ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใชที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๖
------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบหนังสือ
สําคัญ สําหรับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๓ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการสํารวจที่ราชพัสดุ
การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน การรังวัดที่ดิน และการระวังชี้แนวเขตที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และการแกไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ใหสอดคลองกับกฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๕ และนโยบายของรัฐในการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกอีกทั้งเพื่อใหการปฏิบัติ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตาม ความในขอ ๔, ๗, ๘, ๑๐, และขอ ๒๒ แหงกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.
๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ กระทรวงการคลัง จึงกําหนด
ระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา
และการใชที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓. ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่ราช
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๓
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการสํารวจที่ราชพัสดุ การขอออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่ดิน การรังวัดที่ดิน และการระวังชี้แนวเขตที่ดินตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน และการ
แกไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔. กรณีที่มีปญหาหรือไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไมกําหนดไวในระเบียบ
นี้ใหกระทรวงการคลังวินิจฉัยชี้ขาด หรือพิจารณาสั่งการ เวนแตกรณีที่ราชพัสดุที่เปนปญหาในการ
ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และใช มีราคาที่ดินรวมกับมูลคาอาคารหรือสิ่งปลูกสราง(ถามี) ซึ่งกําหนด
ตามระเบียบนี้ไมเกินหารอยลานบาท ใหอธิบดีกรมธนารักษเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด หรือพิจารณาสั่งการ
ขอ ๕. ใหอธิบดีกรมธนารักษเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

๒

หมวด ๑
ขอความทั่วไป
------------------ขอ ๖. ในระเบียบนี้
(๑) “ผูใชที่ราชพัสดุ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนผูปกครอง ดูแลหรือใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลที่มสี ิทธิใชที่ราชพัสดุตามกฎหมาย
(๒) “อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมธนารักษและใหรวมถึงบุคคลที่อธิบดีกรมธนา
รักษมอบหมายดวย
(๓) “ธนารักษพื้นที”่ หมายถึง ธนารักษพื้นที่ในจังหวัดซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู
(๔) “ราคาที่ดิน” หมายถึง ราคาที่ดินตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน
ในกรณีที่ดินราชพัสดุแปลงใดไมมีราคาประเมินทุนทรัพยตามวรรคแรก ให
เทียบเคียงกับราคาประเมินทุนทรัพยของที่ดินแปลงบริเวณใกลเคียงที่มีทําเลที่ตั้งคลายกันเปนราคาที่ดิน
(๕) “มูลคาอาคารหรือสิ่งปลูกสราง” หมายถึง มูลคาอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่
เปน ที่ราชพัสดุซึ่งคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดขึ้นโดยคําสั่งกรมธนารักษ
(๖) “การสํารวจ” หมายถึง การหาความสัมพันธของจุดตาง ๆ ที่มีอยูบนและใต
ผิวโลกโดยวิธีการรังวัดทางตรงและทางออม การวัดทิศทาง การวัดตางระดับ และใหหมายความ
รวมถึงการรังวัดใหไดอาณาเขต การรังวัดทําแผนที่แสดงที่ตั้ง การรังวัดทําแผนที่รายละเอียด และการ
คํานวณการรังวัดดวย
(๗) “หนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน” หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และ
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๘) “หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน” หมายถึง หนังสือแสดงกรรมสิทธในที่ดินและ
ใหหมายความรวมถึงหนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๙) “หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง” หมายถึง หนังสือแสดงเขตของที่ดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน ประเภทใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
(๑๐) “การรังวัด” หมายถึง การรังวัดปกเขตและทําเขต จดหรือคํานวณการรังวัด
เพื่อใหทราบที่ตั้งแนวเขตของที่ดิน หรือทราบที่ตงั้ และเนื้อที่ของที่ดิน
(๑๑) “การทําแผนที”่ หมายถึง กรรมวิธีใด ๆ ในการจําลองลักษณะภูมิประเทศ
ตามมาตราสวนลงบนแผนพื้นที่ราบ โดยอาศัยขอมูลจากรูปถาย ภาพถายภูมิประเทศ คาพิกัด หมุด
หลักฐาน และการคํานวณทั้งในทางราบและทางดิ่ง

