอรับสิทธิการกอสรางอาคารฯไปผูกพันเงินกู คํ้าประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูไดรับสิทธิกอสรางฯ 
หรือบุคคลภายนอก 

3-87 

 

  4.  การขอนําสิทธิการกอสรางอาคารฯ ไปผูกพันเงินกู  คํ้าประกันเงินกูหรือ 
เบิกเงินเกินบัญชีของผูไดรับสิทธิกอสรางฯ หรือบุคคลภายนอก 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา      

                  รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการกอสราง    
1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด (ดู

แบบคําขอนําสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพันเงินกู แบบ จป 04)  และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคํา
ขอใหเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติอานขอความในคําขอเพ่ือตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม                            
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ
จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการกอสราง 

2 
• การใหความยินยอม 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูไดรับสิทธิกอสราง 

1 

 
 

กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะของผูไดสิทธิกอสรางในเบื้องตนกอนวา มีคาตอบแทน
การใชประโยชนในท่ีดินคางชําระหรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูไดสิทธิการ
กอสรางชําระเงินคางท้ังหมดกอน จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 3 ขอ 4   การขอรับสิทธิการกอสรางอาคารฯไปผูกพันเงินกู คํ้าประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูไดรับสิทธิกอสรางฯ 
หรือบุคคลภายนอก 

3-88 

 

1.2  ตรวจสอบขอมูลการเชา  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลดังนี้ 
 ทะเบียนรายตัวผูไดสิทธิกอสราง  
 ขอมูลสถานะผูไดสิทธิกอสราง  
 ขอเท็จจริงในแปลงท่ีกอสราง เชน ระยะเวลาการเชา  การชําระคาตอบแทน เงินอ่ืน ๆ 

เงื่อนไขตามสัญญากอสราง การทําสัญญาผูกพันเงินกู ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม  เปนตน) 

 หลักเกณฑการอนุญาตใหนําสิทธิการปลูกสรางหรือสิทธิการเชาไปทําเง่ือนไขผูกพัน
ในทางการเงิน (เอกสารหมายเลข 3  แนบทายคําสั่งท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553) 
 

การใหความยินยอม   เม่ือตรวจสอบแลวเห็นวาไมมีขอหามหรือขอจํากัดใด ๆ  ใหเจาหนาท่ี
พิจารณาเสนอความเห็นและหนังสือใหความยินยอมนําสิทธิการกอสรางอาคารฯ ไปทําสัญญาผูกพันเงินกูตอ  
ผูมีอํานาจอนุญาตใหลงนามแจงผูไดสิทธิกอสรางเพ่ือใหนําไปยื่นตอธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นตอไป 

ท้ังนี้  เม่ือผูไดสิทธิกอสรางไดรับหนังสือใหความยินยอมจากสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีหรือกรมธนารักษ
แลว ผูไดรับสิทธิกอสรางจะตองนําหนังสือดังกลาวไปประกอบการยื่นขอกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ี
ระบุไวในหนังสือใหความยินยอม  และจะตองแจงถึงวัตถุประสงคของการกูเงินดวยวาจะนําเงินกูไปใชเพ่ือการใด  
โดยมีรายละเอียดของโครงการประกอบดวย  หากธนาคารหรือสถาบันการเงินไดอนุมัติการกูเงินแลว  ผูไดสิทธิ
กอสรางจะตองนําหลักฐานเอกสารการอนุมัตินั้นมายื่นตอสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีหรือกรมธนารักษเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตอไป 

 

                 กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูไดรับสิทธิกอสราง  
   เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติไดรับหลักฐานการอนุมัติการกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแลว  ให

จัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

3.1  พิจารณาอนุญาตใหนําสิทธิการกอสรางอาคารฯ ไปทําสัญญาผูกพันเงินกูตามท่ีขอตอไปได 
โดยในบันทึกเสนอขออนุญาตนั้นจะตองกําหนดเง่ือนไขการอนุญาต เชน การชําระคาธรรมเนียมอนุญาต ขอผูกพัน
ท่ีผูไดสิทธิกอสรางตองโอนสิทธิการกอสรางอาคารฯ ใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นหากผูไดสิทธิกอสราง
ผิดนัดชําระ และเง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเปน  

3.2  ลงนามใหผูไดสิทธิกอสรางมารับทราบและธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นมารับทราบและบันทึก
คํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข และเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการอนุญาต แลวหมายเหตุการอนุญาตใหนําสิทธิ
กอสรางอาคารฯ ไปผูกพันเงินกูกับธนาคารหรือสถาบันการเงินตอทายใหเปนสวนหนึ่งของสัญญากอสราง
อาคารฯ และทะเบียนรายตัวผูไดสิทธิกอสราง  
 
 
 
 
 
 
 

3 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 3 ขอ 4   การขอรับสิทธิการกอสรางอาคารฯไปผูกพันเงินกู คํ้าประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูไดรับสิทธิกอสรางฯ 
หรือบุคคลภายนอก 

3-89 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกรมธนารักษวาดวยการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการแกผู
เชาท่ีราชพัสดุในการนําสิทธิการเชาไปผูกพันเงินกู พ.ศ. 2546)   
3.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552   
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
5.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
 
 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 3 ขอ 5   การขอขยายระยะเวลากอสราง 3-90 

 

5.  การขอขยายระยะเวลากอสราง       

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา 

 

                  รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการไดสิทธิกอสราง    
1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) / บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด 

(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม   (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   1.2  การตรวจสอบขอมูลการไดสิทธิกอสราง  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัว             
ผูไดสิทธิกอสราง ขอมูลสถานะของผูไดสิทธิกอสราง ขอเท็จจริงในแปลงท่ีกอสราง เชน ระยะเวลาการกอสราง  
การชําระคาตอบแทน เงินอ่ืน ๆ  เง่ือนไขตาง ๆ ตามสัญญากอสราง  การทําสัญญาผูกพันเงินกู  ขอจํากัดดาน
กฎหมายตาง ๆ  (กฎหมายผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถ่ิน กฎหมายโบราณสถาน กฎหมาย
สิ่งแวดลอม  เปนตน)  ขอจํากัดอ่ืน ๆ   

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการไดสิทธิกอสราง 

2 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูไดสิทธิกอสราง 

1 

 
 

กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะของผูไดสิทธิกอสรางในเบื้องตนกอนวา มีคาตอบแทน
การใชประโยชนในท่ีดินคางชําระหรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูไดสิทธิการ
กอสรางชําระเงินคางท้ังหมดกอน จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 3 ขอ 5   การขอขยายระยะเวลากอสราง 3-91 

 

                 กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูไดรับสิทธิกอสราง  เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบ
รวบรวมขอมูลตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 1 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

2.1  พิจารณาอนุญาตใหดําเนินการตามท่ีขอได  โดยเจาหนาท่ีจะตองพิจารณาเสนอวาจะอนุญาตให
ดําเนินการตามท่ีขอไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร  ถาสมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร  ตองกําหนด
เง่ือนไขอะไรบาง เงินที่ตองเรียกเก็บมีอะไรบาง (ถามี)  เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 
0421/ว 213  ลงวันท่ี 1 กันยายน 2542) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 ลงนามแจงใหผูไดสิทธิกอสรางมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข             
โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ี
กําหนดใหครบถวนเพ่ือให ผูไดสิทธิกอสรางไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง  แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การอนุญาต  เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูไดสิทธิกอสรางใหถูกตอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552   
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
 
 
 

 
 

การกําหนดเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตใหขยายระยะเวลาการกอสราง จะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีสําคัญให
ครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูไดสิทธิกอสรางตอไปในสัญญากอสรางอาคารฯ นั้น เพ่ือให
เจาหนาท่ีสามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูไดสิทธิกอสรางได 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 3 ขอ 6   การตรวจรับมอบอาคารที่กอสราง 3-92 

 

6.  การตรวจรับมอบอาคารท่ีกอสราง  

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

 คําแนะนํา 

                  รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการกอสราง    
1.1  รับคําขอ  ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก(พิมพ)/บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด 

(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและบันทึกคํา
ขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการกอสราง 

2 
• เสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบ 

3 
• แจงผูไดสิทธิกอสราง / ทําสัญญาเชาอาคาร 

4 
• การคืนหลักประกันสัญญา 

1 

 
 

กอนย่ืนคําขอ  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะของผูไดสิทธิกอสรางในเบื้องตนกอนวา มีคาตอบแทน
การใชประโยชนในท่ีดินคางชําระหรือเงินอ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูไดสิทธิการ
กอสรางชําระเงินคางท้ังหมดกอน จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 3 ขอ 6   การตรวจรับมอบอาคารที่กอสราง 3-93 

 

                  1.2  ตรวจสอบขอมูลการกอสราง  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบรายละเอียดวาผูไดรับสิทธิ
กอสรางไดปฏิบัติตามสัญญากอสรางอาคารฯ ถูกตองครบถวนหรือไม และเจาหนาท่ีผูควบคุมการกอสรางได
รายงานผลการดําเนินการกอสรางไวอยางไร การกอสรางเสร็จเรียบรอยเปนไปตามเง่ือนไขของสัญญาหรือไม   
มีการขอแกไขปรับปรุงหรือตอเติม ดัดแปลงอาคารหรือไม  การชําระคาตอบแทน หรือเงินอ่ืน ๆ ครบถวน
หรือไม  
 

                 เสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบ  เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 1 แลว  ใหเจาหนาท่ีพิจารณาเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร
(กรณีในสวนภูมิภาคใหดําเนินการตามท่ีอธิบดีกรมธนารักษมอบหมาย)  เพ่ือตรวจรับมอบอาคารตามข้ันตอน
และระเบียบท่ีกรมธนารักษกําหนดตอไป (ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 40  ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2533 
และ ท่ี กค 0406/ว 15  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2534) 
 

                     แจงผูไดสิทธิกอสราง/ทําสัญญาเชาอาคาร  เม่ือคณะกรรมการไดตรวจรับมอบอาคารเปน
กรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงผูได สิทธิกอสรางมา
ทําสัญญาเชาอาคาร โดยใหใชวันเริ่มตนของระยะเวลาการเชาอาคารในวันท่ีนายชางโยธารับรองวาอาคารดังกลาว
กอสรางถูกตองตามแบบแปลนเงื่อนไขทุกประการ และดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารนานป ณ  
สํานักงานท่ีดินในเขตทองท่ีนั้น แลวรีบแจงบริษัทประกันภัยท่ีกรมธนารักษกําหนด เพ่ือรับประกันอัคคีภัย
อาคารดังกลาวทันที พรอมท้ังสํารวจรายการสิ่งปลูกสรางดังกลาวข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุตอไป  
 

                   คืนหลักประกันสัญญากอสราง  เม่ือครบกําหนด 1 ป  นับแตวันท่ีทางราชการไดรับมอบ
อาคารหรือสิ่งปลูกสรางแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาลงนามแจงผูเชามารับ
หลักประกันสัญญาคืน  โดยในกรณีท่ีสัญญากําหนดใหสิทธิผูกอสรางสามารถสงมอบสิ่งปลูกสรางบางสวนได  
ใหคืนหลักประกันสัญญาตามสัดสวนท่ีรับมอบเม่ือครบกําหนด 1 ป 
 ท้ังนี้  การคืนหลักประกันท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัท
เงินทุน  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลา  ใหรีบสงตนฉบับหนังสือคํ้าประกันคืน
ใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว  พรอมกับแจงใหธนาคารหรือบริษัทเงินทุน
ผูคํ้าประกันทราบดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 

