การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
ที่ราชพัสดุเปนอสังหาริมทรัพยที่เปนทรัพยสินของแผนดินที่มีไวใชในกิจการของ
รัฐบาล ใชเปนที่ตั้งสํานักราชการบานเมืองและเพื่อประโยชนในทางราชการของกระทรวง ทบวง
กรมตางๆ มาตั้งแตสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช วิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปจจุบันโดยมีหนวยงาน
ของรัฐ องคกรอื่นของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจที่มีสิทธิใชที่ราชพัสดุ
มาแตเดิม เปนผูรวมใชประโยชนไดดวย ดังนั้น เจตนารมณหลักของการมีไวซึ่งที่ราชพัสดุก็ยังคง
ยึดถือเสมอมาวา มีไวใชประโยชนในทางราชการเปนความสําคัญลําดับแรก สวนการนําไป
จัดหาประโยชนหรือจัดใหเชาเพื่อนํารายไดเขารัฐเปนความสําคัญลําดับรอง ซึ่งในการบริหาร
จัดการที่ราชพัสดุโดยนําที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชนนั้นแมวากระทรวงการคลังจะเปนผู
ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุตามที่บัญญัติไวในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
แตก็มิไดมีอํานาจในการดําเนินการไดโดยอิสระในฐานะเจาของเหมือนเอกชนทั่วไป การบริหาร
จัดการดังกลาวตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ที่บัญญัติใหมี
“ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ ” และให “คณะกรรมการที่ราชพัสดุ ” มีหนาที่ในการกําหนด
นโยบายหลักเกณฑและวิธีการในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ โดยหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุกําหนดใหตราเปนกฎกระทรวง
ปจจุบันคือกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหา
ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
การปกครอง ดูแล บํารุงรักษาที่ราชพัสดุ
จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในกฎกระทรวง
ฯ พ.ศ. 2545
หมวด 1 ขอ 3 ถึง 13 เปนตนวา
การเก็บรักษาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินในกรุงเทพมหานครใหกรมธนารักษ
เปนผูเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัยและจัดทําบัญชีคุม สวนในจังหวัดอื่นใหสํานักงานธนารักษพื้นที่
เปนผูเก็บรักษาโดยฝากคลังจังหวัดในลักษณะหีบหอและจัดทําทะเบียนคุม
การจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุใหกรมธนารักษจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนที่ราช
พัสดุกลางใหมีรายการตรงกับทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด สําหรับทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดใน
กรุงเทพมหานครใหกรมธนารักษมีอํานาจหนาที่จัดทําขึ้นทะเบียนและเก็บรักษา และมีอํานาจแกไข
ทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นใหถูกตอง สวนในจังหวัดอื่นใหสํานักงานธนารักษพื้นที่มี

-2อํานาจในการจัดทํา ขึ้นทะเบียนและเก็บรักษา และมีอํานาจในการแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด
ที่จัดทําขึ้นใหถูกตอง แตการแกไขที่มีผลเปนการจําหนายที่ดินออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด
จะดําเนินการไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษแลว
การรังวัด การพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน หรือการตรวจสอบเนื้อที่
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษรวมกับหนวยงานที่เปนผูใช
ที่ราชพัสดุ เปน ผูนําทําการสํารวจรังวัด ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ ระวังชี้แนวเขตที่ดินและ
ลงนามรับรองแนวเขตที่ดินรวมทั้งทําความตกลงในการสอบสวนเปรียบเทียบ และสอบสวน
ไกลเกลี่ย สวนในจังหวัดอื่นใหสํานักงานธนารักษพื้นที่เปนผูปฎิบัติการดังกลาวรวมกับหัวหนา
สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานประจําจังหวัดของผูใชที่ราชพัสดุ
การใชที่ราชพัสดุ
จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2545 หมวด
2 ขอ 14 ถึงขอ 22 เปนตนวา
การขอใชที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานคร ผูขอใช ตองทําความตกลงกับกรม
ธนารักษ สวนในจังหวัดอื่นใหขอใชที่ราชพัสดุตอสํานักงานธนารักษพื้นที่โดยตองไดรับความ
ยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด และใหทําความตกลงกับกรมธนารักษโดยจะเขาใชประโยชนใน
ที่ราชพัสดุไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว
การใชที่ราชพัสดุเพื่อการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ใหถือเปนการใชที่ราชพัสดุ
เพื่อประโยชนในทางราชการ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552)
กรณีมีปญหาในการพิจารณาอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุ ใหคณะกรรมการ
ที่ราชพัสดุเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ผูใชที่ราชพัสดุมีหนาที่ดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ และตองจัดทํารายงาน