๓

(๑๒) “แผนที่ชั้นหนึ่ง ” หมายถึง แผนที่ซึ่งดําเนินการจัดทําโดยใชกลองธีโอ
โดไลททําการรังวัดโยงยึดหลักเขตจากหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่ที่ราบตําแหนงคาพิกัดภูมิศาสตร
หรือคาพิกัดที่นับเนื่องจากศูนยกําเนิดและคํานวณเนื้อทีโ่ ดยวิธีคณิตศาสตรจากคาพิกัดฉากของแตละมุม
เขต หรือดําเนินการจัดทําโดยเทคโนโลยีอยางอื่นที่ไดผลลัพธเทาเทียมกันหรือดีกวา ทั้งนี้ เปนแผนที่
ที่ดําเนินการจัดทําโดยกรมที่ดินหรือกรมธนารักษซึ่งไดมีการรับรองความถูกตองแลว
(๑๓) “แผนที่ชั้นสอง” หมายถึง แผนที่ซึ่งดําเนินการโดยใชแผนที่ระวางเปน
หลักโดยวิธีวัดระยะเปนมุมฉากหรือวัดระยะสกัดเปนรูปสามเหลี่ยมจากเสนหมุดหลักฐานโครงงาน
แผนที่หรือโดยใชรูปถายทางอากาศหรือการรังวัดดวยโซหรือเทปและคํานวนเนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร
หรือโดยมาตราสวนหรือโดยใชกลองธีโอโดไลทวางหมุดหลักฐานแผนที่บรรจบตัวเอง (รูปลอย) ทั้งนี้
เปนแผนที่ที่ดําเนินการจัดทําโดยกรมที่ดิน หรือกรมธนารักษซึ่งไดมีการรับรองความถูกตองแลว
(๑๔) “อาณาเขตที่ดิน” หมายถึง แนวเขตติดตอที่ดินขางเคียง และให
หมายความถึงระยะรอบแปลงแตละดานดวย
(๑๕) “ทะเบียนที่ราชพัสดุ” หมายถึง ทะเบียนที่ราชพัสดุกลางหรือทะเบียนที่ราช
พัสดุจังหวัดที่จัดทําโดยแสดงรหัส หมายเลขลําดับที่ของการรับขึ้นทะเบียน รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อที่
การไดมา หลักฐานหนังสือแสดงสิทธิ อาณาเขต และแผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุ
(๑๖) “การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ” หมายถึง การรับรายการที่ดินหรือสิ่งปลูก
สรางมาลงทะเบียนที่ราชพัสดุโดยใหรหัสและหมายเลขสําหรับทีด่ ินและสิ่งปลูกสรางนั้น โดยผูมี
อํานาจจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเปนหลักฐาน
(๑๗) “การแกไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุ” หมายถึง การแกไข เพิ่มเติมรายการ
ในทะเบียนที่ราชพัสดุใหถูกตองและเปนปจจุบัน โดยจดแจงเหตุแหงการแกไข เพิ่มเติมไวในทะเบียน
ที่ราชพัสดุและผูมีอํานาจจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเปนหลักฐาน
(๑๘) “การเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุ” หมายถึง การยกเลิกรายการที่ดินและ
หรือสิ่งปลูกสรางที่มิใชที่ราชพัสดุออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยจดแจงเหตุแหงการเพิกถอนไวใน
ทะเบียนที่ราชพัสดุและผูมีอํานาจจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเปนหลักฐาน
(๑๙) “การจําหนายทะเบียนที่ราชพัสดุ” หมายถึง การแกไขที่มีผลเปนการ
จําหนายการนํารายการที่ดินและหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนที่ราชพัสดุออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยจด
แจงเหตุแหงการจําหนายไวในทะเบียนที่ราชพัสดุและผูมีอํานาจจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรอง
เปนหลักฐาน

๔

หมวด ๒
การรังวัด การพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน และการตรวจสอบเนื้อที่
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
------------------ขอ ๗ การสํารวจที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุเพื่อการรังวัด การพิสูจนสอบสวนการทํา
ประโยชน หรือการตรวจสอบเนื้อที่ตามประมวลกฏหมายที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดอื่น
เพื่อใหทราบอาณาเขตที่ตั้ง จํานวนเนื้อที่ของทีด่ ิน ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่
แลวแตกรณีทําการตรวจสอบทะเบียนที่ราชพัสดุและหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินกอนดําเนินการสํารวจ ดังนี้
(๑) ที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุที่มีหลักฐานเปนแผนที่ชั้นหนึ่งหรือแผนที่ชั้นสองให
ตรวจสอบระวางแผนที่ แผนที่ตนราง รายการรังวัด รายการคํานวณ
(๒) ที่ดินที่ไมมีหลักฐานเปนแผนที่ชั้นหนึ่งหรือแผนที่ชั้นสอง ใหตรวจสอบ
ระวางแผนที่ แผนที่ตนราง รายการรังวัด หรือระวาง น.ส.๓ ก. ของที่ดินขางเคียงจากสํานักงานที่ดิน
และหลักฐานการไดมาอื่นๆ จากกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
ขอ ๘ เมื่อดําเนินการสํารวจที่ราชพัสดุตามขอ ๗ แลว ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีอาณาเขตที่ดินไมเปลี่ยนแปลง โดยมีเนื้อที่มากขึ้นหรือเทาเดิมให
ดําเนินการตอไปได
(๒) กรณีอาณาเขตที่ดินเปลี่ยนแปลงและทําใหเนื้อที่มากขึ้นหรือเทาเดิม
(๒.๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีเปนผูพจิ ารณาใหความเห็นชอบใน
การใชอาณาเขตหรือเนื้อที่ที่ดินตามผลการสํารวจไปดําเนินการตอไปได
(๒.๒) ในจังหวัดอื่น ใหธนารักษพื้นที่เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการใชอาณาเขตหรือเนื้อที่ที่ดินตามผลสํารวจไปดําเนินการตอไปได
(๓) กรณีอาณาเขตที่ดินไมเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปโดยทําใหเนื้อที่
ที่ดินนอยกวาเดิม ใหดําเนินการดังนี้
(๓.๑) ในกรณีที่มีหลักฐานหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือ
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ถาไดเนื้อที่นอยกวาใหยื่นคําขอรังวัดสอบเขตตอสํานักงานที่ดิน หากผล
การรังวัดสอบเขตไดเนื้อที่นอยกวาหลักฐานดังกลาว ในกรุงเทพมหานครใหกรมธนารักษ ในจังหวัด
อื่นใหธนารักษพื้นที่แตงตั้งคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรพิจารณาเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบในการดําเนินการ และดําเนินการขอจดทะเบียน ณ สํานักงานที่ดินเพื่อแกไขรูปแผนที่และ
เนือ้ ที่ในหลักฐานดังกลาวตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุให
ถูกตองตรงกัน
(๓.๒) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือ
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ถาไดเนื้อที่นอยกวารายการในทะเบียนที่ราชพัสดุ หรือหลักฐานอื่น ๆ