4 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 4   การดําเนินการปรับปรุงอัตราคาเชาที่ราชพัสดุ 3-94 

 

สวนท่ี 4  การดําเนินการปรับปรุงอัตราคาเชาท่ีราชพัสด ุ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการปรับปรุงอัตราคาเชาท่ีราชพัสดุ 
 ในการปรับปรุงอัตราคาเชาท่ีราชพัสดุโดยปกติจะปรับปรุงอัตราคาเชาเม่ือสัญญาเชาเดิมสิ้นสุด
โดยมีหลักเกณฑการปรับปรุงตามคําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 ดังนี้ 

1) กรณีสัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาเกินกวา 5 ป  ใหพิจารณาปรับปรุงคาเชาเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 
ของอัตราคาเชาเดิมทุก 5 ป  

2) กรณีตออายุสัญญา  ใหพิจารณาปรับปรุงคาเชาเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 ของอัตราคาเชาเดิมทุก 
5 ป นับแตวันท่ีกําหนดอัตราคาเชาหรือไดมีการปรับปรุงคาเชาเพ่ิมข้ึน  สําหรับการเชาท่ีดินเพ่ืออยูอาศัยหรือ
เพ่ือประกอบการเกษตร  หากอัตราคาเชาท่ีเรียกเก็บอยูมีความเหมาะสมแลว  จะไมปรับปรุงเพ่ิมข้ึนก็ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ในการกําหนดใหปรับปรุงคาเชาเพ่ิมข้ึนในการตออายุสัญญาแตละครั้งนั้น สิ่งสําคัญท่ีสุด

คือจะตองตรวจสอบใหชัดเจนวามีการปรับปรุงอัตราคาเชาครั้งสุดทายเม่ือใด (วัน/เดือน/ป) และมี
อัตราคาเชาเทาใด  และในการปรับปรุงคาเชานั้นมีผลถึงเม่ือใด (วัน/เดือน/ป) เชน ปรับปรุงคาเชาเพ่ิม
รอยละ 15 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 แตจัดทําสัญญาเชามีระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันท่ี                 
1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงกรณีนี้แมจะสิ้นสุดสัญญาเชา 3 ป คาเชาเดิม             
(ท่ีปรับปรุงรอยละ 15 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2555) ก็ยังมีผลตอเนื่องจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ดังนั้น หากตออายุสัญญาเชาตอไปอีก 3 ป  จะตองคิดคาเชาในชวง 2 ป (ตั้งแต 1 มกราคม 
2558 - 31 ธันวาคม 2559) ในอัตราคาเชาเดิม สําหรับคาเชาตามสัญญาอีก 1 ป  (1 มกราคม 
2560 - 31 ธันวาคม 2560) ใหคิดคาเชาเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 ของอัตราคาเชาเดิม (ป 2559)  เปนตน   
 นอกจากนี้คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 ขอ 2.3 
ยังไดกําหนดใหมีการเพ่ิมคาเชากรณีท่ีผูเชานําท่ีราชพัสดุไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชนโดยไดรับ
อนุญาตนั้น กําหนดใหเพ่ิมคาเชาข้ึนอีกรอยละ 25 ของอัตราคาเชาเดิม เฉพาะสวนท่ีนําไปใหเชาชวงหรือ
จัดหาประโยชน แตถาหากเปนกรณีท่ีนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต  ใหเรียก
เก็บคาปรับในอัตราเทากับคาเชา 3 ป  โดยใหปรับปรุงอัตราคาเชาใหเปนไปตามประเภทหรือลักษณะท่ี
นําไปใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนกอน  ท้ังนี้  ใหใชบังคับถึงกรณีท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินได
ยินยอมใหดําเนินการไปโดยยังไมไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษดวย   ซ่ึงการเพ่ิมคาเชาดังกลาวท้ัง 2 
กรณีนั้นเปนการเพ่ิมคาเชา เพราะเหตุจากการใชท่ีราชพัสดุนอกเหนือจากการใชประโยชนตามปกติของผูเชา
ซ่ึงอยูในระหวางอายุสัญญาเชา ดังนั้น หากผูเชาไดขอยกเลิกการนําที่ราชพัสดุไปใหเชาชวงหรือจัดหา
ประโยชนแลว ผลของการเพ่ิมคาเชาก็จะสิ้นสุดทันที   

 การปรับปรุงอัตราคาเชาจะตองดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553   
สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  ใหนํามาใชในการปรับปรุงอัตราคาเชาท่ีราชพัสดุแบบเหมาจายดวย 
(ดูบันทึกกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/15216  ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2549) 

ขอพึงระวัง 
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สวนท่ี 5  การดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือดําเนินคดีฟองขับไล 
 

1.  การบอกเลิกสัญญา 
 การบอกเลิกสัญญาจะกระทําเมื่อเปนทางเลือกสุดทายในการบริหารสัญญานั้น ๆ เพราะ
โดยผลแหงการบอกเลิกสัญญาอาจเกิดปญหาอ่ืนๆ ติดตามมาตองแกไขอีกหลายประการ  เชน การท่ีคูสัญญา
เดิมประวิงการยึดหนวงตัวทรัพยท่ีตองสงมอบคืนหลังการบอกเลิกสัญญา  เปนตน 
 เ มื ่อการบอกเลิกสัญญาเปนสิ ่ง ที ่หลีก เลี ่ยงไมไดในการบริหารสัญญานั ้น ๆ อีกตอไป                
ใหดําเนินการดังนี้ 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 
 คําแนะนํา 

 ตรวจสอบการผิดสัญญา    ตรวจสอบใหชัดเจนวามีเหตุท่ีสมควรบอกเลิกสัญญาอยางแทจริง 
และพิสูจนไดเปนขอมูลเชิงประจักษ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการนําสืบพยานหลักฐานหากกรณีมีปญหา
ตอเนื่องจนตองดําเนินคดี เชน การไมยอมปลูกสรางตอไปตามสัญญากอสราง การไมชําระคาเชาตามท่ี
กําหนด การกอความเดือดรอนรําคาญเปนท่ีนารังเกียจแกผูพบเห็น  การตอเติม ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
โดยไมไดรับอนุญาต  เปนตน  

 
 
 

1 
• ตรวจสอบการผิดสัญญา 

2 
• รวบรวมเอกสาร  พยานหลักฐาน 

3 
• เสนอผูมีอํานาจบอกเลิก 

4 
• แจงหนังสือบอกเลิก 

5 
• ตรวจสอบการปฏิบัติตามหนังสือแจงบอกเลิกสัญญา 

1 
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 รวบรวมเอกสารพยานหลักฐาน เม่ือพบเหตุท่ีสมควรบอกเลิกสัญญาแลว ใหจัดหาหลักฐาน

ประกอบเหตุแหงการเลิกสัญญาไวในเบื้องตน เชน บันทึกภาพถายอาคารท่ีกอสรางไมแลวเสร็จ ถายภาพทะเบียน
รายตัวผูเชาท่ีแสดงถึงการคางชําระคาเชาตั้งแตเม่ือใด บันทึกถอยคําของพยานท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญไวเปน
หลักฐานลงลายมือชื่อไวชัดเจนเพ่ือแสดงพฤติการณท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญ 
 

 การเสนอผูมีอํานาจบอกเลิกสัญญา  การเสนอเรื่องตอผูมีอํานาจในกรมธนารักษใหเสนอเรื่องตอ
อธิบดีกรมธนารักษ  สวนในจังหวัดตาง ๆ ใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัด โดยเสนอสรุปความเปนมา แสดงเหตุท่ี
จําเปนตองบอกเลิกสัญญาพรอมหลักฐานเบื้องตน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีเปนตัวเงิน และ/หรือความเสียหายตอ
ภาพลักษณท่ีเกิดข้ึนในกรณีกอใหเกิดเหตุอ่ืนนอกจากตัวเงิน เชน นําสถานท่ีเชาไปเปนท่ีตั้งของบอนการพนัน  เปนตน 
 

 แจงหนังสือบอกเลิกสัญญา   ในการเสนอเรื่องตอผูมีอํานาจใหกําหนดระยะเวลาพอสมควร
เพ่ือใหโอกาสแกผูถูกบอกเลิกสัญญาดวย เชน ใหนําคาเสียหายมาชําระภายในจํานวนวันท่ีกําหนดใหออกและ
สงมอบสถานท่ีเชาคืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  โดยหากมีกําหนดไวในสัญญาก็จะตองกําหนดเง่ือนเวลาใหเปนไป
ตามนั้น  หรือหากเปนสัญญาท่ีไมมีกําหนดเวลา การบอกเลิกจะตองเปนไปตามเง่ือนเวลาท่ีกฎหมายกําหนดให
บอกเลิกลวงหนาดวย  ในสวนกรมธนารักษเม่ือดําเนินการขอนี้เสร็จใหสงเรื่องใหกลุมงานกฎหมายดําเนินการ
ตอไป  ในสวนของจังหวัดตาง ๆ ควรเสนอหนังสือเพ่ือการบอกเลิกสัญญาไปยังคูสัญญาโดยใหผูมีอํานาจลงนาม
ไปในคราวเดียวกันกับการเสนอเรื่องในการบอกเลิกสัญญา และการสงหนังสือบอกเลิกสัญญาใหสงโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ (ใบเหลือง) ไปยังท่ีอยูท่ีคูสัญญาระบุไวในการสงเอกสาร หากไมมีใหสงไปยังท่ีอยูท่ีระบุไวใน
สัญญา ท้ังนี้ หนังสือบอกเลิกสัญญาเปนการใชสิทธิตามสัญญาท่ีคูกรณีผูกพันกัน เหตุท่ีจะบอกเลิกหรืออํานาจ
ในการบอกเลิกสัญญาจึงตองมาจากเง่ือนไขในสัญญา ซ่ึงตองระบุไวใหชัดเจนดวยวา อาศัยอํานาจตามสัญญา
ขอใด เหตุมาจากอะไรในการบอกเลิกสัญญา 
 ในการสงหนังสือบอกเลิกสัญญา หากไมมีผูรับใหสงอีกครั้งไปยังท่ีอยูตามท่ีปรากฏในทะเบียนบาน หาก
คนไมพบชื่อในทะเบียนบาน ณ สํานักงานทะเบียนราษฎร ใหนําไปปดไว ณ สถานท่ีกอสรางหรือสถานท่ีเชา โดยให
เจาหนาท่ีผูปดประกาศตองทําบันทึกแสดงการปดเอกสารรายงานตอผูบังคับบัญชาไวเปนหลักฐานหลังการ               
ปดเอกสารเสร็จสิ้นดวย 
 

                ตรวจสอบการปฏิบัติตามหนังสือแจงบอกเลิกสัญญา  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาท่ี
ระบุในหนังสือบอกเลิกสัญญาแลว ใหตรวจสอบวามีการปฏิบัติตามที่ไดมีการบอกเลิกสัญญาแลวหรือไม  
โดยผูตรวจสอบตองทําบันทึกรายงานผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐานดวย หากไมมีการดําเนินการตามท่ีมีการ
บอกเลิกสัญญา และไมมีการติดตอกลับมาจากคูสัญญา ใหดําเนินการในข้ันตอนการดําเนินคดีตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 

4 

5 

 
 
 ระยะเวลาการปฏิบัติเม่ือเลิกสัญญา  นาจะมีกําหนดไวแลวในสัญญาจึงไมอาจกําหนดเวลาข้ึน

ใหมตามความเหมาะสม เพราะคูสัญญาไดกําหนดหนาท่ีและระยะเวลาท่ีจะปฏิบัติไวแลว 
 การบอกเลิกสัญญาจะใหมีผลตั้งแตเม่ือใดตองคํานึงถึงขอกําหนดตามกฎหมายและขอกําหนดใน

สัญญาดวย   

 

ขอพึงระวัง 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 3 

 

สวนที่ 5 ขอ 2   การดําเนินคดีฟองขับไล 3-97 

 

2.  การดําเนินคดีฟองขับไล 

 การดําเนินคดีอาจเปนผลมาจากการบอกเลิกสัญญาหรือไมก็ได  เชน การดําเนินคดีกับผูเชาเดิม
อาจตองมีการบอกเลิกสัญญา การดําเนินคดีกับผูบุกรุกท่ีราชพัสดุซ่ึงไมใชการเชาเดิมก็ไมจําเปนตองมีการบอกเลิก
สัญญา 
 หลักท่ีแทจริงในการดําเนินคดีเพ่ือกดดันใหคูกรณีปฏิบัติตามขอเรียกรองของทางราชการ และ
วิธีการดําเนินคดีใหดําเนินการดังนี้ 
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา 

 ตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐาน     ตรวจสอบเหตุในการท่ีจะดําเนินคดีวา มีพยานเอกสาร 
พยานบุคคล ท่ีสามารถใชยืนยันขอเท็จจริงในการดําเนินคดีไดหรือไม (โดยการตรวจสอบนี้เปนเพียงใหทราบ
วา มีพยานอยูท่ีใดบาง เปนใครบาง) ในกรณีตองขับไลออกจากท่ีราชพัสดุและสามารถทําแผนท่ีไดควรจัดทําแผนท่ี
ใหเรียบรอย โดยจัดทําเปนแผนที่สังเขป แสดงอาณาเขตท่ีราชพัสดุ อาณาเขตท่ีถูกบุกรุก เพ่ือเตรียมยื่น
ประกอบในการดําเนินคดี  (ควรใชกระดาษขนาด A4) 
 
 
 

1 
• ตรวจสอบพยาน  เอกสารหลักฐาน 

2 
• กําหนดคาเสียหาย 

3 
• เสนอผูมีอํานาจดําเนินคดีใหมอบอํานาจ 

4 
• แตงตั้งเจาหนาที่ประสานงาน 

1 
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 กําหนดคาเสียหาย   ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกทางราชการท่ีสามารถคิดคํานวณเปนตัวเงินได
และสมควรเรียกรอง ตองคิดคํานวณเรียกรองจากการฟองคดีใหครบถวนตามที่ประสงคในการดําเนินคดี
ครั้งเดียวกัน โดยจัดทํารายการคํานวณคาเสียหายโดยพิมพแสดงจํานวน และวิธีคิดคํานวณมาจากฐานใด ระเบียบใด 
คํานวณในแตละชวงเวลา วัน เดือน ป เปนเงินเทาใด คาปรับ เงินเพ่ิม อัตราดอกเบี้ย เปนจํานวนเทาใด รวมแลว
เปนจํานวนคาเสียหายท่ีจะเรียกรองท้ังสิ้นเทาใด 

 
               เสนอผูมีอํานาจดําเนินคดีใหมอบอํานาจ   เสนอเรื่องขอดําเนินคดีตอผูมีอํานาจในสวน
กรมธนารักษใหเสนอเรื่องตออธิบดีกรมธนารักษ ในสวนของจังหวัดตาง ๆ ใหเสนอเรื่องตอผูวาราชการจังหวัด 
โดยสรุปความเปนมา แสดงเหตุที่จําเปนตองดําเนินคดี พรอมจํานวนความเสียหายท่ีเปนตัวเงิน (ถามี) เพ่ือขอ
อนุมัติในคราวเดียวกันท้ังหมด ในสวนกรมธนารักษหลังจากไดรับอนุมัติแลวใหสงเรื่องใหกลุมงานกฎหมาย
ดําเนินการตอไป ในสวนของจังหวัดตาง ๆ ใหแนบเสนอหนังสือถึงสํานักงานอัยการซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินคดี  ใหผูวาราชการจังหวัดลงนามไปดวยในคราวเดียวกัน โดยตองแนบใบแตงทนายความอยางนอย 
2  ฉบับ (ดูตัวอยางใบแตงทนาย) ใหผูวาราชการจังหวัดลงนามสงไปใหสํานักงานอัยการพรอมเอกสารประกอบ
ตาง ๆ ท่ีจําเปน เชน สรุปขอเท็จจริง กฎกระทรวงฯ หนังสือมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินคดีแทน
กระทรวงการคลัง และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวาจําเปน (ดูตัวอยางหนังสือมอบอํานาจเฉพาะคดีอาญาและคดีแพง 
/เฉพาะคดีแพงขอแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน /เฉพาะคดีแพง) 
 

                แตงตั้งเจาหนาที่ประสานงาน   ในการดําเนินคดีตองแตงตั้งเจาหนาท่ีเปนผูประสานงานคดีกับ
พนักงานอัยการผูรับผิดชอบคดีไวดวยทุกคดีเพ่ือความรวดเร็วและเรียบรอยในการดําเนินคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

3 

4 

 
 

 การดําเนินคดีท่ีกลาวมาขางตนเปนเรื่องท่ีสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเขาเปนหนวยงาน
ดําเนินการเอง โดยปกติหากที่ดินบริเวณที่จะดําเนินคดีฟองขับไลมีหนวยงานครอบครองใช
ประโยชนอยู ควรมอบอํานาจใหหนวยงานนั้น ๆ เปนผูรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด โดย
ดําเนินการตามขั้นตอนขอ 1 - 4 โดยแนบหนังสือมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดลงนามพรอม
หนังสือนําสงหนังสือมอบอํานาจนั้น ๆ ถึงหนวยงานท่ีครอบครองท่ีดิน   

 ในการมอบอํานาจใหสวนราชการอ่ืนดําเนินการแทนภายใตเหตุผลท่ีวา ผูครอบครอง
ใชประโยชนตองดูแลท่ีดินดังเชนวิญูชน จึงตองเขาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในท่ีดินดวย และการมอบ
อํานาจควรประสานงานกับหนวยงานท่ีจะมอบอํานาจใหวา ประสงคจะมอบอํานาจใหบุคคลใด 
ตําแหนงใด และการมอบอํานาจในสวนนี้เปนการมอบอํานาจในสวนของการดําเนินคดีแพง หากไมมี
การรองขอมาอยางชัดเจนไมควรมอบอํานาจในการดําเนินคดีอาญาใหหนวยงานใด ๆ โดยพละการ  
เพราะหากมีการรองเรียนเก่ียวกับการใชอํานาจท่ีมอบไปโดยไมเหมาะสมผูวาราชการจังหวัดในฐานะ 
ผูมอบอํานาจก็ตองเขารวมรับผิดชอบในการดําเนินการในฐานะผูมอบอํานาจดวย 

 

ขอพึงระวัง 
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หมวด 4 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น 
 

 1. กรณีเอกชนกอสรางสะพานขามคลอง ทําทางเชื่อม วางทอระบายน้ํา ปกเสา
พาดสายไฟฟา  วางทอประปา  วางสายโทรศัพท  ทําทางเขา -  ออก  หรือดําเนินการอ่ืนใด
ในลักษณะเดียวกันในที่ราชพัสดุ 

     1.1  การดําเนินการโดยขออนุญาต   

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 
 
 

1 
• รับคําขอ 

2 
• ตรวจแบบแปลน / รวบรวมขอมูล 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

4 
• แจงผูขอ / สวนราชการผูครอบครอง 

4 
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 คําแนะนํา 

                   การรับคําขอ    ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด 
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป. 3902) และกอนที่ผู ขอจะลงนามในคําขอให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามวัตถุประสงคท่ียื่นหรือไม (ดู
หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2524)  และในการรับคําขอเจาหนาท่ีผู
ปฏิบัติจะตองตรวจเอกสารหลักฐานพรอมกับแบบแปลนและเอกสารประกอบแบบท่ีขอทําการกอสราง เชน 
แผนท่ีแสดงตําแหนงหรือบริเวณท่ีขอดําเนินการ หนังสือยินยอมของสวนราชการผูครอบครองใชประโยชน 
หนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบวาการดําเนินการดังกลาวไมกอใหเกิดปญหาดานการจราจร เปนตน 
(ถาไมมีหนังสือยินยอมหรือหนังสือรับรองดังกลาวใหแจงผูขอดําเนินการกอน  หรือจะบันทึกเสนอผูมีอํานาจลง
นามแจงหนวยงานนั้นเพ่ือใหความยินยอมหรือรับรองก็ได) 
 ในการรับคําขอ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่น
คําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและบันทึกคําขอได 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                   การตรวจแบบแปลนและรวบรวมขอมูล  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอเท็จจริงใน
แปลงท่ี ยื่นขอ เชน  จัดทําแผนที่  เนื ้อที่  ราคาประเมินที่ดิน  ขอจํากัดดานตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  
กฎหมายโบราณสถาน  กฎหมายควบคุมอาคาร  ขอบัญญัติทองถ่ิน  กฎหมายสิ่งแวดลอม  เปนตน)  พรอมท้ัง
ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารประกอบตาง ๆ 
 

                   การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจ เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลว 
เจาหนาท่ีจะตองพิจารณาเสนอผูมีอํานาจวาเห็นสมควรอนุญาตหรือไม ถาไมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร ถา
เห็นควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร  มีขอจํากัดตาง ๆ ในพ้ืนท่ีอยางไรบาง ตองกําหนดเง่ือนไขอะไรบาง  เชน  อัตรา
คาตอบแทน  คาธรรมเนียมรังวัด  คาธรรมเนียมตรวจแบบ  เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และเง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเปน 
 
 
 
 

1 

2 

3 

 
 

- ในการรับคําขอ  หากผูขอไมสามารถอานและเขียนหนังสือได  ควรใหญาติหรือบุคคลท่ีรวม 
เดินทางมากับผูขอลงนามเปนพยานในคําขอดวย 

- ถาเปนการมอบอํานาจใหดําเนินการแทน  จะตองมีหนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมายดวย  

- หากเปนการขอใชประโยชนในท่ีดินราชพัสดุเพ่ือเปนทางเขา-ออก  หรือกอสรางสะพานทางเชื่อม
จะตองเปนการขอใชประโยชนในท่ีดินราชพัสดุเพ่ือเปนทางเขา-ออกสูท่ีดินของผูยื่นคําขอ  ซ่ึงผูยื่นคําขอเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดินเทานั้น 
 

ขอพึงระวัง 
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                   การแจงผูขอ/สวนราชการผูครอบครอง    เม่ือผูมีอํานาจอนุญาตแลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ          
ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหผูขอมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยหนังสือท่ีแจงให
ระบุรายละเอียดของเงื่อนไข ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและจํานวนเงินที่ตองชําระ และเมื่อผูขอมา
รับทราบเงื่อนไขและชําระเงินครบถวนแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงให
หนวยราชการ ผูครอบครองท่ีราชพัสดุนั้นรับทราบเง่ือนไขท่ีผูขอตองปฏิบัติตอไปดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 51  ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2547 
6.  มติคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ  ครั้งท่ี 1/2547  เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2547 
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     1.2 การดําเนินการโดยไมไดรับอนุญาต 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

 คําแนะนํา 

                   การตรวจสอบพบ    เม่ือเจาหนาท่ีไปตรวจสอบพ้ืนท่ีแลวพบวาเอกชนไดปลูกสรางอาคาร
กอนไดรับอนุญาต (รวมถึงภายหลังการยื่นคําขอแลว) ใหเจาหนาท่ีรีบรายงานการกอสรางอาคารโดยไมไดรับ
อนุญาตตอผูมีอํานาจสั่งการตามระเบียบโดยเร็ว 
 

                การรวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอเท็จจริงในแปลง
ท่ีกอสราง  เชน  จัดทําแผนท่ี  เนื้อท่ี  ราคาประเมินท่ีดิน  ขอจํากัดดานตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง  กฎหมาย
โบราณสถาน  กฎหมายควบคุมอาคาร  ขอบัญญัติทองถ่ิน  กฎหมายสิ่งแวดลอม  เปนตน)  พรอมท้ังตรวจสอบ
แบบแปลนและเอกสารประกอบตาง ๆ  รวมท้ังขอเท็จจริงและเสนอหนังสือใหผูมีอํานาจลงนามแจงให            
ผูกอสราง (ผูละเมิด) ระงับการกอสรางทันที  และหากบริเวณกอสรางนั้นมีสวนราชการครอบครองก็ใหมี
หนังสือแจงขอความยินยอมกอน รวมท้ังหากการปลูกสรางนั้นยังไมผานการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น
ใหแจงผูกอสราง (ผูละเมิด) จัดทําแบบแปลนอาคารนําไปยื่นขออนุญาตตอพนักงานทองถิ่นเพื่อมีคําสั่งกอน 
เม่ือเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งเปนที่ยุติวาใหคงสภาพอาคารไวและสวนราชการผูครอบครองใหความยินยอม
แลว ก็ใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 3  ตอไป ถาหากเจาพนักงานทองถ่ินไมใหคงสภาพอาคารท่ีกอสรางหรือสวน
ราชการผูครอบครองไมยินยอม ตองใหผูกอสรางรื้อถอนออกไป 
 
 

1 
• ตรวจสอบพบ 

2 
• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ 

3 
• แจงผูกอสราง / สวนราชการผูครอบครอง  

4 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 

1 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 4 

 

ขั้นตอนและวธิีปฏิบัติในการจัดทาํสัญญาตางตอบแทนอื่น 4-5 

 

                   การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจ  ถาเปนกรณีท่ีสวนราชการท่ีครอบครองยินยอมและ             
เจาพนักงานทองถ่ินเห็นควรใหคงสภาพอาคารไวก็ใหผูกอสราง (ผูละเมิด)  จัดสงแบบแปลนอาคาร พรอมหนังสือ
รับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุม กับรายการคํานวณ (ถาจําเปนตองมี
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตนั้น และใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจวา
เห็นสมควรอนุญาตหรือไม ถาไมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร ถาเห็นควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร  มีขอจํากัดตาง ๆ 
ในพ้ืนท่ีอยางไรบาง ตองกําหนดเง่ือนไขอะไรบาง  เชน  อัตราคาตอบแทน  คาธรรมเนียมรังวัด  คาธรรมเนียม   
ตรวจแบบ  คาปรับ เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และเง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเปน   
 

                   การแจงผูขอ/สวนราชการผูครอบครอง    เม่ือผูมีอํานาจอนุญาตแลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ          
ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหผูกอสราง (ผูละเมิด) มารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดโดย
หนังสือท่ีแจงใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไข ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและจํานวนเงินที่ตองชําระ และ
เม่ือผูขอมารับทราบเง่ือนไขและชําระเงินครบถวนแลว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนาม
แจงใหหนวยราชการผูครอบครองท่ีราชพัสดุนั้นรับทราบเง่ือนไขท่ีผูขอตองปฏิบัติตอไปดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 51  ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2547 
6.  มติคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ  ครั้งท่ี 1/2547  เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2547 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 4 

 

ขั้นตอนและวธิีปฏิบัติในการจัดทาํสัญญาตางตอบแทนอื่น 4-6 

 

 2.  กรณีรัฐวิสาหกิจขอกอสรางสะพานขามคลอง ทําทางเช่ือม วางทอระบายน้ํา           
ปกเสาพาดสายไฟฟา  วางทอประปา  วางสายโทรศัพท  ทําทางเขา -  ออก  หรือดําเนินการ
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกันในที่ราชพัสดุ 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา 

                   การรับหนังสือของหนวยงานผูขอ   เมื่อไดรับหนังสือจากหนวยงานผูขออนุญาต ให
เจาหนาท่ีตรวจสอบ  สิ่งท่ีสงมาดวยใหครบถวน เชน แบบแปลนและเอกสารประกอบแบบท่ีขอทําการกอสราง  
แผนท่ีแสดงตําแหนงหรือบริเวณท่ีขอดําเนินการ  หนังสือยินยอมของสวนราชการผูครอบครองใชประโยชน  
หนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบวาการดําเนินการดังกลาวไมกอใหเกิดปญหาดานการจราจร เปนตน  
(ถาไมมีหนังสือยินยอมหรือหนังสือรับรองดังกลาวใหแจงผูขอดําเนินการกอน หรือจะบันทึกเสนอผูมีอํานาจ 
ลงนามแจงหนวยงานนั้นเพ่ือใหความยินยอมหรือรับรองก็ได) หากมีเอกสารไมครบถวนใหหมายเหตุเอกสารท่ี
ไมครบไวใหชัดเจน เพ่ือเจาหนาท่ีผูตรวจสอบเอกสารและรวบรวมขอมูลจะไดดําเนินการประสานหนวยงานนั้น
ใหสงเอกสารท่ีไมครบตอไป 
 

                     การตรวจแบบแปลนและรวบรวมขอมูล   ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบขอเท็จจริงใน
แปลงท่ียื่นขอ เชน จัดทําแผนท่ี เนื้อท่ี ราคาประเมินที่ดิน ขอจํากัดดานตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถ่ิน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน) พรอมทั้งตรวจสอบ
แบบแปลนและเอกสารประกอบตาง ๆ 

1 
• รับหนังสือของหนวยงานผูขอ 

2 
• ตรวจแบบแปลน / รวบรวมขอมูล 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ  

4 
• แจงหนวยงานผูขอ / สวนราชการผูครอบครอง 

1 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 4 

 

ขั้นตอนและวธิีปฏิบัติในการจัดทาํสัญญาตางตอบแทนอื่น 4-7 

 

 

                   การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจ  เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลว 
เจาหนาที่จะตองพิจารณาเสนอผูมีอํานาจวาเห็นสมควรอนุญาตหรือไม  ถาไมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร 
ถาเห็นควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร มีขอจํากัดตาง ๆ ในพื้นที่อยางไรบาง ตองกําหนดเงื่อนไขอะไรบาง 
เชน อัตราคาตอบแทน  คาธรรมเนียมรังวัด  คาธรรมเนียมตรวจแบบ  เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และเง่ือนไขอ่ืนท่ี
จําเปน 

 

                   การแจงหนวยงานผูขอ/สวนราชการผูครอบครอง     เม่ือผูมีอํานาจอนุญาตแลว ให
เจาหนาท่ี     ผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหหนวยงานผูขอมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไข
ท่ีกําหนด โดยหนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไข  ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและจํานวนเงินท่ี
ตองชําระ  และเมื่อหนวยงานผูขอมารับทราบเงื่อนไขและชําระเงินครบถวนแลว  ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทํา
หนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหหนวยราชการผูครอบครองท่ีราชพัสดุนั้นรับทราบเง่ือนไขท่ีผูขอตอง
ปฏิบัติตอไปดวย 
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5.  หนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/ว 51  ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2547 
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ขั้นตอนและวธิีปฏิบัติในการจัดทาํสัญญาตางตอบแทนอื่น 4-8 

 

3.  การอนุญาตใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) วางทอกาซผานที่ราชพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. การดําเนินการ 
 

• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนโดยวิธีการไมเปดประมูล 

2. การคิดคาตอบแทน  
 

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  โดยมีหลักเกณฑดังน้ี 
 

• ท่ีดินราชพัสดุท่ีใชเปนเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอถาวร  ซึ่งหามทําการปลูกสรางหรือกระทําการใด ๆ 
ในท่ีดิน  ใหเรียกเก็บคาทดแทนเปนเงินเทากับราคาประเมินท่ีดินท่ีกรมธนารักษกําหนดเพ่ือใชเปนทุนทรัพยใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับปท่ีขออนุญาตวางทอ 

 

• ท่ีราชพัสดุท่ีใชเปนเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ  แตยังสามารถใชประโยชนในท่ีราชพัสดุน้ันตอไป
ตามเดิม  โดยถูกจํากัดสิทธิบางประการ เชน การวางทอลอดคลองชลประทาน  เปนตน  ใหเรียกเก็บคาทดแทน
เปนเงินครั้งเดียวเทากับคาเชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ืออยูอาศัยมีกําหนด 30 ป 

 

• คาทดแทนอาคารสิ่งปลูกสราง  ใหเรียกเก็บโดยประมาณราคาตามบัญชีราคาคากอสรางท่ีกรมธนารักษกําหนด
เพ่ือใชปฏิบัติในการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ  โดยไมหักคาเสื่อมของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางน้ัน 

• คาทดแทนพืชผลไมและคาทดแทนอ่ืน ๆ เชน บอเลี้ยงปลา  เปนตน  ใหเรียกเก็บตามราคาท่ีรัฐวิสาหกิจ
กําหนดใหจายเอกชนในการวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอสําหรับโครงการเดียวกัน 

 

 

 

 

 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 4 

 

ขั้นตอนและวธิีปฏิบัติในการจัดทาํสัญญาตางตอบแทนอื่น 4-9 

 

4.  การทําเหมืองแรในที่ราชพัสดุ 

     ข้ันตอนดําเนินการ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําแนะนํา 

                  ตรวจสอบ / รังวัดจัดทําแผนที่ / รวบรวมขอมูล  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการ 
1.1  ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับท่ีดินบริเวณท่ีราชพัสดุบริเวณท่ีจะขอเชา เชน 

- เนื้อท่ี 
- การครอบครองใชประโยชน  โดยกรณีที่ราชพัสดุอยู ในความครอบครองของสวน

ราชการ  จะตองขอความยินยอมจากสวนราชการผูครอบครองใชประโยชนกอน 
- สภาพทําเล 
- ขอจํากัดดานกฎหมายที่เกี่ยวของ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย

โบราณสถาน  กฎหมายสิ่งแวดลอม) 
- ตรวจสอบการยื่นขอประทานบัตรการทําเหมืองแรและการเรียกเก็บอัตราคาภาคหลวงแร

จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
- รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเอกชนใชประกอบในการยื่นขอประทานบัตรกับ

เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ี (รายงานวิเคราะหจัดทําโดยหนวยงานหรือ
บริษัทท่ีมีสิทธิ์ท่ีไดรับใบอนุญาตจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนบริษัท  หนังสือบริคณหสนธิ  และขอบังคับของบริษัท
ท่ีเปนปจจุบัน 

- ผลการตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณี 
1.2  สํารวจรังวัดและจัดทําแผนท่ีแสดงขอบเขต  และแผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งของท่ีดินราชพัสดุ

ท่ีจะดําเนินการ 

1 
• ตรวจสอบ / รังวัดจัดทําแผนที่ / รวบรวมขอมูล 

2 
• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการในการนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุ 

3 
• เสนอผูมีอํานาจเพ่ืออนุญาต / กําหนดเงื่อนไข / มอบอํานาจในการจัดทํา

สัญญาตางตอบแทนอ่ืนในที่ราชพัสดุ 

4 
• แจงผูไดรับสิทธิ / จัดทําสัญญาเชา 

1 
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ขั้นตอนและวธิีปฏิบัติในการจัดทาํสัญญาตางตอบแทนอื่น 4-10 

 

 

                  การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการในการนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุ   
 เม่ือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติไดตรวจสอบและรวบรวมขอมูลตาม 1 เสร็จเรียบรอยแลว ใหจัดทําบันทึก
เสนอผูมีอํานาจเพ่ืออนุมัติหลักการในการนําเสนอคณะกรรมการท่ีราชพัสดุเพ่ือจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืน
โดยไมตองประมูล  จากนั้นใหสงเรื่องใหสํานักกฎหมายดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการท่ีราชพัสดุเพ่ือ
พิจารณาตอไป 
  

                 การเสนอผูมีอํานาจเพ่ืออนุญาต / กําหนดเงื่อนไข / มอบอํานาจในการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอ่ืนในที่ราชพัสดุ    

เม่ือคณะกรรมการท่ีราชพัสดุอนุมัติใหเขาทําประโยชนในท่ีดินราชพัสดุเพ่ือทําเหมืองแรในลักษณะของ
การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนโดยไมตองประมูลแลว  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือ 

3.1  พิจารณาอนุญาตใหเขาใชประโยชนในท่ีราชพัสดุเพ่ือทําเหมืองแรไดโดยกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ 
- จํานวนเนื้อท่ี ขอบเขต และระยะเวลาสิ้นสุดการเขาใชประโยชนเพ่ือทําเหมืองแรในท่ีราชพัสดุ  

ใหเปนไปตามประทานบัตรท่ีบริษัทไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
- ผลประโยชนตอบแทน  เรียกเก็บตามคําสั่งกรมธนารักษท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 

มิถุนายน 2553 
- เง่ือนไขอ่ืน ๆ กําหนดใหเปนไปตามสัญญาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุเพ่ือทําเหมืองแรหิน

ทราย (บันทึกกลุมงานกฎหมาย ท่ี กค 0317/02  ลงวันท่ี 9 มกราคม 2549  ) ซ่ึงเปนรางสัญญาท่ีไดผาน
การตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 

3.2  มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูจัดทําสัญญา  การใชสิทธิตามสัญญา  และการบอกเลิก
สัญญาการใชประโยชนในท่ีราชพัสดุเพ่ือทําเหมืองแร 

3.3  ในกรณีท่ีราชพัสดุอยูในความครอบครองของสวนราชการ  ใหแจงสวนราชการนั้น ๆ  เพ่ือทราบดวย 
 
 

                 การแจงผูไดรับสิทธิ/จัดทําสัญญาเชา   ใหเจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนาม
แจงผูไดรับสิทธิการเชาใหมารับทราบและปฏิบัติตามเง่ือนไข  โดยหนังสือท่ีแจงใหระบุระยะเวลาในการมารับ
เง่ือนไข และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจ
ใหถูกตอง แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวน พรอมท้ังจัดทําสัญญา  และจัดทําบัตรประจําตัวผูเชา รวมท้ัง
บันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียนรายตัวผูเชาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

3 
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กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26(8) 
2.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
3.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 40 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
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หมวด 5 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุที่เขา
หลักเกณฑตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 
   
 
โครงการที่รัฐรวมลงทุนกับเอกชนมีหลักเกณฑดังนี้  (ดู พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ 
พ.ศ. 2535) 
 -   โครงการท่ีมีวงเงินลงทุนตั้งแต  1,000 - 5,000  ลานบาท  กรณีท่ีเปนโครงการใหม ใหกรม
หรือรัฐวิสาหกิจเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการไปท่ีกระทรวงเจาสังกัด แลวกระทรวงเจาสังกัดเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พิจารณาและนําความเห็น
เสนอคณะรัฐมนตรี แตถาเปนกรณีโครงการท่ีมีทรัพยสินเดิม ใหกรมหรือรัฐวิสาหกิจเสนอผลการศึกษาและ
วิเคราะหโครงการไปท่ีกระทรวงเจาสังกัด แลวกระทรวงเจาสังกัดเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาและนํา
ความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี 
 -   โครงการท่ีมีวงเงินลงทุนมากกวา  5,000  ลานบาท  กรมหรือรัฐวิสาหกิจตองจางท่ีปรึกษา 
และกรณีท่ีเปนโครงการใหมใหกรมหรือรัฐวิสาหกิจเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการไปท่ีกระทรวงเจา
สังกัด แลวกระทรวงเจาสังกัดเสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
พิจารณาและนําความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี แตถาเปนกรณีโครงการท่ีมีทรัพยสินเดิม ใหกรมหรือรัฐวิสาหกิจ
เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการไปท่ีกระทรวงเจาสังกัด แลวกระทรวงเจาสังกัดเสนอกระทรวงการคลัง
พิจารณาและนําความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี   
  อนึ่ง  ถาโครงการอยูในขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  กรมหรือรัฐวิสาหกิจตองเสนอ
เรื่องไปท่ีกระทรวงเจาสังกัด และกระทรวงเจาสังกัดเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมพิจารณาและนําความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี (ดูประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม) 
 

 

5 
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     ข้ันตอนดําเนินการ   ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 2535 ในกรณี

ท่ีราชพัสดุ  มีดังนี้ 
 

 

 
 

 
 

1 • ศึกษาวิเคราะหเบื้องตน 

2 • ศึกษาวิเคราะหโครงการตามประเด็นตาม สศช. 

3 • เสนอผลการศึกษาวิเคราะหตอกระทรวงการคลัง 

4 • กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการของโครงการ 

5 • รางประกาศเชิญชวน / ราง TOR / รางเงื่อนไขสัญญา 

6 
• การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางตาง ๆ / การสงรางเงื่อนไขสัญญาให

สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา 

7 • การเปดประมูล  หรือไมเปดประมูล 

8 • การเสนอผลการคัดเลือกตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาเสนอ ครม. 

9 • แจงผูไดรับคัดเลือกหรือชนะการประมูล / ลงนามในสัญญา 

10 • การกํากับติดตามผลการดําเนินการ 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 5 
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 คําแนะนํา 

  การศึกษาวิเคราะหเบื้องตน   ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีผูปฏิบัติตองศึกษาวิเคราะหในเบื้องตนกอน
วาโครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุแปลงนั้นจะตองมีมูลคาโครงการไมนอยกวา 1,000 ลานบาท (มูลคาโครงการ
หมายถึง มูลคาท่ีดินแปลงท่ีจะพัฒนารวมมูลคาการลงทุนท้ังหมดของโครงการ (ดูความหมายคําวา “มูลคา
โครงการ” จากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนมาก 
ท่ี  นร  0601/331  ลงวันท่ี 19 เมษายน 2542) ซ่ึงหากเขาหลักเกณฑดังกลาวใหดําเนินการตามข้ันตอน
ของ พ.ร.บ.วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 2535  ตอไป              

 

 การศึกษาวิเคราะหโครงการตามประเด็นของ สศช.   เม่ือผานข้ันตอนท่ี 1 แลวให
เจาหนาท่ีดําเนินการศึกษาวิเคราะหโครงการพัฒนาท่ีราชพัสดุแปลงนั้นตามประเด็นท่ี สศช. กําหนด (ดูประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง หัวขอในการเสนอผลการศึกษาและ
วิเคราะหโครงการ) แตถาหากโครงการมีมูลคาโครงการเกิน 5,000 ลานบาท ตองจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา
วิเคราะหโครงการดวย 

 

 การเสนอผลการศึกษาวิเคราะหตอกระทรวงการคลัง  ในกรณีดําเนินการบนที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษถือวาเปนโครงการที่มีทรัพยสินเดิมคือ ที่ราชพัสดุที่เสนอใหเอกชนเขามาลงทุน ดังนั้น เมื่อ
ดําเนินการศึกษาวิเคราะหเสร็จเรียบรอยแลวใหเสนอผลการศึกษาวิเคราะหนั้นตอกระทรวงการคลัง ใน
ฐานะกระทรวงเจาสังกัดและกระทรวงการคลังผูพิจารณาตาม พ.ร.บ.วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 
2535 
 

 กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการของโครงการ 
เ มื ่อกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบดวยกับผลการศึกษาวิเคราะหโครงการแลว ใหเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติในหลักการของโครงการตอไป 
 

 การรางประกาศเชิญชวนเอกชน /ราง TOR และรางเงื่อนไขสัญญา   เม่ือ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการโครงการแลว ใหเจาหนาท่ีจัดทํารางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมทุน, ราง 
TOR และรางเง่ือนไขสัญญาของแปลงโครงการพัฒนา โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด (ดู
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 2535 และ
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545)  ออกตามความใน พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 
2535)  แตถาโครงการมีมูลคาเกิน 5,000 ลานบาทตองจางท่ีปรึกษาตามมาตรา 17  เพ่ือทําหนาท่ีราง
ขอบเขตของโครงการและจัดทําความเห็นประเมินการคัดเลือกใหเอกเขารวมงาน 
 

 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางตาง ๆ  /การสงรางเงื่อนไขสัญญาให สนง. 
อัยการสูงสุดพิจารณา  ใหเจาหนาท่ีเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตอผูมีอํานาจ (อธิบดีกรมธนารักษ) โดยมี
องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา 13 แหง พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 2535 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบรางประกาศเชิญชวนเอกชน ราง TOR  และรางเง่ือนไขสําคัญท่ีจะตองมีในสัญญารวมลงทุน
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หรือดําเนินการ การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา การพิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการ กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นชอบใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีประมูลหรือไมเปดประมูล ก็ให
ดําเนินการตามนั้น  และเม่ือคณะกรรมการเห็นชอบรางเง่ือนไขสัญญาแลวใหเจาหนาท่ีสงรางดังกลาวไปให
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบตอไป 
 

 การเปดประมูล หรือไมเปดประมูล  กรณีท่ีคณะกรรมการใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีประมูล
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานฯ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545) ออกตามความใน พ.ร.บ. วาดวยการให
เอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 2535 สําหรับกรณีใหคัดเลือกโดยไมเปดประมูลนั้น ใหดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 8 
ตอไป 
 

 การเสนอผลการคัดเลือกตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี 
กรณีเปดประมูลเมื่อคณะกรรมการตามมาตรา 13 แหง พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 
2535 พ ิจารณาค ัด เล ือกผู ยื ่นข อ เสนอโครงการลําดับท่ี  1 - 3 ไดแลวให เสนอผลการคัดเลือกตอ
กระทรวงการคลังภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการตัดสินกอนนําเสนอผลการคัดเลือกนั้นให
คณะกรรมการเจรจาตอรองผลประโยชนกับผูชนะลําดับท่ี 1 ดวย ท้ังนี้ เพ่ือผลประโยชนของประเทศ แลว
พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี แตถาเปนกรณีคัดเลือกโดยไมใชวิธีประมูล ใหหนวยงานเจาของโครงการเสนอ 
สศช. และกระทรวงการคลังพิจารณา หากท้ัง 2 หนวยงานเห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรี 
 

 การแจงผูไดรับคัดเลือกหรือผูชนะการประมูล และการลงนามในสัญญาฯ  เม่ือ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหรืออนุมัติผลการคัดเลือก (ท้ังการประมูลหรือไมประมูลแลวแตกรณี) ใหเจาหนาท่ีทํา
หนังสือเสนออธิบดีหรือผูรับมอบอํานาจเพ่ือลงนามแจงใหผูไดรับการคัดเลือกทราบผลและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีจะตอง
ดําเนินการ ซ่ึงในหนังสือแจงจะตองระบุรายละเอียดข้ันตอนดําเนินการ  และเงินตาง ๆ ท่ีตองนํามาชําระ 
หลักประกันตาง ๆ ที่ตองนํามาวาง และการลงนามในสัญญารวมทุนฯ รวมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ตองมา
ดําเนินการปฏิบัติตามเง่ือนไข และเม่ือผูชนะการประมูลหรือผูไดรับการคัดเลือกมารับทราบและปฏิบัติตาม
เง่ือนไขครบถวนแลว ใหลงนามในสัญญารวมลงทุนฯ ใหเรียบรอย (สัญญารวมลงทุนฯ ที่ลงนามตองผาน
การพิจารณาเห็นชอบจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลว) 
 

  การกํากับติดตามผลดําเนินการ   เมื่อจัดทําสัญญารวมลงทุนฯ แลว ใหเจาหนาที่เสนอ
คําสั ่งตอผู ม ีอํานาจ (อธิบดีกรมธนารักษ) แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานโดยมีองคประกอบของ
คณะกรรมการและอํานาจหนาท่ีตามมาตรา 22, 23 และ 24 แหง พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ 
พ.ศ. 2535 เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามเง่ือนไขของสัญญารวมทุนฯ รวมท้ังมีหนาท่ีรายงาน
ผลการประชุมและความกาวหนา อุปสรรค การแกไขปญหาของโครงการ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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เนื่องจากการดําเนินการตาม พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ  พ.ศ. 2535 เปนโครงการใหญ
ท่ีมีผลกระทบในดานตาง ๆ สูงและมีขอบเขตของผลกระทบอยางกวางขวางระดับประเทศท้ังในดาน
ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เปนตน  ดังนั้น การศึกษาวิเคราะหโครงการจึงมีข้ันตอนและ
รายละเอียดมาก รวมท้ังความรูหลายสาขามาบูรณาการ ซ่ึงเจาหนาท่ีจะตองมีความรอบคอบและตองเก็บ
ขอมูลเชิงลึกในการนําเสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี จึงควรศึกษากฎหมาย 
กฎกระทรวง ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่ง  ตอไปนี้ประกอบคือ 
 1.  พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
 2.  พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 
 3.  พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 
 4.  กฎกระทรวงฯ  พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2549  
 5. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2537  ออกตามความในพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 
 6. กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 
 7.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552 
 8.  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 9.  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง  หัวขอในการ
เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการ 
 10. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 
 11. คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553 
        12. ข้ันตอนโดยละเอียดของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 

ขอพึงระวัง 
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ข้ันตอนพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 

การเสนอโครงการ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอความเห็นโดยมีขอมูลตาม ม.6 
หรือคําชี้แจงเพ่ิมเติม 

เสนอ รมต. เจาสังกัด 

เสนอ ครม. อนุมัติในหลักการ 

โครงการใหม 

หนวยงานเจาของโครงการ 

โครงการ 
1,000 - 5,000 ลานบาท 

โครงการ 
> 5,000 ลานบาท 

เสนอผลการศกึษาและ 
วิเคราะหโครงการ 
ตามประเดน็ สศช. 

จางที่ปรึกษาอิสระที่ม ี
คุณสมบตัติาม ก.คลัง 
กําหนด  ใหคําปรึกษา 

เสนอผลการศกึษาและ 
วิเคราะหโครงการ 
ตามประเดน็ สศช. 

กระทรวงเจาสังกัด 

เสนอ สศช. เสนอ ก.คลัง 

ทรัพยสินท่ีมีอยูแลว 

หนวยงานเจาของโครงการ 

ไมเห็นดวยกับ  สศช/ก.คลัง 

1 

เห็นดวย เห็นดวย 
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การดําเนินโครงการ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

หนวยงานเจาของโครงการ 

โครงการ 
1,000 - 5,000 ลานบาท 

โครงการ 
> 5,000 ลานบาท 

- รางประกาศเชิญชวนเอกชน 
- ราง TOR 
- รางเง่ือนไขสัญญา 

จางที่ปรึกษาอิสระที่มี
คุณสมบตัติาม รมต.คลัง 

กําหนด  ชวยราง TOR และ
เสนอความเห็นคดัเลือกเอกชน 

แตงต้ังคณะกรรมการ 
 

ประกอบดวย 
- ผูแทนกระทรวงเจาสังกัดเปนประธาน 
- ผูแทนกระทรวงการคลัง 
- ผูแทน สนง. คณะกรรมการกฤษฎีกา 
- ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 
- ผูแทน สศช. 
- ผูแทนสํานักงบประมาณ 
- ผูแทนกระทรวงอื่นอีก 2 กระทรวง 
- ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน 
- ผูแทนหนวยงานเจาของโครงการเปนเลขาฯ 
หนาท่ี 
- พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศเชิญชวนฯ  
ราง TOR และเงื่อนไขในสัญญา 
- กําหนดหลักประกนซองและหลักประกันสัญญา 
- คัดเลือกเอกชนเขารวมงาน 
- พิจารณาดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีเห็นควร 
 

การดําเนินการคัดเลือกใหใชวิธีประมลู 

เสนอ รมต. กระทรวงเจาสังกัด เพ่ือเสนอ 
ครม. ภายใน 90 วัน  นับแตวันท่ี 

คณะกรรมการตัดสิน 

เสนอ ครม. 

หนวยงานเจาของและ
คณะกรรมการเห็นวา 
ไมควรใชวิธีประมูล 

แจง สศช./ก.คลัง 

2 หนวยงานเห็นชอบ 

องคประชุม 3 ใน 4 
มติท่ีประชุม 2 ใน 3 

สนง. อัยการสูงสุด 
พิจารณารางสัญญา 

กอนลงนาม 

หนวยงานเจาของและ
คณะกรรมการเห็นวา 
ไมควรใชวิธีประมูล 

แจง สศช./ก.คลัง 

หนวยงานไมเห็นชอบหรือ 
เห็นไมตรงกันใหใชวิธีประมูล 

ไมเห็นดวย 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 5 

 

ขั้นตอนและวธิีปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุที่เขาหลักเกณฑตาม พรบ.รวมงานฯ พ.ศ. 2535 5-8 

 

การกํากับดูแลและติดตามผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   1) ถาหนวยงานเจาของโครงการไมทําตามสัญญา  ใหผูแทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ 
     ประสานงานรายงาน รมต.คลัง  เพ่ือเสนอ ครม.  
 2) โครงการใดท่ีใหเอกชนทําไปแลวในข้ันตอนอ่ืนกอนประกาศใช พ.ร.บ.  การดําเนินการข้ัน 
     ตอไปใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ 
 
  
 
 
 
 
 
  

2 

ลงนามในสัญญา 

หนวยงานเจาของโครงการแตงต้ัง 
คณะกรรมการประสานงาน  ประกอบดวย 
-  ผูแทนหนวยงานเจาของโครงการเปนประธาน 
-  ผูแทนกระทรวงการคลัง 1 คน 
-  ผูแทน สศช. 1 คน 
-  ผูแทนหนวยงานอ่ืนท่ีมิใชเจาของโครงการ 1 คน 
-  ผูแทนเอกชนท่ีเขารวม 1 คน 
-  ผูแทนอ่ืนท่ีหนวยงานเจาของโครงการเห็นควรไมเกิน 3 คน 

มีหนาท่ี :  
-  ติดตาม  กํากับ  ดูแล  ใหมีการดําเนินงานตามสัญญา 
-  รายงานความกาวหนาตอ รมต. เจาสังกัดตามระยะเวลาท่ี กก. ประสาน
กําหนด  แตตองไมเกิน 6 เดือนตอ 1 ครั้ง 



 

ขอ 1  การขอติดต้ังปายโฆษณาบนที่ราชพัสดุ 6-1 

 

 
 
 
  

หมวด 6 
การดําเนินการในเร่ืองอื่น ๆ 
 

1.  การขอติดต้ังปายโฆษณาบนท่ีราชพัสดุ 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
*** หมายเหต ุ  กรณีการขอติดตั้งปายโฆษณาที่ไมอยูในเขตเชา  ใหดําเนินการตามหมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 1 การจัดใหเชา
ที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอ่ืนโดยวิธีการเปดประมูล *** 

 
 

 คําแนะนํา 

     *** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงิน
อ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

1 
• รับคําขอ 

2 
• ตรวจสอบแบบแปลน / รวบรวมขอมูล 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ / แจงผูขอ 

6 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 6 

 

 

ขอ 1  การขอติดต้ังปายโฆษณาบนที่ราชพัสดุ 6-2 

 

                  รับคําขอ  ใหเจาหนาที่ผู ปฏิบัติกรอก(พิมพ)/บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด                
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได 

 

                  ตรวจสอบแบบแปลน/รวบรวมขอมูล  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัว              
ผูเชา ขอมูลสถานะของผูเชา และขอเท็จจริงในที่ราชพัสดุที่เชา เชน ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมาย
ผังเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถ่ิน กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน  
กฎหมายปาไม  เปนตน)  ขอจํากัดอ่ืน ๆ (ถามี)   
          

                  กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ  เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว   ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

3.1  อนุญาตใหดําเนินการตามท่ีขอได  โดยเจาหนาท่ีจะตองพิจารณาเสนอวาจะอนุญาตให
ดําเนินการตามท่ีขอไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร  ถาสมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร  ตองกําหนด
เง่ือนไขอะไรบาง  เชน คาธรรมเนียมการอนุญาต คาธรรมเนียมตรวจแบบแปลน (ถามี)   เงินอื่น ๆ (ถามี)  
และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน   

3.2  ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจง
ใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและจํานวนเงินท่ีตองชําระ  
และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือให ผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง 
แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาต  เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
4.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 297/2553 สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย 
5.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 187/2554 สั่ง ณ วันท่ี 20 เมษายน 2554  เรื่องการกําหนดอัตรา 
     คาตอบแทนและแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งปายโฆษณาบนท่ีราชพัสดุ 
6. บันทึกกรมธนารักษ ท่ี กค 0315/1375  ลงวันท่ี 25 กันยายน 2550 
 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 6 

 

 

ขอ 2  การขอดําเนินการแกชื่อ ชื่อสกุล 6-3 

 

2.  การขอดําเนินการแกชื่อ  ชื่อสกุล   
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา 

     *** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงิน
อ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

                  รับคําขอ  ใหเจาหนาที่ผู ปฏิบัติกรอก(พิมพ)/บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด    
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได 

 

                  ตรวจสอบ/รวบรวมขอมูล  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูล
สถานะของผูเชา เชน เอกสารหลักฐานในการขอแกชื่อหรือชื่อสกุล หรือขอเท็จจริงในที่ราชพัสดุที่เชาวา
ปฏิบัติเปนไปตามสัญญาเชาหรือไม เปนตน 
          

1 
• รับคําขอ 

2 
• ตรวจสอบ / รวบรวมขอมูล 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต 

1 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 6 

 

 

ขอ 2  การขอดําเนินการแกชื่อ ชื่อสกุล 6-4 

 

                   กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต    เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ ตาม
ข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาอนุญาตใหดําเนินการตามท่ีขอได  โดยเจาหนาท่ี
จะตองพิจารณาเสนอวาจะอนุญาตใหดําเนินการตามท่ีขอไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร  ถาสมควร
อนุญาตมีเหตุผลอะไร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 
 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 6 

 

 

ขอ 3  การขอคัดสําเนา  ออกหนังสือรับรอง 6-5 

 

3.  การขอคัดสําเนา   ออกหนังสือรับรอง   
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา 

     *** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงิน
อ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

                  รับคําขอ  ใหเจาหนาที่ผู ปฏิบัติกรอก(พิมพ)/บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด              
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได 

 

                  ตรวจสอบ/รวบรวมขอมูล  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูล
สถานะของผูเชา เชน อเท็จจริงในท่ีราชพัสดุท่ีเชาวาปฏิบัติเปนไปตามสัญญาเชาหรือไม เปนตน 
 
          

1 
• รับคําขอ 

2 
• ตรวจสอบ / รวบรวมขอมูล 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ 

1 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 6 

 

 

ขอ 3  การขอคัดสําเนา  ออกหนังสือรับรอง 6-6 

 

                   กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ   เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

3.1  อนุญาตใหดําเนินการตามท่ีขอได  โดยเจาหนาท่ีจะตองพิจารณาเสนอวาจะอนุญาตให
ดําเนินการตามท่ีขอไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร  ถาสมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร  ตองกําหนด
เง่ือนไขอะไรบาง  เชน คาธรรมเนียมการอนุญาต เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน   

3.2  ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือที่แจง
ใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและจํานวนเงินท่ีตองชําระ 
และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพ่ือใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง 
แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาต  เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 
 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 6 

 

 

ขอ 4  การอนุญาตใหขาย จํานอง ขายฝากอาคารหรือส่ิงปลูกสรางของผูเชาบนที่ดินราชพัสดุ 6-7 

 

4.  การอนุญาตใหขาย  จํานอง  ขายฝากอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของผูเชา
บนท่ีดินราชพัสดุ 

 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา 

     *** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงิน
อ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

                  รับคําขอ   ใหเจาหนาที่ผู ปฏิบัติกรอก(พิมพ)/บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด              
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและบันทึกคํา
ขอได 
 

    ตรวจสอบ/รวบรวมขอมูล  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูล
สถานะของผูเชา เชน การทําสัญญาผูกพันเงินกู การใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน ขอเท็จจริงในท่ีราชพัสดุ
ที่เชาวาปฏิบัติเปนไปตามสัญญาเชาหรือไม ขอจํากัดตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร 
กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม  เปนตน)  หรือขอจํากัดอ่ืน  
          

1 
• รับคําขอ 

2 
• ตรวจสอบ / รวบรวมขอมูล 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ 

1 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 6 

 

 

ขอ 4  การอนุญาตใหขาย จํานอง ขายฝากอาคารหรือส่ิงปลูกสรางของผูเชาบนที่ดินราชพัสดุ 6-8 

 

                   กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ    เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

3.1  อนุญาตใหดําเนินการตามท่ีขอได  โดยเจาหนาท่ีจะตองพิจารณาเสนอวาจะอนุญาตให
ดําเนินการตามท่ีขอไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร  ถาสมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร  ตองกําหนด
เง่ือนไขอะไรบาง  เชน คาธรรมเนียมการอนุญาต เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน   

3.2  ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจง
ใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและจํานวนเงินท่ีตองชําระ และ
ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือให  ผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง 
แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาต  เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 
 
 
 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 6 

 

 

ขอ 5  การขอรังวัดสอบเขตเชาที่ราชพสัดุ 6-9 

 

5.  การขอรังวัดสอบเขตเชาท่ีราชพัสดุ   
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 

 คําแนะนํา 

     *** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงิน
อ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

                  รับคําขอ   ใหเจาหนาที่ผู ปฏิบัติกรอก(พิมพ)/บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด             
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได 

 

                  ตรวจสอบรังวัด/รวบรวมขอมูล  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดําเนินการสํารวจจัดทําแผนท่ีแสดง
ขอบเขตการเชา  เนื้อท่ี  ท่ีตั้ง  การใชประโยชนของผูเชาปจจุบัน และตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูล
สถานะของผูเชา เชน การใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน ขอเท็จจริงในที่ราชพัสดุที่เชาวาปฏิบัติเปนไปตาม
สัญญาเชาหรือไม ขอจํากัดตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน กฎหมาย
สิ่งแวดลอม  เปนตน) หรือขอจํากัดอ่ืน 
 

1 
• รับคําขอ 

2 
• ตรวจสอบรังวัด / รวบรวมขอมูล 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ 

1 

2 



คูมือแนวทางปฏบิัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพสัดุ หมวด 6 

 

 

ขอ 5  การขอรังวัดสอบเขตเชาที่ราชพสัดุ 6-10 

 

                   กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ  เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

3.1  อนุญาตใหดําเนินการตามท่ีขอไดหรือไม   ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร  ถาสมควรอนุญาต               
มีเหตุผลอะไร ตองกําหนดเง่ือนไขอะไรบาง เชน คาธรรมเนียมรังวัด เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

3.2    ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือท่ีแจง
ใหระบุรายละเอียดของเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและจํานวนเงินท่ีตองชําระ และ
ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเง่ือนไขท่ีกําหนดใหครบถวนเพ่ือให  ผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง 
แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาต  เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 
 
 
 

 
 

1. หากผลการตรวจสอบรังวัดมีการเปลี่ยนแปลงจากสัญญาเชาเดิม เชน เนื้อท่ีเพ่ิม/ลด  หรือผูเชานํา
ท่ีดินราชพัสดุไปจัดหาประโยชน/เปลี่ยนวัตถุประสงคการเชา  ปลูกบาน/ตอเติมบานพักอาศัยโดยมิไดรับ
อนุญาตจะตองเรียกเก็บคาปรับกรณีดําเนินการโดยมิไดรับอนุญาต  และ/หรือปรับอัตราคาเชาใหเปนไป
ตามสภาพขอเท็จจริงในปจจุบันดวย 

2. หากผลการสํารวจรังวัดมีผูเชาท่ีดินราชพัสดุขางเคียงรุกล้ําเขามาในเขตเชาของผูยื่นคํารอง  ใหมี
หนังสือแจงผูเชาท่ีดินราชพัสดุขางเคียงใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางบริเวณสวนท่ีรุกล้ํา  หรือดําเนินการโอน-
รับโอนสิทธิการเชาบริเวณสวนท่ีรุกล้ําเพ่ือใหถูกตองตามสภาพการครอบครองใชประโยชนจริง 

 

ขอพึงระวัง 
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6.  การขอขยายเวลาหรือขอผอนชําระเงินตางๆ  

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา 

     *** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบสถานะของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงิน
อ่ืนคางชําระหรือไม  ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางท้ังหมดกอน  จึงจะรับคําขอเพ่ือดําเนินการตอไป  
ยกเวนกรณีการยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาหรือขอผอนชําระเงินคาเชาคาง 
 

                  รับคําขอ   ใหเจาหนาที่ผู ปฏิบัติกรอก(พิมพ)/บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด             
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในท่ีราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนท่ีผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ท่ี กค 0406/ว 62 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2524)  และในการรับคําขอ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน  จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได 

 

                   ตรวจสอบ/รวบรวมขอมูล  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูล
สถานะของผูเชา เชน การใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน ขอเท็จจริงในที่ราชพัสดุที่เชาวาปฏิบัติเปนไปตาม
สัญญาเชาหรือไม  
          

                   กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ   เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 2 แลว  ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณา 

1 
• รับคําขอ 

2 
• ตรวจสอบ / รวบรวมขอมูล 

3 
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ 

1 

2 

3 
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3.1  อนุญาตใหดําเนินการตามท่ีขอไดหรือไม  ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร ถาสมควรอนุญาตมี
เหตุผลอะไร ตองกําหนดเง่ือนไขอะไรบาง เชน ระยะเวลาท่ีขยายและหรือจํานวนเงินรายงวดท่ีใหผอนชําระ 
และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน   

3.2  ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไข โดยหนังสือที่แจง
ใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเง่ือนไขและจํานวนเงินท่ีตองชําระ 
และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพ่ือให  ผูเชาไดอานและทําความเขาใจให
ถูกตอง แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาต  เงินอ่ืน ๆ (ถามี)  และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาให
ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียนถือปฏิบัติท่ีตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้ 
1.  กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2552  
3.  คําสั่งกรมธนารักษ ท่ี 296/2553  สั่ง ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2553  เรื่องหลักเกณฑการ 
     กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเก่ียวกับการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 
 
 
 
 

 
 
ถาเปนกรณีท่ีมีหลักการใหขยายระยะเวลาหรือการผอนชําระเงินกําหนดไวแลว และอธิบดีไดมอบอํานาจ
ในการสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติ ก็ใหผูไดรับมอบหมายนั้นดําเนินการได 

ขอพึงระวัง 
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7.  การนํายึดและขายทอดตลาดสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุตามคําสั่งศาล               
การลมละลาย และการพิทักษทรัพยตามคําสั่งศาล 
 

            1)  การนํายึดและขายทอดตลาดสทิธิการเชาท่ีราชพสัดตุามคําสั่งศาล   

      สิทธิการเชาท่ีราชพัสดุเปนของกระทรวงการคลังในการท่ีจะนําไปใหบุคคลตาง ๆ เชา ดังนั้น 
ในสวนของกระทรวงการคลังจะไมมีการยึดสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุซ่ึงเปนทรัพยสินของตนเอง คงมีแตบุคคลภายนอก
ขอนํายึดสิทธิการเชาซ่ึงเปนของลูกหนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
 

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 
 
 

 คําแนะนํา      

                   ตรวจสอบขอมูลการเชา  เม่ือไดรับหนังสือหรือคําสั่งของศาล และ/หรือคําสั่งของเจาพนักงาน
ของศาลใหยึดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลการเชาของผูเชาที่ถูกนํายึด
สิทธิการเชานั้นวา เปนสิทธิการเชาท่ีดินหรืออาคารราชพัสดุ สิทธิการเชานั้นไดรับการอนุญาตใหนําไปทํา
สัญญาผูกพันเงินกูหรือไม เพราะผูยื่นขอจะสามารถยึดสิทธิการเชานั้นได ตองเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาเทานั้น 
และตองมีองคประกอบครบ 3 ประการดังนี้ 
 1. สิทธิการเชาที่ราชพัสดุที่ขอยึดหรือถูกยึด ตองเปนสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุท่ีไดรับอนุญาตจาก
กรมธนารักษใหนําสิทธิการเชาไปผูกพันเงินกูอยางถูกตอง และยังอยูในชวงระยะเวลาเชาตามท่ีระบุไวในสัญญาเชาฯ 

1 
• ตรวจสอบขอมูลการเชา 

2 
• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ 

3 
• แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4 
• ทําสัญญาเชากับผูซื้อได 

1 
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 2. ผูนํายึดตองเปนสถาบันการเงินซึ่งกรมธนารักษหรือผูรับมอบอํานาจจากกรมธนารักษได
อนุญาตใหผูเชาท่ีราชพัสดุนําสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุท่ีถูกยึดไปผูกพันเงินกูดวย 
 3. การขอยึดหรือยึดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
กรมธนารักษหรือผูรับมอบอํานาจจากกรมธนารักษท่ีไดอนุญาตใหมีการนําสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุนั้นไปผูกพันเงินกู 
ข้ึนอยูกับขอเท็จจริงวาที่ราชพัสดุดังกลาวตั้งอยูในเขตทองที่ของจังหวัดใด  ไมวาจะเปนกรณีท่ีสถาบัน-
การเงินขอความยินยอมกอนหรือหลังการยึด โดยคําสั่งศาลและ/หรือคําสั่งของเจาพนักงานของศาลก็ตาม 
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ท่ี กค 0408/ว 418  ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2538) 

 

                   รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ เมื่อเจาหนาที่ผู ปฏิบัติไดตรวจสอบขอมูลการเชา
ตามข้ันตอนท่ี 1 แลว ถาปรากฏวาเขาหลักเกณฑตามเง่ือนไขท่ีกรมธนารักษกําหนดตามข้ันตอนท่ี 1 แลว ให
เจาหนาท่ีรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงเก่ียวกับการเชา และการไดรับอนุญาตใหนําสิทธิการเชาไปผูกพันเงินกูนั้น 
ทําบันทึกเสนอตอผูมีอํานาจเพื่ออนุญาตใหยึดสิทธิการเชา เพื่อนําสิทธิการเชาดังกลาวออกขายทอดตลาด
ตามคําสั่งศาลตอไป  
 

                    การแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ   เมื่อผูมีอํานาจอนุญาตใหยึดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ
ไดแลว     ใหเจาหนาท่ีทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพ่ือลงนามแจงไปยังศาลหรือเจาพนักงานของศาลในคดีนั้น
เพื่อทราบ พรอมกับใหแจงเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการขายทอดตลาดสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุใหผูเขาซ้ือทรัพย
จากการขายทอดตลาดทราบและปฏิบัติดังนี้ 
      1. ผูซ้ือไดจากการขายทอดตลาดตองรับภาระเปนผูชําระคาเชา คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พรอม
ท้ังคาปรับเงินเพ่ิมจากเงินดังกลาวท่ีผูเชาคางชําระตอทางราชการแทนผูเชาท้ังสิ้น ในกรณีท่ีมีการประกัน
อัคคีภัยไวโดยกระทรวงการคลังเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม ผูซ้ือไดจะตองรับภาระชําระคาเบี้ย
ประกันภัยท่ีคางชําระจนครบถวนดวย  
      2. ผูซ้ือไดจากการขายทอดตลาดตองชําระคาธรรมเนียมการโอนสิทธิเปนเงินหกเทาของ              
คาเชาหนึ่งปตามอัตราคาเชาท่ีปรับปรุงแลว ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ  
      3. ผูซื ้อไดจากการขายทอดตลาดจะไดรับสิทธิการเชาตอไปตามกําหนดเวลาเชาที่ยัง
เหล ืออยู  ตามสัญญาเชาขณะท่ีประมูลได  โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ท่ี กําหนดไว ในระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ ทุกประการ 
 

                    การทําสัญญาเชากับผูซื้อได  เม่ือศาลและ/หรือเจาพนักงานของศาลยินยอมเพ่ิมเง่ือนไขใน
การขายทอดตลาดดังกลาวขางตน และตอมาศาลไดมีหนังสือแจงใหกรมธนารักษหรือจังหวัดหรือสํานักงานธนารักษ-
พ้ืนท่ีทราบวาบุคคลใดเปนผูซ้ือสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุไดจากการขายทอดตลาด ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติทําบันทึก
เสนอผูมีอํานาจเพ่ือจัดใหเชาตามระเบียบกับบุคคลผูซ้ือสิทธิการเชาจากการประมูลไดตอไป   
 
 
 
 
 
 

2 

3 

4 
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            2)  การลมละลาย และการพิทักษทรัพยตามคําสั่งศาล 
        นอกจากการถูกยึดสิทธิการเชาของผูเชาท่ีราชพัสดุซ่ึงเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาของศาลแลว  
ตัวผูเชาเองหากมีปญหา เชน ถูกดําเนินคดีลมละลาย ทางราชการในฐานะผูใหเชาก็ตองเขาดําเนินการ
ดวย 
      การดําเนินการในสวนที่ผู เชาถูกดําเนินคดีลมละลาย คงจะมีเฉพาะกรณีที่ผูเชามีหนี้คาง
ชําระตอทางราชการไมวาจะเปนคาเชาหรือเงินอื่นใด ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษใน
ฐานะผูใหเชาก็ไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้ไวแลวเชนกัน  ดังนี้ 
      1. เม่ือตรวจพบวาผูเชารายใดคางชําระคาเชาหรือเงินอ่ืนใดกับทางราชการ และถูกดําเนินคดี
ลมละลาย เม่ือธนารักษพ้ืนท่ีตรวจพบวันใด ใหเรงขอรับชําระหนี้ท้ังหมดตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยทันทีภายใน
กําหนดเวลาสองเดือนนับแตวันโฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพย (ดูดําเนินการตามหนังสือ ท่ี กค 0408/ว 627                
ลงวันท่ี 2 กันยายน 2537/ดูหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0530.7/ว 107 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2544 
และหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.2/ว 46 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2548) หากตรวจพบภายหลังแมเกิน
กําหนดขางตนก็ใหเรงยื่นขอรับชําระหนี้ไปกอนดวย และรอฟงคําสั่งของเจาพนักงานศาลหรือศาล 
      2. หากเจาพนักงานศาลหรือศาลอนุญาตใหเขารับชําระหนี้ไดก็ดําเนินการตามข้ันตอน
ท่ีเจาพนักงานศาลหรือศาลแจงใหดําเนินการ หากเจาพนักงานศาลหรือศาลไมอนุญาตก็สมควรบอกเลิกสัญญาเชา
กับผูเชาตอไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
หากการยึดสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุไมเปนไปตามองคประกอบท้ัง 3 ประการดังกลาวขางตน หรือศาล 
และหรือเจาพนักงานของศาลปฏิเสธการเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการขายทอดตลาดสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุ
ดังกลาว ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติรีบดําเนินการทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงคัดคานการยึดไปยัง
ศาล และหรือเจาพนักงานของศาลในคดีโดยพลัน หากมีการขายทอดตลาดสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุโดยไม
แจงการยึดใหทราบ หรือมีการขายทอดตลาดสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุโดยกรมธนารักษหรือผูรับมอบ
อํานาจจากกรมธนารักษไมยินยอมใหยึดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุนั้น หรือมีการขายทอดตลาดสิทธิการ
เชาท่ีราชพัสดุท้ังท่ีไดมีการแจงคัดคานการยึดแลว ขอใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติพิจารณาเสนอผูมีอํานาจ
ปฏิเสธการทําสัญญาเชาท่ีราชพัสดุกับ ผูซ้ือสิทธิการเชาท่ีราชพัสดุไดจากการขายทอดตลาด 

ขอพึงระวัง 
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8.  การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลจากปญหากรณีแปลงสินทรัพย
เปนทุน      

 
 เนื ่องจากการเชา ที ่ด ินหรืออาคารราชพัสดุหรือการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ ์ให
กระทรวงการคลังนั้น มีกระบวนงานการขออนุญาตนําสิทธิการเชาไปผูกพันเงินกู คํ้าประกันเงินกู หรือเบิกเงิน
เกินบัญชีของผูเชาหรือผูไดสิทธิกอสรางอาคารฯ หรือบุคคลภายนอก ซ่ึงถาหากผูเชาหรือผูไดสิทธิกอสรางอาคารฯ
ปฏิบัติผิดเง่ือนไขของธนาคารหรือสถาบันการเงินผูใหกู และท้ังสองฝายยังมิไดดําเนินการฟองรองบังคับทางศาล 
ก็ใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล (Clearing house) กอน โดยมีคณะกรรมการการประนอมขอพิพาทนอก
ศาลประกอบดวยดังนี้  (1)  ผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ ) (2)  เจาหนี้หรือผูเทน  (3) ผูแทน
เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐท่ีกํากับดูแลสินทรัพยนั้น ๆ (4)  อัยการจังหวัดหรือผูแทน สวนข้ันตอนกอนท่ีจะมีการ
ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลนั้นมีดังนี้ 
 1)  เมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกู 2 งวดติดตอกัน ใหธนาคาร
หรือ สถาบันการเงินแจงเปนหนังสือใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีหรือสํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานครทราบ  
(แลวแตกรณี) 
 2) ใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีหรือสํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (แลวแตกรณี) แจง
เปนหนังสือใหผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ) ทราบภายใน  15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง
จากธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น เพ่ือใหผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ) และสถาบันการเงิน
เจรจาตกลงขอพิพาทใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีหรือ
สํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (แลวแตกรณี) 
 3) กรณีท่ีผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ) สามารถตกลงกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
นั้นได ใหผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ) แจงเปนหนังสือใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีหรือสํานัก
บริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (แลวแตกรณี) ทราบภายใน  15 วัน นับแตวันท่ีตกลงไดเปนท่ียุติ 
 4)  กรณีท่ีผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ) ไมสามารถตกลงกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ได  ใหผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ) แจงเปนหนังสือใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีหรือสํานักบริหาร-ท่ี
ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (แลวแตกรณี) ทราบเพื่อนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการการ
ประนอมขอพิพาทนอกศาล และคณะกรรมการดังกลาวจะตองดําเนินการไกลเกลี่ยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 
 5) เม่ือคณะกรรมการการประนอมขอพิพาทนอกศาลมีคําวินิจฉัยเปนประการใดแลว ใหสํานักงาน 
ธนารักษพื้นที่หรือสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (แลวแตกรณี) มีหนังสือแจงใหผูกู (ผูเชาหรือ  
ผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ) ทราบและปฏิบัติตามคําวินิจฉัยตอไป หากไมยินยอมปฏิบัติตามคําวินิจฉัย ให
คูกรณีดําเนินการฟองรองตอศาล  ถาศาลมีคําพิพากษาประการใด ใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีหรือสํานักบริหาร-
ท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (แลวแตกรณี) ปฏิบัติตามนั้น 
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9.  การจัดเก็บคาเชานอกสถานท่ี       

 ข้ันตอนดําเนินการ 

 

 

                   เช่ือมตออินเตอรเน็ต   ใหเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตดวยอุปกรณ Air Card ที่ไดรับมอบ
จากกรมธนารักษ (อุปกรณและเครือขายสัญญาณจะเปลี่ยนแปลงไปในแตละปตามบริษัทท่ีทําการประมูลได)   
 

                    เขาสูการใชงานระบบภายในกรมธนารักษ   เม่ือมีสัญญาณอินเตอรเน็ตแลว  ใหเขา
เว็บไซต SSL VPN เพ่ือเขาสูการใชงานระบบภายในกรมธนารักษ http://extratrd.treasury.go.th/sslvpn  
หลังจากนั้นใหระบุ username และ password ท่ีไดรับแลวกด Sign in  (หากยังไมมีรหัสการเขาใชงาน
อินเตอรเน็ตจากภายนอกสามารถทําหนังสือแจงรายชื่อเจาหนาท่ีท้ังภาษาไทยและอังกฤษ ตําแหนง และอีเมล
ไปท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนั้นสามารถรอรับรหัสการเขาใชงานผานทางอีเมลของทานไดทันที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
• เชื่อมตออินเตอรเน็ตดวยอุปกรณ Air Card 

2 
• เขาสูการใชงานระบบภายในกรมธนารักษ 

3 
• เขาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานที่ราชพัสดุ / 

ดําเนินการตามขั้นตอนในการออกใบเสร็จรับเงิน 

1 

2 

http://extratrd.treasury.go.th/sslvpn
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 ท้ังนี้   เครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องอาจจะปรากฏหนาจอตามภาพดานลาง  ใหกดท่ี 
Continue to this website (not recommended) จะปรากฏหนาจอดานลาง ใหระบุ username และ 
password ท่ีไดรับแลวกด Sign in   

 
 
0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    เขาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานที่ราชพัสดุ   เม่ือ sign in เขา
ระบบภายในกรมธนารักษแลวจะปรากฏหนาจอระบบงานท่ีทานมีสิทธิ์ใชงาน ใหเลือกระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานดานท่ีราชพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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หลังจากเลือกระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานท่ีราชพัสดุแลว  จะปรากฏหนาจอระบบงานให
ทานระบุรหัสการเขาใชงานระบบและดําเนินการตามข้ันตอนในการออกใบเสร็จรับเงินไดทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