สภาพการใชที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองตอกรมธนารักษปละครั้ง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552)
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 3 ขอ 23 ถึงขอ 32 เปนตนวา

ฯ พ.ศ. 2545
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ในทางราชการหรือที่ไมไดสงวนไวเพื่อใชประโยชนในทางราชการและสามารถดําเนินการได ดังนี้
โดยวิธีการเชา 1 การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชอยูอาศัย
2 การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบการเกษตร
3 การใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธิ์
อาคารที่ปลูกสรางใหแกกระทรวงการคลัง
4 การใหเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น
5 การใหเชาอาคารซึ่งเปนที่ราชพัสดุ
โดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น นอกเหนือจากการจัดใหเชา เชน
การทําเหมือง ขุด หรือระเบิดยอยหิน เปนตน
การใหเชาที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย เพื่อการ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม เชน เพื่อการนิคมอุตสาหกรรม เปนตน
อํานาจหนาที่ในการจัดใหเชา การใชสิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญาเชา
การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชา การใชสิทธิตามสัญญาตางตอบแทน
และการบอกเลิกสัญญาตางตอบแทนเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ
โดยอธิบดี
กรมธนารักษจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ธนารักษพื้นที่ หรือผูใชที่ราชพัสดุเปน
ผูดําเนินการแทนก็ได
การจัดหาประโยชนที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองของสวนราชการ
สามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
1 ที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองของ กระทรวง ทบวง กรม หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่สงวนไวแตยังไมไดใชประโยชนในทางราชการ จะนํามาจัดใหเชาหรือจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่น เปนการชั่วคราว ก็ได โดยตองไดรับความยินยอมจากหนวยงาน
ผูครอบครอง
2. ที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองของ กระทรวง ทบวง กรม ที่สงวนไว
แตยังไมไดใชประโยชนในทางราชการ จะนํามาจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ก็ได โดยตองไดรับความ
ยินยอมจากหนวยงานผูครอบครอง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552)
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สนามบิน และยังไมไดใหบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เขามาดําเนินกิจการทาอากาศ
ยาน จะนํามาจัดใหเชาหรือจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นในกิจการทาอากาศยานหรือกิจการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับทาอากาศยาน ก็ได โดยตองไดรับความยินยอมจากหนวยงานผูครอบครองและ
หนวยงานผูครอบครองใชประโยชนรวมกันไดดวย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552)
การจัดหาประโยชนโดยทั่วไปจะตองกระทําโดยวิธีการประมูล เวนแต
1. การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชอยูอาศัย
2 การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบการเกษตร
3. การใหรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคลเชาเปนที่ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
4. การใหองคกรอื่นของรัฐเชาเปนที่ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
5. การใหองคกรปกครองสวนทองถิเช่นาเพื่อจัดหาประโยชนตามอํานาจหนาที่
6 การเชาเพื่อใชในกิจการสาธารณกุศลที่ไมมุงหากําไร
8 การเชาเพื่อดําเนินการในทาง
สงเคราะหขาราชการ
/เพื่อสวัสดิการของขาราชการ
8 การเชาหรือการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น ที่ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ
เห็นวา โดยสภาพไมเหมาะสมที่จะทําการประมูล
การใหสิทธิกับทายาทของผูเชาที่ถึงแกกรรม ไดเชาที่ราชพัสดุตอไปจนกวา
สัญญาเชาเดิมจะครบกําหนดจะดําเนินการก็ไดเมื่อทายาทรองขอ ( การขอสืบสิทธิการเชาแทนผู
เชาเดิม ที่ถึงแกกรรม )
เงื่อนไขสัญญา ระยะเวลาการเชา การบอกเลิกสัญญาเชา และแบบสัญญาทั้ง
กรณีการเชาและการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังกําหนด
การสงคืนที่ราชพัสดุ
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2545 หมวด 4
ขอ 34 ถึงขอ 36 เปนตนวา
เหตุแหงการสงคืนที่ราชพัสดุและระยะเวลาในการสงคืน มีดังนี้
เหตุที่ตองสงคืน
ระยะเวลาที่ตองสงคืน
1. เลิกใชประโยชน
ภายใน 30 วัน นับแตวันเลิกใช
2. มิไดใชประโยชนตามที่ไดรับอนุญาต
ภายใน 30วันนับแตวันครบกําหนด 2 ปที่ไดรับ
อนุญาตใหใช หรือนับแตวันที่ไดรับแจงใหสงคืน
