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1. เอกสารประกอบการพจิารณาของผูย้ื่นค าขอ 

     - บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ทีข่องรฐั 

และถ่ายส าเนาพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  จ านวน 1 ชดุ 

     - ทะเบยีนบา้น (ฉบบัจรงิ) และถ่ายส าเนาพรอ้มรบัรอง 

ส  าเนาถกูตอ้ง  จ านวน 1 ชดุ 

     - แผนทีส่งัเขปบรเิวณทีข่อเช่า  จ านวน 1 ชดุ 

2. ข ัน้ตอนการด าเนินการ 

     - รบัค ารอ้ง ตรวจสอบเอกสาร 

     - ตรวจสอบขอ้มลูและจดัท  าแผนที ่

     - จดัท  าประกาศขอเช่าเสนอผูม้อี  านาจลงนามในประกาศ 

     - ปิดประกาศ 30 วนั 

     - รวบรวมขอ้มลูและก าหนดเงือ่นไขเสนอผูม้อี  านาจพจิารณา 

     - ผูม้อี  านาจพจิารณาอนุมตัพิรอ้มแจง้ผูเ้ช่า 

3. คา่ใชจ้า่ย 

     - ค่าเช่า (ต่อปี) ตามระเบยีบของทางราชการ 

     - ค่าธรรมเนียมการจดัใหเ้ช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปี 

     - ค่าธรรมเนียมการรงัวดัเนื้อทีไ่ม่เกนิ 1 ไร่ แปลงละ 100 บาท        

        เกนิกว่า 1 ไร่ แต่ไม่เกนิ 5 ไร่ แปลงละ 300 บาท  

        เกนิกว่า 5 ไร่ แต่ไม่เกนิ 10 ไร่ แปลงละ 500 บาท 

        หากเกนิกว่า 10 ไร่ขึ้นไป เรยีกเก็บเพิม่ขึ้นไร่ละ 100 บาท 

        ต่อการรงัวดัหนึ่งคร ัง้ แต่ท ัง้นี้ ไม่เกนิแปลงละ 1,000 บาท 

        ต่อการนดัรงัวดัหนึ่งคร ัง้ 

     - เงนิประกนัสญัญาเช่าเท่ากบัค่าเช่า 1 ปี 

ก ารจดัให้เ ชา่ ทีร่าช พสัด เุ พ ือ่อยูอ่ าศยั  
และ เ พ ือ่ป ระกอบ การเ กษต ร 

   กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารปกครอง ดูแล 

บ ารุงรกัษา ใชแ้ละจดัหาประโยชนเ์กี่ยวกบัทีร่าชพสัดุ พ.ศ.2545  

     “ผูข้อใชท้ีร่าชพสัดุ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รอืน่ 

ของรฐั ทีข่อใชท้ีร่าชพสัดุตามกฎกระทรวงนี้ 

     “ผูใ้ชท้ีร่าชพสัดุ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รอืน่ 

ของรฐัทีเ่ป็นผูป้กครอง ดูแล หรอืใชป้ระโยชนใ์นทีร่าชพสัด ุ

และใหห้มายความรวมถงึ รฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นนิตบิคุคลทีม่สีทิธ ิ

ใชท้ีร่าชพสัดุตามกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์  
แนวท าง ในการข อใช้ทีร่ าชพสัด ุ 

แนว ทางการปฏบิตัเิกีย่วกบัก ารขอ ใช้ทีร่าช พสัด ุ 

1. การขอใชท้ีร่าชพสัดุ กรณีทีร่าชพสัดุต ัง้อยู่ใน กรุงเทพมหานคร 

ใหแ้จง้ขอใชต่้อกรมธนารกัษ ์หรอืกรณีทีร่าชพสัดุ ต ัง้อยู่ใน 

จงัหวดัอืน่ใหแ้จง้ขอใชต่้อผูว้่าราชการจงัหวดัทีท่ีร่าชพสัดนุ ัน้ต ัง้อยู่ 

โดยแจง้เหตผุลและความจ าเป็นในการขอใชท้ีร่าชพสัดุน ัน้  

2. กระทรวง ทบวง กรม หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ทีข่อใชท้ีร่าชพสัดุจะตอ้งแนบเอกสารดงัต่อไปนี้ประกอบ 

การพจิารณาดว้ย คอื 

    2.1 แบบขอใชท้ีร่าชพสัดุ (แบบ ทบ.4)  

    2.2 รายละเอยีดเกี่ยวกบัโครงการใชป้ระโยชนใ์นทีร่าชพสัดุ 

ทีข่อใช ้



    2.3 ค าขอต
ัง้งบประมาณ ห

รอืเอกสารแสด
งการไดร้บัอนุม

ตั ิ

งบประมาณ 

 2.4 แผนผงัแส
ดงการใชป้ระโย

ชนท์ีร่าชพสัดุแ
ปลงทีม่กีารขอใ

ช ้

ท ัง้แปลง และแ
สดงการใชป้ระ

โยชนบ์รเิวณใก
ลเ้คยีง  

 2.5 แผนผงัแส
ดงการใชป้ระโย

ชนใ์นทีด่นิเฉพ
าะบรเิวณ 

ทีข่อใชต้าม คว
ามเหมาะสมแล

ะจ าเป็น โดยขอ
ใหม้มีาตราส่วน

 

ถกูตอ้งตาม หล
กัวชิาการ และม

ผูีท้รงคุณวุฒริบั
รองผงั 

 2.6 แผนทีส่งัเข
ปแสดงทีต่ ัง้ทีร่

าชพสัดุและระย
ะห่างจากสถาน

ที ่

ส  าคญัของจงัห
วดั เช่น ศาลาก

ลางจงัหวดั ทีว่
่าการอ าเภอ สถ

านีต ารวจ 

เป็นตน้ 

     3. ถา้ทีร่าช
พสัดุทีข่อใชม้ส่ี

วนราชการครอ
บครองใชป้ระโย

ชน ์

อยู่ก่อน ขอใหส่้
วนราชการทีข่อ

ใชท้  าความตกล
งกบัส่วนราชกา

ร 

ทีค่รอบครองอ
ยู่ก่อน และเมือ่

ไดร้บัความยนิย
อม ขอใหส่้งส า

เนา 

หนงัสอืยนิยอม
ของ ส่วนราชก

ารทีค่รอบครอง
อยู่ก่อน 

           

      

 บรหิารจดัการทีร่าชพสัดุใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด 

ท ัง้ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

  ประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัยใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล 

 บรหิารจดัการเหรยีญกษาปณใ์หเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ 

ใชใ้นระบบเศรษฐกจิ 

 ดูแลรกัษาทรพัยส์นิมค่ีาของแผ่นดนิใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ ี

ตามหลกัการอนุรกัษพ์รอ้มทีจ่ะน าออกเผยแพร่ 

 

 

 

 

1. งานดา้นบริหารที่ราชพสัด ุ 

    ด าเนินการปกครองดูแล บ ารุง รกัษา จดัใหใ้ชป้ระโยชน ์

และท านิตกิรรมเกี่ยวกบัทีร่าชพสัดุใหด้  าเนินไปอย่างม ี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลเพือ่ก่อใหเ้กดิประโยชน ์

สูงสุดแก่ภาครฐั 

 

2. งานดา้นการประเมินราคาอสงัหาริมทรพัย ์ 

    ด าเนินการเกี่ยวกบัการก าหนดราคาประเมนิราคา 

อสงัหารมิทรพัย ์และเสนอความคดิเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณา 

ก าหนดราคาประเมนิอสงัหารมิทรพัย ์และทรพัยส์นิอืน่ 

ตามกฎหมาย 

 

วสิยั ทศั น ์  

     เป็นองคก์รหลกัในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิของประเทศ 

ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล    

พ ันธกจิ  

ล ักษ ณะง าน ทีร่บั ผดิช อบ 

           

      

 

 

3. งานดา้นการผลติเหรียญกษาปณ์  

    ด าเนินการผลติเหรยีญกษาปณห์มนุเวยีนต ัง้แต่ชนิดราคา 10 บาท 

ลงมาจนถงึ 1 สตางค ์รวมท ัง้ผลติเหรยีญกษาปณท์ีร่ะลกึ 

เหรยีญทีร่ะลกึ เนื่องในโอกาสส าคญัต่างๆ ตลอดจนการจดัสรา้ง 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ ์จดัท  าเครื่องหมายตอบแทนและขอส ัง่จา้ง 

 

 

4. งานดา้นการบริหารเงนิตรา  

    ด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายแลก รบัแลก การตรวจพสูิจน ์

การเก็บรกัษา การเบกิ จ่าย รบั ส่ง และบรหิารจดัการเหรยีญกษาปณ ์

การส ัง่จ่ายและรบัรองการส ัง่จ่ายเงนิคงคลงั การตรวจสอบการรบั จ่าย 

และจดัท  าบญัชเีงนิคงคลงัของรฐั 

 

 

5. งานดา้นการอนุรกัษแ์ละเผยแพรท่รพัยส์นิมีคา่ของแผ่นดิน  

     ด าเนินการเกี่ยวกบัการอนุรกัษ ์เก็บรกัษา จดัท  าทะเบยีน 

และจดัแสดงทรพัยส์นิมค่ีาของแผ่นดนิ ไดแ้ก่เครื่องราชอสิรยิยศ 

เครื่องราชอสิรยิาภรณ ์เงนิตราโบราณ เหรยีญกษาปณท์ีร่ะลกึ 

และเหรยีญทีร่ะลกึ 