๕

ในกรุงเทพมหานครใหผูอํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดอื่นใหธนารักษ
พื้นที่พิจารณานําเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการดําเนินการกอนแกไขเพิ่มเติมทะเบียน
ที่ราชพัสดุใหถูกตองตรงกัน
ขอ ๙ การขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ในกรุงเทพมหานครหรือ
ในจังหวัดอื่น ซึ่งกระทรวงการคลังมิไดมอบอํานาจใหผูใชที่ราชพัสดุดําเนินการเปนการเฉพาะรายให
กรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ดําเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบทะเบียนที่ราชพัสดุวาที่ดินแปลงใดยังไมมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง ใหจัดทําบัญชีที่ราชพัสดุประเภทที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะบัญชีหนึ่ง และประเภททรัพยสินของแผนดินธรรมดาอีกบัญชีหนึ่ง
(๒) ใหดําเนินการสํารวจที่ราชพัสดุตามขอ ๗ และขอ ๘ เพื่อใหทราบอาณาเขต
ที่ดินกอนยื่นคําขอและนําทําการรังวัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๓) ใหนําเอกสารการไดมาของที่ดิน สําเนาทะเบียนที่ราชพัสดุหรือเอกสารอื่น ๆ
เชน ส.ค. ๑ หรือ น.ส. ๓ ไปประกอบการยื่นคําขอ
(๔) แจงผูใชที่ราชพัสดุ (ถามี) ใหแตงตั้งผูแทนไปรวมนําทําการรังวัดและให
ถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ดวย
(๕) นําทําการรังวัดตามหลักฐานของที่ราชพัสดุและของที่ดินขางเคียง และตาม
สภาพการครอบครอง รวมกับผูแทนของผูใชที่ราชพัสดุ (ถามี)
(๖) เมื่อทราบผลการรังวัดจากพนักงานเจาหนาที่ผูทําการรังวัดแลว หากเนื้อที่นอย
กวาผลการสํารวจตามขอ ๙(๒) ไมเกินรอยละสอง ใหดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือสําคัญ
สําหรับทีห่ ลวงตอไปได แตถาเนื้อที่นอยกวาผลการสํารวจตามขอ ๙(๒) เกินกวารอยละสองให
ดําเนินการตามขอ ๘ กอน
(๗) การคัดคานการนํารังวัดทั้งแปลงหรือบางสวน
(๗.๑) การออกโฉนดที่ดิน หากมีผูคัดคานการนํารังวัดทั้งแปลงหรือ
บางสวนใหขอพนักงานเจาหนาที่ทําการรังวัดแสดงเขตพิพาทใหชัดเจนและใหบันทึกการคัดคาน แลว
ใหกรมธนารักษหรือ สํานักงานธนารักษพื้นที่ทําการตรวจสอบ พรอมทั้งรวบรวมหลักฐานเอกสาร
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินขางเคียง เพือ่ ใชประกอบการพิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบขอพิพาทของ
เจาพนักงานที่ดินหรือใชประกอบการพิจารณาฐานะทางคดี
(๗.๒) การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หากมีผูคัดคานการนํา
รังวัดทั้งแปลงหรือบางสวน ใหขอพนักงานเจาหนาทีท่ ําการรังวัดแสดงเขตพิพาทใหชัดเจนและให
บันทึกการคัดคาน แลวใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ดําเนินการตรวจสอบพรอมทั้ง
รวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ สงใหเจาพนักงานที่ดินดําเนินการตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

๖

(๘) การสอบสวนเปรียบเทียบหรือการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับแนวเขต
(๘.๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ตางๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินขางเคียงพรอมแตงตั้งเจาหนาที่ไปใหถอยคําตอเจาพนักงานที่ดิน
รวมกับผูใชที่ราชพัสดุ หากผลการสอบสวนเปรียบเทียบของเจาพนักงานที่ดินไมเปนไปตามผลการ
สํารวจรังวัดที่ราชพัสดุตามขอ ๘ ใหอยูในดุลพินิจของอธิบดีที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยให
คํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
(๘.๒) ในจังหวัดอื่น ใหสํานักงานธนารักษพื้นที่รวบรวมเอกสาร
หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินขางเคียงตลอดจนเปนผูใหถอยคําตอเจาพนักงานที่ดิน
รวมกับผูใชที่ราชพัสดุ หากผลการสอบสวนเปรียบเทียบของเจาพนักงานที่ดินไมเปนไปตามผลการ
สํารวจรังวัดที่ราชพัสดุตามขอ ๘ ใหสํานักงานธนารักษพื้นที่รวบรวมแผนที่ เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของทั้งหมดพรอมทั้งความเห็นเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ
ขอ ๑๐. กรณีที่ไดขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไปกอนระเบียบนีใ้ ช
บังคับโดยมิไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวในหมวดนี้และยังไมไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงมา ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงนั้นมากอน แลวดําเนินการตามขอ ๘ โดยอนุโลม
ขอ ๑๑. การระวังชี้แนวเขตและการลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ที่ราชพัสดุที่มีหลักฐานหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงเปนรูปแผนที่ชั้นหนึ่งหรือรูปแผนที่ชั้นสอง ใหตรวจสอบระวางแผนที่ แผนที่ตนราง
รายการรังวัด รายการคํานวณ แลวระวังชี้แนวเขตที่ดินหรือนํารังวัดปกหลักเขตที่ดินใหตรงกับรายการ
รังวัดตามรูปแผนที่หลังหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
(๒) ที่ราชพัสดุที่ไมมีหลักฐานตาม (๑) แตที่ดินแปลงที่ขอรังวัดเปนโฉนดรูป
แผนที่ชั้นหนึ่งหรือรูปแผนที่ชั้นสอง ใหตรวจสอบระวางแผนที่ แผนที่ตนราง รายการรังวัด รายการ
คํานวณ ของที่ดินแปลงนั้นแลวระวังชี้แนวเขตที่ดินหรือนํารังวัดปกหลักเขตที่ดินใหตรงตามหลักฐาน
ดังกลาว เวนแตตรวจสอบพบวาการลงนามรับรองแนวเขตครั้งกอนกระทําไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม
ชอบดวยกฎหมายก็ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่แลวแตกรณีรวมกับผูใชที่ราชพัสดุ
คัดคานแนวเขต แลวดําเนินการขอแกไขหรือเพิกถอนใหถูกตองตามประมวลกฎหมายที่ดินตอไป
(๓) ที่ราชพัสดุที่ไมมีหลักฐานตาม (๑)และที่ดินแปลงที่ขอรังวัดไมมีหลักฐานตาม
(๒) ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่แลวแตกรณี ดําเนินการสํารวจที่ราชพัสดุตามขอ ๗
และขอ ๘ ใหทราบอาณาเขตและเนื้อที่ของที่ราชพัสดุกอนระวังชีแ้ นวเขตและลงนามรับรองแนวเขตที่
ราชพัสดุ เวนแตที่ราชพัสดุนั้นไดดําเนินการสํารวจตามขอ ๗ และขอ ๘ ไวแลว ก็ใหใชเปน
หลักฐานในการระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตที่ราชพัสดุตอไปได

๗

การระวังชี้แนวเขตที่ดินตามวรรคแรก หากไมสามารถตกลงแนวเขตที่ดินกันไดใหกรมธนา
รักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่แลวแตกรณี ทําการคัดคานแนวเขตที่ดินและดําเนินการตามขอ ๙(๗)
และ(๘)
ขอ ๑๒. ใหกรมธนารักษกําหนดวิธีการปฏิบัติ แบบรายงานเกี่ยวกับการรังวัด การพิสูจน
สอบสวนการทําประโยชน การตรวจสอบเนื้อที่ การระวังชี้แนวเขตและการลงนามรับรองแนวเขตตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยออกเปนคําสั่งกรมธนารักษ
ขอ ๑๓. ที่ราชพัสดุแปลงใดเปนที่ดินประเภททรัพยสินของแผนดินธรรมดาและไม
สามารถออกโฉนดที่ดินได ใหขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน โดยดําเนินการตามขอ ๗ ขอ
๘ และขอ ๙ โดยอนุโลม
ขอ ๑๔. ในกรณีที่ราชพัสดุจะดําเนินการตามหมวดนี้ เปนกําแพงเมือง คูเมือง การสํารวจ
เพื่อกําหนดขอบเขตที่ราชพัสดุจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดขอบเขตกําแพง
เมือง คูเมือง ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งดวย
หมวด ๓
การแกไขเพิ่มเติม เพิกถอน และจําหนายทะเบียนที่ราชพัสดุ
------------------ขอ ๑๕ เมื่อไดรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงซึ่งไดดําเนินการตามขอ ๙
หรือ ขอ ๑๐ แลว ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมทะเบียนที่
ราชพัสดุใหถูกตองตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได
ในจังหวัดอื่น ใหจัดสงสําเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไปพรอมกับแจง
การแกไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุใหกรมธนารักษเพื่อแกไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุใหถูกตอง
ตรงกัน
ขอ ๑๖ ในกรณีมีการนําที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุโดยผิดพลาดหรือซ้ําซอน ใหอธิบดี
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการเพิกถอนหรือจําหนายออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ
ในกรณีที่การดําเนินการตามวรรคแรกจะตองเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินใหถูกตอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ใหอธิบดีเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ

๘

หมวด ๔
การตรวจสอบบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ บัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับ
------------------ที่ดินและสภาพหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ
ขอ ๑๗. ใหกรมธนารักษแตงตั้งเจาหนาที่หรือคณะเจาหนาที่เพื่อมีหนาที่ในการตรวจสอบ
บัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ ทะเบียนที่ราชพัสดุ บัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน และสภาพของ
หนังสือสําคัญสําหรับทีด่ ินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ
ขอ ๑๘. การตรวจสอบตามความในขอ ๑๗ ใหดําเนินการอยางนอยปละ ๒ ครั้ง เมื่อ
ดําเนินการแลวเสร็จ ใหรายงานอธิบดีทราบภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ตรวจสอบเสร็จ
ขอ ๑๙. การรายงานผลการตรวจสอบ ใหรายงานตามแบบรายงานการตรวจบัญชีคุม
ทะเบียนที่ราชพัสดุ บัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน และสภาพของหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่ง
เปนไปตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
ขอ ๒๐. หากผลการตรวจสอบตามขอ ๑๗ ปรากฏวาบัญชีหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่ดนิ
มีการชํารุด หรือสูญหาย ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการซอม หรือจัดทําใหอยูในสภาพที่เหมาะ
กับการใชงานและหรือดําเนินการขอออกใบแทน
หมวด ๕
การจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะทําการรื้อถอน วัสดุที่รื้อถอนแลว
หรือการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ
------------------ขอ ๒๑. ในกรณีที่จะจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะทําการรื้อถอน หรือการจําหนาย
วัสดุที่รื้อถอนแลว หรือการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ ใหผูใชทราช
ี่
พัสดุที่จะดําเนินการจําหนายแตงตั้งคณะกรรมการมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน เพื่อประเมินราคาอาคาร
หรือสิ่งปลูกสราง วัสดุที่รื้อถอน ตนไม ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่จะจําหนาย ทั้งนี้กรรมการอยางนอย ๑
คน จะตองเปนผูชํานาญการหรือมีความรูเกี่ยวกับการประเมินราคาอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง ตนไม
ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ
ขอ ๒๒. การจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะทําการรื้อถอน หรือการจําหนายวัสดุที่
รื้อถอนแลว หรือการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ ใหดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุโดยอนุโลม

๙

หมวด ๖
หลักเกณฑการอนุญาตใหนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุไปใชประโยชน
------------------ขอ ๒๓. การนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุไปใชเพื่อประโยชนแกทางราชการ จะตองเปน
การนําวัสดุไปใชในกรณีดังตอไปนี้
(๑) กอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งจะตองนําสงขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
(๒) จัดทําเปนวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชเพื่อประโยชนแกทางราชการ เชน โตะ
เกาอี้ เปนตนและวัสดุอุปกรณนั้นจะตองลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
นอกจากกรณีดังกลาวแลว หากมีความจําเปนจะตองนําวัสดุที่ไดมาจากทีร่ าชพัสดุ
ไปใชเพื่อประโยชนแกราชการอยางอื่น ใหอธิบดีเปนผูพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ
ขอ ๒๔. การนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุไปใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล
ใหผูใชที่ราชพัสดุเปนผูขออนุญาตตออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีโดยจะตองแสดง
เหตุผลความจําเปนและประโยชนที่สาธารณชนจะพึงไดรับสงไปประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๒๕ ผูใชที่ราชพัสดุที่ไดรับอนุญาตใหใชวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ จะตองแตงตั้ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา ๓ คน เพื่อตรวจนับและควบคุมการใชวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ
ขอ ๒๖ ใหมีการจัดทําบัญชีคุมยอดวัสดุที่รื้อถอนวามีจํานวนเทาใด นําไปใชเทาใดและ
คงเหลือเทาใด ทั้งนี้ หากมีวัสดุคงเหลือจากการใชประโยชนใหดําเนินการจําหนายตามวิธีที่กําหนดไว
ในหมวด ๕
ขอ ๒๗. ผูใชที่ราชพัสดุจะตองนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุไปใชเฉพาะตามที่ไดรับ
อนุญาตเทานั้น และจะตองไมนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุไปสมทบกับงบประมาณที่ไดรับเปนคา
กอสรางอาคารใหม เวนแตไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณแลว หากมิไดรับอนุมัติจากสํานัก
งบประมาณจะตองนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุจําหนายตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
------------------ขอ ๒๘. ในระหวางที่กรมธนารักษยังไมไดออกคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ บรรดา
หลักเกณฑวิธี แบบรายงาน และคําสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๓ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การสํารวจที่ราชพัสดุ การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน การรังวัดที่ดิน และการระวังชี้แนวเขต
ที่ดินตามประมวลกฎหมายทีด่ ิน และการแกไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และคําสั่งอื่น

๑๐

ใดของกรมธนารักษใหมีผลใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหก
เดือนนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
รอยเอก สุชาติ เชาววิศิษฐ
( สุชาติ เชาววิศิษฐ )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