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ระยะเวลาที่ตองสงคืน
3. ใชประโยชนไมครบถวนตามที่ไดรับอนุญาต ภายใน 30วันนับแตวันครบกําหนด 2 ปที่ไดรับ
อนุญาตใหใช หรือนับแตวันที่ไดรับแจงใหสงคืน
4. ใชประโยชนแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต ภายใน 30วันนับแตวันครบกําหนด 2 ปที่ไดรับ
อนุญาตใหใช หรือนับแตวันที่ไดรับแจงใหสงคืน
5 เขาใชประโยชนโดยมิไดรับอนุญาต
ภายใน 30วันนับแตวันครบกําหนด 2 ปที่ไดรับ
อนุญาตใหใช หรือนับแตวันที่ไดรับแจงใหสงคืน
6. ไมปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กรมธนารักษกําหนด ภายใน 30วันนับแตวันครบกําหนด 2 ปที่ไดรับ
อนุญาตใหใช หรือนับแตวันที่ไดรับแจงใหสงคืน
7. กรมธนารักษตรวจสอบและแจงใหสงคืน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหสงคืน
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552)

การผอนผันการสงคืน กรณี ตาม ขอ 2 - 6 ใหสวนราชการชี้แจงเหตุผลการ
ไมสงคืนภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบกําหนด 2 ป กรณีตามขอ 7 ใหชี้แจงเหตุผลการไมสงคืน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหสงคืน
กรณีกรมธนารักษแจงใหสงคืนแลวไมสงคืนและไมชี้แจงเหตุผลหรือโตแยง
ภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับแจง กรม ธนารักษ มีสิทธิที่จะนําที่ราชพัสดุไป จัดใหสวนราชการอื่น
เขาใชประโยชนแทน หรือนํามาใชประโยชนตามนโยบายของรัฐบาล หรือตามภารกิจอื่นที่
เหมาะสมคุมคากวาโดยไมตองรอใหสวนราชการสงคืนก็ได (กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552)
กรณีมีปญหาการคืนที่ราชพัสดุ หรือการใชที่ราชพัสดุที่ไมสามารถตกลงกันได
ระหวางผูใชที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ ใหกรมธนารักษเสนอ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ เปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด
กรณีที่ราชพัสดุที่สงคืนมีผูบุกรุก ผูใชที่ราชพัสดุ ตองดําเนินการกับผูบุกรุก กอน
สงคืน เวนแตกรมธนารักษจะรับมาแกไขปญหาเองหรือรวมกับหนวยงานผูใชหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของก็สามารถดําเนินการได
ในการคืนที่ราชพัสดุหากปรากฏวา หรือนาจะเกิด ความเสียหาย ใดๆแกที่ราช
พัสดุโดยเกิดจากการกระทําที่จงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือมีเจตนาทุจริต หรือ
กระทําไปโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษ
ในจังหวัดอื่นให ผูวาราชการจังหวัด แจงขอมูลการกระทําดังกลาว ให หัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานผูใชที่ราชพัสดุดําเนินการทางวินัยและเรียกรองใหมีการรับผิดทางแพงได

-6ระเบียบที่ออกตามความในกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2545 มี 5 ฉบับ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการระเบิดและยอยหินในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2537
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใช
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใช
ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 25
52
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ จัดหาประโยชนในที่
ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกโดยไมตองไดรับความยินยอมจากผูใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2556
คําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง มี 5 ฉบับ
คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 2 96/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.
2553 เรื่องหลักเกณฑการกําหนด อัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 2 97/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.
2553 เรื่องหลักเกณฑการกําหนด มูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ
และคาเสียหาย
คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 298/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.
2553 เรื่องหลักเกณฑการ ประกาศรับฟงความคิดเห็นเมื่อมีการปลูกสรางอาคารหรือ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 299 /25 53 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.
2553 เรื่องหลักเกณฑการ ใหสิทธิการเชา การกําหนดทุนจดทะเบียน และการจัดใหผูเชาชวง
เชาเมื่อมีการนําที่ราชพัสดุไปใหเชาชวงโดยมิไดรับอนุญาต
คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 300 /25 53 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.
2553 เรื่อง การกําหนดความหมายของการทําไร ทํานา ปลูกพืชสวน พืชผัก เลี้ยงสัตว และ
การเกษตร รวมทั้งกําหนดเวลาใหผลผลิตของพืชสวน
สวนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ
สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ

