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กุมภาพันธ์ 2556

คํานํา
การนําที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชนเปนการดําเนินการตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และการที่จะ
ดํ า เนิ น การได ก็ต อ งเป น ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ ไ ม ไ ด ใ ชป ระโยชนใ นทางราชการหรื อที่ ไม ได สงวนไว เพื่ อใชประโยชน
ในทางราชการเพื่อเพิ่มมูลคาและสรางรายไดแกรัฐ โดยมีระเบียบกระทรวงการคลังซึ่งออกภายใตกฎกระทรวง
ดั ง กล า วและคํ า สั่ ง กรมธนารัก ษ กํา หนดหลัก เกณฑวิ ธีก ารในการดํา เนิ น การ สํ า หรั บ อํ านาจหนา ที่ใ นการ
จัดใหเชา การใชสิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญาเชา การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการ
จัดใหเชา การใชสิทธิตามสัญญาตางตอบแทน และการบอกเลิกสัญญาตางตอบแทนเปนอํานาจหนาที่ของ
อธิบดีกรมธนารักษ โดยอธิบดีกรมธนารักษจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ธนารักษพื้นที่ หรือหนวยงาน
ผูใชที่ราชพัสดุเปนผูดําเนินการแทนก็ได
ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ า นเมื องที่ ดี เพื่ อสร า งความโปร งใสในการปฏิบัติ ร าชตอบสนองตอ การพัฒ นาประเทศและใหบ ริการแก
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ กรมธนารักษจึงไดมอบอํานาจในการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุใหผูวา
ราชการจังหวัด ธนารักษพื้นที่ พรอมทั้งไดจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ เผยแพรใหสํานักงานธนารักษพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบั ติ ง านด า นการจั ดหาประโยชน ในที่ ร าชพัส ดุใหเ ปน มาตรฐานเดีย วกั น ซึ่ง ไดมีการใชคู มือดังกลาวมา
ระยะหนึ่งแลว ประกอบไดมีการประกาศใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2552 และกรมธนารั กษ ได ออกคํ าสั่ งหลักเกณฑวิธีการในการจัดหาประโยชนในที่ร าชพัส ดุภ ายใต
ระเบียบดังกลาวใหม ทําใหคูมือการปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้นไมเปนปจจุบัน ดังนั้น กรมธนารัก ษจึง ไดแ ตง ตั้ง
คณะทํา งานปรับ ปรุง คูมือ แนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัส ดุ
เพื่อจัดทําคูมือฯ ที่เปนปจจุบัน ซึ่งการดําเนินการไดรวบรวมและจัดหมวดหมูตามลักษณะของกระบวนงาน
แบงเปน 6 หมวด ประกอบดวย หมวดที่ 1 บททั่วไป หมวด 2 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการจัดให
เชาที่ราชพัสดุ หมวด 3 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการบริหารสัญญาและการดําเนินการตางๆ ในระหวางการเชา
หมวด 4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น หมวด 5 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ในการ
ดํ า เนิ น การพั ฒ นาที่ ร าชพั ส ดุ ที่ เ ข า หลั ก เกณฑ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการให เ อกชนเข า ร ว มงานหรื อ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 และหมวด 6 การดําเนินการในเรื่องอื่นๆ พรอมกับไดรวบรวมระเบียบ
คําสั่ง หลักเกณฑตางๆ และกรณีตัวอยางบางกระบวนงานเทาที่จะรวบรวมได แนบทายเปนภาคผนวกเพื่อใช
เปนเอกสารอางอิงและอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาผูปฏิบัติงานโดยมุงหวังที่จะใหเจาหนาที่ไดถือเปนแนว
ปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการโปรงใสและตรวจสอบได
สุดท ายนี้ ต องขอขอบคุ ณสํ า นัก งานธนารัก ษพื้น ที ่ท ุก พื้น ที ่ที ่ไ ดใ หค วามรว มมือ ในการ
ใหขอ คิด เห็น ขอ เสนอแนะที่เ ป น ประโยชนอยางยิ่งในการจัดทําคูมือใหครบถว นสมบูร ณในเนื้อหาสาระ
และหวังเป นอย า งยิ่ งว าคู มือดั งกล า วจะเปน ประโยชนตอการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน ทั้งนี้ หากทานใดมีขอคิดเห็นหรือ ขอ เสนอแนะเพิ่ม เติม ก็ข อได
โปรดแจงใหกรมธนารักษทราบในโอกาสตอ ๆ ไปดวย
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20. การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุซึ่งตั้งอยูบนที่ดินที่มิใชที่ราชพัสดุ
21. การใหเอกชนติดตั้งตูบริการหยอดเหรียญ เครื่องเติมเงินโทรศัพทมือถือ
เครื่องถายเอกสาร หรือเครื่องบริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันในสถานที่ราชการ
22. การติดตั้งอุปกรณระบบโทรศัพทพื้นฐานพกพา PCT หรือดําเนินการอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน
23. การติดตั้งโทรศัพทสาธารณะในที่ราชพัสดุ
24. การดําเนินกิจการลองแพ
25. การเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษครอบครองดูแล ยกเวนที่ราชพัสดุ
ที่ใชเปนสวนสาธารณะและอุทยาน
26. การใชประโยชนที่ราชพัสดุเพื่อเปนหองประชุม อบรม สัมมนา และหองพัก
27. การจัดใหรัฐวิสาหกิจเชาที่ราชพัสดุ
28. การจัดใหเชาเพื่อประกอบกิจการโรงเรียน
29. การจัดใหเชาเพื่อใชในกิจการอันเปนสาธารณกุศลที่ไมมุงหากําไร
30. การจัดใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางเชาที่ราชพัสดุ
31. การบริหารจัดการทาเรือ
สวนที่ 9 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ
1. กรณีองคกรอื่นของรัฐขอใชที่ราชพัสดุ
2. กรณีองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ
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หมวด 3 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการบริหารสัญญาและดําเนินการตาง ๆ ระหวางการเชา
สวนที่ 1 กรณีการเชาที่ดินราชพัสดุ
1. การตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ
2. การขอโอนสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ
3. การขอเชาที่ดินราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
4. การขอนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู
หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือบุคคลภายนอก
5. กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม รื้อถอน หรือตอเติมอาคาร
หรือสิ่งปลูกสราง
6. กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุปลูกสราง ซอมแซม รื้อถอน หรือตอเติมอาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางโดยไมไดรับอนุญาต
7. การขออนุญาตนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน
8. การนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดยไมได
รับอนุญาต
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หนา
9. การดําเนินการกรณีเพลิงไหมบานพักอาศัยหรือสิ่งปลูกสรางของผูเชาบนที่ดินราชพัสดุ
10. การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
11. การยื่นแบบประเมินภาษีบํารุงทองที่ (ตามแบบ ภ.บ.ท. 5)
สวนที่ 2 กรณีการเชาอาคารราชพัสดุ
1. การตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ
2. การโอนสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุ
3. การขอเชาอาคารราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
4. การขอนําสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู หรือเบิกเงิน
เกินบัญชีของผูเชาหรือบุคคลภายนอก
5. การดําเนินการกรณีเพลิงไหมอาคารราชพัสดุ
6. กรณีผูเชาขออนุญาตนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไป จัดหาประโยชน
7. กรณีผูเชานําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดย
ไมไดรับอนุญาต
8. การขออนุญาตปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุ
9. การปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุโดยไมไดรับอนุญาต
10. การประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ
11. การรื้อถอนอาคารราชพัสดุเพื่อกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
12. การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาอาคารราชพัสดุ
13. การยื่นแบบประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ตามแบบ ภ.ร.ด. 2)
สวนที่ 3 กรณีดําเนินการระหวางกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์
1. การขอแกไขแบบแปลนการกอสรางอาคารฯ
2. การขอโอนสิทธิการกอสรางอาคารฯ
3. การขอรับสิทธิการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแทนผูไดรับสิทธิ
กอสรางอาคารฯ เดิมที่ถึงแกกรรม
4. การขอนําสิทธิการกอสรางอาคารฯ ไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกูหรือเบิกเงิน
เกินบัญชีของผูไดรับสิทธิกอสรางฯ หรือบุคคลภายนอก
5. การขอขยายระยะเวลากอสราง
6. การตรวจรับมอบอาคารที่กอสราง
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สวนที่ 4 การดําเนินการปรับปรุงอัตราคาเชาที่ราชพัสดุ
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สวนที่ 5 การดําเนินการบอกเลิกสัญญาและหรือดําเนินคดีฟองขับไล
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หนา

หมวด 4 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
1. กรณีเอกชนกอสรางสะพานขามคลอง ทําทางเชื่อม วางทอระบายน้ํา ปกเสาพาดสาย
ไฟฟา วางทอประปา วางสายโทรศัพท ทําทางเขา - ออก หรือดําเนินการอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันในที่ราชพัสดุ
1.1 การดําเนินการโดยขออนุญาต
1.2 การดําเนินการโดยไมไดรับอนุญาต
2. กรณีรัฐวิสาหกิจขอกอสรางสะพานขามคลอง ทําทางเชื่อม วางทอระบายน้ํา ปกเสาพาดสาย
ไฟฟา วางทอประปา วางสายโทรศัพท ทําทางเขา - ออก หรือดําเนินการอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันในที่ราชพัสดุ
3. การอนุญาตใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) วางทอกาซผานที่ราชพัสดุ
4. การทําเหมืองแรในที่ราชพัสดุ
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หมวด 5 ขั้ น ตอนและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการดํ า เนิ น การพั ฒ นาที่ ร าชพั ส ดุ ที่ เ ข า หลั ก เกณฑ ต าม
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
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หมวด 6 การดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ
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1. การขอติดตั้งปายโฆษณาบนที่ราชพัสดุ
2. การขอดําเนินการแกชื่อ ชื่อสกุล
3. การขอคัดสําเนา ออกหนังสือรับรอง
4. การอนุญาตใหขาย จํานอง ขายฝากอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของผูเชาบนที่ดินราชพัสดุ
5. การขอรังวัดสอบเขตเชาที่ราชพัสดุ
6. การขอขยายเวลาหรือขอผอนชําระเงินตางๆ
7. การนํายึดและขายทอดตลาดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุตามคําสั่งศาล การลมละลาย
การพิทักษทรัพยตามคําสั่งศาล
8. การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลจากปญหากรณีแปลงสินทรัพยเปนทุน
9. การจัดเก็บคาเชานอกสถานที่
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บทนํา
บทนํา
สวนที่ 1 ความเปนมาของที่ราชพัสดุ
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ที่ดินในราชอาณาจักรไทยทั้งหมดเปนสิทธิเด็ดขาดของพระเจาแผนดิน
พระองคอาจจะยกใหแกผูใดก็ได เชน ใหขาราชการเปนบําเหน็จความดีความชอบใหราษฎรเขาทํากิน แตทรงไว
ซึ่งสิทธิที่จะเรียกคืน (เวนคืน) เสียเมื่อใดก็ไดโดยไมตองจายคาชดเชยแตอยางใด ตอมาไดยินยอมใหราษฎร
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงไดมีการแบงแยกประเภทที่ดินของรัฐขึ้นวา ประเภทใดเปนทรัพยสินของแผนดินและ
ประเภทใดเปนที่ซึ่งราษฎรมีสิทธิในที่ดินไดความจําเปนในการจัดการที่ดินของรัฐ และในสวนที่ใชในกิจการของ
รัฐบาลก็ไดมีพระราชบัญญัติกรมราชพัสดุ ร.ศ. 109 (ประมาณ พ.ศ. 2433) ขึ้นเปนแบบแผนสําหรับราชการ
กระทรวงพระคลั ง มหาสมบั ติ โดยมี อ ธิ บ ดี กรมราชพั ส ดุ อ ยูใ นบั ง คับ เสนาบดี พ ระคลั ง มหาสมบั ติมี ห น า ที่
รับผิดชอบราชการในกรมราชพัสดุ กําหนดหนาที่ราชการของกรมราชพัสดุคือ ดูแลรักษาทรัพยสินที่มีหรือ
สงวนไวใชในราชการ ซื้อสิ่งของตางๆ ไวใชในราชการ หรือใหขายสิ่งของใหกรมตางๆ โดยกรมนั้นๆ จะตกลง
กับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจะเบิกเปนเงินหรือเปนของหรือทําหนาที่ขายทรัพยสินที่เลิกใชราชการแลว
พระราชบัญญัติกรมราชพัสดุ ร.ศ. 109 มิไดบัญญัติโดยชัดแจงวา ที่ตึกที่ดินหลวงประเภทใดบาง
ที่ อยู ในอํ า นาจการจั ดการของกรมราชพัส ดุ สว นราชการตางๆ จึง ยังคงถือครองที่ดิน และอาคาร รวมทั้ ง
ดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ดินดังกลาวอยูตอไปโดยมิไดสงมอบใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จนถึง ร.ศ. 140
ตรงกับ พ.ศ. 2464 รองเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเห็นวา สมควรที่จะรวบรวมที่ราชพัสดุไวที่
กระทรวงพระคลั ง มหาสมบั ติ เ พี ย งแห ง เดี ย ว จึ ง ได มี ห นั ง สื อ ที่ 205/23400 ลงวั น ที่ 14 มี น าคม
พุทธศักราช 2464 กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ขอพระราชทาน
ราชานุ ญาตจั ด การกั บ เจ า กระทรวงต า งๆ ให ร วบรวมบรรดาที่ ดิน ของหลวงอั น ยัง กระจัด กระจายอยู ทั่ ว
ทุกกระทรวงนั้นมาขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไวทางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเสียทางเดียว เมื่อกระทรวงและ
กรมต า งๆ ต อ งการที่ ห ลวงเพื่ อ ประโยชน ร าชการแผนกใดอย า งไรก็ ยื ม ไปเพื่ อ ประโยชน ร าชการนั้ น ได
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว ได ท รงมี พ ระบรมราชโองการที่ 65/507 วั น ที่ 25 มี น าคม
พุทธศักราช 2464 เห็นชอบใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจัดการกับกระทรวงตางๆ เพื่อรวบรวมบรรดา
ที่ดินของหลวงในกระทรวงตางๆ มาขึ้นทะเบียนไวทางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเสียทางเดียว เพื่อปกครอง
เปนหลักฐานสืบไป ซึ่งพระบรมราชโองการที่ 65/507 ดังกลาวมีสภาพบังคับเปนกฎหมายที่กระทรวงและ
กรมตางๆ ตองปฏิบัติตาม
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

บทนํา

แม ว า จะได มี พ ระบรมราชโองการดั ง กล า วแล ว ก็ ต าม ในทางปฏิ บั ติ ก็ ยั ง คงมี ป ญ หาอยู
เพราะความหมายของคํ า ว า “ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ” หรื อ “ที่ ร าชพั ส ดุ ” ยั ง ไม เ ป น ที่ เ ข า ใจตรงกั น
แมกระทรวงการคลังจะไดออกระเบียบและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูกสรางราชพัสดุเรื่อยมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2465 – 2485 ปญหาการโตแยงกับ สว นราชการอื่น ก็ยังมีอยู ประกอบกับ หลังจากที่ไดมีการ
เปลี่ ย นแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 มี ก ารออกกฎหมายต า งๆ มาบั ง คั บ ใช อี ก มาก เป น ต น ว า
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการหวงหามที่ดิน พระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน ทําใหเกิดความไมชัดเจนในการปฏิบัติจึงกอใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ดังนั้น ในป พ.ศ. 2518 กระทรวงการคลังไดขอออกกฎหมาย 2 ฉบับ เพื่อแกปญหาในการ
บริ ห ารจั ด การที่ ร าชพั ส ดุ คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ร าชพั ส ดุ พ.ศ. 2518 โดยให เ หตุ ผ ลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้วา เนื่องในปจจุบันนี้ไมมีกฎหมายวาดวยการปกครองดูแลรักษาที่ราชพัสดุใหเปนไป
โดยมี ร ะเบี ย บและหลั กเกณฑ ที่แน น อน ทําใหเกิดปญ หายุงยากในทางปฏิบัติห ลายประการ สมควรให มี
กฎหมายวาดวยการจัดระเบียบที่ราชพัสดุขึ้นโดยเฉพาะ โดยใหกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการนี้
เพื่อการประหยัดและขจัดปญหางานซ้ําซอนกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น และพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2518
โดยให เ หตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ว า โดยที่ ไ ด มี ก ฎหมายว า ด ว ยที่ ร าชพั ส ดุ โ ดยให
กระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่ในการปกครอง ดูแลและบํารุงรักษา รวมทั้งจัดหาประโยชนและทํานิติกรรม
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ สมควรแกไขอํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216
ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงการคลังในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใหชัดเจน ซึ่งพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 54 ฉบับพิเศษ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 จึงมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2518 เปนตนมา

สวนที่ 2 ความหมายของคําวา “ที่ราชพัสดุ”
ความหมายของ“ที่ราชพัสดุ”
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 บัญญัติไววา
มาตรา 4 “ที่ราชพัสดุ” หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด
เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้
(1) ที่ดินรกรางวางเปลาและที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดย
ประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(2) อสั งหาริ มทรัพย สํ า หรับ พลเมืองใชห รือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรว มกัน
เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครองสวนทองถิ่น
ไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1307 บัญญัติไววา “ทานหามมิใหยึดทรัพยสินของแผนดิน
ไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม” จะเห็นไดวาทรัพยสินของแผนดินนั้น จะมีทั้ง
ประเภทที่เปนทรัพยสินธรรมดาและประเภทที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังนั้น ที่ราชพัสดุจึงแยกออกไดเปน
2 ประเภท คือ
1) อสังหาริมทรัพยที่เปนทรัพยสินของแผนดินธรรมดาซึ่งมิไดใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือ
สงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน...เชน
1.1) ที่ราชพัสดุที่ไดมาโดยการยึดมาจากการคางชําระภาษีหรือตกมาเปนของแผนดิน
ตามมาตรา 17 แหงธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 แลวมิไดใชเปน สํานักราชการ
บานเมืองแตนําไปจัดหาประโยชน
1.2) ที่ราชพัสดุที่รัฐไดเขาถือครองเชนบุคคลทั่วไปเชน ที่ราชพัสดุที่ใชเปนบานพัก
ขาราชการ (คณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินิจฉัยไวตามเลขเสร็จที่ 230/2512 วา ที่ดินราชพัสดุที่ใชปลูกสราง
บานพักครูยอมเปนประโยชนแกครูโดยเฉพาะเทานั้น ไมอาจถือไดวา ไดใชเพื่อสาธารณประโยชนดังเชนเปน
ที่ตั้งสํานักราชการบานเมืองจึงไมเปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1304 )
2) อสังหาริมทรัพยที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือสงวนไว
เพื่อประโยชนรวมกัน เชน สํานักราชการบานเมือง ปอม โรงทหาร กําแพงเมือง-คูเมือง ที่ดินซึ่งมีพระบรมราชโองการ
หรือประกาศสงวนหวงหามสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช หรือมีกฎหมายหรือประกาศตามกฎหมายวาดวยการ
สงวนหวงหามไวใชในราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ หรือที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียนเปนของทบวงการเมือง
(กระทรวง ทบวง กรม) โดยอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คํ า ว า “อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ” ทรั พ ย สิ น ใดบ า งที่ เ ป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย จะพิ จ ารณาได จ าก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 139 ที่บัญญัติไววา“ อสังหาริมทรัพย หมายความวา ที่ดินและ
ทรัพยอันติดอยูกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวร หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นและหมายความรวมถึง
ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดิน หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย ”
ดังนั้น ที่ราชพัสดุจึงหมายความรวมถึงทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยทุกลักษณะตาม
มาตรา 139 ดังกลาว

สวนที่ 3 การไดมาซึ่งที่ราชพัสดุ
1) โดยการซื้อ เมื่อพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใชบังคับ สวนราชการตางๆที่จัดซื้อมาจะตอง
ดํ า เนิ น การให จ ดทะเบี ย นในหนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ที่ ดิ น เป น ชื่ อ กระทรวงการคลั ง ตามนั ย มาตรา 5 แห ง
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 สวนที่ซื้อกอนพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใชบังคับและ
ไดจดทะเบียนในนามตนเอง สวนราชการนั้นก็จะตองโอนเปลี่ยนชื่อมาเปนกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ตามนัยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
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2) โดยการแลกเปลี่ยน เปนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดินของบุคคลอื่น เชน วัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล ราษฎร เปนตน การดําเนินการในเรื่องนี้ตองดําเนินการ
ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 สวนการดําเนินการกอนพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2518 ใชบังคับก็ตองดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวลกฎหมายที่ดิน
3) โดยการรับบริจาคหรือมีผูยกให เมื่อมีการบริจาคหรือยกที่ดินใหแกทางราชการ เชน ใหที่ดินเพื่อใชเปน
สถานที่สรางโรงพยาบาล สถานีตํารวจ ซึ่งเปนการยกที่ดินใหแกสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม
ก็ จ ะมี ผ ลให ที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั้ น ตกเป น ทรั พ ย สิ น ของแผ น ดิ น ที่ เ ป น ที่ ร าชพั ส ดุ ซึ่ ง จะต อ งให
กระทรวงการคลังเขาถือกรรมสิทธิ์ตามนัยมาตรา 4 และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
และในสวนที่ไดรับมากอนพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใชบังคับก็ตองโอนใหกระทรวงการคลังตามนัย
มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) โดยผลของสัญญา เชน ในการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุจะมีการจัดใหเชาประเภท “การใหเชาที่ดิน
เพื่อปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสรางใหแกกระทรวงการคลัง”
5) โดยการหวงหาม หากเปนการไดมาในชวงกอนพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลา
อัน เปน สาธารณสมบั ติ ของแผ น ดิ น พุ ท ธศัก ราช 2478 ก็ จ ะเป น โดยพระบรมราชโองการ ประกาศ
สมุหเทศาภิบาล ประกาศผูวาราชการจังหวัด ประกาศนายอําเภอ
6) โดยการหวงหามหลังพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน พุทธศักราช 2478 โดยมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามฯ และเมื่อประมวลกฎหมายที่ดิน
ใชบังคับก็จะตองอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ทวิ ขึ้นทะเบียนเพื่อเปนของทบวงการเมือง
หรือใหทบวงการเมืองใชประโยชนในราชการโดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อสวนราชการหรือทบวงการเมืองไดเขาใชประโยชนแลวที่ดินที่หวงหามนั้น ก็จะตกเปนที่ราชพัสดุ
7) โดยการเวนคืน เปนการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เชน
ที่ตั้งสนามบินสุวรรณภูมิ ไดมาโดยการเวนคืนเพื่อสรางสนามบินพาณิชย ที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดมา
โดยการเวนคืนเพื่อใชในราชการกระทรวงพาณิชยตอมาเมื่อเลิกใชแลว จึงใชเปนที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เปนตน
8) โดยการริบทรัพยสิน เปนการไดมาโดยบทบัญญัติของกฎหมายที่ใหริบทรัพยสินนั้นมาเปนของแผนดิน
เชน ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เปนตน

สวนที่ 4 การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
ดังที่ไดกลาวแลววา ที่ราชพัสดุเปนอสังหาริมทรัพยที่เปนทรัพยสินของแผนดินที่มีไวใชในกิจการ
ของรัฐบาล ใชเปนที่ตั้งสํานักราชการบานเมืองและเพื่อประโยชนในทางราชการของกระทรวง ทบวง กรม
ตางๆ มาตั้งแตสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช วิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปจจุบันโดยมีหนวยงานของรัฐ และองคกร
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บทนํา

อื่นของรัฐเปนผูรวมใชประโยชนไดดวย ดังนั้น เจตนารมณหลักของการมีไวซึ่งที่ราชพัสดุก็ยังคงยึดถือเสมอมาวา
มีไวใชประโยชนในทางราชการเปนความสําคัญลําดับแรก สวนการนําไปจัดหาประโยชนหรือจัดใหเชาเพื่อนํา
รายไดเขารัฐเปนความสําคัญลําดับรอง ซึ่งในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุโดยนําที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชนนั้น
แมวากระทรวงการคลังจะเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุตามที่บัญญัติไวในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 แตก็มิไดมีอํานาจในการดําเนินการไดโดยอิสระในฐานะเจาของเหมือนเอกชนทั่วไป
การบริหารจัดการดังกลาวตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 6 ที่บัญญัติใหมี
“คณะกรรมการที่ราชพัสดุ” และให “คณะกรรมการที่ราชพัสดุ” มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายหลักเกณฑ
และวิธีการในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ โดยหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุกําหนดใหตราเปนกฎกระทรวง ปจจุบันคือกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ซึ่งมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดหาประโยชน
ในที่ราชพัสดุกําหนดไวในหมวด 3 ขอ 23 ถึงขอ 33 เปนตนวา การจะนําที่ราชพัสดุมาจัดหาประโยชนได
จะตองเปนที่ซึ่งไมไดใชประโยชนในทางราชการหรือที่ไมไดสงวนไวเพื่อใชประโยชนในทางราชการ ลักษณะ
ของการจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา อํานาจหนาที่ในการจัดใหเชา การใชสิทธิตามสัญญา การบอกเลิก
สัญญาเชา การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชา การใชสิทธิตามสัญญาตางตอบแทน
และการบอกเลิกสัญญาตางตอบแทน การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองของกระทรวง
ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น วิธีการจัดใหเชาหรือการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจาก
การจัดใหเชาโดยทั่วไปใหกระทําโดยวิธีการประมูล ฯลฯ
สํ า หรั บ ระเบี ย บที่ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดว ยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแ ล
บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดหาประโยชน
ในที่ราชพัสดุขณะนี้มีอยูดวยกัน 2 ฉบับ คือ
(1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการระเบิดและยอยหินในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2537
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
โดยมีคําสั่งกรมธนารั กษที่ออกโดยอาศั ยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดว ยการจัดหาประโยชน
ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 บังคับใชอีก 5 ฉบับ คือ
(2.1) คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง
หลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชา คาตอบแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
(2.2) คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง
หลักเกณฑการกําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ และคาเสียหาย
(2.3) คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 298/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง
หลักเกณฑการประกาศรับฟงความคิดเห็นเมื่อมีการปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
(2.4) คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 299/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง
หลักเกณฑการใหสิทธิการเชา การกําหนดทุนจดทะเบียน และการจัดใหผูเชาชวงเชาเมื่อมีการนําที่ราชพัสดุไป
ใหเชาชวงโดยไมไดรับอนุญาต
(2.5) คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 300/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องการ
กําหนดความหมายของการทําไร ทํานา ปลูกพืชสวน พืชผัก เลี้ยงสัตว และการเกษตร รวมทั้งกําหนดเวลาให
ผลผลิตของพืชสวน
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หมวด 1

1

บททั่วไป

สวนที่ 1 แนวทางการวิเคราะหศักยภาพที่ราชพัสดุในเบื้องตน

การวิเคราะหศักยภาพที่ราชพัสดุเปนกระบวนการที่สําคัญในอันดับแรกที่ผูปฏิบัติจะตองมีความรู
เบื้องตนกอนที่จะบริหารจัดการที่ราชพัสดุใหเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่นั้น ๆ และสอดคลองตอนโยบายจังหวัด
กรมธนารักษ และรัฐบาล รวมทั้งเพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในทางปฏิบัติทั้งในดานผลประโยชนตอบแทน
และการใชทรัพยากรที่ดินที่มีอยูอยางคุมคา ดังนั้น ในบทนี้จะเปนเพียงการนําแนวทางบางสวนของการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการมาใชเพื่อวิเคราะหศักยภาพที่ราชพัสดุ ซึ่งมีองคประกอบที่จะตองตรวจสอบดังนี้
1. สภาพที่ดิน
ขอมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

ใหตรวจสอบขอมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ ประวัติการ
ไดมาของที่ดิน และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ที่ตั้ง ตั้งอยูที่ใด อยูในเขตเทศบาลหรือไม เนื้อที่ประมาณเทาใด ลักษณะ รูปราง
และอาณาเขตของที่ดินเปนอยางไร มีระยะหางจากที่สําคัญใดบาง ที่ดินเปนแอง
หรือบอหรือไม และลึกเทาไร น้ําทวมหรือไม เปนตน
มูลคา ใหตรวจสอบราคาประเมินที่ดินที่กรมธนารักษกําหนดไวเพื่อจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม และราคาซื้อขายที่ดินในตลาดของปกอน และปปจจุบัน หรือราคา
ซื้อขายครั้งสุดทายที่จะสามารถทราบได ทั้งนี้ อาจสืบทราบไดจากสํานักงานที่ดิน,
เทศบาล, ธนาคารพาณิชย, สมาคมหอการคาจังหวัด เปนตน
แผนที่ จัดทําแผนที่ที่ดินโดยละเอียด และแผนที่สังเขปโดยรอบที่ดิน รัศมีประมาณ 3 กม.

2. การใชประโยชนในปจจุบัน
ป จ จุ บั น มี ก ารใช ป ระโยชน ใ นที่ ดิ น อย า งไร มี ส ว นราชการใดครอบครองใช ป ระโยชน หรื อ
รัฐวิสาหกิจใดเชา หรือมีราษฎรเชาหรือครอบครอง และมีสิ่งปลูกสรางอะไรในที่ดิน จะมีเนื้อที่ที่ใชประโยชนใน
การพัฒนาอยางไร เปนตน
3. สภาพแวดลอมและสภาพเศรษฐกิจรอบพื้นที่
สภาพการใชประโยชนที่ดินโดยรอบ (รัศมี 3 กม.) ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินวาเปนอยางไร
เชน เปนชุมชนอยูอาศัย, ศูนยการคา, สวนราชการหรือสถานที่สําคัญอะไรบาง

แนวทางการวิเคราะหศักยภาพที่ราชพัสดุในเบื้องตน
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หมวด 1

โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ถนน ประปา ไฟฟา โทรศัพท ระบบโทรคมนาคม ระบบขนสง
และอื่น ๆ มีความพรอมที่จะเขาถึงที่ดินที่จะพัฒนาไดสะดวกหรือไม ทางเขาออกที่ดินกวางหรือแคบ มีทางเขา
- ออกกี่ทาง การจราจรหนาโครงการเปนอยางไร กลาวโดยสรุป ตองชี้ใหเห็นวาในปจจุบันและในอนาคตจะมีการ
จัดรูปแบบดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอยางไร จะเปนการสนับสนุนหรือ
เปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการหรือไม (กรณีที่ไมทราบใหแจงวายังไมทราบ)
4. ภาวะเศรษฐกิจ
เฉพาะในพื้นที่
: ใหตรวจสอบสภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดและอําเภอในพื้นที่
นั้น ๆ โดยสังเขป เชน ประชากรมีจํานวนเทาใด ประกอบอาชีพและมีรายไดจากการผลิตสินคาและบริการ
ชนิดใด ระดับรายไดโดยเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่สูงต่ําเพียงใด เปนตน
เศรษฐกิจภูมิภาค
: เปนภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปของภูมิภาคที่จังหวัดนี้ตั้งอยู
ทั้งนี้ ใหติดตอขอขอมูลจากสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบในการพิจารณาเพิ่มเติม
5. วิเคราะหความพรอมและความเปนไปไดในการจัดเตรียมที่ราชพัสดุเพื่อนํามาจัดประโยชน
ในกําหนดเวลาที่แนนอน
ใหตรวจสอบขั้นตอนการทํางานในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหเกิดความพรอมและเปนไปไดในการเตรียม
พื้นที่เพื่อการพัฒนา เชน
- การรื้อยายสวนราชการที่ใชประโยชนอยูเดิม ใหตรวจสอบวาจะใหสวนราชการยายไปอยูใน
บริเวณใด และมีสิ่งปลูกสรางอะไรที่จะตองกอสรางชดเชยบาง
- การโยกยายผูอยูอาศัย ใหกําหนดแนวทางหรืออุปสรรคในการโยกยายผูอยูอาศัย เปนตน
6. วิเคราะหขอจํากัดการอนุมัติใหใชที่ดินของสวนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ใหตรวจสอบหรือคาดคะเนวา ในปจจุบันหรือในอนาคตจะมีขอกฎหมายหรือระเบียบอะไรบางที่
เปนขอจํากัดหรือเปนอุปสรรคในการดําเนินโครงการ เชน ขอกําหนดผังเมือง เทศบัญญัติ กฎหมายสิ่งแวดลอม
การตัดถนนผาน ฯลฯ
7. แนวโนมและรูปแบบการเลือกโครงการพัฒนา
เมื่อพิจารณาตามสภาพและเหตุผลตาง ๆ ของที่ดินแลว จะสามารถดําเนินโครงการอะไรไดบาง
(กํ า หนดได ห ลายรู ป แบบ เช น โรงแรม อาคารพาณิ ช ย อาคารที่ อ ยู อ าศั ย และสํ า นั ก งาน ศู น ย ก ารค า
สวนสาธารณะ สนามกีฬา หองสมุดประชาชน ฯลฯ และรูปแบบโครงการอะไรจึงจะเหมาะสมที่สุด โดย
พิจารณาถึงแนวโนมขอมูลสนับสนุนโครงการตามขอ 1 - 6)
8. วิเคราะหภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจ
เปนการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่และของประเทศโดยเฉพาะอุปสงคและอุปทานของ
ตลาดของรูปแบบโครงการที่เลือกแลว โดยพิจารณาทั้งในอดีต ปจจุบัน และในอนาคตวาเปนอยางไรบาง
เพื่อเปนขอสนับสนุนวาโครงการที่ไดเลือกตามขอ 7 สามารถดําเนินการได โดยใหหาขอมูลสถิติเพื่อแสดงให
เห็นความเปนไปไดของโครงการมาประกอบดวย
9. วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ
(การวิเคราะหในหัวขอนี้ ถาไมสามารถพิจารณาไดใหแสดงความเห็นและขอมูลเทาที่จะมี เพื่อ
ขอใหคณะเจาหนาที่จะไปสํารวจวิเคราะหศึกษาเพิ่มเติมได)
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ทางดานเทคนิคของโครงการ - ใหกําหนดรายละเอียดโดยสังเขปของรูปแบบโครงการที่เลือก
แลววาเปนอยางไร เชน เปนอาคารกี่ชั้น เนื้อที่ปลูกสรางและเนื้อที่ใชสอยประมาณเทาไร ลักษณะของการ
ใชประโยชนอาคารเปนอยางไร มูลคาราคาคากอสรางอาคารเทาไร เปนตน ทั้งนี้ จะตองสอดคลองหรือไม
ขัดตอกฎระเบียบเกี่ยวกับการกอสรางและขอกําหนดสิ่งแวดลอมตามขอ 6 และคุมกับมูลคาของที่ดินตามราคา
ตลาด กับสอดคลองกับภาวะตลาดที่ไดวิเคราะหตามขอ 8 เปนการชี้ใหเห็นวาโครงสรางหรือรูปแบบของ
โครงการที่ไดเลือกสรรแลวมีความเหมาะสมตอการใชประโยชนอยางไร เชน มีบริเวณพอเหมาะ มีถนนเขาออกไดสะดวก มีโครงสรางที่แข็งแรงทนทานตอสภาพการใชงาน เปนตน
ทางการเงินของโครงการ - เปนการแสดงรายรับ-รายจาย ฐานะการเงินและวิธีการจัดหาเงินทุน
เพื่อนํามาใชจายในโครงการของผูที่จะลงทุน เพื่อชี้ใหเห็นวา โครงการดังกลาวมีความเปน ไปไดทางดาน
การเงิน (โครงการมีกําไรและไมมีอุปสรรคทางดานการเงิน) และผูพัฒนามีศักยภาพที่จะดําเนินโครงการไดโดย
สําเร็จ
สรุปความเปนไปได - เปนการสรุปผลการวิเคราะหในทุก ๆ ดานวา โครงการที่ไดนํามาพัฒนา
จะสามารถดําเนินไปไดโดยไมมีอุปสรรคแตอยางใด และมีระดับความสําเร็จสูงเพียงใด
การวิเคราะหศักยภาพที่ราชพัสดุดังกลาวจะใชประโยชนในรูปแบบใดนั้น จะขึ้นอยูกับขอเท็จจริง
ของพื้นที่วามีความเหมาะสมที่จะพัฒนาในรูปแบบใด โดยการใหน้ําหนักหัวขอที่สะทอนการใชประโยชนใน
เรื่องนั้น ๆ มากที่สุด ซึ่งไมจําเปนจะตองนํามาจัดหาประโยชนเทานั้น แตจะตองคํานึงถึงนโยบายของจังหวัด
กรมธนารักษ และรัฐบาลเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรภาครัฐไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และการรักษา
สภาพสิ่งแวดลอม (ดูรายละเอียดการศึกษาความเปนไปไดของโครงการในเบื้องตนตามหนังสือกรมธนารักษ ที่
กค 0406/ว 28 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 และหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0422/ว 81 ลงวันที่ 12
เมษายน 2543)
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สวนที่ 2 การรับคําขอ
คําขอ

หมายถึง หนังสือคํารองขอที่ผูขอไดยื่นตอเจาหนาที่เพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการ และ
หมายความรวมถึง เอกสาร แบบแปลน แผนผัง รายละเอียดอื่นที่ตองมีประกอบคําขอ

การยื่นคําขอ ใหดําเนินการตามแบบฟอรม ดังนี้

1. แบบคําขอโอนและขอรับโอนสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ (แบบ จป.3901)
2. แบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ (แบบ จป.3902)
3. แบบคําขอเชาที่ราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม (แบบ จป.3903)
4. แบบคําขอนําสิทธิการเชาที่ราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพันเงินกู (แบบ จป.04)
โดยใหเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอใหแลวเสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ เมื่อถูกตอง
สมบูรณก็ใหดําเนินการบันทึกคําขอ หากเห็นวาไมถูกตองสมบูรณ ใหชี้แจงความไมถูกตองหรือไมส มบูร ณ
ทั้งหมดใหผูยื่นคําขอทราบ เพื่อแกไขใหถูกตองสมบูรณกอน หากไมสามารถแกไขใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ยื่นคําขอใหผูยื่นคําขอรีบดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ โดยไมตองบันทึกคําขอ

เอกสารประกอบการยื่นคําขอ
เอกสารที่ผูขอจะตองนํามายื่นใหแกเจาหนาที่ในแตละเรื่องมีรายการ ดังตอไปนี้
1. การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- แผนที่สังเขปบริเวณที่ขอเชา

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

2. ผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
จํานวน 1 ชุด
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ชุด
- สัญญาเชา (ฉบับจริง)
3. การตออายุสัญญาเชาที่ราชพัสดุ
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- สัญญาเชาฉบับเดิม (ฉบับจริง)
การรับคําขอ

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

1-4

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 1

4. การโอนสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ
ผูขอโอน
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง)
และถายสําเนาพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ฉบับจริง) และถายสําเนา
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
- หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส
 บัตรประชาชน และทะเบียนบานของคูสมรส และถายสําเนา
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
 ทะเบียนสมรส/หยา และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- สัญญาเชาฉบับเดิม/ใบสําคัญแสดงการเชาที่ราชพัสดุ/บัตรประจําตัวผูเชา (ฉบับจริง)
ถาเอกสารดังกลาวสูญหาย/ไมพบ ใหไปแจงความหายที่สถานีตํารวจ
และนําใบแจงความหายดังกลาว ไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกลาว
- สําเนาใบเสร็จการชําระเงินเบี้ยประกันอัคคีภัย/กรมธรรมประกันอัคคีภัย
ของบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ปปจจุบัน (กรณีสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ)
ผูรับโอน
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5. การขอเชาที่ราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
เอกสารของผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
- สัญญาเชาฉบับเดิม/ใบสําคัญแสดงการเชาที่ราชพัสดุ/บัตรประจําตัวผูเชา
(ฉบับจริง) ถาเอกสารดังกลาวสูญหาย/ไมพบ ใหไปแจงความหายที่สถานีตํารวจ
โดยนําใบบันทึกประจําวันดังกลาวไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกลาว
- ใบมรณะบัตรของผูเชาเดิม (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- คูสมรสของผูเชาเดิม (คูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย)
 ใบจดทะเบียนสมรส/หยา (ฉบับจริง) และถายสําเนา
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
 กรณีที่มีชีวิตอยู บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบาน (ฉบับจริง)
และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
 กรณีที่ไมมีชีวิต สําเนาใบมรณะบัตร พรอมรับรองสําเนา (ฉบับจริง)
เอกสารที่ทายาทโดยธรรมของผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม จะตองจัดเตรียมใหครบถวน
- หนังสือสละสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ
- หนังสือการสละสิทธิการขอถอนเงินประกัน
การรับคําขอ

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

จํานวน 1 ชุด

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
1-5

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 1

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
จํานวน 1 ชุด
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของผูขอเชาแทน/ผูที่สละสิทธิการเชาทั้งหมด
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ชุด
ของผูขอเชาแทน/ผูที่สละสิทธิการเชาทั้งหมด
- คูสมรสของผูที่สละสิทธิการเชา/สละสิทธิการขอถอนเงินประกัน (คูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย)
 สําเนาใบจดทะเบียนสมรส/หยา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ชุด
 กรณีที่มีชีวิตอยู
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมของคูสมรส
จํานวน 1 ชุด
 กรณีที่ไมมีชีวิต
สําเนาใบมรณะบัตร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ชุด
- สําเนาใบเสร็จการชําระเงินเบี้ยประกันอัคคีภัย/กรมธรรมประกันอัคคีภัย ของบริษัท ทิพยประกันภัย
จํากัด (มหาชน) ปปจจุบัน (กรณีสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ)
6. การขอนําสิทธิการเชาที่ราชพัสดุไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือ
บุคคลภายนอก
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
จํานวน 1 ชุด
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ชุด
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)
จํานวน 1 ชุด
- สัญญาเชา (ฉบับจริง)
- หนังสือหรือหลักฐานยินยอมใหกูเงินจากสถาบันการเงินหรือผูใหกู โดยระบุวงเงินและระยะเวลาที่ขอกู
7. การขอปลูกสราง ซอมแซม หรือตอเติมบานพักอาศัยในที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัย
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- แบบแปลนจํานวน 7 ชุด และรายการประกอบแบบแปลนจํานวน 3 ชุด
- หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูออกแบบ (กรณีการขอกอสรางเปนลักษณะอาคาร ค.ส.ล)
- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูออกแบบ (กรณีการขอกอสรางเปนลักษณะอาคาร ค.ส.ล)
- รายการคํานวณโครงสรางอาคาร
(กรณีการขอปลูกสรางเปนลักษณะอาคาร ค.ส.ล)
- สัญญาเชา (ฉบับจริง)
การรับคําขอ

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 3 ชุด
จํานวน 3 ชุด
จํานวน 3 ชุด
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8. การปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุ
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- แบบแปลนจํานวน 7 ชุด และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 3 ชุด
- หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูออกแบบ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูออกแบบ
- รายการคํานวณโครงสราง
- สัญญาเชา (ฉบับจริง)
9. การขออนุญาตปลูกสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารในที่ราชพัสดุ
- สําเนาสัญญาเชาที่ราชพัสดุ
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง)
และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- แบบแปลนจํานวน 7 ชุด และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 3 ชุด
- รายการคํานวณโครงสรางอาคาร
- หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูออกแบบ
- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูออกแบบ

หมวด 1

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 3 ชุด
จํานวน 3 ชุด
จํานวน 3 ชุด

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 2 ชุด
จํานวน 3 ชุด
จํานวน 3 ชุด

10. การขอนําสิทธิการเชาที่ราชพัสดุไปจัดใหเชาชวง หรือนําบานพักอาศัยไปจัดหาประโยชน โดยให
บุคคลภายนอกใชประโยชนทั้งหมด หรือบางสวนตามวัตถุประสงคการเชาเดิม
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
จํานวน 1 ชุด
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง) และถายสําเนา
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ชุด
- สัญญาเชา (ฉบับจริง)
11. การขอดําเนินการในเรื่องอื่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เชน การแกไขชื่อ ชื่อสกุล ขอคัด
สําเนา ออกหนังสือรับรอง การอนุญาตจํานอง ขายฝากอาคารหรือสิ่งปลูกสรางบนที่ดินราชพัสดุ
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
จํานวน 1 ชุด
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง)
และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ชุด
การรับคําขอ
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- สัญญาเชา (ฉบับจริง)
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน หนังสืออนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
(กรณีขอแกไขชื่อ ชื่อสกุล ในสัญญาเชาหรือเอกสารอื่น)

หมวด 1

จํานวน 1 ชุด

12. การขอถอนคืนหลักประกันสัญญาเชา / สละสิทธิการขอคืนหลักประกันสัญญา
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
จํานวน 1 ชุด
หรือบัตรประจําตัวขาราชการบํานาญ (ฉบับจริง)
และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ทะเบียนบาน (ฉบับจริง) และถายสําเนา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ชุด
- ใบเสร็จรับเงินประกันการเชา (ตนฉบับ) หรือเอกสารการแจงความกรณีใบเสร็จรับเงินประกันการเชา
ตนฉบับสูญหาย
- กรณีที่ผูขอถอนคืนเงินประกันสัญญาเชาไมสามารถดําเนินการไดดว ยตนเอง ตองทําหนังสือมอบ
อํา นาจให บุคคลอื่ น ดํ าเนิ นการแทน โดยแนบเอกสารสําเนาทะเบีย นบาน สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมอบอํานาจ ผูรับมอบอํานาจและพยานพรอมรับรองสําเนา
13. การชําระเงินคาเชาที่ราชพัสดุ ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- บัตรประจําตัวผูเชา หรือใบเสร็จรับเงินฉบับลาสุด หรือใบแจงการชําระเงินกรมธนารักษ
หนังสือแจงเตือนการชําระเงิน

การรับคําขอ

หรือ
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หมวด 2

2

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการจัดใหเชาที่ราชพัสดุ
สวนที่ 1 การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร (ครั้งแรก)
1. กรณีเปดประมูล
 ขั้นตอนดําเนินการ

1
2
3
4

• จัดทําผังและรูปแผนที่ / ตรวจสอบรวบรวมขอมูล
• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / ลงนามในประกาศประมูล /
แตงตั้งคณะกรรมการ
• ดําเนินการประมูล
• เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลคัดเลือกผูเขาประมูล
• แจงผูไดรับสิทธิ/จัดทําสัญญาเชา

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอ ทั้ง ผูรับบริการและทางราชการ ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี เพื่อรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ

สวนที่ 1 ขอ 1 การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(ครั้งแรก) - กรณีประมูล
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หมวด 2

คําแนะนํา

1 การจัดทําผังและรูปแผนที่ / ตรวจสอบรวบรวมขอมูล

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบ
แปลงที่ดิน ราชพัส ดุที่จ ะเปดประมูล และรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทํา เล
ที่ดิน ความเหมาะสมและศักยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่ งแวดลอม กฎหมายอุ ทยาน กฎหมายป าไม ฯลฯ) และข อจํากัดอื่ น
(แผนพัฒนาจังหวัด) เปนตน ดําเนินการสํารวจจัดทําผังและแผนที่แสดงขอบเขต เนื้อที่ ที่ตั้ง วัตถุประสงคการจัด
ใหเชา รวมทั้งขอมูลอื่นที่จําเปน เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการประมูลตอไป

2 การเสนอผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ ห ลั ก การ / ลงนามในประกาศประมู ล / แต ง ตั้ ง

คณะกรรมการ

เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตนตามขั้นตอนที่ 1 แลว หากเห็นวามีความเหมาะสม
ที่จะนํามาจัดใหเชาเพื่ออยูอาศัย หรือประกอบการเกษตร ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
2.1 อนุมัติในหลักการเพื่อเปดประมูล
2.2 ลงนามในประกาศประมูล โดยกําหนดเงื่อ นไขการประมูล (จป.1/53) ใหเป น ไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 โดยมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ
 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุที่ตองการใหเชา
 ผังรูปแปลงที่ดินที่เปดประมูล
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล
 สถานที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร
 วัน เวลา สถานที่ที่จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลหรือการดูสถานที่(ถามี)
ทั้งนี้ จะดําเนินการใหหรือขายใบเสนอใหเงินคาธรรมเนียมการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุพรอม
เอกสารประกอบการประมูลตามวันที่กําหนดไวในประกาศประมูลไมนอยกวา 15 วันนับแตวันประกาศ และ
ตองไมนอยกวา 30 วันกอนวันรับซองประมูล รวมทั้งขายผังพรอมเอกสารการประมูลตามวันที่กําหนดไวใน
ประกาศประมูลดังกลาว (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28)
2.3 ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูล
คําแนะนํา
*** ในเงื่อนไขการประมูล ระยะเวลาที่กําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน
เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอื่นสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล
***

สวนที่ 1 ขอ 1 การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(ครั้งแรก) - กรณีประมูล
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การดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลคัดเลือกผูเขาประมูล

เมื่อครบกําหนดตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้
1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวที่หนาซอง
วาเปนของผูใด
 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย
กรณี ห ลั กประกัน ซองเปน หนังสือค้ําประกัน ใหสงหนังสือค้ําประกัน ใหธ นาคารหรือ
บริษัทเงินทุนผูออกหนังสือค้ําประกันโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับเพื่อตรวจสอบความถูก ตอ งของ
หนังสือค้ําประกันดังกลาว
 รับ เอกสารตา ง ๆ ตามบัญ ชีร ายการ เอกสารของผู เ สนอราคา พร อ มแบบรูป และ
รายการละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย
 เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในประกาศประมูลอีก
 เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาหรือรายการที่เสนอพรอมบัญชีรายการ เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และใหกรรมการทุกทา น
ลงลายมือ ชื่อ กํา กับ ไวใ นใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุก แผน แลว จดราคาและหรือ
ผลประโยชนจากใบเสนอราคาทุกฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคา
ในกรณีที่เปนการเปดประมูลที่ตองมีขอเสนอทางเทคนิคหรือขอเสนออื่น ๆ ที่แยกจาก
ขอเสนอดานราคา ซึ่งตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ กอนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว คณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
ที่จะตองดําเนินการตอไป
 สงใบเสนอราคาทั้งหมด สําเนาการสงตรวจสอบหนังสือค้ําประกัน และเอกสารหลักฐานตาง ๆ
บัญชีเปรียบเทียบราคา พรอมดวยบันทึกรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
ทันทีในวันเดียวกัน (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36-39)
2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา ผลการตรวจสอบ หนังสือค้ําประกัน
เอกสารหลักฐานตาง ๆ แบบรูปและรายการละเอียด(ถามี) แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขใน
ประกาศประมูล
ในกรณี ที่ผู เ สนอราคารายใดเสนอรายละเอีย ดแตกตางไปจากที่กํ าหนดในเงื่อนไข
ประกาศประมูลในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ
ผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูลรายนั้นออก
ในการพิจารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดเพิ่มเติม
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตามที่คณะกรรมการรับและเปดซอง
ประมูลเสนอ ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการและเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได
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ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหมพ รอ มกัน ดว ยวิธียื่น ซองเสนอราคา รายใดไมม ายื่น ซองใหถือ วา รายนั้น ยื่น ตามราคาและหรือ
ผลประโยชนที่เสนอไวเดิม
ในกรณี มีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สู ง สุ ด ต่ํ า กว า ที่ กํ า หนดให เ สนอความเห็ น ต อ ผู มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ตามระเบี ย บดั ง กล า วข า งต น ว า จะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพื่อดําเนินการประมูลใหม
 เมื่ อไดดําเนิ นการไปแลว ไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจ ารณาคัดเลือกจาก
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)
ขอพึงระวัง
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลแลว ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป
มาตรา 13

เจาหนาที่ดังตอไปนี้ทําการพิจารณาทางปกครองไมได
1) เปนคูกรณีเอง
2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ
ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวกันทางการแตงงานนับ
ไดเพียงสองชั้น
4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

 กรณีมีผูเสนอราคาถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดเพียงรายเดียว ใหนําหลักเกณฑ วิธีการพิจารณา
ผลการประมูลที่กรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ที่ กค 0304/660
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย
หมายเหตุ


ในการพิจารณาผลการประมูลเพื่อคัดเลือกผูเสนอราคา ควรพิจารณาคุณสมบัติผูเสนอราคา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 19 ประกอบดวย



หากมีการคัดคานการประมูล เห็นควรพิจารณาเปนรายกรณีหรือดําเนินการเปดประมูลใหม
แลวแตขอเท็จจริงที่ปรากฏวา จะตองดําเนินการตามระเบียบที่กําหนดอยางไร แตถาไมมีการ
คัดคานก็ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ตอไป
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2-4

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

4

หมวด 2

การแจงผูไดรับสิทธิ/จัดทําสัญญาเชา เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือก

ผูเขาประมูลและไดผูชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิการเชา) ใหมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ประมูล (จป.1/53) โดยหนังสือที่แจงใหระบุระยะเวลาในการมารับเงื่อนไข และในการบันทึกคํายินยอมใหใส
เงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ให
ครบถวน พรอมทั้งจัดทําสัญญาเชา คืนหลักประกันซอง และจัดทําบัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งบันทึกการจัดใหเชา
ลงทะเบียนรายตัวผูเชาตอไป
(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายที่ไมไดรับสิทธิเพื่อ
- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน
- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจง

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539
2. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27 - 43
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 346 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 เรื่องการพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกที่ราชพัสดุในบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง
9. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 75 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550
10. หนังสือสํานักกฎหมาย ที่ กค 0304/660 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การ
พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ กรณีมีผูเสนอ
ราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดเพียงรายเดียว
11. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 41 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 และบันทึกสํานักพัฒนา
ธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ ที่ กค 0315/ว 28 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 เรื่องการกําหนด
อัตราคาเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร กรณีราคาที่ดินมากกวา 1,500,000 บาท/ไร
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หมวด 2

2. กรณีไมประมูล
 ขั้นตอนดําเนินการ

1

• รับคําขอ

2

• ตรวจสอบ / รังวัดทําแผนที่ / รวบรวมขอมูล

3

• เสนอผูมีอํานาจลงนามปดประกาศการจัดใหเชา

4

• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา / แจงผูขอเชา

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอ ทั้ง ผูรับบริการและทางราชการ ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี เพื่อรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ

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

สวนที่ 1 ขอ 2 การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(ครั้งแรก) - กรณีไมประมูล
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ



หมวด 2

คําแนะนํา

1 การรับคําขอ

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป. 3902) และกอนที่ผูขอจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอ ความในคําขอเพื่อ ตรวจสอบความถูกตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม (ดูห นัง สือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได

2 การตรวจสอบ/รังวัดทําแผนที่/รวบรวมขอมูล

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดิน
ราชพัสดุที่ยื่นขอเชา รังวัดจัดทําแผนที่ และรวบรวมขอมูลตาง ๆ เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเล
ที่ดิน ความเหมาะสมและศักยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่ งแวดลอม กฎหมายอุท ยาน กฎหมายปา ไม ฯลฯ) และข อจํากัดอื่ น
(แผนพัฒนาจังหวัด) เปนตน

3 การเสนอผูมีอํานาจลงนามปดประกาศการจัดใหเชา

เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบ
ข อ มู ล เบื้ องต น ตามขั้ นตอนที่ 2 แล ว หากเห็ น ว ามี ความเหมาะสมที่ จ ะนํ ามาจั ดให เช าเพื่ ออยู อาศั ย หรื อ
ประกอบการเกษตร ใหเจาหนาที่ทําบัน ทึกพิจ ารณาเสนอผูมีอํานาจใหล งนามในประกาศเรื่อง การขอเชา
ที่ดิน ราชพัส ดุตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด แลวนําประกาศดังกลาวปดไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของผูมี
อํานาจในการจัดใหเชา สํานักงานธนารักษพื้นที่ สํานักงานเขต หรือที่วาการอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ หรือที่ทําการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี ซึ่งที่ราชพัสดุแปลงที่จะจัดใหเชาตั้งอยู รวมทั้งบริเวณที่ราชพัสดุที่จะ
จัดใหเชา (ถาหากที่ดินบริเวณขอเชามีที่ทําการกํานัน/ผูใหญบาน ใหปดประกาศเพิ่มเติมในสถานที่ดังกลาวดวยก็ได)
มีกําหนด 30 วัน นับแตวันปดประกาศ
ขอพึงระวัง
หากมีการคัดคานการจัดใหเชา เห็นควรพิจารณาเปนรายกรณี และหากเปนการคัดคานการจัดใหเชา
เพื่อยูอาศัย ก็ใหนําหลักเกณฑการจัดใหเชาเพื่ออยูอาศัยตามลําดับกอนและหลัง ตามนัยระเบีย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 19(2) มาเปนเกณฑในการ
พิจารณาดวย แตถาไมมีผูใดคัดคานก็ใหดําเนินการตามขอที่ 4 ตอไป

4 การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา / แจงผูข อเชา

เมื่อประกาศ

ครบ 30 วันแลวไมมีผูคัดคาน ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
4.1 ขออนุมัติจัดใหเชา โดยใหเจาหนาที่กําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน คาเชา คาธรรมเนียมการจัดให
เชา คาธรรมเนียมรังวัด หลักประกันสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา เงื่อนไขอื่นที่จําเปน เปนตน
สวนที่ 1 ขอ 2 การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(ครั้งแรก) - กรณีไมประมูล
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุนั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึก
แสดงวิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมจัดใหเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุ
เพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
4.2 ลงนามแจ ง ผู ข อเช า ให ม ารั บ ทราบและปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข โดยหนั ง สื อ ที่ แ จ ง ให ร ะบุ
ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและชําระเงิน และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวน
เพื่อใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง และเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวน แลวจัดทําสัญญาเชา
และจัดทําบัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งบันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียนรายตัวผูเชาดวย
ขอพึงระวัง
- การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุจะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญ
ใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาในอนาคต และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจ
อนุญาตหรือผูเชาได
- ถาเปนกรณีตรวจสอบพบวาที่ดินที่ขอเชานั้น ผูขอเชาไดถือครองที่ดินที่ขอเชาอยูแลวใหดําเนินการตาม
หมวด 2 สวนที่ 5 จัดใหผูละเมิดหรือผูถือครองไดเชาที่ราชพัสดุ

สวนที่ 1 ขอ 2 การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(ครั้งแรก) - กรณีไมประมูล
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549
2. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 25 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย
9. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0314/ว 6 ลงวันที่ 15 มกราคม 2547 เรื่อง การกําหนด
คาเสียหายเกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ราชพัสดุโดยละเมิด
10. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 33 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2547
11. บันทึกกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 101 ลงวันที่ 22 กันยายน 2548 เรื่อง
การยกเวนคาธรรมเนียมการจัดใหเชาที่ราชพัสดุ
12. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกที่ราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง
13. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 75 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550

สวนที่ 1 ขอ 2 การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยและหรือประกอบการเกษตร(ครั้งแรก) - กรณีไมประมูล
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

สวนที่ 2 การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
1. กรณีที่ดินราชพัสดุมีเนือ้ ที่ไมเกิน 2 ไร หรือราคาประเมินที่ดนิ ไมเกิน
10 ลานบาท

1.1 กรณี ผู เช าที่ ดิ นราชพั สดุ ขอปลู ก สร างอาคารยกกรรมสิ ทธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลัง
 ขั้นตอนดําเนินการ

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

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอ ทั้ง ผูรับบริการและทางราชการ ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี เพื่อรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ
สวนที่ 2 ขอ 1.1 การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท(ผูเชาเดิม)
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

คําแนะนํา
*** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือ

เงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป

1 การรับคําขอ

ให เ จ า หนาที่ ผูป ฏิบัติกรอก(พิมพ) / บัน ทึ กคําขอตามแบบที่กรมธนารัก ษ
กําหนด (ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป. 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณา
และบันทึกคําขอได

2 การตรวจสอบขอมูลการเชา / ประกาศรับฟงความคิดเห็น

2.1 ตรวจสอบขอมูลการเชา ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูลสถานะ
ผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน การรังวัดตรวจสอบเขตเชา ระยะเวลาการเชา การชําระคาเชา คาภาษี
เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหา
ประโยชน ข อจํ า กั ด ด า นกฎหมายต า ง ๆ (กฎหมายผัง เมือง กฎหมายควบคุมอาคาร ข อบัญ ญัติ ทองถิ่ น
กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ) ขอจํากัดอื่น ๆ เปนตน
เงื่อนไขพิเศษอื่น (การขอเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาภายหลังการรับโอนสิทธิการเชาไมครบ 2 ป ฯลฯ) และ
ตรวจสอบเนื้อที่กอสรางอาคารเดิมของผูเชาที่จะทําการรื้อถอน (ถามี) จัดทําแผนที่แสดงรายละเอียดเขตเชา
ราคาประเมินที่ดิน สภาพทําเลที่ตั้ง
2.2 ประกาศรับฟงความคิดเห็น เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลว หากไมมี
ขอจํ ากั ดใด ๆ ให เจ าหน าที่ รวบรวมข อมู ลเสนอผู มี อํ านาจเพื่ อลงนามในประกาศรั บฟ งความคิ ดเห็ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย
- วัตถุประสงค หรือสาระสําคัญของโครงการ หรือการอนุญาต
- เจาของโครงการ (กรมธนารักษ สวนราชการผูใชประโยชน หรือจังหวัด แลวแตกรณี)
- รายละเอียดของที่ราชพัสดุที่จะดําเนินการ เชน รูปแผนที่, ผังการกอสรางอาคาร
- ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
- ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ หรือการอนุญาต
- ประมาณการค า ใช จ า ยที่ ผู ป ระมู ล ได ห รื อ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตจะต อ งลงทุ น รวมทั้ ง
ประมาณการรายไดที่ทางราชการจะไดรับจากการจัดทําโครงการ หรือการอนุญาต
(ถาสามารถประมาณการได)
- วิธีการ ระยะเวลา และสถานที่รับฟง
 การเผยแพร
ใหนําประกาศดังกลาวปดไวในที่เปดเผย ณ ที่ราชพัสดุที่จะจัดทําโครงการ หรือที่ราชพัสดุ
ที่จะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค หรือที่ราชพัสดุที่อนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ ณ กรมธนารักษ และสํานักงานเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู
สวนที่ 2 ขอ 1.2 การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท(ผูเชาเดิม)

2-11

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานธนารักษพื้นที่ ที่วาการอําเภอ และที่ทําการ
องคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู, เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ และโดยวิธีอื่น ๆ
ตามที่เห็นสมควร โดยจะตองประกาศใหประชาชนทราบไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันประกาศเปนตนไป และ
จะต องมี กํา หนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็น ไมนอยกวา 7 วัน นับ ถัดจากวัน ครบกําหนดระยะเวลาใน
ประกาศรับฟงความคิดเห็น

3 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น /เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / แจงผูเชารับทราบ

เงื่อนไข / วางผัง

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการรับฟง
ความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
3.1 ลงนามในประกาศผลการรับฟงความคิดเห็น เพื่อใหประชาชนทั่วไปทราบผลการรับฟง
ความคิดเห็นภายใน 15 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
3.2 อนุมัติหลักการใหกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามที่ขอได ทั้งนี้ ใหนํา
ความคิดเห็นขอเสนอแนะของประชาชน (ถามี) มาประกอบการพิจารณาอนุมัติในหลักการใหผูเชาปลูกสราง
อาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังดวย หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใดใหเสนอผูมีอํานาจ
จัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม
3.3 ลงนามแจงผูเชาเดิมมารับทราบเงื่อนไขที่อนุญาต
3.4 ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการวางผังอาคารเพื่อออกแบบแปลนการกอสรางอาคารตอไป โดย
ในการวางผังอาคารจะตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นและ/หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ดินราชพัสดุนั้น
ติดทางสาธารณะ รวมทั้งเอกชนขางเคียง (ถามี)

4 ขออนุมัติผัง / แจงผูเชาจัดสงแบบแปลนอาคาร

เมื่อดําเนินการวางผังเสร็จแลวใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
4.1 ขออนุมัติผัง
4.2 ลงนามแจงผูเชาใหจัดสงแบบแปลนตามผังอาคารที่อนุมัติ โดยในกรณีที่ราชพัสดุอยูในเขตพื้นที่
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหตองเสนอโครงการใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและ
ที่ดินอันเปนศาสนสมบัติกลางหรือของวัด(ในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทาง
บกจังหวัด (อจร.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบกอน ก็ใหแจงผูเชาเพื่อจัดทํารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบต อสภาพจราจรที่ คาดว า จะเกิด ขึ้น จากการใชป ระโยชนใ นที่ดิ น เพื่อ ใชเ ปน ขอ มูล ประกอบการ
พิจารณาตอไปดวย
หมายเหตุ ได มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ คณะกรรมการในเขตกรุ ง เทพมหานคร จากเดิ ม
“คณะกรรมการนโยบายและแผนการขนสงและจราจร(คจร.)” แกไขเปน “คณะอนุกรรมการพิจารณาการใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเปนศาสนสมบัติกลางหรือของวัด”

5 ตรวจแบบแปลน / ขอความเห็นชอบตอ สนข.

เมื่ อได รั บ แบบแปลนและได รั บข อมู ลเกี่ ยวกั บ ผลกระทบต อสภาพจราจร(ถ ามี )จากผู เช าแล ว
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการควบคูกันไปใน 2 กระบวนการ คือ
สวนที่ 2 ขอ 1.2 การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท(ผูเชาเดิม)
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5.1 การตรวจแบบแปลน - ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ) (ดู
หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0304/ว 65 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547) ตรวจแบบแปลนและแจง ขอ มูล
รายละเอียดที่จําเปนเกี่ยวกับ แบบแปลนอาคาร เชน เนื้อที่ใชส อย เนื้อที่กอสรางอาคาร ราคาคา กอสราง
อาคาร ระยะเวลาในการก อ สร า ง ค า ธรรมเนีย มออก/ตรวจแบบแปลน เปน ตน พรอ มกั บ ความเห็น เพื่ อ
ประกอบการกําหนดเงื่อนไขในการกอสรางอาคารตอไป
5.2 การเสนอขอความเห็นชอบตอ สนข. – กรณีที่ราชพัสดุที่อยูในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเปนศาสนสมบัติกลางหรือของวัด
หรื อคณะอนุ กรรมการจั ด ระบบการจราจรทางบกจั ง หวั ด (อจร. จั ง หวั ด ) ให เ จ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ร วบรวม
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสภาพการจราจรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการใชประโยชนที่ดิน เสนอผูมีอํานาจ
ลงนามในหนั งสื อ ถึ งสํ า นั ก งานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร เพื่ อ เสนอรายละเอีย ดดัง กลา วให
คณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเปนศาสนสมบัติกลางหรือของวัด หรือ
คณะอนุ กรรมการจั ดระบบการจราจรทางบกจังหวั ด(อจร. จัง หวัด) แลว แต กรณี เพื่อพิจ ารณาใหความ
เห็นชอบ

6 การเสนอผูมีอํานาจอนุญาตปลูกสรางอาคารฯ / แจงผูเชามารับเงื่อนไข / จัดทํา

สัญญากอสราง เมื่อเจาหนาที่ไดรับผลการตรวจแบบแปลน ผลการเสนอความเห็นชอบตอ สนข.(ถามี)แลว

ใหรวบรวมรายละเอียดขอมูลเพื่อจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
6.1 อนุญาตใหปลูกสรางอาคาร โดยกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ตามบันทึกคํายินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขฯ (แบบ จป.8/54) และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน ทั้งนี้ การคิดคาเชา คาตอบแทนการใชประโยชนใน
ที่ ดิ น ระหว า งก อสร า ง และค า ธรรมเนี ย มการจั ดหาประโยชน (ถ ามี ) ให เป น ไปตามคํ าสั่ งกรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิถุ น ายน 2553 เอกสารหมายเลข 1 และ 2 หนังสื อกรมธนารัก ษ ที่
กค 0406/ว 878 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 และบันทึกกรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0318/ว95
ลงวั น ที่ 29 กั น ยายน 2549 สํ า หรั บ หลั ก ประกั น สั ญ ญาก อ สร า งอาคารให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตปลูกสรางอาคารฯ นั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ แนบทายบันทึกขออนุญาตกอสรางอาคารฯ เพื่อใหผูมีอํานาจ
พิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
6.2 ลงนามแจงผูเชาเดิม ใหมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตกอสรางอาคาร
แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ตามเงื่อนไขใหครบถวน โดยในวันที่ผูเชาเดิมมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขใหมี
หนังสือแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อตรวจแบบแปลนอาคาร โดยใหผูเชาเดิมเปนผูรับภาระในการยื่นขออนุญาต
ชําระคาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บตามระเบียบ) จากนั้นใหจัดทําสัญญากอสราง
อาคารยกกรรมสิ ทธิ์ ให กระทรวงการคลั งภายใน 15 วัน นับ แตวัน ที่ล งนามในบัน ทึกคํายิน ยอมปฏิบั ติต าม
เงื่อนไข

7

การปกผั งและก อสร างอาคารฯ เมื่อ ผูเช าเดิมแจงผลการอนุญาตแบบแปลนการ

กอสรางของเจาพนักงานทองถิ่นใหกรมธนารักษทราบแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษา
อาคารราชพัสดุรวมกับนายชางสํารวจที่ไดรับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนา
และบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุที่ไดรับมอบหมาย ควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเงื่อนไขและสัญญา
สวนที่ 2 ขอ 1.2 การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท(ผูเชาเดิม)
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หมวด 2

ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอไป และเมื่อดําเนินการ
กอสรางเสร็จเรียบรอยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร

8 การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร

เมื่อคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคารที่
ปลูกสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจงใหบริษัทประกันภัยที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที และใหเสนอผูมีอํานาจลงนาม
ในหนังสือแจงใหผูเชาเดิม (ที่ไดสิทธิปลูกสราง) มาจัดทําสัญญาเชาอาคารและจัดทําใบสําคัญแสดงการเชา และ
บัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารที่สํานักงานที่ดินในเขตทองที่ที่ตั้งอาคารนั้น
ตอไป

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ควรดูประกอบในการกําหนดเงื่อนไขมีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย
5. คําสั่งกรมธนารักษที่ 298/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การรับฟงความคิดเห็นเมื่อปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 878 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 เรื่อง การโอนสิทธิ
การเชาและขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาที่ราชพัสดุ
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกที่ราชพัสดุบริเวณคูเมืองกําแพงเมือง
8. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 75 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550
9. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ ว 346 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 เรื่อง การพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี
10. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0318/ ว 95 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่อง ซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ

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

1.2 การเปดประมูลสิทธิการปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
1) การเปดประมูลสิทธิการปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
ตามรูปแบบอาคารที่ทางราชการกําหนด
 ขั้นตอนดําเนินการ

1

• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

2

• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ

3

• จัดทําผังอาคาร

4

• ประกาศรับฟงความคิดเห็น

5

• สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล

6

• ดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล

7

• แจงผูไดรับสิทธิ/ขอความเห็นชอบ สนข. /จัดทําสัญญากอสราง

8

• ปกผังและกอสรางอาคาร

9

• แจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอ ทั้ง ผูรับบริการและทางราชการ ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี เพื่อรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ
สวนที่ 2 ขอ 1.2(1) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด **
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หมวด 2

 คําแนะนํา

1 การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

ใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดิน ราชพัส ดุที่จ ะ
เปดประมูลและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเลที่ดิน ความเหมาะสมและ
ศัก ยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน
กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ) และขอจํากัดอื่น (แผนพัฒนาจังหวัด) เปนตน

2 การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตนตาม

ขั้ น ตอนที่ 1 แล ว หากเห็ น ว า มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะนํ า มาพั ฒ นาเพื่ อ ปลู ก สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลัง ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการเพื่อเปดประมูล และวางผังอาคารบนที่ดินที่
เปดประมูลตอไป

3 การจั ด ทํ าผั ง อาคาร

เมื่ อ ผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ ห ลั ก การให เ ป ด ประมู ล ปลู ก สร า งอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการจัดทําผังอาคาร (ในที่นี้หมายถึง ผังประมูล
ปลูกสรางอาคาร พรอมรายละเอียดเบื้องตน เชน ประเภทและจํานวนชั้นของอาคาร เปนตน) และกําหนด
รายละเอียดที่จําเปนเกี่ยวกับผังอาคาร เชน เนื้อที่ใชสอย เนื้อที่ปลูกสรางอาคาร ราคาคากอสรางอาคาร ราคา
คาขายซอง เปนตน พรอมความเห็นเพื่อประกอบการกําหนดเงื่อนไขในการเปดประมูล โดยในการวางผังอาคารจะตอง
แจ งเจา พนักงานทองถิ่ น และ/หรือสว นราชการอื่นที่เกี่ย วของ ในกรณีที่ดินราชพัสดุนั้น ติดทางสาธารณะ
รวมทั้งเอกชนขางเคียง (ถามี) และเมื่อดําเนินการวางผังและกําหนดรายละเอียดที่จําเปนเกี่ยวกับผังอาคาร
เสร็จเรียบรอยแลว ใหทําบันทึกเสนอขออนุมัติผังเพื่อใชประกอบการกําหนดเงื่อนไขในการเปดประมูลตอไป

4 การประกาศรับฟงความคิดเห็น เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 แลว

ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย
- วัตถุประสงค หรือสาระสําคัญของโครงการ หรือการอนุญาต
- เจาของโครงการ (กรมธนารักษ สวนราชการผูใชประโยชน หรือจังหวัด แลวแตกรณี)
- รายละเอียดของที่ราชพัสดุที่จะดําเนินการ เชน รูปแผนที่ ผังการกอสรางอาคาร
- ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
- ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ หรือการอนุญาต
- ประมาณการค า ใช จ า ยที่ ผู ป ระมู ล ได ห รื อ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตจะต อ งลงทุ น รวมทั้ ง
ประมาณการรายไดที่ทางราชการจะไดรับจากการจัดทําโครงการ หรือการอนุญาต
(ถาสามารถประมาณการได)
- วิธีการ ระยะเวลา และสถานที่รับฟง
 การเผยแพร
ใหนําประกาศดังกลาวปดไวในที่เปดเผย ณ ที่ราชพัสดุที่จะจัดทําโครงการ หรือที่ราชพัสดุที่
จะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค หรือที่ราชพัสดุที่อนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ ณ กรมธนารักษ และสํานักงานเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู
สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด **
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สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานธนารักษพื้นที่ ที่วาการอําเภอ และที่ทําการ
องคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู, เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ และโดย
วิธีอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยจะตองประกาศใหประชาชนทราบไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันประกาศเปน
ต น ไป และจะต องมี กํ า หนดระยะเวลาแสดงความคิด เห็ น ไมน อยกว า 7 วั น นั บ ถั ดจากวั น ครบกํา หนด
ระยะเวลาในประกาศรับฟงความคิดเห็น

5 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแสดง
ความคิดเห็นแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
เพื่อดําเนินการดังนี้
5.1 ประกาศผลการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนทั่วไปทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเสร็จสิ้น
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
5.2 ลงนามในประกาศประมูล โดยกําหนดเงื่อนไขการประมูล (จป. 3/54) ใหเปนไปตาม
ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว า ด ว ยการจั ด หาประโยชนในที่ร าชพัส ดุ พ.ศ. 2552 สํา หรั บการคิด คา เช า
คาตอบแทนการใชที่ดินในระหวางกอสราง และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน ใหเปนไปตาม คําสั่ง
กรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เอกสารหมายเลข 1 และ 2 หลักประกันซอง
และหลักประกันสัญญากอสรางอาคารใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชน
ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 42 ทั้งนี้ ใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย
หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใด ใหเสนอผูมีอํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม
ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และจะตองมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ
 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุที่ตองการใหปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์
 รายละเอียดอาคารที่ตองกอสรางตามแบบแปลน
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล
 สถานที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร
 วัน เวลา สถานที่ที่จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ การประมูลหรือการดูสถานที่(ถามี)
อนึ่ง การใหหรือขายใบเสนอใหเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์
พร อมผังแบบแปลนอาคารและเอกสารประกอบการประมูล ตอ งไมนอยกวา 15 วัน นับแตวัน ประกาศ
กรณีที่มีการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ตองดําเนินการกอนวันรับซองไมนอยกวา 15 วัน (ตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28)
5.3 ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลตามระเบียบดังกลาว
คําแนะนํา
*** ในเงื่อนไขการประมูล ระยะเวลาที่กําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน เพื่อให
สอดคล อ งกั บ ระยะเวลาในการให ผู เ ข า ประมู ล รายอื่ น สามารถใช สิ ท ธิ ก ารอุ ท ธรณ ผ ลการประมู ล
***
สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด **
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6 การดําเนินการประมูลและเสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล

เมื่อครบกําหนด

ตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้
1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวที่หนาซอง
วาเปนของผูใด
 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย
กรณี ห ลั กประกัน ซองเปน หนังสือค้ําประกัน ใหสงหนังสือค้ําประกัน ใหธ นาคารหรือ
บริ ษัทเงิน ทุน ผู อ อกหนัง สือ ค้ํ า ประกัน ทราบโดยทางไปรษณีย ล งทะเบีย นตอบรับ เพื่อ ตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือค้ําประกันดังกลาว
 รับ เอกสารตา ง ๆ ตามบัญ ชีร ายการ เอกสารของผู เ สนอราคา พร อ มแบบรู ป และ
รายการละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย
 เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในประกาศประมูลอีก
 เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาหรือรายการที่เสนอพรอมบัญชีรายการ เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และใหกรรมการทุกทาน
ลงลายมือ ชื่อ กํา กับ ไวใ นใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุก แผน แลว จดราคาและหรือ
ผลประโยชนจากใบเสนอราคาทุกฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคา
ในกรณีที่เปนการเปดประมูลที่ตองมีขอเสนอทางเทคนิคหรือขอเสนออื่น ๆ ที่แยกจาก
ขอเสนอดานราคา ซึ่งตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ กอนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว คณะกรรมการรับและเปดซอง
ประมูลไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลที่จะตอง
ดําเนินการตอไป
 ส ง ใบเสนอราคาทั้ ง หมด สํ า เนาการส ง ตรวจสอบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น และเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ บัญชีเปรียบเทียบราคา พรอมดวยบันทึกรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลทันทีในวันเดียวกัน (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36-39)

2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา ผลการตรวจสอบหนังสือค้ําประกัน
และเอกสารหลักฐานตาง ๆ แบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) ที่ผูเขาประมูลไดยื่นไว หากพบวาหลักฐานไมถูกตอง
หรื อคลาดเคลื่ อ นหรื อไม เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขในสาระสํ าคัญ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประมูล จะไม
พิจารณาซองรายนั้น ถาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ผูเขาประมูลไดยื่นไวถูกตอง คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประมูลจะพิจารณาการเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนตอไป
 พิจารณาการเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน โดยคัดเลือกผูเสนอราคาที่
ถูกตองตามเงื่อนไขในประกาศประมูล
ในกรณี ที่ผู เ สนอราคารายใดเสนอรายละเอีย ดแตกตางไปจากที่กํ าหนดในเงื่อนไข
ประกาศประมูลในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ
ผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน ใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูล
รายนั้นออก
สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด **
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ในการพิจ ารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จ จริงจากผูเ สนอราคารายใด
เพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตามที่คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
เสนอ ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการและเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได
ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหมพ รอ มกัน ดว ยวิธียื่น ซองเสนอราคา รายใดไมม ายื่น ซองใหถือ วา รายนั้น ยื่น ตามราคาและหรือ
ผลประโยชนที่เสนอไวเดิม
ในกรณี มีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สู ง สุ ด ต่ํ า กว า ที่ กํ า หนดให เ สนอความเห็ น ต อ ผู มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ตามระเบี ย บดั ง กล า วข า งต น ว า จะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพื่อดําเนินการประมูลใหม
 เมื่ อไดดําเนิ นการไปแลว ไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจ ารณาคัดเลือกจาก
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)
ขอพึงระวัง
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลแลว ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป
มาตรา 13

เจาหนาที่ดังตอไปนี้ทําการพิจารณาทางปกครองไมได
1) เปนคูกรณีเอง
2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ
ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองชั้น
4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

 กรณี มีผู เ สนอราคาถู ก ต อ งตามเงื่ อ นไขที่กํ า หนดเพีย งรายเดี ย ว ให นํ าหลั กเกณฑ วิธี ก าร
พิจารณาผลการประมูลที่กรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ที่ กค 0304/660
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย

สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด **
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หมวด 2

การแจงผูไดรับสิทธิ / ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทําสัญญากอสราง

7.1 แจงผูไดรับสิทธิ เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกผูเขาประมูลและได
ผูชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิกอสราง) ใหมารับทราบและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการประมูล (จป.3/54) โดยหนังสือที่แจงใหระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนที่จะตอง
ชําระใหกับทางราชการ ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและชําระเงิน พรอมทั้งแจงใหผูประมูลไดจัดสงแบบ
แปลนการกอสรางตามที่ไดรับคัดเลือกและเอกสารที่เกี่ยวของ ตลอดจนจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพ
การจราจรที่คาดวาจะเกิดขึ้ นจากการใช ประโยชนในที่ ดินราชพัสดุและแนวทางแก ไขใหกับกรมธนารักษภายใน
2 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
หมายเหตุ - ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง
แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวนตอไป
- การจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจร จะดําเนินการเฉพาะในกรณีราชพัสดุอยูในเขต
พื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)พิจารณาใหความ
เห็นชอบเทานั้น

(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายที่ไมไดรับสิทธิเพื่อ
- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน
- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วันรับตั้งแตวันที่ไดรับแจง
7.2 ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทําสัญญากอสราง
(1) เมื่อไดรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจร(ถามี)จากผูประมูลไดแลว
ใหเจาหนาที่จัดทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาลงนามไปสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจรเพื่อเสนอรายละเอียดดังกลาวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเปน
สาธารณสมบั ติ กลางหรื อของวั ดหรื อคณะอนุกรรมการจัด ระบบการจราจรทางบกจัง หวัด (อจร.จั งหวัด )
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ
(2) เมื่อไดรับความเห็นชอบตาม (1) และผูประมูลไดยื่นแบบแปลนการกอสรางพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการตรวจแบบแปลนและขออนุมัติแบบแปลน แลวทํา
หนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อแจงผูเชาใหมาจัดทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังพรอม
กับชําระเงินคาตอบแทนการใชที่ดินระหวางปลูกสรางอาคารและวางหลักประกันสัญญา และคืนหลักประกันซอง
ใหผูประมูลไดตอไป ทั้งนี้ ในวันจัดทําสัญญากอสราง ใหมีหนังสือแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อตรวจแบบแปลน
อาคาร โดยใหผูไดรับสิทธิกอสรางเปนผูดําเนินการประสานงานและรับภาระในการชําระคาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด
ที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บตามระเบียบ

8 การปกผังและกอสรางอาคารฯ

เมื่อผูประมูลไดแจงผลการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น
ในการอนุญาตแบบแปลนการกอสรางแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
รวมกับนายชางสํารวจที่ไดรับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคาร
ราชพัสดุที่ไดรับมอบหมายควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเงื่อนไขและสัญญา ตลอดจนกฎหมาย ระเบีย บ
คําสั่ง เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและกฎหมายอื่น ที่เกี่ย วของตอไป และเมื่อดําเนิน การกอสรางเสร็จ เรีย บรอยให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร
สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด **
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หมวด 2

การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร

เมื่อคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบ
อาคารที่กอสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นาํ สงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
และแจงใหบริษัทประกันภัยที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที
และใหเสนอผูมี
อํานาจลงนามในหนังสือแจงใหผูไดรับสิทธิกอสรางมาจัดทําสัญญาเชาอาคารและจัดทําใบสําคัญ แสดงการเชา
และบัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารที่สํานักงานที่ดินในเขตทองที่ที่ตั้งอาคาร
นั้นตอไป

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27 - 43
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษที่ 298/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การรับฟงความคิดเห็นเมื่อปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 346 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 เรื่อง การพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการแกไขการบุกรุกที่ราชพัสดุบริเวณคูเมือง กําแพงเมือง
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 75 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550
8. หนังสือสํานักกฎหมาย ที่ กค 0304/660 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การพิจารณา
หลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ กรณีมีผูเสนอราคาถูกตอง
ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดเพียงรายเดียว

สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด **
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หมวด 2

2) การเปดประมูลสิทธิการกอสรางอาคาร (ผังเปลา) โดยผูเขาประมูลเสนอ
โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุและผลประโยชนตอบแทนใหแกทางราชการ
 ขั้นตอนดําเนินการ

1

• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

2

• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ

3

• จัดทําผังประมูล

4

• ประกาศรับฟงความคิดเห็น

5

• สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล

6

• ดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล

7

• แจงผูไดรับสิทธิ/ขอความเห็นชอบ สนข. /จัดทําสัญญากอสราง

8

• ปกผังและกอสรางอาคาร

9

• แจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอ ทั้ง ผูรับบริการและทางราชการ ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี เพื่อรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ
สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา **

2-22

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

 คําแนะนํา

1 การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

ใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดิน ราชพัส ดุที่จ ะ
เปด ประมูล และรวบรวมขอ มูล เบื้อ งตน เชน การไดม า เอกสารสิท ธิ์ สภาพทํา เลที่ดิน ความเหมาะสม
และศัก ยภาพที่ดิน ขอ จํา กัด ดา นกฎหมาย (กฎหมายผัง เมือ ง กฎหมายควบคุม อาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ) และขอจํากัดอื่น (แผนพัฒนา
จังหวัด) เปนตน

2 การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ

เมื่อเจา หนา ที่ผูป ฏิบัติต รวจสอบขอ มูล เบื้อ งตน
ตามขั้น ตอนที่ 1 แลว หากเห็นวามีความเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเพื่อปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง ใหทําบัน ทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการเพื่อเปดประมูล และวางผังอาคารบน
ที่ดินที่เปดประมูลตอไป

3 การจัดทําผังอาคาร

เมื่ อผู มีอํ านาจอนุ มั ติห ลัก การใหเ ปด ประมูล ปลู กสรา งอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการจัดทําผังอาคาร (ในที่นี้หมายถึงผังรูป
ที่ดินที่กําหนดแนวเขตกอสรางอาคารแลว) โดยในการจัดทําผังอาคารจะตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นและ/หรือ
สวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ดินราชพัสดุนั้นติดทางสาธารณะ รวมทั้งเอกชนขางเคียง(ถามี) เมื่อดําเนินการ
วางผังเสร็จแลว ใหทําบันทึกเสนอขออนุมัติผังการประมูล(ผังเปลา) เพื่อประกอบการกําหนดเงื่อนไขในการเปดประมูล
โดยใหผูเขาประมูลเสนอโครงการปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามผังการประมูลรวมทั้ง
ผลประโยชนตอบแทนที่เปนจํานวนเงินใหกรมธนารักษคัดเลือกตอไป

4 ประกาศรับฟงความคิดเห็น

เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 แลว ให
ทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย
- วัตถุประสงค หรือสาระสําคัญของโครงการ หรือการอนุญาต
- เจาของโครงการ (กรมธนารักษ สวนราชการผูใชประโยชน หรือจังหวัด แลวแตกรณี)
- รายละเอียดของที่ราชพัสดุที่จะดําเนินการ เชน รูปแผนที่ ผังการประมูล
- ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
- ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ หรือการอนุญาต
- ประมาณการค า ใช จ า ยที่ ผู ป ระมู ล ได ห รื อ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตจะต อ งลงทุ น รวมทั้ ง
ประมาณการรายไดที่ทางราชการจะไดรับจากการจัดทําโครงการ หรือการอนุญาต
(ถาสามารถประมาณการได)
- วิธีการ ระยะเวลา และสถานที่รับฟง
 การเผยแพร
ใหนําประกาศดังกลาวปดไวในที่เปดเผย ณ ที่ราชพัสดุที่จะจัดทําโครงการ หรือที่ราชพัสดุที่
จะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค หรือที่ราชพัสดุที่อนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ ณ กรมธนารักษ และสํานักงานเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู
สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา **
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หมวด 2

สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานธนารักษพื้นที่ ที่วาการอําเภอ และที่ทําการ
องคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู, เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ และโดยวิธีอื่น ๆ
ตามที่เห็นสมควร โดยจะตองประกาศใหประชาชนทราบไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันประกาศเปนตนไป
และจะตองมีกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นไมนอยกวา 7 วัน นับถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาใน
ประกาศรับฟงความคิดเห็น

5 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแสดง
ความคิดเห็นแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
เพื่อดําเนินการดังนี้
5.1 ประกาศผลการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนทั่วไปทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเสร็จสิ้น
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
5.2 ลงนามในประกาศประมูล โดยกําหนดเงื่อนไขการประมูล (จป. 5/54) ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 การคิดคาเชา คาตอบแทนการใช
ประโยชนที่ดินระหวางกอสราง คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน ใหเปนไปตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่
296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เอกสารหมายเลข 1 และ 2 การกําหนดหลักประกันซอง
และหลักประกันสัญญากอสรางใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2552 ขอ 42 ทั้งนี้ ใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย หากเห็นสมควรจะ
ดําเนินการประการใด ใหเสนอผูมีอํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม
ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และจะตองมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ
 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุที่ตองการใหปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล
 สถานที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร
 วัน เวลา สถานที่ที่จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลหรือการดูสถานที่(ถามี)
อนึ่ ง การให หรื อขายใบเสนอใหเงินค าธรรมเนี ยมการจัดหาประโยชนปลู กสรางอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์พรอมผังการประมูลและเอกสารประกอบการประมูล ตองไมนอยกวา 15 วันนับแตวันประกาศ
กรณีที่มีการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ตองดําเนินการกอนวันรับซองไมนอยกวา 15 วัน (ตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28)
5.3 ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลตามระเบียบ
คําแนะนํา
*** ในเงื่อนไขการประมูล ระยะเวลาที่กําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน
เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอื่นสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล
***
สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา **
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6

หมวด 2

ดําเนินการประมูลและเสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล

เมื่อครบกําหนด

ตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้
1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวที่หนาซอง
วาเปนของผูใด
 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย
กรณี ห ลั กประกัน ซองเปน หนังสือค้ําประกัน ใหสงหนังสือค้ําประกัน ใหธ นาคารหรือ
บริ ษัทเงิน ทุน ผูอ อกหนัง สือ ค้ํ า ประกัน ทราบโดยทางไปรษณีย ล งทะเบีย นตอบรับ เพื่อ ตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือค้ําประกันดังกลาว
 รับ เอกสารตา ง ๆ ตามบัญ ชีร ายการ เอกสารของผู เ สนอราคา พร อ มแบบรู ป และ
รายการละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย
 เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในประกาศประมูลอีก
 อานรายละเอียดบัญชีรายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประมูลวาแตละรายยื่นเอกสารใดบาง
มีกี่รายการ โดยเปดเผยตามวันเวลาที่กําหนดไวในเงื่อนไขการประมูล และใหกรรมการทุกทานลงลายมือชื่อ
กํากับไวในเอกสารที่เปดอานทุกแผน โดยไมตองเปดซองเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซอง
เสนอโครงการ (ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลที่จะตองดําเนินการตอไป)
 รวบรวมเอกสารหลักฐานและซองเสนอเงินคาธรรมเนียมจัดหาประโยชนและซองเสนอ
โครงการ พรอมดวยบันทึกรายงานผลการดําเนินการสงใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลทันทีในวันเดียวกัน
(ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 39)
2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ผลการตรวจสอบหนังสือค้ําประกัน เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ แบบรูปและรายการละเอียด(ถามี) ที่ผูเขาประมูลไดยื่นไว หากพบวาหลักฐานไมถูกตองหรือ
คลาดเคลื่อนหรือไมเปนไปตามเงื่อนไขในสาระสําคัญ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะไมพิจารณา
ซองรายนั้น
ถาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ผูเขาประมูลไดยื่นไวถูกตอง คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลจะพิจารณาซองเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการกอสรางอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังพรอมกัน ทั้งนี้ ในการเปดซองใบเสนอราคา ใหกรรมการทุกทานลงลายมือชื่อกํากับ
ไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน แลวจดราคาและหรือผลประโยชนจากใบเสนอราคา
ทุกฉบับลงในบัญชีเปรียบเทียบราคา
 พิจารณาซองเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการกอสรา ง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในประกาศประมูล
ในกรณี ที่ผู เ สนอราคารายใดเสนอรายละเอีย ดแตกตางไปจากที่กํ าหนดในเงื่อนไข
ประกาศประมูลในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ
ผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน ใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูล
รายนั้นออก
สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
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หมวด 2

ในการพิจ ารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จ จริงจากผูเ สนอราคารายใด
เพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคา ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนผูประมูลได
ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหม พ รอ มกัน ดว ยวิธียื่น ซองเสนอราคา รายใดไมม ายื่น ซองใหถือ วา รายนั้น ยื่น ตามราคาและหรือ
ผลประโยชนที่เสนอไวเดิม
ในกรณี มีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรื อผลประโยชน
สู ง สุ ด ต่ํ า กว า ที่ กํ า หนดให เ สนอความเห็ น ต อ ผู มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ตามระเบี ย บดั ง กล า วข า งต น ว า จะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพื่อดําเนินการประมูลใหม
 เมื่ อไดดําเนิ นการไปแลว ไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจ ารณาคัดเลือกจาก
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)
ทั้งนี้ ในการพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะพิจารณาผลประโยชนตอบแทนที่ทางราชการ
จะไดรับในภาพรวมประกอบกันไป โดยจะพิจารณาใหคะแนนดังนี้
หลักเกณฑ
การใหคะแนน
ผลประโยชนตอบแทน
ผลประโยชนตอบแทนในรูปตัวเงิน (คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน)
(30 คะแนน)
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)

- คํ า นวณราคาค า ก อ สร า งตามเนื้ อ ที่ ใช ส อยของโครงการ โดยการใช ร าคา
คากอสรางตามที่กรมธนารักษกําหนด ซึ่งเสนอโดยสํานักพัฒนาและบํารุงรักษา
อาคารราชพัสดุ
- ผูเสนอโครงการที่มีมูลคาสูงสุดได 30 คะแนน สวนผูเสนอราคารองลงมาได
คะแนนตามสัดสวน เชนเดียวกับผลประโยชนตอบแทน

สิ่งกอสรางและ
รายละเอียดอื่น ๆ
(40 คะแนน)

พิจารณาจากรูปแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง การใชประโยชน ภูมิสถาปตย
ความหนาแนน ของอาคาร พื้น ที่โ ลง และพื้น ที่สีเ ขีย ว ระบบสาธารณูป โภค
ระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งระบบจราจรภายใน ผลกระทบดาน
จราจร และอื่น ๆ

สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา **
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หมวด 2

ขอพึงระวัง
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลแลว ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป
มาตรา 13

เจาหนาที่ดังตอไปนี้ทําการพิจารณาทางปกครองไมได
1) เปนคูกรณีเอง
2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ
ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองชั้น
4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

 กรณี มีผู เ สนอราคาถู ก ต อ งตามเงื่ อ นไขที่กํ า หนดเพีย งรายเดี ย ว ให นํ าหลั กเกณฑ วิธี ก าร
พิจารณาผลการประมูลที่กรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ที่ กค 0304/660
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย

7

การแจงผูไ ดรับสิทธิ / ขอความเห็นชอบโครงการจาก สนข. / จัดทําสัญญากอสราง

7.1 แจงผูไดรับสิทธิ เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกผูเขาประมูลและไดผู
ชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิกอสราง) ใหมารับทราบและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการประมูล(จป.5/54) โดยหนังสือที่แจงใหระบุจํานวนเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนที่จะตองชําระ
ใหกับทางราชการ ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและชําระเงิน พรอมทั้งแจงใหผูประมูลไดจัดสงแบบแปลน
การกอสรางตามที่ไดรับ คัดเลือกและเอกสารที่เกี่ย วของ ตลอดจนจัดทํารายละเอีย ดเกี่ย วกับ ผลกระทบ
สภาพการจราจรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุและแนวทางแกไขใหกับกรมธนารัก ษ
ภายใน 2 เดือนรับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
หมายเหตุ - ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง
แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวนตอไป
- การจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจร จะดําเนินการเฉพาะในกรณีราชพัสดุอยูในเขต
พื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)พิจารณาใหความ
เห็นชอบเทานั้น
สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา **
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หมวด 2

(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายที่ไมไดรับสิทธิเพื่อ
- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน
- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจง
7.2 ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทําสัญญากอสราง
(1) เมื่อไดรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจร(ถามี)จากผูประมูลไดแลว
ใหเจาหนาที่จัดทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาลงนามไปสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร เพื่อเสนอรายละเอียดดังกลาวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดิน
อันเปนสาธารณสมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร.จังหวัด)
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ
(2) เมื่อไดรับความเห็นชอบตาม (1) และผูประมูลไดยื่นแบบแปลนการกอสรางพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการตรวจแบบแปลนและขออนุมัติแบบแปลน แลวทํา
หนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อแจงผูเชาใหมาจัดทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง พรอม
กับชําระเงินคาตอบแทนการใชที่ดินระหวางปลูกสรางอาคารและวางหลักประกันสัญญา และคืนหลักประกัน
ซองใหผูประมูลไดตอไป ทั้งนี้ ในวันจัดทําสัญญากอสราง ใหมีหนังสือแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อตรวจแบบ
แปลนอาคาร โดยใหผูไดรับสิทธิกอสรางเปนผูดําเนินการประสานงานและรับภาระในการชําระคาธรรมเนียม
หรือเงินอื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บตามระเบียบตอไป

8 การปกผังและกอสรางอาคารฯ

เมื่อผูประมูลไดแจงผลการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น
ในการอนุญาตแบบแปลนการกอสรางแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
รวมกับนายชางสํารวจที่ไดรับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและบํารุงรักษา
อาคารราชพั ส ดุ ที่ได รั บ มอบหมายควบคุม การกอสรางอาคารให เปน ไปตามเงื่อ นไขและสัญ ญา ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอไป และเมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จ
เรียบรอยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร

9

การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร เมื่อคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคาร

ที่ปลูกสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจงใหบริษัทประกันภัยที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที และใหเสนอผูมีอํานาจลงนาม
ในหนั ง สื อ แจ ง ให ผู ไ ด รั บ สิ ท ธิ ก อ สร า งมาจั ด ทํ า สั ญ ญาเช า อาคารและจั ด ทํ า ใบสํ า คั ญ แสดงการเช า และ
บัตรประจําตัว ผูเชา รวมทั้งดําเนิน การจดทะเบีย นการเชา อาคารที่สํานักงานที่ดินในเขตทองที่ที่ตั้งอาคาร
นั้นตอไป

สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา **
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หมวด 2

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27-43
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษที่ 298/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การรับฟงความคิดเห็นเมื่อปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 346 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 เรื่องการพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0314/ว 53 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547 เรื่องการประมูลพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2534
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกที่ราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง
8. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 75 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550
9. หนังสือสํานักกฎหมาย ที่ กค 0304/660 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การ
พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุกรณีมีผูเสนอราคา
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดเพียงรายเดียว

สวนที่ 2 ขอ 1.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา **
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หมวด 2

3) การเปดประมูลสิทธิการกอสรางอาคาร(ผังเปลา) โดยผูเขาประมูลจะตอง
จัดหาที่ดินและหรือกอสรางอาคารชดเชยใหแกทางราชการ


ขั้นตอนดําเนินการ

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

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอ ทั้ง ผูรับบริการและทางราชการ ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี เพื่อรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ

สวนที่ 2 ขอ 1.2(3) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย **
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หมวด 2

คําแนะนํา

1

การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดินราชพัสดุที่จะ

เปด ประมูล และรวบรวมขอ มูล เบื้อ งตน เชน การไดม า เอกสารสิท ธิ์ สภาพทํา เลที่ดิน ความเหมาะสม
และศักยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน
กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ) และขอจํากัดอื่น (แผนพัฒนาจังหวัด) เปนตน

2 การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ

เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตนตาม
ขั้น ตอนที่ 1 แลว หากเห็ น ว ามี ความเหมาะสมที่จ ะนํามาพัฒนาเพื่อปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการเพื่อเปดประมูล และวางผังอาคารบนที่ดิน
ที่เปดประมูลตอไป

3 การจั ด ทํ า ผั ง ประมู ล

เมื่ อ ผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ ห ลั ก การให เ ป ด ประมู ล ก อ สร า งอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการวางผังอาคาร โดยในการวางผังอาคาร
จะตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นและ/หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ดินราชพัสดุนั้นติดทางสาธารณะ
รวมทั้งเอกชนขางเคียง(ถามี) เมื่อดําเนินการวางผังเสร็จแลว ใหทําบันทึกเสนอขออนุมัติผังการประมูล(ผังเปลา)
เพื่อประกอบการกําหนดเงื่อนไขในการเปดประมูล โดยใหผูเขาประมูลเสนอโครงการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์
ใหกระทรวงการคลังตามผังการประมูลรวมทั้งผลประโยชนตอบแทนที่เปนจํานวนเงิน ตลอดจนการชดเชย
ขอเสนอในการจัดหาที่ดินหรือกอสรางอาคารชดเชยใหกรมธนารักษคัดเลือกตอไป

4 ประกาศรับฟงความคิดเห็น

เมื่อเจาหนาที่ผูป ฏิบัติดําเนิน การตามขั้น ตอนที่ 3 แลว
ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย
- วัตถุประสงค หรือสาระสําคัญของโครงการ หรือการอนุญาต
- เจาของโครงการ (กรมธนารักษ สวนราชการผูใชประโยชน หรือจังหวัด แลวแตกรณี)
- รายละเอียดของที่ราชพัสดุที่จะดําเนินการ เชน รูปแผนที่ ผังการประมูล
- ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
- ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ หรือการอนุญาต
- ประมาณการค า ใช จ า ยที่ ผู ป ระมู ล ได ห รื อ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตจะต อ งลงทุ น รวมทั้ ง
ประมาณการรายไดที่ทางราชการจะไดรับจากการจัดทําโครงการ หรือการอนุญาต
(ถาสามารถประมาณการได)
- วิธีการ ระยะเวลา และสถานที่รับฟง
 การเผยแพร
ใหนําประกาศดังกลาวปดไวในที่เปดเผย ณ ที่ราชพัสดุที่จะจัดทําโครงการ หรือที่ราชพัสดุที่
จะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค หรือที่ราชพัสดุที่อนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ ณ กรมธนารักษ และสํานักงานเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู
สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานธนารักษพื้นที่ ที่วาการอําเภอ และที่ทําการ
สวนที่ 2 ขอ 1.2(3) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย **
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หมวด 2

องคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู, เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ และโดยวิธีอื่น ๆ
ตามที่เห็นสมควร โดยจะตองประกาศใหประชาชนทราบไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันประกาศเปนตนไป
และจะตองมีกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นไมนอยกวา 7 วัน นับถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาในประกาศ
รับฟงความคิดเห็น

5 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล

เมื ่อ ครบกํ า หนดระยะเวลา
แสดงความคิดเห็นแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
เพื่อดําเนินการดังนี้
5.1 ประกาศผลการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนทั่วไปทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเสร็จสิ้น
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
5.2 ลงนามในประกาศประมูล โดยกําหนดเงื่อนไขการประมูล (จป. 4/54) ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 การคิดคาเชา คาตอบแทนการใช
ประโยชนที่ดินระหวางกอสราง และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน ใหเปนไปตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่
296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เอกสารหมายเลข 1 และ 2 หลักประกันซองและหลักประกัน
สัญญากอสรางกําหนดใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2552 ขอ 42 รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่ดินและอาคารสิ่งกอสรางทดแทนหรือชดเชยที่ผูเขา
ประมูลจะตองจัดหาตามความตองการของสวนราชการ ทั้งนี้ ใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการ
พิจารณาดวย หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใด ใหเสนอผูมีอํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตาม
ความเหมาะสม
ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และจะตองมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ
 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุที่ตองการใหปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล
 สถานที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร
 วัน เวลา สถานที่ที่จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลหรือการดูสถานที่(ถามี)
อนึ่ ง การใหห รือขายใบเสนอใหเงิน คาธรรมเนีย มการจัดหาประโยชนป ลูกสรางอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์พรอมผังการประมูลและเอกสารประกอบการประมูล ตองไมนอยกวา 15 วันนับแตวันประกาศ
กรณีที่มีการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ตองดําเนินการกอนวันรับซองไมนอยกวา 15 วัน (ตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28)
5.3 ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลตามระเบียบ
คําแนะนํา
*** ในเงื่อนไขการประมูล ระยะเวลาที่กําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน
เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอื่นสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล
***
สวนที่ 2 ขอ 1.2(3) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย **
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การดําเนินการประมูลและเสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล เมื่อครบกําหนด

ตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้
1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวที่หนาซอง
วาเปนของผูใด
 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย
กรณี ห ลั กประกัน ซองเปน หนังสือค้ําประกัน ใหสงหนังสือค้ําประกัน ใหธ นาคารหรือ
บริ ษัทเงิน ทุน ผูอ อกหนัง สือ ค้ํ า ประกัน ทราบโดยทางไปรษณีย ล งทะเบีย นตอบรับ เพื่อ ตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือค้ําประกันดังกลาว
 รับ เอกสารตา ง ๆ ตามบัญ ชีร ายการ เอกสารของผู เ สนอราคา พร อ มแบบรู ป และ
รายการละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย
 เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในประกาศประมูลอีก
 อานรายละเอียดบัญชีรายการเอกสารหลักฐานที่ยื่นประมูลวาแตละรายยื่นเอกสารใดบาง
มีกี่รายการ โดยเปดเผยตามวันเวลาที่กําหนดไวในเงื่อนไขการประมูล และใหกรรมการทุกทานลงลายมือชื่อ
กํากับไวในเอกสารที่เปดอานทุกแผน โดยไมตองเปดซองประมูลทั้ง 3 ซอง (ซองเสนอยกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
กอสรางอาคารชดเชย ซองเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน และซองเสนอโครงการกอสรางอาคาร
ยกกรรมสิ ทธิ์ ให กระทรวงการคลั ง) โดยใหเปน หนาที่ของคณะกรรมการพิจ ารณาผลการประมูล ที่จ ะตอง
ดําเนินการตอไป
 รวบรวมเอกสารหลักฐานและซองประมูล พรอมดวยบันทึกรายงานผลการดําเนินการสงให
คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลทันทีในวันเดียวกัน (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 39)
2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ผลการตรวจสอบหนังสือค้ําประกัน เอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ แบบรูปและรายการละเอียด(ถามี) ที่ผูเขาประมูลไดยื่นไว หากพบวาหลักฐานไมถูกตองหรือคลาดเคลื่อน
หรือไมเปนไปตามเงื่อนไขในสาระสําคัญ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะไมพิจารณาซองรายนั้น
 พิจารณาซองเสนอยกกรรมสิทธิ์ที่ดินและกอสรางอาคารชดเชยเปนลําดับแรก ทั้งนี้
ถารายละเอียดที่เสนอไมถูกตองหรือไมตรงตามเงื่อนไข คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะไมพิจารณา
ซองเงิ น ค า ธรรมเนี ย มการจั ด หาประโยชน แ ละซองเสนอโครงการก อ สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลัง แตถารายละเอียดที่เสนอมีความถูกตองตรงกับความตองการในเงื่อนไข คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลจะพิจารณาซองเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการ
กอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังพรอมกัน และในการเปดซองใบเสนอราคา ใหกรรมการทุกทานลง
ลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกผาน แลวจดราคาและหรือผลประโยชนจากใบ
เสนอราคาทุกฉบับลงในบัญชีเปรียบเทียบราคาดวย
 พิจารณาซองเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการกอสราง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในประกาศประมูล
สวนที่ 2 ขอ 1.2(3) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย **
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หมวด 2

ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากที่กําหนดในเงื่อนไขประกาศ
ประมูลในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน ใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูลรายนั้นออก
ในการพิจ ารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จ จริงจากผูเ สนอราคารายใด
เพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนผูประมูลได
ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหม พ รอ มกัน ดว ยวิธียื่น ซองเสนอราคา รายใดไมม ายื่น ซองใหถือ วา รายนั้น ยื่น ตามราคาและหรือ
ผลประโยชนที่เสนอไวเดิม
ในกรณี มีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สู ง สุ ด ต่ํ า กว า ที่ กํ า หนดให เ สนอความเห็ น ต อ ผู มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ตามระเบี ย บดั ง กล า วข า งต น ว า จะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพื่อดําเนินการประมูลใหม
 เมื่ อไดดําเนิ นการไปแลว ไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจ ารณาคัดเลือกจาก
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)
ทั้งนี้ ในการพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะพิจารณาผลประโยชนตอบแทนที่ทางราชการ
จะไดรับในภาพรวมประกอบกันไป โดยจะพิจารณาใหคะแนน ดังนี้
หลักเกณฑ
การใหคะแนน
ผลประโยชนตอบแทน
ผลประโยชนตอบแทน (คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน)
(30 คะแนน)
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)

- คํ า นวณราคาค า ก อ สร า งตามเนื้ อ ที่ ใช ส อยของโครงการ โดยการใช ร าคา
คากอสรางตามที่กรมธนารักษกําหนด ซึ่งเสนอโดยสํานักพัฒนาและบํารุงรักษา
อาคารราชพัสดุ
- ผูเสนอโครงการที่มีมูลคาสูงสุดได 30 คะแนน สวนผูเสนอราคารองลงมาได
คะแนนตามสัดสวน เชนเดียวกับผลประโยชนตอบแทน

คุณภาพของโครงการ
สิ่งกอสรางและ
รายละเอียดอื่น ๆ
(30 คะแนน)

พิจารณาจากรูปแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง การใชประโยชน ภูมิสถาปตย
ความหนาแนน ของอาคาร พื้น ที่โ ลง และพื้น ที่สีเ ขีย ว ระบบสาธารณูป โภค
ระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งระบบจราจรภายใน ผลกระทบดาน
จราจร และอื่น ๆ

สวนที่ 2 ขอ 1.2(3) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย **
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ความเหมาะสมของที่ดิน
และหรือสิ่งปลูกสรางที่
ชดเชยใหแกทางราชการ
(10 คะแนน)

หมวด 2

พิจารณาจากความเหมาะสมของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสรางที่ชดเชยใหแกทาง
ราชการ

ขอพึงระวัง
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลแลว ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป
มาตรา 13

เจาหนาที่ดังตอไปนี้ทําการพิจารณาทางปกครองไมได
(1) เปนคูกรณีเอง
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ
ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองชั้น
(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

 กรณี มีผู เ สนอราคาถู ก ต อ งตามเงื่ อ นไขที่กํ า หนดเพีย งรายเดี ย ว ให นํ าหลั กเกณฑ วิธี ก าร
พิจารณาผลการประมูลที่กรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ที่ กค 0304/660
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย

7

การแจงผูไดรับสิทธิ /จัดทําสัญญาชดเชย/ ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทํา
สัญญากอสราง

7.1 แจงผูไดรับสิทธิ เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกผูเขาประมูลและไดผู
ชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิกอสราง) ใหมารับทราบและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการประมูล (จป.4/54) และจัด ทําสัญญายกกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกอสรางอาคารชดเชย พรอมทั้ ง
ดําเนินการ จดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เสนอยกให หรือจดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารสิ่งปลูก
สรางที่เสนอยกใหแกกระทรวงการคลัง และคืนหลักประกันซองใหผูไดรับสิทธิตอไป โดยหนังสือที่แจงใหระบุ
จํานวนเงิน ที่จะตองชําระใหกับทางราชการ ระยะเวลาในการมารั บเงื่อนไขและชําระเงิน พรอมทั้งแจ งให
สวนที่ 2 ขอ 1.2(3) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย **
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หมวด 2

ผู ป ระมู ล ได จั ด ส ง แบบแปลนการก อ สร า งตามที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กและเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง ตลอดจนจั ด ทํ า
รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจรคาดวาจะเกิดขึ้นจากการใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุและแนว
ทางแกไขใหกับกรมธนารักษภายใน 2 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
หมายเหตุ การจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจร จะดําเนินการเฉพาะในกรณีราชพัสดุอยูในเขตพื้นที่ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติกลางหรือของวัด
หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)พิจารณาใหความเห็นชอบเทานั้น

(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายที่ไมไดรับสิทธิเพื่อ
- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน
- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจง
7.2 บันทึกรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลและจัดทําสัญญาชดเชย
ในการบั นทึ กคํ ายิน ยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดไวในเงื่อนไขการประมูล ใหครบถว น
เพื่อใหผูไดรับสิทธิไดอานและทําความเขาใจ แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวน และในวันจัดทําสัญญายก
กรรมสิทธิ์ที่ดินและกอสรางอาคารชดเชยใหคืนหลักประกันซองใหกับผูประมูลไดดวย สําหรับกรณีที่ตอง
ก อสร างอาคารชดเชย ให เ จ าหน า ที่ จั ด ส งแบบแปลนอาคารชดเชยให ผู ป ระมู ล ได พร อมทั้ งมี ห นั งสื อแจ ง
เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น เพื่ อ ตรวจแบบแปลนอาคารชดเชย โดยให ผู ไ ด รั บ สิ ท ธิ ก อ สร า งเป น ผู ดํ า เนิ น การ
ประสานงานและรับภาระในการชําระคาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บตามระเบียบ
และใหผูประมูลไดวางหลักประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการกอสรางไมถูกตองตามแบบ
แปลน รายการ และเงื่อนไขในสัญญายกกรรมสิทธิ์ที่ดินและกอสรางอาคารชดเชยตอไป
7.3 ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทําสัญญากอสราง
(1) เมื่อไดรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจร(ถามี) จากผูประมูลไดแลว
ใหเจาหนาที่จัดทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาลงนามไปสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจรเพื่อเสนอรายละเอียดดังกลาวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอัน
เปนสาธารณสมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ
(2) เมื่อไดรับความเห็นชอบตาม (1) และผูประมูลไดยื่นแบบแปลนการกอสรางพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการตรวจแบบแปลนและขออนุมัติแบบแปลน แลวแจงผล
การตรวจแบบแปลนใหผูประมูลไดทราบและใหนําแบบแปลนที่ผานการตรวจไปดําเนินการยื่นคําขออนุญาต
กอสรางอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่น โดยใหเจาหนาที่จัดทําหนังสือแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อตรวจแบบ
แปลนอาคาร โดยใหผูไดรับสิทธิกอสรางเปนผูดําเนินการประสานงานและรับภาระในการชําระคาธรรมเนียม
หรือเงินอื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บตามระเบียบตอไป
(3) เมื่ อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ได อ นุ ญ าตให ก อ สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลังแลว และเมื่อผูประมูลไดดําเนินการเกี่ยวกับการกอสรางอาคารชดเชยแลวเสร็จ ใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร และเมื่อคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบ
อาคารที่กอสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
และนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อแจงผูประมูลไดใหมาจัดทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
พรอมกับชําระเงินและวางหลักประกันสัญญาตอไป

สวนที่ 2 ขอ 1.2(3) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย **
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หมวด 2

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูประมูลไดประสงคจะทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลังและดําเนินการกอสรางอาคารกอนที่จะกอสรางอาคารชดเชยแลวเสร็จ ใหดําเนินการตาม
เงื่อนไขการประมูล(จป.4/54) ขอ 11.10 ตอไป

8 การป ก ผั ง และก อ สร า งอาคารฯ

เมื่ อจั ดทํ าสั ญ ญาก อสร างอาคารยกกรรมสิ ทธิ์ ให
กระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุรวมกับนายชางสํารวจ
ที่ไดรับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุที่ไดรับ
มอบหมาย ควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเงื่อนไขและสัญญา ตลอดจนกฎหมาย ระเบีย บ คํา สั่ง
เกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุแ ละกฎหมายอื่น ที่เ กี่ย วขอ งตอ ไป และเมื่อ ดํา เนิน การกอ สรา งเสร็จ เรีย บรอ ยให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร

9

การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร เมื่อคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคาร

ที่ปลูกสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจงใหบริษัทประกันภัยที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที และใหเสนอผูมีอํานาจ
ลงนามในหนังสือแจงให ผูไดรับสิทธิกอสรางมาจัดทําสัญญาเชาอาคารและจัดทําใบสําคัญแสดงการเชาและ
บัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารที่สํานักงานที่ดินในเขตทองที่ที่ตั้งอาคารนั้นตอไป

สวนที่ 2 ขอ 1.2(3) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย **
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หมวด 2

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27-43
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษที่ 298/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การรับฟงความคิดเห็นเมื่อปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 346 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 เรื่อง การพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0314/ว 53 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547 เรื่อง การประมูล
พัฒนาที่ราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2534
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกที่ราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง
8. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 75 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550
9. หนังสือสํานักกฎหมาย ที่ กค 0304/660 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การ
พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุกรณีมีผูเสนอราคา
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดเพียงรายเดียว

สวนที่ 2 ขอ 1.2(3) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ ≤ 2 ไร ราคาที่ดิน ≤ 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา+ชดเชย **
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หมวด 2

2. กรณีที่ดินราชพัสดุมีเนื้อที่เกินกวา 2 ไร หรือราคาประเมินที่ดินเกินกวา
10 ลานบาทขึ้นไป
2.1 การพิจารณาใหผูเชาที่ดินราชพัสดุไดรับสิทธิเปนผูพฒ
ั นาที่ดินราชพัสดุ
โดยไมตองประมูล
 ขั้นตอนดําเนินการ

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

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอ ทั้ง ผูรับบริการและทางราชการ ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี เพื่อรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ
สวนที่ 2 ขอ 2.1 การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
** ผูเชาเดิม **

2-39

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

 คําแนะนํา
*** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ
หรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการ
ตอไป

1 การรับคําขอ

ใหเ จา หนา ที่ผูป ฏิบ ัติก รอก(พิม พ) / บัน ทึก คํา ขอตามแบบที่ก รมธนารัก ษ
กําหนด (ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป. 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติอานขอ ความในคํา ขอเพื่อ ตรวจสอบความถูก ตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได

2 การตรวจสอบขอมูลการเชา / รับฟงความคิดเห็น

2.1 ตรวจสอบขอมูลการเชา ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูลสถานะ
ผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน การรังวัดตรวจสอบเขตเชา ระยะเวลาการเชา การชําระคาเชา คาภาษี
เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน
ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถิ่น กฎหมายโบราณสถาน
กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ ) เปนตน ขอจํากัดอื่น ๆ เงื่อนไขพิเศษอื่น
(การขอเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาภายหลังการรับโอนสิทธิการเชาไมครบ 2 ป ฯลฯ) และตรวจสอบเนื้อที่
กอสรางอาคารเดิมของผูเชาที่จะทําการรื้อถอน (ถามี) จัดทําแผนที่แสดงรายละเอียดเขตเชา ราคาประเมินที่ดิน
สภาพทําเลที่ตั้ง
2.2 รั บ ฟ งความคิ ด เห็ น เมื่ อ เจ าหนา ที่ไ ดต รวจสอบรวบรวมข อมู ล ต าง ๆ แลว หากไม มี
ขอจํากั ดใด ๆ ใหเจาหนาที่รวบรวมขอมูล เสนอผูมีอํานาจเพื่อลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น (กรณี
ดังกลาวอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจจัดใหเชาที่จะพิจารณาวาจะตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หรือดําเนินการเชนเดียวกับกรณีที่ราชพัสดุที่
มีเนื้อที่ไมเกิน 2 ไร ) โดยกรณีที่ผูมีอํานาจเห็นควรใหดําเนินการเชนเดียวกับที่ราชพัสดุที่มีเนื้อที่ไมเกิน 2 ไร
ใหดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามหมวด 2 สวนที่ 2 ขอ 1.1 สําหรับกรณีที่ตองดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้
 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย
- เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของโครงการ
- สาระสําคัญของโครงการ
- ผูดําเนินการ
- สถานที่ที่จะดําเนินการ
- ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
- ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชน
สวนที่ 2 ขอ 2.1 การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
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- มาตรการปองกัน แกไข เพื่อเยียวยา
- ประมาณการคาใชจายและที่มาของเงิน
- วิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอ
แกการที่ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได
ทั้งนี้ กรณีผูมีอํานาจอนุมัติใหรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยอนุโลมก็ใหดําเนินการตามระเบียบดังกลาวตอไป
 การเผยแพร
ใหนําประกาศดังกลาวไปเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้น http://www.publicconsultation.opm.go.th และเผยแพรทางวิธีการอื่น ๆ เชน
ปดไวในที่เปดเผย ณ ที่ราชพัสดุที่จะจัดทําโครงการ หรือที่ราชพัสดุที่จะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค หรือที่ราชพัสดุ
ที่อนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ
ณ กรมธนารักษ และสํา นักงานเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู สว นภูมิภ าคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจั งหวั ด
สํานักงานธนารักษพื้นที่ ที่วาการอําเภอ และที่ทําการองคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู,
เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ และโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองประกาศใหประชาชน
ทราบไมนอยกวา 15 วัน กอนเริ่มดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
 วิธีการรับฟงความคิดเห็น
สามารถดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้
(1) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยการสัมภาษณภายบุคคล การเปดใหแสดง
ความคิดเห็น การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ
(2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทําโดย การประชาพิจารณ การอภิปรายสาธารณะ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
หรือมีสวนไดเสีย

3 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น /เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / แจงผูเชารับทราบ

เงื่อนไข / วางผัง เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการ

รับฟงความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
3.1 ลงนามในประกาศผลการรับฟงความคิดเห็น เพื่อใหประชาชนทั่วไปทราบผลการรับฟงความ
คิดเห็นภายใน 15 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยกรณีที่ โดยใหประกาศไว
อยางเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐและสถานที่ที่จะดําเนินการและประกาศในเครือขาย
สารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหขึ้นที่ http://www.publicconsultation.opm.go.th
3.2 อนุมัติหลักการใหปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามที่ขอได ทั้งนี้ ใหนํา
ความคิดเห็นขอเสนอแนะของประชาชน(ถามี) มาประกอบการพิจารณาอนุมัติในหลักการใหผูเชาปลูกสรางอาคาร
สิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังดวย หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใดใหเสนอผูมีอํานาจจัด
ใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม
3.3 ลงนามแจงผูเชาเดิมมารับทราบเงื่อนไขที่อนุญาต
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3.3 ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการวางผังอาคารเพื่อออกแบบแปลนการปลูกสรางอาคารตอไป
โดยในการวางผังอาคารจะตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นและ/หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ดินราชพัสดุ
นั้นติดทางสาธารณะ รวมทั้งเอกชนขางเคียง (ถามี)

4 ขออนุมัติผัง / แจงผูเชาออกแบบแปลนอาคาร

เมื่อดําเนินการวางผังเสร็จแลวใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
4.1 ขออนุมัติผัง
4.2 ลงนามแจงผูเชาใหออกแบบแปลนตามผังอาคารที่อนุมัติ โดยในกรณีที่ราชพัสดุอยูในเขตพื้นที่
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหตองเสนอโครงการใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและ
ที่ดินอันเปนศาสนสมบัติกลางหรือของวัด(ในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนก็ใหแจงผูเชาเพื่อจัดทํารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบต อสภาพจราจรที่ คาดว า จะเกิด ขึ้น จากการใชป ระโยชนใ นที่ดิ น เพื่อ ใชเ ปน ขอ มูล ประกอบการ
พิจารณาตอไปดวย
หมายเหตุ ได มี ก าร เป ลี่ ย นชื่ อค ณะ กร รม กา รใ นเ ขต กรุ งเ ทพ มห าน คร จ าก เดิ ม
“คณะกรรมการนโยบายและแผนการขนสงและจราจร(คจร.)” แกไขเปน “คณะอนุกรรมการพิจารณาการใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเปนศาสนสมบัติกลางหรือของวัด”

5 ตรวจแบบแปลน / ขอความเห็นชอบตอ สนข.

เมื่ อได รั บแบบแปลนและได รั บขอมู ลเกี่ ยวกั บผลกระทบต อสภาพจราจร(ถ ามี ) จากผู เช าแล ว
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการควบคูกันไปใน 2 กระบวนการ คือ
5.1 การตรวจแบบแปลน - ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ)
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0304/ว 65 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547) ตรวจแบบแปลนและแจง ขอ มูล
รายละเอียดที่จําเปนเกี่ยวกับ แบบแปลนอาคาร เชน เนื้อที่ใชส อย เนื้อที่กอสรางอาคาร ราคาคากอสราง
อาคาร ระยะเวลาในการกอสราง คาธรรมเนียมออก/ตรวจแบบแปลน เปนตน พรอมกับความเห็น เพื่อประกอบการ
กําหนดเงื่อนไขในการกอสรางอาคารตอไป
5.2 การเสนอขอความเห็นชอบตอ สนข. – กรณีที่ราชพัสดุอยูในเขตพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดใหตองเสนอโครงการใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเปนศาสน
สมบัติกลางหรือของวัด หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร. จังหวัด) พิจารณาก็ให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติรวบรวมรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสภาพการจราจรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
ใชประโยชนที่ดิน เสนอผูมีอํานาจลงนามในหนังสือถึงสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรเพื่อ
เสนอรายละเอียดดังกลาวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเปนศาสน
สมบัติกลางหรือของวัด หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร. จังหวัด) แลวแตกรณี
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

6 การเสนอผูมีอํานาจอนุญาตปลูกสรางอาคารฯ / แจงผูเชามารับเงื่อนไข / จัดทํา

สัญญากอสราง เมื่อเจาหนาที่ไดรับผลการตรวจสอบแบบแปลน ผลการเสนอความเห็นชอบตอ สนข. แลว
ใหรวบรวมรายละเอียดขอมูลเพื่อจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจพิจารณา

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

2-42

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

6.1 อนุญาตใหปลูกสรางอาคาร โดยกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ตามบันทึกคํายินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขฯ (แบบ จป.8/54) อัตราคาตอบแทนการใชที่ดินระหวางกอสรางอาคาร ผลประโยชนตอบแทน
(คาเชาและคาธรรมเนียมจัดประโยชนในอัตราสวน 50:50) คาธรรมเนียมตรวจแบบ คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ
การปลูกสรางอาคาร (ถามี) ใหเปนไปตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน
2553 และบันทึกกรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0318/ว95 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549) ทั้งนี้ ในการ
คิดผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําใหกําหนดโดยรวมคาธรรมเนียม คาเชาเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตรา
สวนลดเทากับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลแลว จะตองไมต่ํากวารอยละ 30 ของราคาที่ดิน สําหรับ
หลักประกันสัญญากอสรางใหกําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2552
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตปลูกสรางอาคารฯ นั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ แนบทายบันทึกขออนุญาตปลูกสรางอาคารฯ เพื่อใหผูมีอํานาจ
พิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
6.2 ลงนามแจงผูเชาเดิม ใหมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตปลูกสรางอาคาร
แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ตามเงื่อนไขใหครบถวน โดยวันที่ผูเชาเดิมมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขใหมี
หนังสือแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อตรวจแบบแปลนอาคาร โดยใหผูเชาเดิมเปนผูรับภาระในการยื่นขออนุญาต
และชําระคาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บตามระเบียบ จากนั้นใหจัดทําสัญญา
กอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังภายใน 15 วันนับแตวันที่ลงนามในบันทึกคํายินยอมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข

7 การปกผังและกอสรางอาคารฯ

เมื่อผูเชาเดิมแจงผลการอนุญาตแบบแปลนการกอสรางของ
เจาพนักงานทองถิ่นใหกรมธนารักษทราบแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราช
พัส ดุรว มกับ นายชา งสํา รวจที่ไ ดร ับ มอบหมาย) ดํา เนิน การปก ผัง อาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและ
บํารุงรักษาอาคารราชพัสดุที่ไดรับมอบหมาย ควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเงื่อนไขและสัญญา
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอไป และเมื่อดําเนินการ
กอสรางเสร็จเรียบรอยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร

8 การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร

เมื่อคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคารที่
ปลูกสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจงใหบริษัทประกันภัยที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที และใหเสนอผูมีอํานาจ
ลงนามในหนังสือแจงใหผูเ ชาเดิม (ที่ไดสิทธิกอสรา ง) มาจัดทําสัญ ญาเชา อาคารและจัดทําใบสํา คัญแสดง
การเชาและบัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งดําเนิน การจดทะเบีย นการเชาอาคารที่สํานักงานที่ดินในเขตทองที่
ที่ตั้งอาคารนั้นตอไป

สวนที่ 2 ขอ 2.1 การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
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กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย
6. คําสั่งกรมธนารักษที่ 298/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การรับฟงความคิดเห็นเมื่อปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 878 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 เรื่อง การโอนสิทธิ
การเชาและขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาที่ราชพัสดุ
8. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกที่ราชพัสดุในบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง
9. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 75 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550
10. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ ว 346 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 เรื่อง การพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี
11. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0318/ ว 95 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่อง ซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ

สวนที่ 2 ขอ 2.1 การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
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2.2 การพัฒนาที่ดินราชพัสดุโดยวิธีประมูล
1) การเปดประมูลสิทธิการปลูกสรางอาคาร (ผังเปลา) โดยผูเขาประมูล
เสนอโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุและผลประโยชนตอบแทนใหแกทางราชการ


ขั้นตอนดําเนินการ

1

• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

2

• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ

3

• จัดทําผังประมูล

4

• รับฟงความคิดเห็น

5

• สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล

6

• ดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล

7

• แจงผูไดรับสิทธิ/ขอความเห็นชอบ สนข. /จัดทําสัญญากอสราง

8

• ปกผังและกอสรางอาคาร

9

• แจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอ ทั้ง ผูรับบริการและทางราชการ ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี เพื่อรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ

สวนที่ 2 ขอ 2.2(1) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา **
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หมวด 2

คําแนะนํา

1 การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

ใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดิน ราชพัส ดุที่จ ะ
เปดประมูลและรวบรวมขอมูลเบื้องตน เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเลที่ดิน ความเหมาะสมและ
ศัก ยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน
กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ) และขอจํากัดอื่น (แผนพัฒนาจังหวัด) เปนตน

2

การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตนตาม

ขั้ น ตอนที่ 1 แล ว หากเห็ น ว า มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะนํ า มาพั ฒ นาเพื่ อ ปลู ก สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลัง ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการเพื่อเปดประมูล และวางผังอาคารบนที่ดินที่
เปดประมูลตอไป

3 การจัด ทําผัง ประมูล

เมื่ อผู มี อํ านาจอนุ มั ติ ห ลัก การใหเ ปด ประมูล ปลูก สรา งอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการวางผังอาคาร โดยในการวางผังอาคาร
จะตอ งแจง เจา พนัก งานทอ งถิ่น และ/หรือ สว นราชการอื่น ที่เ กี่ย วขอ ง ในกรณีที่ดิน ราชพัส ดุนั้น ติด ทาง
สาธารณะ รวมทั้งเอกชนขางเคียง (ถามี) เมื่อดําเนินการวางผังเสร็จแลว ใหทําบันทึกเสนอขออนุมัติผังการ
ประมูล (ผังเปลา) เพื่อประกอบการกําหนดเงื่อนไขในการเปดประมูล โดยใหผูเขาประมูล เสนอโครงการ
กอสรา งอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามผังการประมูลรวมทั้งผลประโยชนตอบแทนที่เปนจํานวนเงิน
ใหกรมธนารักษคัดเลือกตอไป

4 รับฟงความคิดเห็น เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 แลว ใหทําบันทึก

เสนอผูมีอํานาจเพื่ออนุมัติใหดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนโดยอนุโลม พรอมทั้งลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย
- เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของโครงการ
- สาระสําคัญของโครงการ
- ผูดําเนินการ
- สถานที่ที่จะดําเนินการ
- ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
- ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชน
- มาตรการปองกัน แกไข เพื่อเยียวยา
- ประมาณการคาใชจายและที่มาของเงิน
- วิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอ
แกการที่ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได

สวนที่ 2 ขอ 2.2(1) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
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 การเผยแพร
ใหนําประกาศดังกลาวไปเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้น http://www.publicconsultation.opm.go.th และเผยแพรทางวิธีการอื่น ๆ เชน
ปดไวในที่เปดเผย ณ ที่ราชพัสดุที่จะจัดทําโครงการ หรือที่ราชพัสดุที่จะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค หรือ
ที่ราชพัสดุที่อนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง โดยกรุงเทพมหานครให
ปดประกาศ ณ กรมธนารักษ และสํานักงานเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด
สํานักงานธนารักษพื้นที่ ที่วาการอําเภอ และที่ทําการองคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู,
เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ และโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองประกาศใหประชาชน
ทราบไมนอยกวา 15 วัน กอนเริ่มดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
 วิธีการรับฟงความคิดเห็น
สามารถดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้
(1) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยการสัมภาษณภายบุคคล การเปดใหแสดง
ความคิดเห็น การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ
(2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทําโดย การประชาพิจารณ การอภิปรายสาธารณะ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
หรือมีสวนไดเสีย

5 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น /ประกาศประมูล

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแสดง
ความคิดเห็นแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
เพื่อดําเนินการดังนี้
5.1 ประกาศผลการรับฟงความคิดเห็นไวอยางเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน
ของรั ฐ (กรมธนารั ก ษ / สํ า นั ก งานธนารั ก ษ พื้ น ที่ ) และสถานที่ ที่ จ ะดํ า เนิ น การและประกาศในเครื อ ข า ย
สารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหขึ้นที่ http://www.publicconsultation.opm.go.th
โดยใหประกาศใหประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
5.2 ลงนามในประกาศประมูล โดยกําหนดเงื่อนไขการประมูล (จป. 7/54) ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 สําหรับการคิดผลประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ําใหกําหนดโดยรวมคาธรรมเนียม คาเชา เปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราสวนลดเทากับอัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลแลว จะตองไมต่ํากวารอยละ 30 ของราคาที่ดิน ตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553
สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 และบัน ทึกกรมธนารัก ษ ดว นที่สุ ด ที่ กค 0318/ว 95 ลงวั น ที่
29 กันยายน 2549 ทั้งนี้ ใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย หากเห็นสมควร
จะดําเนินการประการใด ใหเสนอผูมีอํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม
ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และจะตองมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ
 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุที่ตองการใหปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล
 สถานที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร
 วัน เวลา สถานที่ที่จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ การประมูลหรือการดูสถานที่(ถามี)
สวนที่ 2 ขอ 2.2(1) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
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อนึ่ ง การใหห รือขายใบเสนอใหเงิน คาธรรมเนีย มการจัดหาประโยชนป ลูกสรางอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์พรอมผังการประมูลและเอกสารประกอบการประมูล ตองไมนอยกวา 15 วันนับแตวันประกาศ
กรณีที่มีการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ตองดําเนินการกอนวันรับซองไมนอยกวา 15 วัน (ตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28)
5.3 ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลตามระเบียบ
คําแนะนํา
*** ในเงื่อนไขการประมูล ระยะเวลาที่กําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน
เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอื่นสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล
***

6

การดําเนินการประมูลและเสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล เมื่อครบกําหนด

ตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้

1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวที่หนาซอง
วาเปนของผูใด
 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย
กรณี ห ลั กประกัน ซองเปน หนังสือค้ําประกัน ใหสงหนังสือค้ําประกัน ใหธ นาคารหรือ
บริ ษัทเงิน ทุน ผู อ อกหนัง สือ ค้ํ า ประกัน ทราบโดยทางไปรษณีย ล งทะเบีย นตอบรับ เพื่อ ตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือค้ําประกันดังกลาว
 รับ เอกสารตา ง ๆ ตามบัญ ชีร ายการ เอกสารของผู เ สนอราคา พร อ มแบบรูป และ
รายการละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย
 เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในประกาศประมูลอีก
 อานรายละเอียดบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ โดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่
กําหนด และใหกรรมการทุกทานลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกแผน สําหรับซองประมูลพรอมเอกสาร
หลักฐานใหสงใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลเปนผูเปดและพิจารณาโครงการตอไป
 เมื่อดําเนินการครบถวนแลว ใหสงผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ซองประมูล
พรอมเอกสารหลักฐาน และบันทึกรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลทันทีใน
วันเดียวกัน
*** (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36-39) ***
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2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ผูเขาประมูลไดยื่นไว
หากพบวาเปนหลักฐานที่ไมถูกตองหรือคลาดเคลื่อนหรือไมเปนไปตามเงื่อนไขในสาระสําคัญ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลจะไมพิจารณาซองรายนั้น
ถาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ผูเขาประมูลไดยื่นไวถูกตอง คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลจะพิจารณาซองเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการกอสรางอาคาร
ยกกรรมสิทฺธิ์ใหกระทรวงการคลังพรอมกัน
 ตรวจสอบใบเสนอราคา ผลการตรวจสอบ หนังสือค้ําประกัน เอกสารหลักฐานตาง ๆ
แบบรูปและรายละเอียด(ถามี) แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในประกาศประมูล
ในกรณี ที่ผู เ สนอราคารายใดเสนอรายละเอีย ดแตกตางไปจากที่กํ าหนดในเงื่อนไข
ประกาศประมูลในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอ
ผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน ใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูล
รายนั้นออก
ในการพิจ ารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จ จริงจากผูเ สนอราคารายใด
เพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลว ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการและ
เสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได
ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหม พ รอ มกัน ดว ยวิธียื่น ซองเสนอราคา รายใดไมม ายื่น ซองใหถือ วา รายนั้น ยื่น ตามราคาและหรือ
ผลประโยชนที่เสนอไวเดิม
ในกรณี มีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สู ง สุ ด ต่ํ า กว า ที่ กํ า หนดให เ สนอความเห็ น ต อ ผู มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ตามระเบี ย บดั ง กล า วข า งต น ว า จะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพื่อดําเนินการประมูลใหม
 เมื่ อไดดําเนิ นการไปแลว ไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจ ารณาคัดเลือกจาก
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)
ทั้งนี้ ในการพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะพิจารณาผลประโยชนตอบแทนที่ทางราชการ
จะไดรับในภาพรวมประกอบกันไป โดยจะพิจารณาใหคะแนน ดังนี้
หลักเกณฑ
การใหคะแนน
ผลประโยชนตอบแทน
ผลประโยชนตอบแทน (คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน)
(30 คะแนน)
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
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มูลคาโครงการ
(30 คะแนน)
คุณภาพของโครงการ
สิ่งกอสรางและ
รายละเอียดอื่น ๆ
(40 คะแนน)

หมวด 2

- คํานวณราคาคากอสรางตามเนื้อที่ใชสอยของโครงการ โดยการใชราคาคากอสราง
ตามที่กรมธนารักษกําหนด ซึ่งเสนอโดยสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
- ผูเสนอโครงการที่มีมูลคาสูงสุดได 30 คะแนน สวนผูเสนอราคารองลงมาได
คะแนนตามสัดสวน เชนเดียวกับผลประโยชนตอบแทน
พิจารณาจากรูปแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง การใชประโยชน ภูมิสถาปตย
ความหนาแนน ของอาคาร พื้น ที่โ ลง และพื้น ที่สีเ ขีย ว ระบบสาธารณูป โภค
ระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งระบบจราจรภายใน ผลกระทบดาน
จราจร และอื่น ๆ

ขอพึงระวัง
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลแลว ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป
มาตรา 13

เจาหนาที่ดังตอไปนี้ทําการพิจารณาทางปกครองไมได
(1) เปนคูกรณีเอง
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ
ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองชั้น
(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

 กรณี มีผู เ สนอราคาถู ก ต อ งตามเงื่ อ นไขที่กํ า หนดเพีย งรายเดี ย ว ให นํ าหลั กเกณฑ วิธี ก าร
พิจารณาผลการประมูลที่กรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ที่ กค 0304/660
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย

สวนที่ 2 ขอ 2.2(1) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา **
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หมวด 2

การแจงผูไดรับสิทธิ / ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทําสัญญากอสราง

7.1 แจงผูไดรับสิทธิ เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกผูเขาประมูลและไดผู
ชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิกอสราง) ใหมารับทราบและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการประมูล (จป.7/54) โดยหนังสือที่แจงใหระบุจํานวนเงินที่จะตองชําระใหกับทางราชการ ระยะเวลาใน
การมารับเงื่อนไขและชําระเงิน พรอมทั้งแจงใหผูประมูลไดจัดสงแบบแปลนการกอสรางตามที่ไดรับคัดเลือกและ
เอกสารที่เกี่ยวของ ตลอดจนจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการใช
ประโยชนที่ดินราชพัสดุและแนวทางแกไขใหกับกรมธนารักษภายใน 2 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
หมายเหตุ - ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง
แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวนตอไป
- การจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจร จะดําเนินการเฉพาะในกรณีราชพัสดุอยูในเขต
พื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเปนสาธารณ
สมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)พิจารณาใหความ
เห็นชอบเทานั้น

(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายที่ไมไดรับสิทธิเพื่อ
- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน
- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจง
7.2 ขอความเห็นชอบ สนข. /จัดทําสัญญากอสราง
(1) เมื่อไดรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจร(ถามี) จากผูประมูลได
แลว ใหเจาหนาที่จัดทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาลงนามในสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจรเพื่อเสนอรายละเอียดดังกลาวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดิน
อันเปนสาธารณสมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ
(2) เมื่อไดรับความเห็นชอบตาม (1) และผูประมูลไดยื่นแบบแปลนการกอสรางพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการตรวจแบบแปลนและขออนุมัติแบบแปลน แลวทํา
หนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อแจงผูเชาใหมาจัดทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง พรอม
คืนหลักประกันซองใหผูประมูลไดตอไป ทั้งนี้ ในวันจัดทําสัญญากอสราง ใหมีหนังสือแจงเจาพนักงานทองถิ่น
เพื่อตรวจแบบแปลนอาคาร โดยใหผูไดรับสิทธิกอสรางเปนผูดําเนินการประสานงานและรับภาระในการชําระ
คาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บตามระเบียบตอไป

8

การปกผังและกอสรางอาคารฯ เมื่อผูประมูลไดแจงผลการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น

ในการอนุญาตแบบแปลนการกอสรางแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
รวมกับนายชางสํารวจที่ไดรับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและบํารุงรักษา
อาคารราชพัสดุ ที่ได รับ มอบหมาย ควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเงื่อนไขและสัญญา ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอไป และเมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จ
เรียบรอยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ เสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร

สวนที่ 2 ขอ 2.2(1) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา **
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หมวด 2

การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร เมื่อคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคาร

ที่ปลูกสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจงใหบริษัทประกันภัยที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที และใหเสนอผูมีอํานาจลงนาม
ในหนังสือแจงใหผูไดรับสิทธิกอสรางมาจัดทําสัญญาเชา อาคารและจัด ทํา ใบสํา คัญ แสดงการเชา และบัต ร
ประจําตัวผูเชา รวมทั้งดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารที่สํานักงานที่ดินในเขตทองที่ที่ตั้งอาคารนั้นตอไป

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27-43
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
5. คําสั่งกรมธนารักษที่ 298/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การรับฟงความคิดเห็นเมื่อปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 346 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 เรื่อง การพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0314/ว 53 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547 เรื่อง ประมูลพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2534
8. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการแกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง
9. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 75 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550
10. หนังสือสํานักกฎหมาย ที่ กค 0304/660 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การ
พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุกรณีมีผูเสนอ
ราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดเพียงรายเดียว

สวนที่ 2 ขอ 2.2(1) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา **
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หมวด 2

2) การเปดประมูลสิทธิการปลูกสรางอาคาร (ผังเปลา) โดยผูเขาประมูล
จะตองจัดหาที่ดินและหรือปลูกสรางอาคารชดเชยใหแกทางราชการ


ขั้นตอนดําเนินการ

1

• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

2

• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ

3

• จัดทําผังประมูล

4

• รับฟงความคิดเห็น

5

• สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล

6

• ดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล

7

• แจงผูไดรับสิทธิ / ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทําสัญญากอสราง

8

• ปกผังและกอสรางอาคาร

9

• แจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอ ทั้ง ผูรับบริการและทางราชการ ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี เพื่อรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ

สวนที่ 2 ขอ 2.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา + ชดเชย **
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หมวด 2

คําแนะนํา

1 การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

ใหเ จา หนา ที่ผูป ฏิบัติต รวจสอบแปลงที่ดิน ราชพัส ดุที่
จะเปดประมูล และรวบรวมขอมูล เบื้องตน เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเลที่ดิน ความเหมาะสม
และศัก ยภาพที่ดิน ขอ จํา กัด ดา นกฎหมาย (กฎหมายผัง เมือ ง กฎหมายควบคุม อาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ) และขอจํากัดอื่น (แผนพัฒนา
จังหวัด) เปนตน

2 การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ

เมื่อ เจา หนา ที่ผูป ฏิบัติต รวจสอบขอ มูล เบื้อ งตน
ตามขั้น ตอนที่ 1 แลว หากเห็นวามีความเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเพื่อปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการเพื่อเปดประมูล และวางผังอาคารบนที่ดิน
ที่เปดประมูลตอไป

3 การจั ดทําผั งประมูล

เมื ่อ ผู ม ีอํ า นาจอนุม ัต ิห ลัก การใหเ ปด ประมูล กอ สรา งอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติดําเนิน การวางผังอาคาร โดยในการวางผัง
อาคารจะตองแจงเจาพนักงานทองถิ่น และ/หรือสว นราชการอื่น ที่เกี่ย วของ ในกรณีที่ดิน ราชพัส ดุนั้น ติด
ทางสาธารณะ รวมทั้ง เอกชนขา งเคีย ง(ถา มี) เมื่อ ดํา เนิน การวางผัง เสร็จ แลว ใหทํา บัน ทึก เสนอขอ
อนุมัติผัง การประมูล (ผังเปลา) เพื่อประกอบการกํา หนดเงื่อ นไขในการเปดประมูล โดยใหผูเขาประมูล
เสนอโครงการกอ สรา งอาคารยกกรรมสิท ธิ์ใ หก ระทรวงการคลัง ตามผัง การประมูล รวมทั้ง ผลประโยชน
ตอบแทนที่เ ปน จํา นวนเงิน ตลอดจนการชดเชยขอเสนอในการจัดหาที่ดิน หรือกอสรางอาคารชดเชยให
กรมธนารักษคัดเลือกตอไป

4 รับฟงความคิดเห็น

เมื่อ เจา หนา ที่ผูป ฏิบัติดํา เนิน การตามขั้น ตอนที่ 3 แลว ใหทํา
บันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อขออนุมัติดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐ มนตรีวาดว ย
การรับ ฟงความคิดเห็น ของประชาชนโดยอนุโ ลม พรอมทั้งลงนามในประกาศรับ ฟงความคิดเห็น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย
- เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของโครงการ
- สาระสําคัญของโครงการ
- ผูดําเนินการ
- สถานที่ที่จะดําเนินการ
- ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
- ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชน
- มาตรการปองกัน แกไข เพื่อเยียวยา
- ประมาณการคาใชจายและที่มาของเงิน
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- วิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอ
แกการที่ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได
ทั้งนี้ กรณีผูมีอํานาจอนุมัติใหรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยอนุโลม ก็ใหดําเนินการตามระเบียบดังกลาวตอไป
 การเผยแพร
ใหนําประกาศดังกลาวไปเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้น http://www.publicconsultation.opm.go.th และเผยแพรทางวิธีการอื่น ๆ เชน
ปดไวในที่เปดเผย ณ ที่ราชพัสดุที่จะจัดทําโครงการ หรือที่ราชพัสดุที่จะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค หรือ
ที่ราชพัสดุที่อนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง โดยกรุงเทพมหานครให
ปดประกาศ ณ กรมธนารักษ และสํานักงานเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด
สํานักงานธนารักษพื้นที่ ที่วาการอําเภอ และที่ทําการองคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู,
เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ และโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองประกาศใหประชาชน
ทราบไมนอยกวา 15 วัน กอนเริ่มดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
 วิธีการรับฟงความคิดเห็น
สามารถดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้
(1) การสํารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทําโดยการสัมภาษณภายบุคคล การเปดใหแสดง
ความคิดเห็น การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
โครงการ
(2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทําโดย การประชาพิจารณ การอภิปรายสาธารณะ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ
หรือมีสวนไดเสีย

5 สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น / ประกาศประมูล

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแสดง
ความคิดเห็นแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
เพื่อดําเนินการดังนี้
5.1 ประกาศผลการรับฟงความคิดเห็นไวอยางเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน
ของรั ฐ (กรมธนารั ก ษ / สํ า นั กงานธนารั กษ พื้ น ที่ ) และสถานที่ที่ จ ะดํา เนิ น การและประกาศในเครื อข า ย
สารสนเทศที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหขึ้นที่ http://www.publicconsultation.opm.go.th
โดยใหประกาศใหประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
5.2 ลงนามในประกาศประมูล โดยกําหนดเงื่อนไขการประมูล (จป. 6/54) ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดว ยการจัดหาประโยชนใ นที่ร าชพัส ดุ พ.ศ. 2552 เชน ผลประโยชนตอบแทน (คาเชา
คาธรรมเนียมจัดประโยชน และคาชดเชย) ระยะเวลาการเชา คาธรรมเนียมตรวจแบบ หลักประกันการกอสราง
และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน สําหรับการคิดผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําใหกําหนดโดยรวมคาธรรมเนียม คาเชา
เปนมูลคาปจจุบัน โดยใชอัตราสวนลดเทากับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลแลว จะตองไมต่ํากวารอยละ 30
ของราคาที่ดิน (คาชดเชย ไมเกินรอยละ 90 ของผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา) ตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่
296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 และคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิถุนายน 2553 และบันทึกกรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0318/ว95 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549
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ทั้งนี้ ใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใด
ใหเสนอผูมีอํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม
ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และจะตองมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ
 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุที่ตองการใหปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล
 สถานที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร
 วัน เวลา สถานที่ที่จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ การประมูลหรือการดูสถานที่(ถามี)
ทั้งนี้ การใหห รือขายใบเสนอใหเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนป ลูกสรางอาคาร
ยกกรรมสิทธิ์พรอมผังการประมูลและเอกสารประกอบการประมูล ตองไมนอยกวา 15 วันนับแตวันประกาศ
กรณีที่มีการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ตองดําเนินการกอนวันรับซองไมนอยกวา 15 วัน (ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28)
5.3 ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลตามระเบียบ
คําแนะนํา
*** ในเงื่อนไขการประมูล ระยะเวลาที่กําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน
เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอื่นสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล
***

6

การดําเนินการประมูลและเสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลการประมูล เมื่อครบกําหนด

ตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้
1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวที่หนาซอง
วาเปนของผูใด
 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย
กรณี ห ลั กประกัน ซองเปน หนังสือค้ําประกัน ใหสงหนังสือค้ําประกัน ใหธ นาคารหรือ
บริ ษัทเงิน ทุน ผู อ อกหนัง สือ ค้ํ า ประกัน ทราบโดยทางไปรษณีย ล งทะเบีย นตอบรับ เพื่อ ตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือค้ําประกันดังกลาว
 รับ เอกสารตา ง ๆ ตามบัญ ชีร ายการ เอกสารของผู เ สนอราคา พร อ มแบบรูป และ
รายการละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย
 เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในประกาศประมูลอีก
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 อานรายละเอียดบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ โดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่
กําหนด และใหกรรมการทุกทานลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกแผน สําหรับซองประมูลพรอมเอกสาร
หลักฐานใหสงใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลเปนผูเปดและพิจารณาโครงการตอไป
 เมื่อดําเนินการครบถวนแลว ใหสงผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ซองประมูล
พรอมเอกสารหลักฐาน และบันทึกรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลทันที
ในวันเดียวกัน
*** (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36-39) ***
2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ผูเขาประมูลไดยื่นไว
หากพบวาเปนหลักฐานที่ไมถูกตองหรือคลาดเคลื่อนหรือไมเปนไปตามเงื่อนไขในสาระสําคัญ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลจะไมพิจารณาซองรายนั้น
 พิจารณาซองเสนอยกกรรมสิทธิ์ที่ดินและกอสรางอาคารชดเชยเปนลําดับแรก ทั้งนี้
ถารายละเอียดที่เสนอไมถูกตองหรือไมตรงตามเงื่อนไข คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะไมพิจารณา
ซองเงิ น ค า ธรรมเนี ย มการจั ด หาประโยชน แ ละซองเสนอโครงการก อ สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลัง แตถารายละเอียดที่เสนอมีความถูกตองตรงกับความตองการในเงื่อนไข คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลจะพิจารณาซองเสนอเงินคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนและซองเสนอโครงการ
กอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังพรอมกัน
 ตรวจสอบใบเสนอราคา ผลการตรวจสอบ หนังสือค้ําประกัน เอกสารหลักฐานตาง ๆ
แบบรูปและรายละเอียด(ถามี) แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในประกาศประมูล
ในกรณี ที่ผู เ สนอราคารายใดเสนอรายละเอีย ดแตกตางไปจากที่กํ าหนดในเงื่อนไข
ประกาศประมูลในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน ใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูลรายนั้นออก
ในการพิจ ารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จ จริงจากผูเ สนอราคารายใด
เพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการและ
เสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได
ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหมพ รอ มกัน ดว ยวิธียื่น ซองเสนอราคา รายใดไมม ายื่น ซองใหถือ วา รายนั้น ยื่น ตามราคาและหรือ
ผลประโยชนที่เสนอไวเดิม
ในกรณี มีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สู ง สุ ด ต่ํ า กว า ที่ กํ า หนดให เ สนอความเห็ น ต อ ผู มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ตามระเบี ย บดั ง กล า วข า งต น ว า จะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพื่อดําเนินการประมูลใหม
 เมื่ อไดดําเนิ นการไปแลว ไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจ ารณาคัดเลือกจาก
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)

สวนที่ 2 ขอ 2.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา + ชดเชย **
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หมวด 2

ทั้งนี้ ในการพิจารณาตัดสิน คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลจะพิจารณาผลประโยชนตอบแทนที่ทางราชการ
จะไดรับในภาพรวมประกอบกันไป โดยจะพิจารณาใหคะแนนดังนี้
หลักเกณฑ
การใหคะแนน
ผลประโยชนตอบแทน
ผลประโยชนตอบแทน (คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน)
ผูเสนอราคาสูงสุดได 30 คะแนน สวนผูเสนอราคารองลงมาไดคะแนนตามสัดสวน
(30 คะแนน)
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
- คํานวณราคาคากอสรางตามเนื้อที่ใชสอยของโครงการ โดยการใชราคาคากอสราง
(30 คะแนน)
ตามที่กรมธนารักษกําหนด ซึ่งเสนอโดยสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
- ผูเสนอโครงการที่มีมูลคาสูงสุดได 30 คะแนน สวนผูเสนอราคารองลงมา
ไดคะแนนตามสัดสวน เชนเดียวกับผลประโยชนตอบแทน
คุณภาพโครงการ สิ่งกอสรางและ พิจ ารณาจากรูป แบบอาคารหรือ สิ ่ง ปลูก สรา ง การใชป ระโยชน ภูม ิส
รายละเอียดอื่น ๆ
ถาปต ย ความหนาแนน ของอาคาร พื ้น ที ่โ ลง และพื้น ที ่ส ีเ ขีย ว ระบบ
(30 คะแนน)
สาธารณูป โภค ระบบบํ า บัด น้ํ า เสีย และสิ ่ง ปฏิก ูล รวมทั ้ง ระบบจราจร
ภายใน ผลกระทบดานจราจร และอื่น ๆ
ความเหมาะสมของที่ดินและ
พิจ ารณาจากความเหมาะสมของที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสรางที่ช ดเชยใหแ ก
หรือสิ่งปลูกสรางที่ชดเชยใหแก ทางราชการ
ทางราชการ (10 คะแนน)
ขอพึงระวัง
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลแลว ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป
มาตรา 13

เจาหนาที่ดังตอไปนี้ทําการพิจารณาทางปกครองไมได
(1) เปนคูกรณีเอง
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ
ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองชั้น
(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

 กรณี มีผู เ สนอราคาถู ก ต อ งตามเงื่ อ นไขที่กํ า หนดเพีย งรายเดี ย ว ให นํ าหลั กเกณฑ วิธี ก าร
พิจารณาผลการประมูลที่กรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ที่ กค 0304/660
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย

สวนที่ 2 ขอ 2.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา + ชดเชย **
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สัญญากอสราง

หมวด 2

การแจงผูไดรับสิทธิ / จัดทําสัญญาชดเชย / ขอความเห็นชอบ สนข. / จัดทํา

7.1 แจงผูไดรับสิทธิ เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกผูเขาประมูลและได
ผูชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิกอสราง) ใหมารับทราบและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการประมูล (จป.6/54) และจัดทําสัญญายกกรรมสิทธิ์ที่ดินและกอสรางอาคารชดเชย พรอมทั้งดําเนินการ
จดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เสนอยกให หรือจดทะเบียนยกกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสรางที่เสนอยก
ใหแกกระทรวงการคลัง และคืนหลักประกันซองใหผูไดรับสิทธิตอไป โดยหนังสือที่แจงใหระบุจํานวนเงินที่จะตอง
ชําระใหกับทางราชการ ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและชําระเงิน พรอมทั้งแจงใหผูประมูลไดจัดสงแบบแปลน
การก อสรางตามที่ไดรั บคั ดเลือกและเอกสารที่เกี่ยวของ ตลอดจนจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพ
การจราจรที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุและแนวทางแกไขใหกับกรมธนารักษภายใน 2
เดือนรับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
หมายเหตุ การจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจร จะดําเนินการเฉพาะในกรณีราชพัสดุอยูในเขตพื้นที่ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติกลางหรือของวัด
หรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด(อจร.จังหวัด)พิจารณาใหความเห็นชอบเทานั้น

(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายที่ไมไดรับสิทธิเพื่อ
- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน
- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง
7.2 บันทึกรับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลและจัดทําสัญญาชดเชย
ในการบั นทึ กคํ ายิน ยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดไวในเงื่อนไขการประมูล ใหครบถว น
เพื่อใหผูไดรับสิทธิไดอานและทําความเขาใจ แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวน และในวันจัดทําสัญญายก
กรรมสิทธิ์ที่ดินและกอสรางอาคารชดเชยใหคืนหลักประกันซองใหกับผูประมูลไดดวย สําหรับกรณีที่ตอง
กอสรางอาคารชดเชย ใหเจาหนาที่จัดสงแบบแปลนอาคารชดเชยใหผูประมูลไดพรอมทั้งมีหนังสือแจงเจา
พนั ก งานท อ งถิ่ น เพื่ อ ตรวจแบบแปลนอาคารชดเชย โดยให ผู ไ ด รั บ สิ ท ธิ ก ารก อ สร า งเป น ผู ดํ า เนิ น การ
ประสานงานและรับภาระในการชําระคาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บตามระเบียบ
และใหผูประมูลไดวางหลักประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการกอสรางไมถูกตองตามแบบ
แปลน รายการ และเงื่อนไขในสัญญายกกรรมสิทธิ์ที่ดินและกอสรางอาคารชดเชยตอไป
7.3 ขอความเห็นชอบ สนข. /จัดทําสัญญากอสราง
(1) เมื่อไดรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบสภาพการจราจร(ถามี) จากผูประมูลไดแลว
ใหเจาหนาที่จัดทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาลงนามไปสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจรเพื่อเสนอรายละเอียดดังกลาวใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและที่ดินอัน
เปนสาธารณสมบัติกลางหรือของวัดหรือคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวั ด(อจร.จังหวัด)
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ
(2) เมื่อไดรับความเห็นชอบตาม (1) และผูประมูลไดยื่นแบบแปลนการกอสรางพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการตรวจแบบแปลนและขออนุมัติแบบแปลน แลวแจงผล
การตรวจแบบแปลนใหผูประมูลไดทราบและใหนําแบบแปลนที่ผานการตรวจไปดําเนินการยื่นคําขออนุญาต
กอสรางอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่น โดยใหเจาหนาที่จัดทําหนังสือแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อตรวจแบบ
สวนที่ 2 ขอ 2.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา + ชดเชย **
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หมวด 2

แปลนอาคาร โดยใหผูไดรับสิทธิกอสรางเปนผูดําเนินการประสานงานและรับภาระในการชําระคาธรรมเนียม
หรือเงินอื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บตามระเบียบตอไป
(3) เมื่ อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ได อ นุ ญ าตให ก อ สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลังแลว และเมื่อผูประมูลไดดําเนินการเกี่ยวกับการกอสรางอาคารชดเชยแลวเสร็จ ใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร และเมื่อคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบ
อาคารที่กอสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
และนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อแจงผูประมูลไดใหมาจัดทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
พรอมกับชําระเงินและวางหลักประกันสัญญาตอไป
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูประมูลไดประสงคจะทําสัญญากอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลังและดําเนินการกอสรางอาคารกอนที่จะกอสรางอาคารชดเชยแลวเสร็จ ใหดําเนินการตาม
เงื่อนไขการประมูล (จป.6/54) ขอ 11.10 ตอไป

8 การป ก ผั ง และก อ สร า งอาคารฯ

เมื่ อจั ดทํ าสั ญ ญาก อสร างอาคารยกกรรมสิ ทธิ์ ให
กระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติ (สํานักพัฒ นาและบํารุง รักษาอาคารราชพัส ดุรว มกับ นายชา ง
สํารวจที่ไดรับมอบหมาย) ดําเนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ที่ไดรับมอบหมาย ควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเงื่อนไขและสัญญา ตลอดจนกฎหมาย ระเบีย บ
คําสั่ง เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและกฎหมายอื่น ที่เกี่ย วของตอไป และเมื่อดําเนิน การกอสรางเสร็จ เรีย บรอยให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร

9

การแจงผูเชา/จัดทําสัญญาเชาอาคาร เมื่อคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคาร

ที่ปลูกสรางใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นําสงอาคารขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและ
แจงใหบริษัทประกันภัยที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที และใหเสนอผูมีอํานาจ
ลงนามในหนังสือแจงใหผูไดรับสิทธิกอสรางมาจัดทําสัญญาเชาอาคารและจัดทําใบสําคัญแสดงการเชาและ
บัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคารที่สํานักงานที่ดินในเขตทองที่ที่ตั้งอาคารนั้นตอไป

สวนที่ 2 ขอ 2.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา + ชดเชย **
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หมวด 2

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27-43
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
5. คําสั่งกรมธนารักษที่ 298/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง หลักเกณฑ
การรับฟงความคิดเห็นเมื่อปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 346 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 เรื่องการพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0314/ว 53 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547 เรื่อง ประมูลพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2534
8. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกที่ราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง
9. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 75 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550
10. หนังสือสํานักกฎหมาย ที่ กค 0304/660 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การ
พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ กรณีมีผูเสนอ
ราคาถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดเพียงรายเดียว

สวนที่ 2 ขอ 2.2(2) การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง - กรณีเนื้อที่ > 2 ไร ราคาที่ดิน > 10 ลานบาท
** เปดประมูลผังเปลา + ชดเชย **
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หมวด 2

สวนที่ 3 การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ
1. การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุโดยวิธีการเปดประมูล


ขั้นตอนดําเนินการ

1

• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

2

• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ

3

• จัดทําผังและรูปแผนที่ /ตรวจสอบสภาพอาคาร / รวบรวมขอมูล

4

• ประกาศประมูล

5

• ดําเนินการประมูล /เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลคัดเลือกผูเขาประมูล

6

• แจงผูไดรับสิทธิ/จัดทําสัญญากอสราง

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอ ทั้ง ผูรับบริการและทางราชการ ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี เพื่อรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ

สวนที่ 3 ขอ 1 การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ - เปดประมูล
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หมวด 2

คําแนะนํา

1 การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

ให เ จา หนา ที ่ผู ป ฏิบ ัต ิต รวจสอบอาคารราชพัส ดุที ่จ ะ
เปด ประมูล และรวบรวมขอ มูล เบื้องตน เชน ที่ตั้ง การไดมา สภาพทําเลที่ดิน ลักษณะและสภาพอาคาร
ความมั่นคงแข็งแรง ความเหมาะสมและศักยภาพอาคาร ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
ควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ) และ
ขอจํากัดอื่น (แผนพัฒนาจังหวัด) เปนตน

2 การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ

เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตนตาม
ขั้ น ตอนที่ 1 แล ว หากเห็ น ว า มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะนํ า มาจั ด ให เ ช า ให ทํ า บั น ทึ ก เสนอผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ
ในหลักการเพื่อเปดประมูล

3 การจัดทําผังและรูปแผนที่/ตรวจสอบสภาพอาคาร และรวบรวมขอมูล เมื่อผูมีอํานาจ

อนุมัติหลักการใหเปดประมูลจัดใหเชาแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการสํารวจจัดทําผังและแผนที่แสดงที่ตั้ง
อาคารราชพัสดุที่จะเปดประมูล ตรวจสอบสภาพอาคาร เนื้อที่ปลูกสราง เนื้อที่ใชสอย ราคาคากอสรางและ
ราคาคาเสื่อมตามสภาพ จํานวนชั้น จํานวนหลัง/คูหา วัตถุประสงคการจัดใหเชา รวมทั้งขอมูลอื่นที่จําเปน
เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการประมูลตอไป

4

การเสนอผูมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข/ประกาศประมูล เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการ

ตามขั้นตอนที่ 3 แลว ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
4.1 ลงนามในประกาศประมูล โดยกําหนดเงื่อนไขการประมูล (จป. 2/53) ใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 โดยคาเชา คาธรรมเนียมการจัดใหเชา
กําหนดตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2553 เอกสารแนบทายหมายเลข 1
และ 2 สําหรับหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาเชา คิดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และจะตองมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ
 รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารราชพัสดุที่ตองการใหเชา
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล
 สถานที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร
 วัน เวลา สถานที่ที่จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ การประมูลหรือการดูสถานที่(ถามี)
ทั้งนี้ จะดําเนินการใหหรือขายใบเสนอใหเงินคาธรรมเนียมการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ
พรอมเอกสารประกอบการประมูลตามวันที่กําหนดไวในประกาศประมูลไมนอยกวา 15 วันนับแตวันที่ประกาศ
และตองไมนอยกวา 30 วันกอนวันรับซองประมูล รวมทั้งขายผังพรอมเอกสารการประมูลตามวันที่กําหนดไวใน
ประกาศประมูลดังกลาว (ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28)
4.2 ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูล และคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลตามระเบียบ
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หมวด 2

คําแนะนํา
*** ในเงื่อนไขการประมูล ระยะเวลาที่กําหนดใหผูประมูลไดมาชําระเงินควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วัน
เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอื่นสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล
***

5

การดําเนินการประมูลและเสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลคัดเลือกผูเขาประมูล

เมื่อครบกําหนดตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้

1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวที่หนาซอง
วาเปนของผูใด
 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย
กรณี ห ลั กประกัน ซองเปน หนังสือค้ําประกัน ใหสงหนังสือค้ําประกัน ใหธ นาคารหรือ
บริ ษัทเงิน ทุน ผู อ อกหนัง สือ ค้ํ า ประกัน ทราบโดยทางไปรษณีย ล งทะเบีย นตอบรับ เพื่อ ตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือค้ําประกันดังกลาว
 รับ เอกสารตา ง ๆ ตามบัญ ชีรายการ เอกสารของผูเสนอราคา พรอมแบบรูปรายการ
ละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย
 เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในประกาศประมูลอีก
 เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาหรือรายการที่เสนอพรอมบัญชีรายการ เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และใหกรรมการทุกทาน
ลงลายมือ ชื่อ กํา กับ ไวใ นใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุก แผน แลว จดราคาและหรือ
ผลประโยชนจากใบเสนอราคาทุกฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคา
ในกรณีที่เปนการเปดประมูลที่ตองมีขอเสนอทางเทคนิคหรือขอเสนออื่น ๆ ที่แยกจาก
ขอเสนอดานราคา ซึ่งตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ กอนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว คณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
ที่จะตองดําเนินการตอไป
 ส ง ใบเสนอราคาทั้ ง หมด สํ า เนาการส ง ตรวจสอบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น และเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ บัญชีเปรียบเทียบราคา พรอมดวยบันทึกรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลทันทีในวันเดียวกัน (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36-39)
2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
 ตรวจสอบคุ ณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา ผลการตรวจสอบ หนังสือค้ํา
ประกัน เอกสารหลักฐานตาง ๆ แบบรูปและรายละเอียด(ถามี) แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไข
ในประกาศประมูล
ในกรณีที่ผูเสนอรายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากที่กําหนดในเงื่อนไขประกาศ
ประมู ล ในส ว นที่ มิ ใ ช ส าระสํ า คั ญ และความแตกต า งนั้ น ไม มี ผ ลทํ า ให เ กิ ด การได เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บต อ
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หมวด 2

ผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรน ใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูล
รายนั้นออก
ในการพิจ ารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จ จริงจากผูเ สนอราคารายใด
เพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตามที่คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
เสนอ ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการและเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได
ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหม พ รอ มกัน ดว ยวิธียื่น ซองเสนอราคา รายใดไมม ายื่น ซองใหถือ วา รายนั้น ยื่น ตามราคาและหรือ
ผลประโยชนที่เสนอไวเดิม
ในกรณี มีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สู ง สุ ด ต่ํ า กว า ที่ กํ า หนดให เ สนอความเห็ น ต อ ผู มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ตามระเบี ย บดั ง กล า วข า งต น ว า จะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพื่อดําเนินการประมูลใหม
 เมื่อไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกจาก
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)
ขอพึงระวัง
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลแลว ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป
มาตรา 13

เจาหนาที่ดังตอไปนี้ทําการพิจารณาทางปกครองไมได
(1) เปนคูกรณีเอง
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ
ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองชั้น
(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

 กรณี มีผู เ สนอราคาถู ก ต อ งตามเงื่ อ นไขที่กํ า หนดเพีย งรายเดี ย ว ให นํ าหลั กเกณฑ วิธี ก าร
พิจารณาผลการประมูลที่กรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ที่ กค 0304/660
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย
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หมวด 2

การแจงผูไดรับสิทธิ/จัดทําสัญญาเชา เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือก

ผูเขาประมูลและไดผูชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิการเชา) ใหมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข
การประมูล (จป.2/53) และจัดทําสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ โดยหนังสือที่แจงใหระบุระยะเวลาในการมารับ
เงื่อนไขและจัดทําสัญญาเชา และในการจัดทําสัญญาเชาและบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวน
เพื่อใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง และเรียกเก็บเงินตาง ๆ พรอมทั้งจัดทําสัญญาเชา คืน
หลักประกันซอง จัดทําใบสําคัญแสดงการเชาและบัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งบันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียน
รายตัวผูเชาตอไป
(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายที่ไมไดรับสิทธิเพื่อ
- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน
- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27-43
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 346 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 เรื่อง การพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0314/ว 53 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547 เรื่อง การประมูลพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2534
6. หนังสือสํานักกฎหมาย ที่ กค 0304/660 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เรื่อง การพิจารณา
หลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุกรณีมีผูเสนอราคาถูกตองตรง
ตามเงื่อนไขที่กําหนดเพียงรายเดียว
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หมวด 2

2. การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล


ขั้นตอนดําเนินการ

1

• รับคําขอ

2

• ตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่ /ตรวจสอบสภาพอาคาร / รวบรวมขอมูล

3

• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการยกเวนการประมูล

4

• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา

5

• แจงผูขอเชา

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอ ทั้ง ผูรับบริการและทางราชการ ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี เพื่อรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ

ขอพึงระวัง
- ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26 กําหนดใหการจัดใหเชาตองเปดประมูลยกเวน
กรณีตามขอ 26 (1) - (8) จะดําเนินการจัดใหเชาโดยไมเปดประมูลก็ได ซึ่งการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ
มิไดอยูในขอยกเวนดังกลาว ดังนั้น หากมีความจําเปนจะไมเปดประมูลจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26 (8) กอน
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2-67

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ



หมวด 2

คําแนะนํา

1 การรับคําขอ

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก (พิมพ)/บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูขอจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอ ความในคําขอเพื่อ ตรวจสอบความถูกตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม (ดูห นัง สือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได

2 การตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคารและรวบรวมขอมูล

ให
เจาหนาที่ผูป ฏิบัติรังวัดจัดทําแผนที่และตรวจสอบสภาพอาคารราชพัส ดุที่ยื่น ขอเชา วา มีเนื้อ ที่ป ลูก สรา ง
เนื้อที่ใชส อย ราคาคากอสราง ราคาคาเสื่อมสภาพ จํานวนชั้น จํานวนหลัง/คูห าเทาใด และรวบรวม
ขอ มูล ตา ง ๆ เชน ที่ตั ้ง การไดม า สภาพทํ า เลที่ด ิน วัต ถุป ระสงคก ารเชา ความมั ่น คงแข็ง แรง ความ
เหมาะสมและศักยภาพอาคาร ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ) และขอจํากัดอื่น (แผนพัฒนา
จังหวัด) เปนตน

3 การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการยกเวนการประมูล

เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบ
ข อมู ล เบื้ องต น ตามขั้ น ตอนที่ 2 แล ว หากเห็ น ว ามี ส ภาพไม เหมาะสมที่ จ ะนํ ามาจั ดให เช าโดยวิ ธี ป ระมู ล
ใหเจาหนาที่ทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจใหอนุมัติในหลักการใหนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณาเห็นชอบ
ใหยกเวนการประมูล (หากเปนกรณีที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุอนุมัติหลักการใหยกเวนการประมูลไวแลว ก็ให
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 โดยไมตองดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3)

4 การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา

ในการบันทึกเสนอเพื่อขออนุญาตจัดให
เชานั้น ใหเจาหนาที่กําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน คาเชา คาธรรมเนียมการจัดใหเชา คาธรรมเนียมรังวัด ตาม
คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 หลักประกันสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา
กําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15(2) และชอ 23
และเงื่อนไขอื่นที่จําเปน เปนตน
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุนั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึก
แสดงวิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมจัดใหเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตการจัดใหอาคารราชพัสดุเพื่อให
ผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
ขอพึงระวัง
การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตจัดใหเชาอาคารราชพัสดุจะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญใหครบถวน
เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาในอนาคต และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได
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5

หมวด 2

การแจงผูขอเชา เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติใหเชาแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอ

ผูมีอํานาจลงนามแจงผูขอเชาใหมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของ
เงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและชําระเงิน รวมทั้งการวางหลักประกันสัญญาเชาที่
ผูขอเชาสามารถนํามาวางเปนหลักประกันไดตามระเบียบ และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดให
ครบถวนเพื่อใหผูขอเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง และเรียกเก็บคาเชา คาธรรมเนียม เงินอื่น ๆ ใหครบถวน
พรอมทั้งจัดทําสัญญาเชา ใบสําคัญแสดงการเชา และบัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งบันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียน
รายตัวผูเชาดวย

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 25 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26(8)
4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
ในการแกไขการบุกรุกที่ราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 75 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550

สวนที่ 3 ขอ 2 การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ - ไมประมูล
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หมวด 2

สวนที่ 4 การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น
1. การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่นโดยวิธีการเปดประมูล


ขั้นตอนดําเนินการ

1

• ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

2

• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ

3

• จัดทําผังและรูปแผนที่ / รวบรวมขอมูล

4

• ประกาศประมูล

5

• ดําเนินการประมูล / เสนอผูมีอํานาจเห็นชอบผลคัดเลือกผูเขาประมูล

6

• แจงผูไดรับสิทธิ/จัดทําสัญญากอสราง

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอ ทั้ง ผูรับบริการและทางราชการ ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี เพื่อรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ

สวนที่ 4 ขอ 1 การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น - เปดประมูล
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หมวด 2

คําแนะนํา
1 การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดินราชพัสดุที่จะเปด
ประมูล และรวบรวมขอ มูล เบื้อ งตน เชน การไดม า เอกสารสิท ธิ์ สภาพทํา เลที่ดิน ความเหมาะสมและ
ศัก ยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน
กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ) และขอจํากัดอื่น (แผนพัฒนาจังหวัด) เปนตน

2 การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ เมื่อเจาหน าที่ผูปฏิบั ติตรวจสอบขอมูลเบื้ องตนตาม

ขั้นตอนที่ 1 แลว หากเห็นวามีความเหมาะสมที่จะนํามาจัดใหเชาเพื่อประโยชนอยางอื่น ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติในหลักการเพื่อเปดประมูล

3 การจัดทําผังและรูปแผนที่/รวบรวมขอมูล

เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติหลักการใหเปดประมูล
จัดใหเชาเพื่อประโยชนอยางอื่น ใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติดําเนิน การสํารวจจัดทําผังและแผนที่แสดงขอบเขต
เนื้อที่ ที่ตั้ง วัตถุประสงคการจัดใหเชา รวมทั้งขอมูลอื่นที่จําเปน เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการประมูลตอไป

4

การเสนอผู มี อํ า นาจกํ า หนดเงื่ อ นไข/ประกาศประมู ล เ มื่ อ เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ

ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 แลว ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
4.1 ลงนามในประกาศประมู ล โดยกํ าหนดเงื่อ นไขการประมูล (จป. 1/53) โดยคาเช า
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาใหเปนไปตามคําสั่งกรมธนารักษที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553
เอกสารแนบทายหมายเลข 1 และ 2 สําหรับหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาเชาใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15 และขอ 42
ในการประกาศประมูลใหดําเนินการโดยเปดเผยเปนการทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 โดยมีสาระสําคัญของการประมูลอยางนอยคือ
 รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุที่ตองการใหเชา
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประมูล
 กําหนดวันเวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประมูล
 สถานที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประมูล และราคาของเอกสาร
 วัน เวลา สถานที่ที่จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ การประมูลหรือการดูสถานที่(ถามี)
ทั้ งนี้ จะดํ าเนิ น การให หรือขายใบเสนอใหเงิน คาธรรมเนียมการจัดให เชาที่ดิน ราชพัส ดุ
พรอมเอกสารประกอบการประมูลตามวันที่กําหนดไวในประกาศประมูลไมนอยกวา 15 วันนับแตวันที่ประกาศ
และตองไมนอยกวา 30 วันกอนวันรับซองประมูล รวมทั้งขายผังพรอมเอกสารการประมูลตามวันที่กําหนดไวใน
ประกาศประมูลดังกลาว(ตามระเบี ยบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 27, 28)
4.2 ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประมูลและคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูล
คําแนะนํา
ในเงื่ อนไขการประมู ล ระยะเวลาที่ กําหนดใหผู ประมู ลไดมาชําระเงิ นควรกําหนดไวไมต่ํากวา 15 วั น
เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาในการใหผูเขาประมูลรายอื่นสามารถใชสิทธิการอุทธรณผลการประมูล
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5

หมวด 2

การดํ า เนิ น การประมู ล / เสนอผู มี อํ านาจเห็ น ชอบผลคั ด เลื อ กผู เ ข า ประมู ล

เมื่อครบกําหนดตามประกาศประมูล ใหดําเนินการในวันเปดประมูลดังนี้

1) คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
 รับซองประมูล ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซอง และบันทึกไวที่หนาซอง
วาเปนของผูใด
 ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย
กรณี ห ลั กประกัน ซองเปน หนังสือค้ําประกัน ใหสงหนังสือค้ําประกัน ใหธ นาคารหรือ
บริ ษัทเงิน ทุน ผู อ อกหนัง สือ ค้ํ า ประกัน ทราบโดยทางไปรษณีย ล งทะเบีย นตอบรับ เพื่อ ตรวจสอบความ
ถูกตองของหนังสือค้ําประกันดังกลาว
 รับ เอกสารตา ง ๆ ตามบัญ ชีรายการ เอกสารของผูเสนอราคา พรอมแบบรูปรายการ
ละเอียด(ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานดวย
 เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประมูลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในประกาศประมูลอีก
 เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาหรือรายการที่เสนอพรอมบัญชีรายการ เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และใหกรรมการทุกทาน
ลงลายมือ ชื่อ กํา กับ ไวใ นใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุก แผน แลว จดราคาและหรือ
ผลประโยชนจากใบเสนอราคาทุกฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคา
 ส ง ใบเสนอราคาทั้ ง หมด สํ า เนาการส ง ตรวจสอบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น และเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ บัญชีเปรียบเทียบราคา พรอมดวยบันทึกรายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประมูลทันทีในวันเดียวกัน (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36-39)
2) คณะกรรมการพิจารณาผลการประมูล
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา ผลการตรวจสอบ หนังสือค้ําประกัน
เอกสารหลักฐานต าง ๆ แบบรูปและรายละเอียด(ถามี) แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขใน
ประกาศประมูล
ในกรณีที่ผูเสนอรายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากที่กําหนดในเงื่อนไขประกาศประมูล
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหเขาประมูลโดยไมตัดผูเขาประมูลรายนั้นออก
ในการพิจ ารณาคณะกรรมการฯ อาจสอบถามขอเท็จ จริงจากผูเ สนอราคารายใด
เพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
 พิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตามที่คณะกรรมการรับและเปดซองประมูล
เสนอ ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการและเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุดเปนผูประมูลได
ถามีผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคามาใหเสนอ
ราคาใหม พ รอ มกัน ดว ยวิธียื่น ซองเสนอราคา รายใดไมม ายื่น ซองใหถือ วา รายนั้น ยื่น ตามราคาและหรือ
ผลประโยชนที่เสนอไวเดิม
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หมวด 2

ในกรณี มีการเสนอราคาใหมหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาราคาและหรือผลประโยชน
สู ง สุ ด ต่ํ า กว า ที่ กํ า หนดให เ สนอความเห็ น ต อ ผู มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ตามระเบี ย บดั ง กล า วข า งต น ว า จะสมควร
เปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกการประมูลเพื่อดําเนินการประมูลใหม
 เมื่อไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหนําเสนอผลการพิจารณาคัดเลือกจาก
ผูเสนอราคาและหรือผลประโยชนสูงสุด 3 ลําดับแรก พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดจากคณะกรรมการ
รับและเปดซองประมูลนําเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประมูลตอไป (ดูระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 ขอ 36 - 38, 40)
ขอพึงระวัง
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลไดรับเอกสารการประมูลจากคณะกรรมการรับและ
เปดซองประมูลแลว ใหตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองวาขัดกับคุณสมบัติตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม หากตรวจสอบแลว
พบวาขัดกับคุณสมบัติ ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อขอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป
มาตรา 13

เจาหนาที่ดังตอไปนี้ทําการพิจารณาทางปกครองไมได
(1) เปนคูกรณีเอง
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(3) เปนญาติของคูกรณี เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่นองหรือ
ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวกันทางการแตงงานนับได
เพียงสองชั้น
(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี
(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

 กรณี มีผู เ สนอราคาถู ก ต อ งตามเงื่ อ นไขที่กํ า หนดเพีย งรายเดี ย ว ให นํ าหลั กเกณฑ วิธี ก าร
พิจารณาผลการประมูลที่กรมธนารักษ(โดยสํานักกฎหมาย) กําหนดตามหนังสือ ที่ กค 0304/660
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 มาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย

6

การแจงผูไดรับสิทธิ/จัดทําสัญญาเชา เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือก

ผูเขาประมูลและไดผูชนะการประมูลแลว ใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
(1) ลงนามแจงผูชนะการประมูล (ผูไดรับสิทธิการเชา) ใหมาจัดทําสัญญาเชาและรับทราบและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูล (จป.1/53) โดยหนังสือที่แจงใหระบุระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและจํานวนเงิน
ที่จะตองชําระใหกับทางราชการ และในการจัดทําสัญญาเชาและบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดให
ครบถวนเพื่อใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง และเรียกเก็บเงินตาง ๆ พรอมทั้งจัดทําสัญญาเชา
คื น หลั ก ประกั น ซอง จั ด ทํ า ใบสํ า คั ญ แสดงการเช า และบั ต รประจํา ตั ว ผูเ ช า รวมทั้ งบั น ทึก การจั ด ให เ ช า
ลงทะเบียนรายตัวผูเชาตอไป
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(2) ลงนามแจงผูยื่นซองประมูลทุกรายที่ไมไดรับสิทธิเพื่อ
- ทราบผลการประมูลและรับหลักประกันซองคืน
- ทราบสิทธิการอุทธรณผลการพิจารณาภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 27 - 43
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 346 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 เรื่องการพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามมติคณะรัฐมนตรี
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0314/ว 53 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2547 เรื่องการประมูลพัฒนา
ที่ราชพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัฒนาที่ราชพัสดุ พ.ศ.2534
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกที่ราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 75 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550
8. หนังสือสํานักกฎหมาย ที่ กค 0304/660 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เรื่องการ
พิจารณาหลักเกณฑการพิจารณาผลการประมูลโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุกรณีมีผูเสนอราคา
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดเพียงรายเดียว
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2. การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่นโดยวิธีการไมเปดประมูล


ขั้นตอนดําเนินการ

1

• รับคําขอ

2

• ตรวจสอบ /รังวัดจัดทําแผนที่ /รวบรวมขอมูล

3

• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการยกเวนการประมูล

4

• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา

5

• แจงผูขอเชา

หมายเหตุ ในบางขั้นตอนหากสามารถดําเนินการคูขนานกันไดโ ดยไมสง ผลกระทบตอ ทั้ง ผูรับบริการและทางราชการ ก็ให
ดําเนินการไดตามขอเท็จจริงในแตละกรณี เพื่อรักษาระยะเวลาการปฏิบัติงานใหเปนไปตามประกาศกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานของกรมธนารักษ

ขอพึงระวัง
- ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26 กําหนดใหการจัดใหเชาตองเปดประมูลยกเวนกรณี
ตามขอ 26 (1) - (8) จะดําเนินการจัดใหเชาโดยไมเปดประมูลก็ได ซึ่งการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุ
เพื่อประโยชนอยางอื่น มิไ ดอ ยูใ นขอ ยกเวน ดัง กลา ว ดัง นั้น หากมีค วามจํา เปน จะไมเ ปด ประมูล
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26 (8) กอน
สวนที่ 4 ขอ 2 การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น - ไมประมูล
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หมวด 2

คําแนะนํา
1 การรับคําขอ

ให เจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก (พิมพ)/บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษ
กําหนด (ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูขอจะลงนามในคําขอให
เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ อ า นข อ ความในคํ า ขอเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งว า เป น ไปตามความประสงค ห รื อ ไม
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่
ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไว
พิจารณาและบันทึกคําขอได

2 การตรวจสอบ / รังวัดจัดทําแผนที่ / รวบรวมขอมูล

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบ
แปลงที่ดินราชพัสดุที่ยื่นขอเชา รังวัดจัดทําแผนที่ และรวบรวมขอมูลตาง ๆ เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์
สภาพทํา เลที่ดิน ความเหมาะสมและศัก ยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
ควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ) และ
ขอจํากัดอื่น (แผนพัฒนาจังหวัด) เปนตน

3 การเสนอผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ ห ลั ก การยกเว น การประมู ล

เมื่ อ เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ
ตรวจสอบขอมูล เบื้องตนตามขั้นตอนที่ 2 แลว หากเห็นวามีสภาพไมเหมาะสมที่จะนํามาจัดใหเชาโดยวิธี
ประมูล ใหเจาหนาที่ทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจใหอนุมัติในหลักการใหนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณา
เห็นชอบใหยกเวนการประมูล (หากเปนกรณีที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุอนุมัติหลักการใหยกเวนการประมูลไวแลว
ก็ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 โดยไมตองดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3)

4 การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา ในการบันทึกเสนอเพื่อขออนุญาตจัดให

เชานั้น ใหเ จา หนา ที่กํา หนดเงื่อ นไขตา ง ๆ เชน คา เชา คา ธรรมเนีย มการจัด ใหเ ชา คา ธรรมเนีย มรัง วัด
กําหนดตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 หลักประกันสัญญาเชา
ระยะเวลาการเชาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และ
เงื่อนไขอื่นที่จําเปน เปนตน
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุนั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมจัดใหเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อให
ผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
ขอพึงระวัง
- การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุจะตองกําหนดเงื่อนไขที่
สําคัญใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาในอนาคต และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แ จงตอ ผูมี
อํานาจอนุญาตหรือผูเชาได
- ถาเปนกรณีตรวจสอบพบวาที่ดินที่ขอเชานั้น ผูขอเชาไดถือครองที่ดินที่ขอเชาอยูแลวให
ดําเนินการตามหมวด 2 สวนที่ 5 การจัดใหผูละเมิดหรือผูถือครองไดเชาที่ราชพัสดุ
สวนที่ 4 ขอ 2 การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น - ไมประมูล

2-76

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

5

หมวด 2

การแจงผูขอเชา เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติใหเชาแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอ

ผูมีอํานาจ ลงนามแจงผูขอเชาใหมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของ
เงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและชําระเงิน รวมทั้งการวางหลักประกันสัญญาเชาที่
ผูขอเชาสามารถนํามาวางเปนหลักประกันไดตามระเบียบ และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดให
ครบถวนเพื่อใหผูขอเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง และเรียกเก็บคาเชา คาธรรมเนียม และเงินอื่น ๆ
ใหครบถวน พรอมทั้งจัดทําสัญญาเชา ใบสําคัญแสดงการเชา และจัดทําบัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งบันทึก
การจัดใหเชาลงทะเบียนรายตัวผูเชาดวย
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 25 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26(8)
4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 33 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2547
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 144 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการแกไขการบุกรุกที่ราชพัสดุบริเวณคูเมือง-กําแพงเมือง
8. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 75 ลงวันที่ 18 เมษายน 2550

สวนที่ 4 ขอ 2 การจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่น - ไมประมูล
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หมวด 2

สวนที่ 5 การจัดใหผลู ะเมิดหรือผูถือครองไดเชาที่ราชพัสดุ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการจัดใหผูละเมิดหรือผูถอื ครองไดเชาที่ราชพัสดุ




ขั้นตอนดําเนินการ

1

• ศึกษาขอมูลเบื้องตนแปลงที่มีการบุกรุก

2

• สํารวจพื้นที่แปลงบุกรุก / รวบรวมขอมูล

3

• รับคําขอเชาจากผูบุกรุก

4

• เสนอผูมีอํานาจจัดใหเชา / ปดประกาศรายชื่อผูไดสิทธิ

5

• แจงผูไดรับสิทธิมารับเงื่อนไข / ทําสัญญาเชา

คําแนะนํา

ในการดําเนินการจัดใหผูละเมิดหรือผูถือครองไดเชาที่ราชพัสดุถือเปนการแกไขปญหาการบุกรุก
ที่ราชพัสดุอยางยั่งยืน โดยใหโอกาสผูถือครองที่ดินราชพัสดุโดยละเมิดไดมีสิทธิเชาที่ราชพัสดุโดยถูกตองตาม
กฎหมายตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2533 และวันที่ 25 มิถุนายน 2545
คือ สามารถไดสิทธิการเชาตามประเภทและเนื้อที่ที่ถือครองอยู โดยมีหลักเกณฑและวิธีการดังนี้

สวนที่ 5 การจัดใหผูละเมิดหรือผูถ ือครองไดเชาที่ราชพัสดุ
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หมวด 2

1 การศึกษาขอมูลเบื้องตนแปลงที่มีการบุกรุก

ใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติตรวจสอบวามี
ที่ราชพัสดุแปลงใดที่มีราษฎรถือครองอยูโดยมิชอบดวยกฎหมาย และทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
แปลงนั้น เชน การไดมา ขอบเขตที่ดินที่ชัดเจน เอกสารสิทธิ์ ขอจํากัดอื่น ๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวของ (กฎหมายผังเมือง
กฎหมายที่ดิน กฎหมายปา ไม กฎหมายสิ่ง แวดลอ ม กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายอุท ยาน เปน ตน )
รวมทั้งความเหมาะสมของสภาพที่ดินแปลงนั้น เพื่อประสานกับสวนราชการผูครอบครองและใชประโยชน
ที่ดินเพื่อรวมกันแกไขปญหาและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหความชวยเหลือดานสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน

2 การสํารวจพื้นที่แปลงบุกรุก/รวบรวมขอมูล

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบรายละเอียด
ขอมูลในพื้นที่ เชน เนื้อที่ที่ผูถือครองแตละรายไดครอบครองพืชพันธุตนไมและอาคารสิ่งปลูกสรางของผูถือครอง
ลักษณะและประเภทการใชประโยชนของผูถือครอง จัดทําผังและแผนที่/ขอบเขตการถือครองแตละรายใหชัดเจน
ตลอดจนความตองการของราษฎรผูถือครองโดยมีการนัดประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อใหราษฎรผูถือครองไดมี
สวนรวมเพื่อมิใหเกิดปญหา อุปสรรค หรือขอโตแยงในการจัดใหเชา เปนตน
ในการสํ า รวจรั ง วั ด ทํ า แผนที่ ก ายภาพและสอบสวนสิ ท ธิ ก ารครอบครอง ถ า โต แ ย ง สิ ท ธิ
ใหดําเนินการพิสูจนสิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545
ตอไป
กอนตรวจสอบพื้นที่ ควรประสานงานกับผูปกครองทองที่ (กํานัน ผูใหญบาน อบต.) เพื่อทํา
ความเขาใจเรื่องนโยบายและการแกไขปญหา รวมทั้งสรางความเขาใจรวมกัน
เมื่อถึงขั้นตอนการประชุมชี้แจงหรือประชุมรับฟงความคิดเห็น ใหแจงผูบุกรุกที่ยินยอมเชาไป
ยื่นคํารองขอเชาตอทางราชการ โดยใหดําเนินการจัดใหเชาตามประเภทและจํานวนเนื้อที่ที่ใชประโยชนอยู โดย
ผูไดรับสิทธิการเชาจะตองเปนผูบุกรุกกอนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 (ตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ดวนที่สุด
ที่ นร 0104.33/ว 23702 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2546 และหนังสือกรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0312/ว 177
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546 ) หากบุกรุกภายหลังจากนี้ ใหดําเนินการตามกฎหมาย และหากผูถือครองโตแยงสิทธิ
ใหดําเนินการพิสูจนสิทธิ์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545
ตอไป

3 การรับคําขอเชาจากผูบุกรุก

เนื่องจากผูบุกรุกบางรายยอมรับวาเปนที่ราชพัสดุและไมได
โตแยงสิทธิ แตก็ไมขอเชาเพราะคิดวาอยูอาศัยและทําประโยชนมานานโดยชําระแตคาภาษีบํารุงทองที่เทานั้น
และคิดวาการชําระคาภาษีดังกลาวเปนการชําระคาเชาใหแกทางราชการแลว ซึ่งหากตองชําระคาเชาใหแก
กรมธนารักษอีก ก็คิดวาเปนการชําระเงินซ้ําซอน ดังนั้น เจาหนาที่ผูปฏิบัติจึงควรชี้แจงใหผูบุกรุกเขาใจถึงสิทธิ
และประโยชนที่ผูบุกรุกจะไดรับจากทางราชการเมื่อไดเปนผูเชา และใหยื่นคํารองขอเชาใหถูกตองตามระเบียบ
ของทางราชการตอไป ทั้งนี้ หากผูบุกรุกไดเคยบันทึกยินยอมขอเชาไวในแบบสํารวจผูบุกรุกแลวจะขาม
ขั้นตอนที่ 3 นี้ไปก็ได โดยใหถือวาเปนการแจงความประสงคขอเชาที่ราชพัสดุไวแลว

4 การเสนอผูมีอํานาจลงนามประกาศรายชื่อผูไดสิทธิ/จัดใหเชา เมื่อเจาหนาที่ได

ตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหเจาหนาที่ทําบันทึกพิจารณาเสนอผูมีอํานาจใหลงนาม
ในประกาศ การจัดใหเชาที่ดิน ราชพัส ดุต ามแบบที่กรมธนารักษกําหนด แลว นําประกาศดัง กลาวปดไวใ น
ที่เปดเผย ณ สถานที่ขอเชา ที่วาการอําเภอ/เขต สํานักงานธนารักษพื้นที่/กรมธนารักษ (ถาหากที่ดินบริเวณขอเชา
สวนที่ 5 การจัดใหผูละเมิดหรือผูถ ือครองไดเชาที่ราชพัสดุ
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หมวด 2

มีที่ทําการ อบต./กํานัน/ผูใหญบาน/สํานักงานที่ดิน ใหปดประกาศเพิ่มเติมในสถานที่ดังกลาวดวย) มีกําหนด 30 วัน
นับแตวันปดประกาศพรอมกับกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ในบันทึกเสนอเพื่อขออนุญาตจัดใหเชา เชน คาเสียหายตอง
ชําระหรือไม (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0314/ว 6 ลงวันที่ 15 มกราคม 2547 และหนังสือกรมธนารักษ ที่
กค 0401/ว 163 ลงวัน ที่ 31 สิงหาคม 2541) คาธรรมเนียมการจัดใหเชาตองชําระหรือไม (ดูบันทึก
กรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 101 ลงวันที่ 22 กันยายน 2548 และบันทึกกรมธนารักษ ที่ กค 0312/4005
ลงวันที่ 12 กันยายน 2548) คาตอบแทนกอนจัดทําสัญญาเชา คาเชา คาธรรมเนียมรังวัด กําหนดตามคําสั่ง
กรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 หลักประกันสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และเงื่อนไขอื่นที่จําเปน
เปนตน
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุนั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมจัดใหเชา (เหตุผลที่ไดรับยกเวน) แนบทายบันทึกขออนุญาตจัดใหเ ชา
ที่ดินราชพัสดุเพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
ขอพึงระวัง
การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุจะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญใหครบถวน
เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาในอนาคต และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือ
ผูเชาได

5

การแจงผูไดสิทธิมารับเงื่อนไข/ทําสัญญาเชา เมื่อ ปด ประกาศครบ 30 วัน แลว

หากไมมีใครคัดคานใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงผูมีรายชื่อในประกาศที่ไดสิทธิการเชา
เพื่อใหมารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด รวมทั้งชําระเงินตาง ๆ ใหครบถวน และใหจัดทํา
สัญญาเชา ใบสําคัญแสดงการเชาและบัตรประจําตัวผูเชา และบันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียนรายตัวผูเชา
ตอไป

สวนที่ 5 การจัดใหผูละเมิดหรือผูถ ือครองไดเชาที่ราชพัสดุ
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หมวด 2

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 25 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0314/ว 6 ลงวันที่ 15 มกราคม 2547 และหนังสือกรมธนา
รักษที่ กค 0401/ว 163 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2541 เรื่องการกําหนดคาเสียหาย
เกี่ยวกับการใชประโยชนในที่ราชพัสดุโดยละเมิด
6. หนังสือกรมธนารักษที่ กค 0312/ว 101 ลงวันที่ 22 กันยายน 2548 และบันทึกกรมธนารักษที่
กค 0312/4005 ลงวันที่ 12 กันยายน 2548 เรือ่ งการยกเวนคาธรรมเนียมการจัดให
เชาที่ราชพัสดุ
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0312/ว 33 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2547

สวนที่ 5 การจัดใหผูละเมิดหรือผูถ ือครองไดเชาที่ราชพัสดุ
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หมวด 2

สวนที่ 6 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพือ่ เปน
สวัสดิการของสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
จัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547
การจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุจะตองเปนการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีลักษณะในการดําเนินการ 2 ประเภท คือ การจัด
สวัสดิการภายในสวนราชการ และการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ ซึ่งการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจตองดําเนินการ
ตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และ
จัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ขอ 25/1 (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0311/ว 24
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการใน
ที่ราชพัสดุ, และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.7/15 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549)


ขั้นตอนดําเนินการ
1) การขอจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
คณะกรรมการสวัสดิการ
สวนราชการ ผูจัด
(พิจารณาใหจัด)

พิจารณาใหจัด
อนุญาต

หัวหนาสวนราชการ ผูจัด
(อนุญาต)

อนุญาต = ใหใชที่ราชพัสดุ + (คาน้ํา + คาไฟฟา) อยางประหยัด
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ สวนราชการผูจัดไมตองขออนุญาตตอกรมธนารักษ
หรือผูรับมอบอํานาจ (ในสวนภูมิภาค) โดยหัวหนาสวนราชการนั้นสามารถอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุนั้นไดเอง
รวมทั้งการอนุญาตใหใชน้ําและไฟฟาของราชการไดแตตองใชอยางประหยัด เชน กรณีจัดใหสหกรณออมทรัพย
ของสวนราชการนั้นใชอาคารราชพัสดุ เปนตน รวมถึงกรณีการจัดใหสวนราชการหรือหนวยงานภาครัฐที่มีสิทธิ
ใชใชที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ใชสถานที่ดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0313/ว 34
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547)

สวนที่ 6 การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อเปนสวัสดิการของสวนราชการ

2-82
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

2) การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
คณะกรรมการสวัสดิการ
สวนราชการ ผูขอ
(พิจารณาใหจดั )

ขออนุญาต
พิจารณาใหจดั

หัวหนาสวนราชการผูขอ
(ขออนุญาต)

อนุญาต

อธิบดีกรมธนารักษ
หรือผูรับมอบอํานาจ

อนุญาต = ใหเชา + (คาเชา + คาธรรมเนียม + เงื่อนไขอื่น)
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ สวนราชการผูจัดตองขออนุญาตกรมธนารักษหรือผูรับ
มอบอํานาจ (ในสวนภูมิภาค) กอนดําเนินการ โดยการจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อเปนสวัสดิการในเชิงธุรกิจนั้น
จะกระทําไดหรือไม ใหถือการพิจารณาของกรมธนารักษเปนที่สุด
หลักเกณฑการจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อเปนสวัสดิการในเชิงธุรกิจ มีดังนี้
1. การจัดใหเชาใหไดรับการยกเวนการประมูล (ดูมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุครั้งที่ 1/2553
วันที่ 13 กันยายน 2553)
2. ต อ งยกกรรมสิ ท ธิ์ อ าคารหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร า ง (กรณี ผู เ ช า ก อ สร า งขึ้ น ใหม ) ให แ ก
กระทรวงการคลังเมื่อเลิกสัญญาเชา/เลิกใชตามวัตถุประสงคการเชา/ทางราชการประสงคจะใชที่ดินเพื่อประโยชน
ของรัฐ (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0311/ว 24 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เรื่องซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการในที่ราชพัสดุ
2553)

3. การคิดคาเชาคาธรรมเนียม (คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน

3.1 คาเชา (เอกสารหมายเลข 1 ขอ 5 แนบทายคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่
29 มิถุนายน 2553)
ใหคิดคาเชารอยละ 70 ของอัตราที่กรมธนารักษกําหนด ยกเวนกรณีตอไปนี้ ใหคิดคาเชา
รอยละ 50 ของอัตราที่กรมธนารักษกําหนด
- ที่เปนการสนับสนุนหรือสงเสริมตามนโยบายของรัฐ (ที่เปนสวัสดิการ)
- โครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบไวแลว (ที่เปนสวัสดิการ)
- เพื่อเปนสวัสดิการเชิงธุรกิจที่เปนสถานีบริการน้ํามัน และหรือ NGV
3.2 คาธรรมเนียม
- คาธรรมเนียมการจัดใหเชา/คาธรรมเนียมการตออายุสัญ ญาเชา ใหเรียกเก็บใน
อัตราปกติที่กรมธนารักษกําหนด
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ขั้นตอนดําเนินการ ของกรมธนารักษหรือผูรับมอบอํานาจ

1

• รับหนังสือของหนวยงานผูขอ

2

• ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมขอมูล

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต

3


หมวด 2

• แจงสวนราชการผูขอ

คําแนะนํา

1 การรับหนังสือของหนวยงานผูขอ

เมื่อไดรับ หนังสือจากหนว ยราชการผูขออนุญาต
ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ สิ่งที่สงมาดวยใหครบถวน หากมีเอกสารไมครบถวนใหหมายเหตุเอกสารที่ไมครบไว
ใหชัดเจน เพื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบเอกสารและรวบรวมขอมูลจะไดดําเนินการประสานหนวยงานนั้นใหสงเอกสาร
ที่ไมครบตอไป

2 การตรวจสอบเอกสารและรวบรวมขอมูล

ใหเจาหนาที่ตรวจสอบหนังสือของสวนราชการ
ผูขอวา การขอจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจไดรับความเห็นชอบใหจัดจากคณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการนั้น
หรือไม (ควรขอรายงานการประชุมของคณะกรรมการสวัสดิการของสวนราชการนั้นแนบมาดวย) และตรวจสอบวา
เขาหลักเกณฑของสวัสดิการในเชิงธุรกิจหรือไม (ดูระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ. 2547) ถาเขาหลักเกณฑดังกลาวใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุที่ขออนุญาต
เพื่อจัดทําแผนผัง รูปแผนที่ เนื้อที่ที่ดิน หรือเนื้อที่ใชสอยอาคารที่ขอเชา ราคาประเมินที่ดิน สภาพทํา เลที่ ตั้ ง
คาเสื่อมอาคาร การใชประโยชนปจจุบัน ขอจํากัดดานกฎหมาย หรือดานอื่น ๆ เพื่อรวบรวมนําเสนอผูมีอํานาจ
ตอไป

3 การกําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต

เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ
ตามขั้นตอนที่ 2 แลว เจาหนาที่จะตองพิจารณากําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุญาตพรอมกับ
กําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมการจัดใหเชา คาธรรมเนียมรังวัด เงินประกันสัญญาเชา เงินอื่น ๆ (ถามี)
ระยะเวลาการเชา และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน

สวนที่ 6 การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อเปนสวัสดิการของสวนราชการ
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4 การแจ งส วนราชการผู ขอ ในการทํ า บัน ทึก เสนอขออนุญ าตตอ ผู ม ีอํ า นาจนั ้น ให

เจาหนาที่เสนอหนังสือแจงสวนราชการผูขอเพื่อใหผูมีอํานาจลงนามไปในคราวเดียวกันดวย โดยหนังสือแจงนั้น
จะตองกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ โดยละเอียด และระยะเวลาในการใหผูเชาของสวนราชการนั้นมารับปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนด รวมทั้ งแจงจํานวนเงิ นสวนตางที่สวนราชการนั้นจะได รับเปนเงินเขาสวัสดิการมีอะไรบางให
ชัดเจน หากผูเชาของสวนราชการนั้นมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและชําระเงินตาง ๆ ครบถวนแลว ก็ให
จัดทําสัญญาเชาใหเรียบรอย และเมื่อครบอายุสัญญาเชาแลว สวนราชการนั้นจะตองขออนุญาตตออายุสัญญา
เชาใหมทุกครั้งตอกรมธนารักษหรือผูรับมอบอํานาจ (ในสวนภูมิภาค) แลวแตกรณี

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ขอ 25/1
2. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0311/ว 24 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เรื่องซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการในที่ราชพัสดุ
5. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.7/15 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เรื่องการซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
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เปรียบเทียบขอแตกตางการจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ

สวัสดิการภายในสวนราชการ
วัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกขาราชการ
หรือเพื่อประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ผูใหบริการ
คณะกรรมการสวัสดิการฯ เปนผูจัด

ผูรับบริการ
สมาชิกหลักเปนขาราชการและลูกจาง
สภาพทําเลที่ตั้งของที่ดินและหรืออาคาร
เอื้อหรือมุงบริการแกขาราชการและลูกจางเปนหลัก
ระยะเวลาการเปดและปด
ต อ งใกล เ คี ย งกั บ ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามปกติ
การดําเนินการของสวนราชการ
เปนการใชที่ราชพัสดุโดยไมตองเชา
อํานาจการอนุญาต
หัวหนาสวนราชการนั้นเปนผูขออนุญาต
ประเภทของสวัสดิการ
การออมทรั พ ย การให กู เ งิ น การเคหสงเคราะห
การฌาปนกิจสงเคราะห การกีฬา และสันทนาการ
การใหบ ริการของร านคา สวัส ดิการ การฝกวิชาชีพ
เพื่ อเสริ มรายได ห รื อลดรายจ า ยให แก ส มาชิก การ
สงเคราะห ข า ราชการในด า นอื่ น ๆ กิ จ กรรมหรื อ
สวั ส ดิ ก ารภายในส ว นราชการประเภทอื่ น ตามที่
คณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร

สวนที่ 6 การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อเปนสวัสดิการของสวนราชการ

สวัสดิการในเชิงธุรกิจ

วัตถุประสงค
เพื่อประโยชนของสวนราชการ

ผูใหบริการ
มอบหมายใหบุคคล/คณะบุคคล/คณะอนุกรรมการที่
เปนขาราชการ หรือไมเปนขาราชการ
ผูรับบริการ
สมาชิกหลักเปนบุคคลภายนอกทั่วไป
สภาพทําเลที่ตั้งของที่ดินและหรืออาคาร
เอื้อหรือมุงบริการบุคคลภายนอกทั่วไปเปนหลัก
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
ร า นรั บ ซั ก รี ด สถานที่ อ อกกํ า ลั ง กายหรื อ เล น กี ฬ า
คลิ นิ ก สุ ข ภาพ สถานที่ จํ า หน า ยน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
สถานที่และหรือบานพักตากอากาศ และบริการรับสง
หรือใหเชาพาหนะ เปนตน
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สวนที่ 7 การจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุ
หลักเกณฑการจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุ มีดังนี้
1. การจัดใหเชาใหไดรับการยกเวนการประมูล (ดูกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง
ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ขอ 26(5)
2. หลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุ
2.1 การจัดใหเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น (ใหดําเนินการตามหมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)
2.2 การปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
(1) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์เอง - ใหดําเนินการตาม
หมวด 2 สวนที่ 2 ขอ 1.1 ทั้งนี้ กรณีที่ดินราชพัสดุที่มีเนื้อที่มากกวา 2 ไร ในการประกาศรับฟงความคิดเห็นให
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (คําสั่งกรมธนารักษที่
298/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ขอ 2.1)
(2) กรณีใหผูอื่นเปนผูดําเนินการกอสรางแทน - ใหดําเนินการตามหมวด 2 สวนที่ 7 ขอ 4
(3) ให ใ ช แ บบ จป.9/54 ในการจั ด ทํ า บั น ทึ ก คํ า ยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขกรณี อ งค ก าร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ขอปลู ก สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห ก ระทรวงการคลั ง (ปลู ก สร า งเอง/หาผู อื่ น มา
ดําเนินการ)
2.3 การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ (ดําเนินการตามหมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)
3. การคิดคาเชาคาธรรมเนียม การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ ใหกําหนดอัตราคาเชาและคาธรรมเนียมตามเอกสารหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2 แนบทาย
คําสั่งกรมธนารักษที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 (ดูคําสั่ง 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิถุนายน 2553 ขอ 5 วรรคทาย)
หมายเหตุ การจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุไมตองวางหลักประกันการเชาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15 วรรคสอง
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงว า ดว ยหลั กเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ขอ 26(5)
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่องหลักเกณฑ
การกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
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หมวด 2

4. ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การกรณี อ งค ก รปกครองส วนท องถิ่ นขอปลู ก สร า งอาคารยกกรรมสิท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลัง โดยใหผูอื่นดําเนินการกอสรางแทน

 ขั้นตอนดําเนินการ

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

สวนที่ 7 การจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุ
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คําแนะนํา

1 ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน / ตรวจสอบขอมูลการเชา / แจง อปท. ประกาศรับฟง

ความคิดเห็น เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท.) แจงความประสงคขอปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให

กระทรวงการคลังโดยใหผูอื่นดําเนินการกอสรางแทน ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน/ตรวจสอบขอมูลการเชา
(1) กรณีเปนผูเชาเดิม ใหตรวจสอบขอมูลการเชา ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน การรังวัด
ตรวจสอบเขตเชา ระยะเวลาการเชา การชําระคาเชา คาภาษี เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง
การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุม
อาคาร ขอบัญญัติทองถิ่น กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ)
ขอจํากัดอื่น ๆ เปนตน และตรวจสอบเนื้อที่กอสรางอาคารเดิมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะทําการรื้อ
ถอน (ถามี) จัดทําแผนที่แสดงรายละเอียดเขตเชา ราคาประเมินที่ดิน สภาพทําเลที่ตั้ง และพิจารณาความ
เหมาะสมและลักษณะของโครงการวาเปนไปตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26(5) หรือไม
(2) กรณีขอเชาใหม ใหเ จา หนา ที่ผูป ฏิบัติต รวจสอบแปลงที่ดิน ราชพัส ดุที่จ ะเปด
ประมูล และรวบรวมขอ มูล เบื้อ งตน เชน การไดม า เอกสารสิท ธิ์ สภาพทํา เลที่ดิน ความเหมาะสมและ
ศัก ยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน
กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ) และขอจํากัดอื่น (แผนพัฒนาจังหวัด) เปนตน
และพิจารณาความเหมาะสมและลักษณะของโครงการวาเปนไปตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26(5)
หรือไม
1.2 แจง อปท. ประกาศรับฟงความคิดเห็น เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
ตาม 1.1 แลว หากไมมีขอจํากัดใดๆ ใหนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อแจง อปท. ดําเนินการประกาศรับฟงความ
คิดเห็นตามคําสั่งกรมธนารักษที่ 298/2553 เรื่องหลักเกณฑการประกาศรับฟงความคิดเห็นเมื่อมีการปลูกสราง
อาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา และเมื่อ อปท. รับฟงความคิดเห็นเสร็จเรียบรอยแลว ใหจัด
สงผลการรับฟงความคิดเห็นใหกรมธนารักษเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป

2 การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / แจง อปท.รับทราบเงื่อนไข / วางผัง

เมื่อไดรับ
ผลการรับฟงความคิดเห็นจาก อปท. แลว ใหนําความคิดเห็นขอเสนอแนะของประชาชน(ถามี) มาประกอบการ
พิจารณาอนุมัติในหลักการดวย (หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใด ใหเสนอผูมีอํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจ
ตามความเหมาะสม) หากพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะใหองคกรปกครองส วนทองถิ่นปลูกสราง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังโดยใหผูอื่นดําเนินการกอสรางเองตามโครงการที่เสนอได ใหทําบันทึก
เสนอผูมีอํานาจเพื่อ
2.1 อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ปลู ก สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลังตามโครงการที่เสนอโดยการเปดประมูลใหผูอื่นดําเนินการกอสราง
2.2 ลงนามแจง อปท. รับทราบเงื่อนไข
2.3 ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการวางผังอาคารเพื่อออกแบบแปลนการกอสรางอาคารตอไป
โดยในการวางผังอาคารจะตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นและ /หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ดินราชพัสดุนั้น
ติดทางสาธารณะรวมทั้งเอกชนขางเคียง (ถามี)
สวนที่ 7 การจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุ
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3 อนุมตั ิผัง / แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสงแบบแปลน

เมื่อดําเนินการวางผังเสร็จแลว ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 ขออนุมัติผัง
3.2 ลงนามแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการจัดสงแปลนตามผังอาคารที่อนุมัติ
แลวจัดสงแบบแปลนใหกรมธนารักษเพื่อประกอบการพิจารณาตอไป

4 ตรวจแปลน / กําหนดเงื่อนไข / แจง อปท. บันทึกรับทราบเงือ่ นไขและ

ดําเนินการประมูล

เมื่อไดรับแบบแปลนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ใหดําเนินการดังนี้
4.1 ตรวจแบบแปลน - ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัส ดุ )
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0304/ว 65 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547) ตรวจแบบแปลนและแจง ขอ มูล
รายละเอียดที่จําเปนเกี่ยวกับ แบบแปลนอาคาร เชน เนื้อที่ใชส อย เนื้อที่กอสรางอาคาร ราคาคา กอสราง
อาคาร ระยะเวลาในการก อ สร า ง ค า ธรรมเนีย มออก/ตรวจแบบแปลน เปน ตน พรอ มกั บ ความเห็น เพื่ อ
ประกอบการกําหนดเงื่อนไขในการกอสรางอาคารตอไป
4.2 กํ า หนดเงื่ อ นไขในบั น ทึ ก คํ า ยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 โดยการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เช าที่ ร าชพั ส ดุ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ใหกํ า หนดอัต ราค าเช าและค าธรรมเนีย มตามเอกสาร
หมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2 แนบทายคําสั่งกรมธนารักษที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน
2553 (ดูคําสั่ง 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ขอ 5 วรรคทาย)
4.3 ลงนามในหนังสือแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับทราบเงื่อนไขที่อนุญาต โดยในการ
จัดทําบันทึกคํายินยอมใหใช แบบ จป.9/54 (บันทึกคํายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขกรณีองคการปกครองสวน
ทองถิ่นขอปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง) และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ประมูลโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ตอไป และเมื่อ
ดําเนินการประมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของไปจังหวัดภายในกําหนดเวลา 15 วัน นับแต
วันเปดซองประมูลเปนตนไป เพื่อจังหวัดจะไดจัดสงใหกรมธนารักษพิจารณาใหเปนผูไดรับสิทธิกอสรางแทน

5

พิจารณาและแจงผลการประมูล / จัดทําสัญญากอสราง

5.1 เมื่อไดรับแจงผลการประมูลพรอมเอกสารที่เกี่ยวของจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติพิจารณาเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
(1) พิจารณาใหเห็นชอบผลการประมูล
(2) ลงนามแจง อปท. เพื่อทราบผลการพิจารณาวาผูเขาประมูลรายใดเปนผูประมูล
ได และให อปท. แจงผูประมูลไดใหนําเงินคาธรรมเนียมการจัดประโยชนมาชําระใหเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา
5.2 เมื่อผูประมูลไดชําระเงินคาธรรมเนียมครบถวนแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นติดตอ
จัดทําสัญญากอสรางฯภายในกําหนดเวลา 15 วันนับแตวันชําระเงินตอไป

6 การปกผังและกอสรางอาคารฯ

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงผลการอนุญาตแบบแปลน
การปลูกสรางจากเจาพนักงานทองถิ่นใหทราบแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคาร
ราชพัส ดุรว มกับ นายชา งสํา รวจที่รับ มอบหมาย) ดํา เนิน การปก ผัง อาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและ
สวนที่ 7 การจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุ
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บํารุงรักษาอาคารราชพัสดุที่ไดรับมอบหมาย ควบคุมการกอสรางอาคารใหเปนไปตามเงื่อนไขและสัญญา
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอไป และเมื่อดําเนินการ
กอสรางเสร็จเรียบรอยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร

7

จัดทําสัญญาเชาอาคาร เมื่อคณะกรรมการไดตรวจและรับมอบอาคารที่ปลูกสรางให

เปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่นําสงอาคารขึ้น ทะเบียนที่ราชพัส ดุและแจงใหบริษัท
ประกันภัยที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบจัดทําประกันภัยอาคารทันที และใหเสนอผูมีอํานาจลงนามในหนังสือ
แจ ง ให องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น มาจั ดทํา สัญ ญาเชา อาคารและจัด ทํา ใบสํ าคั ญ แสดงการเช าและ บัต ร
ประจํา ตัว ผูเ ชา รวมทั้ง ดํา เนิน การจดทะเบีย นการเชา อาคารที่สํานักงานที่ดินในเขตทองที่ที่ตั้งอาคารนั้น
ตอไป

สวนที่ 7 การจัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุ
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สวนที่ 8 การจัดใหเชาที่เปนกรณีเฉพาะ
1. การจัดใหผูอยูอาศัยในชุมชนแออัดในที่ดินราชพัสดุเชาตามโครงการบานมั่นคง


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดู วิ ธี ก ารกรณี ก ารจั ด ให เ ช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เ พื่ อ อยู อ าศั ย หรื อ
ประกอบการเกษตร(ครั้งแรก) โดยไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 1
ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (เอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.1) และยกเว น
คาธรรมเนียมการจัดใหเชา

2. การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่ออนุบาลโครงการลงทุนอุตสาหกรรมเปนการชั่วคราว


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธี ก ารไม เป ดประมู ล (หมวด 2 ส ว นที่ 4 ข อ 2) หรื อการจั ด ให เช า
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.2) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ได รั บ ยกเว น ตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 12 (7))

ยกเวนการประมูล

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม
2539

สวนที่ 9 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

3. การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชจัดงานตาง ๆ ของจังหวัดเปนการชั่วคราว และ
การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพือ่ เปนสถานที่จอดรถชั่วคราวครั้งละไมเกิน 30 วัน


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)

การคิดคาเชา/
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิถุนายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 3.3 หรือ 3.4) สวน
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ได รั บ ยกเว น ตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 12 (8) หรือ 12(9))

ยกเวนการประมูล

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

หมายเหตุ กรณีการจัดใหเชาเพื่อเปนสถานที่จอดรถชั่วคราวครั้งละไมเกิน 30 วัน ยกเวนการประมูลเฉพาะกรณีที่
เปนการใชประโยชนที่ราชพัสดุเพื่อเปนสถานที่บริการรับฝากรถของผูที่ไปเที่ยวงานจังหวัดเปนการชั่วคราวไมเกิน30วัน
เทานั้น

4. การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดู วิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2 หรือการจัดใหเชาอาคาร
ราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.5) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เอกสารหมายเลข 2
ขอ 1(8) สําหรับการจัดใหสหกรณเชาที่ราชพัสดุเพื่อโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใหยกเวนคาธรรมเนียมการจัดใหเชา

ยกเวนการประมูล

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม
2539

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

5. การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการโรงปุยอินทรียตามโครงการหนึ่งอําเภอ
หนึ่งโรงปุย


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.6) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(6)

ยกเวนการประมูล

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม
2539

6. การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อเปนที่ตั้งสํานักงาน โรงเก็บเครื่องมือ เครือ่ งจักร
อุปกรณ วัสดุกอสราง และอื่น ๆ เปนการชั่วคราว


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.7) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1 (4))

ยกเวนการประมูล

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2544 ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ 2544

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

7. การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อเปนที่ตั้งสาขาหรือสาขายอยของธนาคาร และติดตั้ง
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ(ATM)


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.9) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(6) หรือ 1(7) แลวแตกรณี)

ยกเวนการประมูล

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2528 ลงวันที่ 15
พฤศจิกายน 2528

8. การจัดใหเชาที่ราชพัสดุในสถานที่ราชการในโครงการบริการประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จ (ONE-STOP SERVICE)ตามทีส่ วนราชการรองขอ


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ใหเช า อาคารราชพั ส ดุ โ ดยวิ ธี การไมเป ด ประมู ล
(หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• 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))

ยกเวนการประมูล

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม
2539

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช

2-95

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

9. การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งสถานีรับ-สงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่
อุปกรณโทรคมนาคมอื่น รวมทั้งปกเสาเพื่อติดตั้งอุปกรณอินเตอรเน็ต


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.11) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(6) หรือ1(7) แลวแตกรณี)

ยกเวนการประมูล

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2547 ลงวันที่ 29 กันยายน
2547

10. การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุเพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
ขนาดยอม (บอย.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ใหเช า อาคารราชพั ส ดุ โ ดยวิ ธี การไมเป ด ประมู ล
(หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.12) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(7))

ยกเวนการประมูล

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม
2539

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช

2-96

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

11. การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุบางสวนของอาคารราชพัสดุทสี่ ว นราชการใช
ประโยชนอยูในปจจุบันเพื่อเปนทีต่ ั้งสํานักงานชั่วคราวของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
(ภาคเอกชน) หรือหอการคาจังหวัด


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ใหเช า อาคารราชพั ส ดุ โ ดยวิ ธี การไมเป ด ประมู ล
(หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.13) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(11))

ยกเวนการประมูล

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม
2539

12. การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุเพื่อการพาณิชยที่อยูในความปกครองดูแลของ
สวนราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไวเฉพาะ


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ใหเช า อาคารราชพั ส ดุ โ ดยวิ ธี การไมเป ด ประมู ล
(หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.14) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(7))

ยกเวนการประมูล

• ตามมติ ค ณะกรรมการที่ ร าชพั ส ดุ ครั้ ง ที่ 3/2544 ลงวั น ที่ 11
ธันวาคม 2544

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช

2-97

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

13. การจัดใหเชาที่ดนิ ราชพัสดุเพือ่ ทําการขุดเจาะสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เชา ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย างอื่ น โดย
วิธีการเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 1)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.15) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(6))

14. การจัดใหกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการบินเชาที่ราชพัสดุ


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.16) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 (ตามเอกสารหมาย
เลช 2 ขอ 1(6), 1(7) แลวแตกรณี

ยกเวนการประมูล

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม
2539

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช

2-98

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

15. การจัดใหสหกรณเชาที่ราชพัสดุ


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.17) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(6) หรือ1(7) แลวแตกรณี)

ยกเวนการประมูล

• ตามมติ ค ณะกรรมการที่ ร าชพั ส ดุ ครั้ ง ที่ 2/2541 ลงวั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2541 (สหกรณการเกษตร) และมติคณะกรรมการที่ราช
พัสดุ ครั้งที่ 1/2543 ลงวันที่ 7 มกราคม 2543 (สหกรณโคนมหรือ
สถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล)

16. การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพือ่ ประกอบกิจการรานอาหาร (กรณีผูเชาเดิมขอ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา)


ขั้นตอนดําเนินการ

การดําเนินการ

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

การคิดคาเชา

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

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช

2-99

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

17. การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพือ่ กิจการตลาดนัด


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.19) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ได รั บ ยกเว น ตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 12(13))

ยกเวนการประมูล

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

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


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดู วิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.20) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(9)), 12(14) แลวแตกรณี

ยกเวนการประมูล

• ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26(6)

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช

2-100

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

19. การจัดใหเชาที่ราชพัสดุเพือ่ เปนที่ตั้งสมาคมที่มิใชองคการสาธารณกุศลตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี การกรณี การจั ด ใหเช า ที่ดิ น ราชพั สดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.21) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(10))

ยกเวนการ
ประมูล

• มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2541 ลงวันที่ 1 มิถุนายน
2541 (เฉพาะกรณีการจัดใหองคการสงเคราะหทหารผานศึกเชาที่ราช
พัสดุเพื่อปลูกสรางอาคารสํานักงานและบานพักเปนการชั่วคราว และ
กรณีการจัดใหสมาคม สโมสร หรือองคกรเอกชนที่ดําเนินการในการ
สงเคราะหชวยเหลือแกประชาชนเชาที่ราชพัสดุเปนทีต่ ั้งสมาคม สโมสร
หรือองคการ เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคที่จดทะเบียนไว

20. การจัดใหเชาอาคารราชพัสดุซึ่งตั้งอยูบนที่ดินที่มิใชที่ราชพัสดุ


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เช าอาคารราชพั สดุ โ ดยวิ ธี การไม เป ด ประมู ล
(หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 3.22) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ ง ณ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสาร
หมายเลข 2 ขอ 1(12))

ยกเวนการประมูล

• เปนกรณีที่ตองเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อขอยกเวนการประมูล

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

21. การใหเอกชนติดตั้งตูบริการหยอดเหรียญ เครื่องเติมเงินโทรศัพทมือถือ
เครื่องถายเอกสาร หรือเครื่องบริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกันในสถานที่ราชการ




ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เชา ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย างอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิด
คาตอบแทน

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

ขอแนะนํา

กรณีเอกชนขอติดตั้งเครื่องถายเอกสารในสวนราชการ ใหสวนราชการผูครอบครองใชประโยชนใน
ที่ร าชพัส ดุ เป นผู พิจารณาอนุ ญาต และใหนําสงคาตอบแทนการใชป ระโยชนในที่ร าชพัสดุเปนรายไดของ
กรมธนารักษ ตามหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0419/ว135 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2541

22. การติดตั้งอุปกรณระบบโทรศัพทพื้นฐานพกพา PCT หรือดําเนินการอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ดให เช าที่ ดิ น ราชพั ส ดุเพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)

การคิด
คาตอบแทน

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

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

23. การติดตั้งโทรศัพทสาธารณะในที่ราชพัสดุ


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ดให เช าที่ ดิ น ราชพั ส ดุเพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)

การคิด
คาตอบแทน

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

24. การดําเนินกิจการลองแพ


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ใหเช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)

การคิด
คาตอบแทน

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

ยกเวนการประมูล

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม
2539

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

25. การเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษครอบครองดูแล ยกเวนที่ราชพัสดุ
ที่ใชเปนสวนสาธารณะและอุทยาน


ขั้นตอนดําเนินการ

การดําเนินการ

• ดูวิ ธี การกรณี การจั ด ใหเช า ที่ดิ น ราชพั สดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)

การคิด
คาตอบแทน

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

26. การใชประโยชนที่ราชพัสดุเพื่อเปนหองประชุม อบรม สัมมนา และหองพัก


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี การกรณี การจั ดให เช า อาคารราชพั ส ดุ โดยวิธี การไม เป ด ประมู ล
(หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิด
คาตอบแทน

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

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

27. การจัดใหรัฐวิสาหกิจเชาที่ราชพัสดุ




ขั้นตอนดําเนินการ

การดําเนินการ

• ดูวิ ธี การกรณี การจั ด ให เชา ที่ ดิ นราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 1.6) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 (เอกสารหมายเลข 2
ขอ 1(6)

ขอแนะนํา

การจัดใหรัฐวิสาหกิจเชาที่ราชพัสดุไมตองวางหลักประกันการเชาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15 วรรคสอง

28. การจัดใหเชาเพื่อประกอบกิจการโรงเรียน


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณีการจัด ให เช า ที่ ดิน ราชพัส ดุ เพื่อประโยชนอย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2) หรือการจัดใหเชา
อาคารราชพัสดุโดยวิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิถุนายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ขอ 1.5 หรือ 2.8) สวน
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 (เอกสารหมายเลข 2
ขอ 1(6) หรือ 1(7)

ยกเวนการประมูล

• ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2539 ลงวันที่ 16 ตุลาคม
2539

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

29. การจัดใหเชาเพื่อใชในกิจการอันเปนสาธารณกุศลที่ไมมุงหากําไร


ขั้นตอนดําเนินการ
การดําเนินการ

• ดูวิ ธี ก ารกรณี การจั ด ให เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่ น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิ ถุ น ายน 2553 (ตามเอกสารหมายเลข 1 ข อ 1.4) ส ว น
ค า ธรรมเนี ย มการจั ด ให เ ช า ดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง กรมธนารั ก ษ ที่
296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 (เอกสารหมายเลข 2
ขอ 1(9)

ยกเวนการประมูล

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

30. การจัดใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางเชาที่ราชพัสดุ




ขั้นตอนดําเนินการ

การดําเนินการ

• ดูวิ ธี การกรณี การจั ด ให เชา ที่ ดิ นราชพั ส ดุ เพื่ อประโยชน อย า งอื่น โดย
วิธีการไมเปดประมูล (หมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 2)

การคิดคาเชา /
คาธรรมเนียม

• ดําเนินการตามบันทึกสํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ ที่ กค
0315/691 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 เรื่องการกําหนดอัตราคาเชา
ที่ราชพัส ดุ รายสํา นักงานกองทุ นสงเคราะหการทํ าสวนยางจัง หวั ด
นครพนม

ขอแนะนํา

การจัดใหรัฐวิสาหกิจเชาที่ราชพัสดุไมตองวางหลักประกันการเชาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15 วรรคสอง

สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

31. การบริหารจัดการทาเรือ
ลักษณะของทาเรือ
ประเภทของทาเรือที่กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีกอสราง มี 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ทาเรือระหวางประเทศ หมายถึง ทาเรือที่มีการขนถายทั้งสินคา ผูโดยสาร ฯลฯ ระหวาง
ประเทศไทยกับตางประเทศเปนหลัก เชน ทาเรือน้ําลึกสงขลา ทาเรือน้ําลึกภูเก็ต ทาเรือเชียงแสน ทาเรือ
ระนอง เปนตน
ประเภทที่ 2 ทาเรือภายในประเทศ หมายถึง ทาเรือที่มีการขนถายสินคาทั่วไป สินคาประมง ผูโดยสาร
หรื อทาเรื ออเนกประสงค ระหวา งทา เรือตาง ๆ ภายในประเทศ เชน ทาเรือโดยสารในแมน้ําเจาพระยา
ทาเรือเกาะลอยและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ทาเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ทาเรือนครพนม จังหวัด
นครพนม ฯลฯ
หลักเกณฑการบริหารจัดการทาเรือมีดังนี้
1. ทาเรือระหวางประเทศ
การดํ า เนิ น การ - เป ดประมู ล เปน การทั่ว ไปใหเอกชนเปน ผูบ ริห ารจัดการโดยมี เงื่อนไขใหจา ย
ผลประโยชนใหกระทรวงการคลัง เพื่อใหไดผูบริหารที่มีความชํานาญงานและเกิดประโยชนแกทางราชการ (ให
ดําเนินการตามหมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 1)
2. ทาเรือชายฝง
2.1 ทาเรือสาธารณะ
2.1.1 การดําเนินการ
- กรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดูแล
การใชประโยชน และกรมเจาทาจะเปนผูซอมแซมทาเรือเมื่อเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน
- การพิจารณาผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ สําหรับทาเรือภายในประเทศจะสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
มาตรา 16(3) การจัดใหมีและควบคุมทาเทียบเรือ ทาขาม เปนอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล
มาตรา 17(13) การจัดการและดูแลสถานีขนส งทั้งทางบกและทางน้ํ า เป น
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
- การพิจารณามอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเปนผูบริหารจัดการ จะเปน
การพิจารณารวมกันระหวางกรมธนารักษ จังหวัด และกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
2.1.2 เงื่อนไขในการบริหารจัดการ
ไมใหเรียกเก็บคาบริการการใชทาเรือ แตไมรวมการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติทองถิ่น อันไดแก
คาสาธารณูปโภคตาง ๆ คาน้ํา คาไฟ คารักษาความสะอาด คารักษาความปลอดภัย ที่ทองถิ่นสามารถจัดเก็บ
ไดตามอํานาจที่มีอยู
2.1.3 ขอตกลงในการเขาเปนผูบริหารจัดการ
1. ตองไมเรียกเก็บคาจอดเรือและหรือคาผูโดยสารผานทาเรือจากผูใชบริการทาเรือ
และตองไมดําเนินการจัดหาประโยชนในเชิงพาณิชยในพื้นที่ของทาเรือ
2. ตองรับภาระคาใชจาย คาสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจากการดูแลบริหารทาเรือทั้งหมด
สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช

2-107

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

3. ตองใชทาเรือซึ่งรวมทั้งสวนประกอบของทาเรือตามประเพณีนิยมปกติ และตอง
ระมัดระวังในการใชทรัพยสินดังกลาวเสมอกับที่วิญูชนจะพึงใชทรัพยสินของตน
4. ตองดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมทาเรือ รวมทั้งสวนประกอบของทาเรือใหอยูใน
สภาพเรี ย บร อยสมบู ร ณ มั่น คงแข็ งแรงโดยสม่ํา เสมอเพื่ อใหทา เรือ สามารถใช งานได เปน ปกติและมีค วาม
ปลอดภัยตอผูใชบริการ และตองรักษาความสะอาดเรียบรอยปราศจากสิ่งสกปรกรกรุงรังในบริเวณทาเรือ
5. ในกรณีทาเรือและสวนควบของทาเรือชํารุดเสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพตาม
อายุการใชงานใหผูดูแลบริหารทาเรือแจงขอทําความตกลงกับกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี เพื่อทําการ
บูรณะซอมแซม
6. ถา จะดั ดแปลง ตอเติม รื้อถอนทาเรือ หรือทําการปลูกสรางสิ่งใด ๆ ลงในที่ดิน
บริเวณทาเรือจะตองรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษเปนหนังสือกอนจึงจะทําได โดยการดําเนินการจะตอง
ประสานและตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสวนราชการที่เกี่ยวของดวย และใหถือวา
บรรดาสิ่งปลูกสรางที่ทําลงไปในที่ดินบริเวณทาเรือก็ดีหรือดัดแปลงตอเติมในทาเรือก็ดี ใหถือเปนที่ราชพัสดุ
ทั้งนี้ ในการดัดแปลงตอเติมจะตองไมกอใหเกิดการกีดขวางสําหรับกิจการคมนาคมทางน้ํา และจะตองแจงให
กรมธนารักษทราบตามแบบที่กรมธนารักษกําหนดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จเพื่อจะได
ดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุตอไป
7. กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และหรือกรมธนารักษ จะเขาตรวจสอบ
ทรัพยสินที่อนุญาตใหดูแลบริหารเปนครั้งคราวในเวลาและระยะอันควร
8. เมื่อเลิกใชประโยชนในที่ราชพัสดุดังกลาวจะตองสงคืนกรมธนารักษภายใน 30 วัน
นับแตวันที่เลิกใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้น
9. หากมิไดใชประโยชนในที่ราชพัสดุดังกลาวหรือใชประโยชนไมครบถวนตามที่ไดรับ
อนุญาตภายในกําหนด 3 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครองที่ราชพัสดุ จะถือวาสละสิทธิ์การใช
ที่ราชพัสดุที่ไดรับอนุญาตทั้งหมดหรือบางสวนที่ยังมิไดใชประโยชน นับแตวันที่ครบกําหนดโดยกรมธนารักษ
จะนําที่ราชพัสดุดังกลาวไปใชประโยชนของทางราชการในกรณีอื่นตอไป
10. หากมีการใชที่ราชพัสดุดังกลาวผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตหรือเขาครอบครองใช
ประโยชนโดยมิไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษกอน จะตองสงคืนภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหสงคืน
ที่ราชพัสดุนั้นจากกรมธนารักษ
11. นอกจากเงื่อนไขในขอ 1 ถึงขอ 10 ดังกลาวขางตน จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและกฏหมายของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีโดยเครงครัดทุกประการ
2.2 ทาเรือพาณิชย
2.2.1 การดําเนินการ
- ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารจัดการ (ดําเนินการตามหมวด 2 สวนที่ 3 ขอ 1)
- การพิจารณาผูบริหารจัดการทาเทียบเรือ สําหรับทาเรือภายในประเทศจะสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
มาตรา 16(3) การจัดใหมีและควบคุมทาเทียบเรือ ทาขาม เปนอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล
มาตรา 17(13) การจัดการและดูแลสถานีขนส งทั้งทางบกและทางน้ํ า เป น
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
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- การพิจารณามอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเปนผูบริหารจัดการ จะเปน
การพิจารณารวมกันระหวางกรมธนารักษ จังหวัด และกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
2.2.2 การคิดคาเชาคาธรรมเนียม ตามคําสั่งกรมธนารักษที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่
29 มิถุนายน 2553 ดังนี้
- กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการบริหารจัดการ ใหคิดคาเชา
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอัตรารอยละ 50 ของรายไดจากการบริหารจัดการกอนหักคาใชจายโดย
ไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม
- กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปเปดประมูลหาผูบริหารจัดการแทน ใหคิด
คาเชาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอัตรารอยละ 50 ของคาเชาที่ทางราชการกําหนดใหเรียกเก็บจาก
เอกชนผูประมูลได สวนคาธรรมเนียมใหเรียกเก็บโดยกรมธนารักษและกรมเจาทาจะรวมกันกําหนดตามความ
เหมาะสม
- สําหรับพื้นที่บริเวณนอกจากทาเรือที่ใชเพื่อประโยชนตอเนื่องกับทาเรือ เชน ลาน
จอดรถ การจัดใหเชาใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2552 และใชอัตราคาเชาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามคําสั่ง 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิถุนายน 2553
2.2.3 เงื่อนไขในการบริหารจัดการ
- ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูบริหารจัดการ เพื่อประโยชนในการดูแลรักษา
ความสะอาดและความเรียบรอยตามอํานาจหนาที่
- การจัดเก็บประโยชนเพื่อนํารายไดมาบริหารทองถิ่นใหเกิดความเจริญตามวัตถุประสงค
ของการจัดสรางทาเรือ
- การใช ทา เที ย บเรือตองไมเปน การอนุญ าตใหเอกชนรายใดรายหนึ่งเข าใชเปน การ
ผูกขาด
- พื้น ที่ บริ เ วณนอกจากทาเรือที่ใชเพื่อประโยชนตอเนื่องกับทาเรือ เชน ลานจอดรถ
อาคารประกอบ การจัดใหเชาจะดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
- เรือของทางราชการสามารถเขาจอดเทียบทาไดโดยไมตองเสียคาใชจาย
2.2.4 ขอตกลงในการเขาเปนผูบริหารจัดการ
1. ชํา ระค า เช า ใหแกทางราชการในอัตรารอยละ 50 (หาสิบ ) ของผลประโยชนที่
จัดเก็บไดจากการบริหารจัดการทาเรือทั้งหมดกอนหักคาใชจายภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน พรอมกับยื่นบัญชี
แสดงรายรับของเดือนนั้นดวย และจะจัดสงบัญชีรายรับในการบริหารจัดการทาเรือในแตละปงบประมาณให
กรมธนารักษเพื่อตรวจสอบอยางชาไมเกินเดือนธันวาคมของทุกปตลอดอายุสัญญาเชา
2. ในการบริหารจัดการทาเรือจะไมดําเนินการในลักษณะจัดใหเอกชนรายใดไดรับสิทธิ
ผูกขาดในการใชทาเรือเพียงรายเดียว และจะไมนําทาเรือทั้งหมดไปใหผูอื่นเชาชวงหรือบริหารจัดการโดย
เด็ดขาด
ในกรณีที่ประสงคจะนําที่ราชพัสดุที่ใชประโยชนเกี่ยวกับกิจการทาเรือ เชน ลานจอด
รถยนต หรืออาคารประกอบไปใหผูอื่นเชาชวงหรือบริหารจัดการจะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร
จากกรมธนารักษกอนจึงจะดําเนินการได ถาฝาฝนกรมธนารักษมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาไดทันที
3. ยินยอมใหเรือของทางราชการเขาใชทาเรือไดตลอดเวลาโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ
ทั้งสิ้น
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4. ตองใชทาเรือตามประเพณีนิยมปกติ และระมัดระวังเสมอดวยวิญูชนพึงสงวน
ทรัพยสินของตนเอง และจะไมยินยอมใหผูอื่นใชทาเรือเพื่อการใด ๆ อันเปนที่นารังเกียจ หรือกอใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญแกประชาชนหรือในบางประการที่นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทาเรือและจะไมกระทําการใด ๆ
ในลักษณะที่กอใหเกิดการกีดขวางการคมนาคมทางน้ําโดยเด็ดขาด
5. จัดใหมีการดูแลบํารุงรักษาทาเรือใหมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและใชการไดตลอดอายุ
สัญญาเชา และเปนผูรับผิดชอบซอมแซมบํารุงรักษา ทั้งการซอมแซมเล็กนอยและการซอมแซมใหญเพื่อรักษา
ทาเรือตลอดจนเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ใหคงอยูในสภาพเรียบรอย มั่นคงปลอดภัย และสามารถใชงานได
เปนปกติตลอดอายุสัญญาเชา โดยผูเชาตองเปนผูออกคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมเองทั้งสิ้น
6. ยิ น ยอมให กรมธนารั กษ และหรื อกรมการขนสงทางน้ําและพาณิ ช ยนาวี เข า
ตรวจสอบทาเรือในเวลาและระยะอันสมควร และหากตรวจพบความเสียหายหรือความชํารุดบกพรองผูเชา
ตองซอมแซมใหอยูในสภาพดีดังเดิมภายใตเงื่อนไขและระยะเวลาที่กรมธนารักษกําหนด ทั้งนี้ การซอมแซม
เชนวานั้นไมคํานึงวาจะเปนการซอมแซมเล็กนอยหรือซอมแซมใหญ และจะตองเปนผูออกคาใชจายในการ
ซอมแซมเองทั้งสิ้น
ในกรณีที่ไมไดดําเนินการซอมแซมภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กรมธนารักษกําหนด
ให กรมธนารั กษ แ ละหรื อบุ คคลที่ กรมธนารัก ษกําหนดเขาดําเนิน การซ อมแซมไดทัน ที โดยจะเปน ผูออก
คาใชจายในการซอมแซมดังกลาวเองทั้งสิ้น
7. จัดใหมีการควบคุมดูแลการใชทาเรือและรักษาความสะอาดเรียบรอย ปราศจาก
สิ่งสกปรก รกรุงรังตลอดอายุสัญญาเชา โดยมุงเนนถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูใชทาเรือเปนหลัก
8. ต องรั บ ผิ ดชอบตอ อุปทวเหตุห รือภยั น ตรายหรือ ความเสีย หายใดๆที่เกิ ดขึ้น กั บ
บุคคลภายนอก เพราะการบริหารจัดการทาเรือและรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือ
อุปกรณตาง ๆ หรือทรัพยสินของกรมธนารักษหรือกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีที่มีอยูในบริเวณทาเรือ
9. ตองนําทาเรือพรอมอาคารและเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ไปประกันวินาศภัยทุกชนิด
ไวกับบริษัทประกันภัยที่กรมธนารักษเห็นชอบ โดยยินยอมชําระเบี้ยประกันภัยในนามกระทรวงการคลังเปน
ผูเอาประกันและผูรับประโยชนมีวงเงินเอาประกันไมต่ํากวามูลคาของทาเรือและเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ตลอด
อายุสัญญาเชา ทั้งนี้ โดยจะดําเนินการประกันวินาศภัยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ทําสัญญาเชา
เปนตนไป
10. บรรดาทรั พ ย สิ น ใด ๆ ที่ นํ า มาใช ใ นการบํ า รุ ง รั ก ษา ซ อ มแซม หรื อ ต อ เติ ม
ดัดแปลง ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังทั้งสิ้น
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สวนที่ 9 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ
1. กรณีองคกรอื่นของรัฐขอใชที่ราชพัสดุ


ขั้นตอนดําเนินการ

1

• ตรวจสอบรวบรวมขอมูล / รังวัดจัดทําแผนที่

2

• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการในการนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุ

3


• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชาหรืออนุญาตใหใช
• จัดทําสัญญาเชาหรือหนังสืออนุญาตใหใชทรี่ าชพัสดุ

คําแนะนํา

1 ตรวจสอบรวบรวมขอมูล / รังวัดจัดทําแผนที่

เมื่อองคกรอื่นของรัฐแจงความประสงค
ในการขอใชที่ราชพัสดุ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติ(ในกรุงเทพมหานคร)ไดรับคําขอแลว หรือในจังหวัดอื่นเมื่อผูวาราชการ
จังหวัดใหความยินยอมแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับที่ราชพัสดุบริเวณที่ขอใช เชน เนื้อที่ การครอบครอง
ใชประโยชน (กรณีที่ราชพัสดุอยูในความครอบครองของสวนราชการ จะตองขอความยินยอมจากสวนราชการ
ผูครอบครองใชประโยชนกอน)
1.2 สํารวจรังวัดและจัดทําแผนที่แสดงขอบเขต และแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินราชพัสดุ
ที่จะดําเนินการ
1.3 ตรวจสอบสถานะในเบื้องตนของหนวยงานวาเปนหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นของรัฐ
โดยพิจารณาจากคํานิยามตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และ
จัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชน
ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 กฎหมายจัดตั้งของหนวยงานนั้น ๆ กฎระเบียบ หนังสือเวียนและหลักการที่
เกี่ยวของ หากมีสถานะเปนหนวยงานของรัฐ ใหพิจารณาเชนเดียวกับกรณีกระทรวง ทบวง กรม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขอใช แตหากมีสถานะเปนองคกรอื่นของรัฐใหดําเนินการตามขอ 1.4 ตอไป
สวนที่ 9 ขอ 1 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ - กรณีขอใช

2-111

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 2

1.4 ตรวจสอบมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุเกี่ยวกับการอนุมัติใหองคกรอื่นของรัฐใชหรือใหเชา
ที่ราชพัสดุ ซึ่งจากขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2554 ไดมีมติสรุปไดดังนี้
- การใหใชโดยมีเงื่อนไข จํานวน 8 ราย ไดแก องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ย วอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) สถาบัน พิพิธ ภัณ ฑการเรีย นรูแ หงชาติ(องคการมหาชน)
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน)(พอช.) องคการสงเคราะหทหารผานศึก(อผศ.)(เฉพาะที่ตั้ง
สํานักงานและบานพัก) สํานักงานสงเสริมวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) สาขาเชียงใหม(อาคารราชพัสดุ) และเพิ่มเติม (ที่ดินราชพัสดุ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- การใหเชา จํานวน 8 ราย ไดแก สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน)(สทอภ.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.)
กองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ(สสส.) องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ส.ส.ท.) สํ านักงานพัฒ นาการวิ จัยการเกษตร(องคการมหาชน) สํานักงานบริห ารและพัฒนาองคความรู
(องคการมหาชน)(สบร.) ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ สาขาเชียงใหม สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ
(องคการมหาชน)(สดร.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
หากคณะกรรมการที่ราชพัสดุไดมีมติใหใชหรือใหเชาแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติขามไปดําเนินการ
ตามขอ 3 แตหากคณะกรรมการที่ราชพัสดุยังไมเคยมีมติใหใชหรือใหเชา ใหดําเนินการตามขอ 1.5 ตอไป
1.5 ตรวจสอบเอกสารที่แสดงฐานะทางการเงิน รายได และผลประกอบการตามอํานาจหนาที่
ของหนวยงานยอนหลัง 3 ป (ถาไมมีใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อลงนามในหนังสือแจง
หน วยงานเพื่ อขอข อมู ลดั งกล าว) แล วนําผลการตรวจสอบมาประกอบการพิจารณาในเบื้องตนวาควรจะ
อนุญาตใหใชหรือใหเชา โดยในการพิจารณาอนุญาตใหองคกรอื่นของรัฐใชที่ราชพัสดุ ใหคํานึงถึงวัตถุประสงค
ในการดําเนินการ หรือการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน รายไดและความสามารถในการจัดหารายได
ของผูขอใชที่ราชพัสดุ รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดแกทางราชการเปนสําคัญ

2 การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการในการนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุ

เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติไดตรวจสอบและรวบรวมขอมูลตาม 1 เสร็จเรียบรอยแลว ใหจัดทําบันทึก
เสนอผูมีอํานาจเพื่ออนุมัติหลักการในการนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนที่จะอนุญาตใหองคกรอื่นของรัฐใชหรือใหเชาที่ราชพัสดุ จากนั้นใหสงเรื่องใหสํานักกฎหมายดําเนินการ
นําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณาตอไป

3

การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชาหรืออนุญาตใหใช /จัดทํา
สัญญาเชาหรือหนังสืออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุ

เมื่ อ คณะกรรมการที่ ร าชพั ส ดุ ไ ด อ นุ มั ติ ใ ห อ งค ก รอื่ น ของรั ฐ ใช ห รื อ เช า ที่ ร าชพั ส ดุ แ ล ว
ใหดําเนินการดังนี้
3.1 กรณีอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุ
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติรวบรวมเอกสารหลักฐานแลว เสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุญาตใหใช
ที่ราชพัสดุตามมาตรฐานที่กรมธนารักษกําหนด พรอมทั้งแจงใหองคกรอื่นของรัฐที่ขอใชมารับทราบแนวเขตฯ
และรับหนังสืออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุ จากนั้นใหหมายเหตุการอนุญาตในทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดและ
ทะเบียนที่ราชพัสดุกลาง พรอมบันทึกขอมูลในระบบงานทะเบียนที่ราชพัสดุตอไป
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3.2 กรณีการเชา ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
(1) อนุมัติจัดใหเชา โดยในบันทึกเสนอใหกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน คาเชา คาธรรมเนียมการ
จัดใหเชา คาธรรมเนียมรังวัด ตามคํ าสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553
ระยะเวลาการเชาตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และ
เงื่อนไขอื่นที่จําเปน เปนตน
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุนั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมจัดใหเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อให
ผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
(หมายเหตุ การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุไมตองวางหลักประกันการเชาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15 วรรคสอง)
(2) ลงนามแจงใหองคกรอื่นของรัฐมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจงใหระบุ
ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไข และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อใหองคกรอื่น
ของรัฐไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวน พรอมทั้งจัดทําสัญญา และ
จัดทําบัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งบันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียนรายตัวผูเชาตอไป
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2. กรณีองคกรอื่นของรัฐขอเชาที่ราชพัสดุ


ขั้นตอนดําเนินการ

1



• ตรวจสอบรวบรวมขอมูล / รังวัดจัดทําแผนที่
• ตรวจสอบสภาพอาคาร (กรณีจัดใหเชาอาคาร)

2

• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา

3

• แจงองคกรอื่นของรัฐที่ขอเชา

คําแนะนํา

1 การตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคารและรวบรวมขอมูล

ให
เจาหนาที่ผูป ฏิบัติตรวจสอบแปลงที่ดินราชพัสดุที่ยื่นขอเชา รังวัดจัดทําแผนที่ และรวบรวมขอมูล ตา ง ๆ
เชน การไดมา เอกสารสิทธิ์ สภาพทําเลที่ดิน ความเหมาะสมและศัก ยภาพที่ดิน ขอจํากัดดานกฎหมาย
(กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน
กฎหมายปาไม ฯลฯ) และขอจํากัดอื่น (แผนพัฒนาจังหวัด) เปนตน กรณีการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุ ให
ดําเนินการตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุที่ยื่นขอเชาวามีเนื้อที่ปลูกสราง เนื้อที่ใชสอย ราคาคากอสราง
ราคาคาเสื่อมสภาพ จํานวนชั้น จํานวนหลัง/คูห าเทาใด และรวบรวมขอมูล ตาง ๆ เชน ที่ตั้ง การไดมา
สภาพทําเลที่ดิน วัตถุประสงคการเชา ความมั่นคงแข็งแรง ความเหมาะสมและศักยภาพอาคารดวย

2 การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดใหเชา

ในการบันทึกเสนอเพื่อขออนุญาตจัดให
เชานั้น ใหเจาหนาที่กําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน คาเชา คาธรรมเนียมการจัดใหเชา คาธรรมเนียมรังวัด ตาม
คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ระยะเวลาการเชา กําหนดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 และเงื่อนไขอื่นที่จําเปน เปนตน
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตการจัดใหเชาอาคารราชพัสดุนั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึก
แสดงวิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมจัดใหเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตการจัดใหอาคารราชพัสดุเพื่อให
ผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
สวนที่ 9 ขอ 2 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ – กรณีขอเชา
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หมวด 2

หมายเหตุ การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ไมตอง
ดําเนินการประมูลตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ประโยชน ใ นที่ ร าชพั ส ดุ พ.ศ. 2545 ข อ 26(4) และไม ต อ งวางหลั ก ประกั น การเช า ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15 วรรคสอง

3

การแจงองคกรอื่นของรัฐที่ขอเชา เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติใหเชาแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ

ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหองคกรอื่นของรัฐมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจง
ใหระบุระยะเวลาในการมารับเงื่อนไข และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อให
องคกรอื่นของรัฐไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวน พรอมทั้งจัดทํา
สัญญา และจัดทําบัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้งบันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียนรายตัวผูเชาตอไป

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารปกครอง ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา ใช และจั ด หา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ขอ 2, ขอ 15
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 7
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เรื่อง
หลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2547 วันพุธที่ 29 กันยายน 2547
5. มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2548 วันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2548
6. มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2550 วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2550
7. มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2551 วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551
8. มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2552 วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552
9. มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2552 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552
10. มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2553 วันจันทรที่ 13 กันยายน 2553
11. มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 2 มีนาคม 2554
12. บั น ทึ ก กลุม งานกฎหมาย ที่ กค 0317/10 ลงวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ 2549 เรื่ อ ง
หนวยงานของรัฐขอใชที่ราชพัสดุ
13. บทความทางวิชาการเรื่องการพิจารณาใหองคกรอื่นของรัฐใชที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ. 2545 (โดยนายอรุณชัย ภัทรานนท เผยแพรใน intranet กรมธนารักษเมื่อวันที่
3 มิถุนายน 2554)
14. บทความทางวิชาการเรื่องหนวยงานในกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ (โดยนายชัยนะ อักษรพันธ
เผยแพรในวารสารธนารักษ ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2551)

สวนที่ 9 ขอ 2 การจัดใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุ – กรณีขอเชา
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หมวด 3

3

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการบริหารสัญญาและดําเนินการตาง ๆ
ระหวางการเชา
สวนที่ 1 กรณีการเชาที่ดินราชพัสดุ
1. การตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ
 ขั้นตอนดําเนินการ

1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• รังวัดจัดทําแผนที่

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา

สวนที่ 1 ขอ 1 การตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ

3-1

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ



หมวด 3

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) / บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผู ป ฏิ บั ติ อา นข อความในคํ า ขอเพื่ อตรวจสอบความถูก ตองวาเปน ไปตามความประสงคห รือไม (ดูห นังสื อ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอใหตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและบันทึกคําขอได (ในการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
หมายเหตุ
กรณีเปนการตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยหรือประกอบการเกษตรที่ครบกําหนดอายุ
สัญญาเชาตามที่ไดอนุมัติหลักการใหตออายุสัญญาทั้งแปลงหรือทั่วทุกเขต/อําเภอ ไมตองดําเนินการใน
ขั้นตอนที่ 1 (รับคําขอ) โดยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติเริ่มดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 (ตรวจสอบขอมูลการเชา)

1.2 ตรวจสอบขอมูลการเชา ดังนี้
- ทะเบียนรายตัวผูเชา
- ขอมูลสถานะผูเชา
- ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน ระยะเวลาการเชา วัตถุประสงคการเชา การชําระคาเชา
คาภาษี เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู
- ขอจํ า กัดด า นกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน)
- เงื่ อ นไขพิ เ ศษ (เช น กํ า หนดเงื่ อ นไขให ผู เ ช า ต อ งก อ สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลังภายในระยะเวลากี่ป)
- การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน
- อัตราคาเชาจะตองมีการปรับปรุงใหมหรือไม

2 รังวัดจัดทําแผนที่

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแผนที่แสดงเขตเชา โดยในกรณีที่มี
ความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไว
เกินกวา 5 ปแลว ใหเจาหนาที่ดําเนิน การตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่เขตเชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาดวย
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 159 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540) หากไมมีความจําเปนที่จะตอง
ตรวจสอบเนื้ อที่เ ช า ใหม หรื อแผนที่ เ ขตเชาจัดทําไวไมเกิน 5 ป ไมตองดําเนิน การในขั้นตอนนี้ โดยให
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ตอไป

สวนที่ 1 ขอ 1 การตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ
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3

หมวด 3

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา เมื่อ เจา หนา ที่ไ ดต รวจสอบรวบรวม

ข อมู ล ต า ง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจารณาอนุญาตใหตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ โดยเจาหนาที่จะตองพิจารณาเสนอ
วาจะตออายุสัญญาเชาไดหรือไม ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร ถาสมควรใหตออายุสัญญาเชามีเหตุผลอะไร ตอง
กําหนดเงื่อนไขอะไรบาง เชน
- ระยะเวลาการเชา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
- วัตถุประสงคการเชา
- อัตราคาเชาแตละชวงเวลาที่ชัดเจน
- คาธรรมเนียมการตออายุสัญญา (หรือไดรับยกเวนเพราะเหตุใด)
- คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี)
- เงินประกันสัญญาเชาเพิ่ม (ถามี)
- เงินภาษีบํารุงทองที่ (ถามี)
- เงินอื่น ๆ (ถามี)
- เงินคางชําระ (ถามี)
- เงื่อนไขพิเศษและหรือเงื่อนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี)
- เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
นอกจากนี้ ในการพิ จารณาเสนอความเห็ น ต อผู มี อํ านาจอนุ ญาตนั้ น จะต องชี้ แจงเหตุ ผ ล
ประกอบดวยวา มีขอจํากัดใด ๆ ในการตออายุสัญญาเชาที่ดินรายนี้หรือไม เพียงใด
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตตออายุสัญญาเชาที่ดินนั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ แนบทายบันทึกขออนุญาตตออายุสัญญาเชาที่ดินเพื่อใหผูมีอํานาจ
พิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
3.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจง
ใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไข และในการบันทึกคํายินยอม
ให ใ ส เ งื่ อนไขที่ กํ า หนดให ค รบถ ว นเพื่ อให ผู เช า ได อ า นและทํ า ความเข า ใจใหถู ก ต อง แล ว เรี ย กเก็ บ คา เช า
คาธรรมเนียม และเงินอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจัดทําสัญญาเชาหรือหมายเหตุตอทายสัญญาเชาใหเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาเชาและทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง ทั้งนี้ ในการจัดทําสัญญาเชาในแตละกรณีใหใชแบบสัญญาเชา
และแบบบั น ทึ ก ต อ ท า ยสั ญ ญาเช า ให เ ป น ไปตามหนั ง สื อ กรมธนารั ก ษ ที่ กค 0304/ว 107 ลงวั น ที่
16 ธันวาคม 2553

สวนที่ 1 ขอ 1 การตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ
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หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
3. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 29 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2534 เรื่องการใช
ประโยชนในที่ดินราชพัสดุนอกเหนือจากการอยูอาศัย
4. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 31 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2534 เรื่องการตออายุ
สัญญาเชาที่ราชพัสดุรายองคการปกครองสวนทองถิ่น
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0408/ว 11 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2535 เรื่องการแจงไมตอ
อายุสัญญาเชาที่ราชพัสดุ
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 27 ลงวันที่ 18 มกราคม 2537 เรื่อง การสงขอมูล
ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 426 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2539 เรื่องการตออายุ
สัญญาเชาที่ราชพัสดุ
8. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 30 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2541 เรื่อง การตออายุ
สัญญาเชาที่ราชพัสดุ
9. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0401/ว 58 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2542
10. บันทึกกรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0318/ว 95 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549
11. หนังสือกรมธนารักษ ดวนมาก ที่ กค 0304/ว 107 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553

สวนที่ 1 ขอ 1 การตออายุสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ
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หมวด 3

2. การขอโอนสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• รังวัดจัดทําแผนที่

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต และแจงผูโอน/ผูรับโอน

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขอโอนและรั บโอนสิ ทธิ การเช าที่ ราชพั สดุ แบบ จป 3901) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและบันทึก
คําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
ขอพึงระวัง
 กอนยื่นคําขอ
1. ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูขอโอนสิทธิ (ผูเชา) ในเบื้องตนกอนวามีคาเชา
คางชําระหรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน
2. ใหเจาหนาที่ตรวจสอบความเกี่ยวของของผูโอน-ผูรับโอน เชน บุตร คูสมรส ฯลฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาคิดคาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ
 ใหบันทึกในคําขอวาระหวางผูขอโอนหรือผูขอรับโอนสิทธิการเชาจะใหบุคคลใดเปนผูชําระ
คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ หากไมมีการบันทึกไวผูรับโอนสิทธิตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมการโอนสิทธิ
การเชา (ดูคําแนะนํากรมธนารักษ ที่ 1/2523 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2523)

สวนที่ 1 ขอ 2 การขอโอนสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ
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หมวด 3

1.2 ตรวจสอบขอมูลการเชา ดังนี้
1) สถานะผูเชา เชน วัตถุประสงคการเชา/ระยะเวลาการเชา/อัตราคาเชาในปจจุบัน
การปฏิบัติผิดสัญญา การคางชําระคาเชาหรือเงินอื่น ๆ การนําสิทธิการเชาที่ดินไปผูกพันเงินกู การนําไปใหเชาชวง
หรือจัดหาประโยชนการปฏิบัติตามเงื่อนไขผูกพันตอเนื่องหรือเงื่อนไขพิเศษ (เชน มีเงื่อนไขใหผูเชาตองปรับปรุง
อาคารบนที่ดินเปนอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง) เปนตน
2) ขอจํากัดดานกฎหมาย เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม ขอบัญญัติทองถิ่น เปนตน
3) ขอจํากัดอื่น เชน นโยบายของจังหวัด กรมธนารักษ รัฐบาล หรือหนวยงานอื่น
รวมทั้งการรองเรียนในแปลงดังกลาว
4) ขอเท็จจริงของแปลงที่เชา เชน สิ่งปลูกสรางบนที่ดิน ลักษณะการใชประโยชน
บนที่ดิน สภาพทําเล ราคาประเมินที่ดิน จํานวนเนื้อที่ที่เชา

2

รังวัดจัดทําแผนที่ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแผนที่แสดงเขตเชา โดยในกรณีที่มี

ความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไว
เกินกวา 5 ปแลว ใหเจาหนาที่ดําเนิน การตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่เขตเชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาดวย
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 159 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540) หากไมมีความจําเปนที่จะตอง
ตรวจสอบเนื้ อที่เ ช า ใหม หรื อแผนที่ เ ขตเชาจัดทําไวไมเกิน 5 ป ไมตองดําเนิน การในขั้นตอนนี้ โดยให
ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ตอไป

3 กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต และแจงผูโอน/ผูรับโอน

เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการ

ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจารณาอนุญาตใหโอนสิทธิการเชาที่ดิน โดยดําเนินการดังนี้
 สรุปขอมูลสถานะของผูเชา ขอจํากัดดานกฎหมาย และดานอื่น ๆ รวมทั้งขอเท็จจริง
ของแปลงที่เชา (ขอโอนสิทธิการเชา) เทาที่จําเปนและสําคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบตอการพิจารณาตัดสินใจอนุญาต
หรือไมอนุญาตของผูมีอํานาจ
 เสนอเหตุผลประกอบวา เห็นควรอนุญาตหรือไมเพียงใด ดวยเหตุผลอะไร
 ในทายบันทึกควรกําหนดเงื่อนไขใหผูโอนและหรือผูรับโอนจะตองปฏิบัติใหครบถวนใน
ประเด็นที่สําคัญ เชน ระยะเวลาการเชา (ตั้งแตเมื่อไร ถึงเมื่อไร) อัตราคาเชาที่ตองชําระ (หรือแตละชวงถามีการ
ปรับปรุง) คาธรรมเนียมโอนสิทธิการเชา คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกันสัญญาเชา การปฏิบัติตามเงื่อนไข
ผูกพันตอเนื่อง หรือเงื่อนไขพิเศษ เปนตน
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขอโอนสิทธิการเชาที่ดินนั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกแสดงวิธีการ
กําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมโอนสิทธิการเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตโอนสิทธิการเชาเพื่อใหผูมีอํานาจ
พิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย

สวนที่ 1 ขอ 2 การขอโอนสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ
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ขอพึงระวัง
 การกํา หนดเงื่อนไขตา ง ๆ เพื่อ ขออนุญ าตโอนสิทธิการเชาจะตองกํา หนดเงื่อนไขที่สําคัญ
ใหค รบถว น เพราะจะมีผ ลผูก พัน ตอ ผูร ับ โอนที ่จ ะเปน ผูเ ชา ตอ ไปในอนาคต และเพื่อ ให
เจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูขอรับโอนได
 การวางเงินประกันสัญญาเชาใหวางเทากับคาเชา 1 ป (โดยรวมคาเชาชวง)
 หากผลการตรวจสอบรั ง วั ด มี เ นื้ อ ที่ เ พิ่ ม /ลด จะต อ งปรั บ ค า เช า ให เ ป น ไปตามสภาพการ
ครอบครองจริง และเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดใหเชาเทากับคาเชา 2 ป เฉพาะเนื้อที่สวนที่เพิ่ม
โดยใหผูโอนเปนผูชําระคาธรรมเนียมดังกลาว
 หากผูเชาขอโอนสิทธิการเชาและขอเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาที่ราชพัสดุในคราวเดี ยวกัน
หรือภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่ขอโอนสิทธิการเชา หรือเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชา ให
คิดคาธรรมเนียมในอัตราที่ใหประโยชนแกทางราชการสูงสุด

3.2 ลงนามแจ งให ผู ขอรับ โอนมารับ ทราบและบัน ทึกคํายิน ยอมรับ ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดย
หนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและชําระเงิน
รวมทั้งการวางหลักประกันสัญญาเชาที่ผูรับโอนสามารถนํามาวางเปนหลักประกันไดตามระเบียบ และในการ
บันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนใหผูโอนและผูรับโอนไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง
แลวเรียกเก็บคาเชา คาธรรมเนียมโอน และเงินอื่น ๆ (ถามี) และจัดทําสัญญาเชา บัตรประจําตัวผูเชา
ใบสําคัญแสดงการเชา รวมทั้งทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง ทั้งนี้ ใหแจงผูโอนและผูรับโอนดําเนินการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บาน ณ สํานักงานที่ดิน ที่ตั้งแปลงโอนสิทธิการเชานั้นดวย (ตามขอความในแบบ
จป. 3901/1 ขอ 5)
นอกจากนี้ใหแจงผูขอโอนมาขอรับหลักประกันสัญญาเชาคืน ถากรณีหลักประกันสัญญาเชาเปน
เงินสดใหนําหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่วางเปนหลักประกันสัญญาเชา (กรณีสูญหายตองมีใบแจงความของสถานีตํารวจ)
มายื่นขอรับเงินคืนภายหลังผูรับโอนปฏิบัติตามเงื่อนไขและชําระเงินตาง ๆ ครบถวนแลว

สวนที่ 1 ขอ 2 การขอโอนสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ
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กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 9 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2530 เรื่องการโอนสิทธิการ
เชาชวงที่ราชพัสดุ
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 24 ลงวันที่ 25 กันยายน 2534 เรื่องตอบขอหารือ
เกี่ยวกับอัตราคาเชาคาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 27 ลงวันที่ 18 มกราคม 2537 เรื่องการสงขอมูล
ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 878 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 เรื่องการโอนสิทธิ
การเชาและขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
8. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 239 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 เรื่องการโอนสิทธิ
การเชาที่ราชพัสดุ
9. บันทึกสํานักบริหารที่ราชพัสดุ 1 ที่ กค 0312/ว 3 ลงวันที่ 9 เมษายน 2555

สวนที่ 1 ขอ 2 การขอโอนสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ

3-8

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

3. การขอเชาที่ดินราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• ตรวจสอบลําดับทายาท / รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• รังวัดจัดทําแผนที่

3

• ปดประกาศการขอเชา

4

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอเชา

คําแนะนํา
1 ตรวจสอบลําดับทายาท /รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 ตรวจสอบลําดับทายาท ใหเจาหนาที่ตรวจสอบลําดับทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิยื่นคํารองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629 ซึ่งมี 6 ลําดับ แตละลําดับมีสิทธิไดรับมรดกกอนหลังดังตอไปนี้
1) ผูสืบสันดาน
2) บิดามารดา
3) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
4) พี่นองรวมบิดา หรือรวมมารดาเดียวกัน
5) ปู ยา ตา ยาย
6) ลุง ปา นา อา
ทั้งนี้ คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูถือเปนทายาทโดยธรรม โดยมีฐานะเปนทายาทเชนเดียวกันกับลําดับแรก
หากผูยื่นคํารองเปนทายาทโดยธรรมโดยใชหลักเกณฑการพิจารณาขางตน ใหเจาหนาที่ดําเนินการรับคําขอไวตอไป
1.2 รับคําขอ ใหเจาหนาที่กรอก(พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด (ดูแบบ
คํ าขอเช าที่ ราชพั ส ดุ แทนผู เช าเดิ มที่ ถึงแกกรรม แบบ จป. 3903) และกอนที่ผูขอเชาจะลงนามในคําขอ
ให เจาหนาที่ผูปฏิบัติอา นข อความในคํ าขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
สวนที่ 1 ขอ 3 การขอเชาที่ดินราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
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หมวด 3

1.3 ตรวจสอบขอมูลการเชา ดังนี้
- ทะเบียนรายตัวผูเชาเดิม
- ขอมูลสถานะผูเชาเดิม
- ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน ระยะเวลาการเชา วัตถุประสงคการเชา การชําระคาเชา
คาภาษี เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู
- ข อ จํ า กั ด ด า นกฎหมายต า ง ๆ (เช น กฎหมายผั ง เมื อ ง กฎหมายควบคุ ม อาคาร
กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม)
- เงื่ อ นไขพิ เ ศษ (เช น กํ า หนดเงื่ อ นไขให ผู เ ช า ต อ งก อ สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลังภายในระยะเวลากี่ป)
- การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน
- การตรวจสอบอั ตราคาเชาที่กําหนดใหผูเชาเดิมชําระวาจะตองมีการปรับ ปรุงอัตรา
คาเชาใหมหรือไม

2

รังวัดจัดทําแผนที่ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแผนที่แสดงเขตเชา โดยในกรณีที่มี

ความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไวเกิน
กวา 5 ปแลว ก็ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่เขตเชาดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่
กค 0406/ว 159 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540) หากไมมีความจําเปนที่จะตองตรวจสอบเนื้อที่เชาใหม
หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไวไมเกิน 5 ป ไมตองดําเนินการในขั้นตอนนี้ โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ตอไป
ขอพึงระวัง
1. ต องตรวจสอบการเป น ทายาทใหชัดเจนวามี กี่คน จัดลําดับ ทายาทใหถูกตองตามสิทธิแห ง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีผูจัดการมรดกหรือไม มีพินัยกรรมหรือไม ทายาทคนใดสละ
สิทธิการเชา ทายาทคนใดเปนเจาของกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน หรือบุคคลอื่นที่มิใช
ทายาทไดครอบครองปลูกบานอาศัยบนที่ดิน มีการใหเชาชวงหรือใหบุคคลอื่นใชประโยชนบนที่ดิน
หรือไม
2. บุตรบุญธรรมเปนทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1629(1)
และมีสิทธิขอเชาแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรมตามนัยกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 29
3. ผูรับพินัย กรรมมิใชทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ชย มาตรา 1629
จึงไมมีสิทธิขอเชาแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรมตามนัยกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 29

สวนที่ 1 ขอ 3 การขอเชาที่ดินราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
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3

หมวด 3

ปดประกาศขอเชา เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลว หากพิจารณา

เห็นว าไมมีขอจํา กัดใด ๆ ในการหา มจั ดใหเชาที่ดิน แปลงนี้ ก็ใหเสนอประกาศตอผูมีอํานาจเพื่อลงนามใน
ประกาศเรื่องการเชาที่ดินราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรมตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด แลวนําประกาศ
ดั ง กล า วป ด ไว ใ นที่ เ ป ด เผย ณ บริ เ วณที่ ร าชพั ส ดุ ที่ จ ะจั ด ให เ ช า กรมธนารัก ษ สํ านั ก งานธนารั ก ษ พื้ น ที่
สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอหรือที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี ซึ่งที่ราชพัสดุ
แปลงที่จ ะจั ดให เ ช า ตั้งอยู (ถ า หากที่ ดิน บริเวณขอเชามีที่ทําการ อบต./กํานัน /ผูใหญบาน จะปดประกาศ
เพิ่มเติมในสถานที่ดังกลาวดวยก็ได) มีกําหนด 30 วัน นับแตวันปดประกาศ
หากมีผูคัดคานในระหวางปดประกาศ 30 วัน ใหเชิญคูกรณีมาเจรจาไกลเกลี่ยหาขอยุติกอน หาก
หาข อยุ ติ ไม ได และคู กรณี เป นทายาทดว ยกัน ใหไ ดร ับ สิท ธิการเชารวมกั น แตถ าหากมิ ใช ทายาทดว ยกั น ให
ดําเนินการฟองรองทางศาล แลว ใหพิจารณาจัดใหเชาตามคําพิพากษาของศาล และหากปดประกาศครบ 30 วัน
แลวไมมีผูใดคัดคาน ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ตอไป

4

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา เมื่อปดประกาศครบ 30 วันแลว ไมมี

ผูใดคัดคานการขอเชา ใหเจาหนาที่ตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลวเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
4.1 พิจารณาอนุมัติใหผูขอสืบสิทธิการเชา ที่ดิน ราชพัส ดุแทนผูเชาเดิม ที่ถึงแกก รรมตอไปได
โดยตองกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน ระยะเวลาการเชา (เริ่มตน - สิ้นสุด) อัตราคาเชา แตล ะชว งเวลาที่ชัดเจน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาที่ตองชําระหรือไดรับยกเวนเพราะเหตุใด คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกัน
สัญญาเชา เงินอื่น ๆ (ถามี) เงื่อนไขพิเศษและหรือเงื่อนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี) และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
ขอพึงระวัง
การกําหนดเงื่อนไขต า ง ๆ เพื่ อขออนุ ญ าตสืบ สิทธิการเชาจะต องกําหนดเงื่ อนไขที่สําคัญให
ครบถวน ซึ่งจะมีผลผูกพันตอผูขอเชาที่จะเปนผูเชาตอไปในอนาคต และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอ
ผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูขอเชาได

4.2 ลงนามแจงใหผูขอเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจง
ใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวน
เพื่อใหผูขอเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชา คาธรรมเนียมและเงินอื่น ๆ และจัดทํา
สัญญาเชา บัตรประจําตัวผูเชา ใบสําคัญแสดงการเชา รวมทั้งทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง ทั้งนี้ ใหแจงผูขอเชา
ดําเนินการจดทะเบียนรับกรรมสิทธิ์บานบนที่ดินที่ขอเชา ณ สํานักงานที่ดิน ที่ตั้งแปลงสืบสิทธิการเชานั้นดวย
หมายเหตุ
ในหนัง สือ แจง ผูขอเชาและในบัน ทึก คํา ยิน ยอมรับ ปฏิบัติต ามเงื่อนไข ใหแจง ใหผูข อเชา ทราบวา
หากปรากฎขอ เท็จ จริง ภายหลัง วา มีบุคคลอื่นใดมีสิทธิการเชาในที่ดินราชพัสดุแปลงดังกลาวดีกวา
จะตองใหคํา ยิน ยอมใหกรมธนารักษบ อกเลิกสัญญาเชาและดําเนิน การจัดใหบุคคลผูมีสิทธิการเชา
ดีกวาไดเชาที่ดินแปลงดังกลาวตอไป โดยไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
สวนที่ 1 ขอ 3 การขอเชาที่ดินราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
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หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 29
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15 ,26
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0403/ว 179 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2520 เรื่องชี้แจงขอหารือ
เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 27 ลงวันที่ 18 มกราคม 2537 เรื่องการสงขอมูล
ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ

สวนที่ 1 ขอ 3 การขอเชาที่ดินราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
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หมวด 3

4. การขอนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู หรือ
เบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือบุคคลภายนอก
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• การใหความยินยอม

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขอนําสิทธิการเชาที่ราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพันเงินกู แบบ จป 04) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอ
ใหเจาหนา ที่ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)

ขอพึงระวัง
กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือ
เงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อ
ดําเนินการตอไป
สวนที่ 1 ขอ 4 การนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือบุคคลภายนอก
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หมวด 3

1.2 ตรวจสอบขอมูลการเชา ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลการเชาดังนี้
 ทะเบียนรายตัวผูเชา
 ขอมูลสถานะผูเชา
 ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน ระยะเวลาการเชา วัตถุประสงคการเชา การชําระคาเชา
คาภาษี เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ
(กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม) เปนตน
 เงื ่อ นไขพิเ ศษ (เชน กํ า หนดเงื ่อ นไขใหผู เ ชา ตอ งกอ สรา งอาคารยกกรรมสิท ธิ ์ใ ห
กระทรวงการคลังภายในระยะเวลากี่ป)
 การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน
 หลักเกณฑการอนุญาตใหนําสิทธิการปลูกสรางหรือสิทธิการเชาไปทําเงื่อนไขผูกพันทาง
การเงิน (เอกสารหมายเลข 3 แนบทายคําสั่งกรมธนารักษที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2553)

2

การใหค วามยินยอม เมื่อตรวจสอบแล วเห็นว าไมมีขอหามหรือขอจํากั ดใด ๆ ดังกลาว

ใหเจาหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและหนังสือใหความยินยอมนําสิทธิการเชาที่ราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพัน
เงินกูตอผูมีอํานาจอนุญาตใหลงนามแจงผูเชาเพื่อใหนําไปยื่นตอธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นตอไป
ทั้งนี้ เมื่อผูเชาไดรับหนังสือใหความยินยอมจากสํานักงานธนารักษพื้นที่หรือกรมธนารักษแลว ผูเชา
จะตองนําหนังสือดังกลาวไปประกอบการยื่นขอกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ระบุไวในหนังสือให
ความยิ น ยอม และจะต อ งแจ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องการกู เ งิ น ด ว ยว า จะนํ า เงิ น กู ไ ปใช เ พื่ อ การใด โดยมี
รายละเอียดของโครงการประกอบดวย หากธนาคารหรือสถาบันการเงินไดอนุมัติการกูเงินแลว ผูเชาจะตอง
นําหลักฐานเอกสารการอนุมัตินั้นมายื่นตอสํานักงานธนารักษพื้นที่หรือกรมธนารักษเพื่อประกอบการพิจารณา
ตอไป

3 กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา

เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติไดรับหลักฐานเอกสารการอนุมัติการกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแลว
ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจ ารณาอนุญ าตใหนํา สิท ธิก ารเชา ที่ร าชพัส ดุไ ปทํา สัญ ญาผูกพัน เงินกูตามที่ขอตอไป
โดยในบันทึกเสนอขออนุญาตนั้นจะตองกําหนดเงื่อนไขการอนุญาต เชน การชําระคาธรรมเนียมอนุญาตตามคําสั่ง
กรมธนารักษที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ขอผูกพันที่ผูเชาตองโอนสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ
ใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นหากผูเชาผิดนัดชําระ และเงื่อนไขอื่นที่จําเปน
3.2 ลงนามใหผูเชาและธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข และเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการอนุญาต แลวหมายเหตุการอนุญาตใหนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุ
ไปผูกพันเงินกูกับธนาคารหรือสถาบันการเงินในบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ภาระผูกพันในทายสัญญาเชาและ
ทะเบียนรายตัวผูเชา

สวนที่ 1 ขอ 5 กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม รื้อถอน หรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
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หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกรมธนารักษวาดวยการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อใหบริการแก
ผูเชาที่ราชพัสดุในการนําสิทธิการเชาไปผูกพันเงินกู พ.ศ. 2546
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย

สวนที่ 1 ขอ 5 กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม รื้อถอน หรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสราง

3-15
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หมวด 3

5. กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม รื้อถอน หรือตอเติม
อาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
 ขั้นตอนดําเนินการ

1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบแบบแปลนการขอปลูกสราง

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา

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


คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผู ป ฏิ บั ติ อ า นขอ ความในคํ า ขอเพื ่อ ตรวจสอบความถูก ตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม
(ดูห นังสือ กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่
ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไว
พิจารณาและบันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
ขอพึงระวัง
กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือ
เงิ นอื่ นค างชํ าระหรื อไม ถ ามี คางชํ าระตองแจ งให ผูเช าชํ าระเงิ นคางทั้งหมดกอน จึงจะรั บคํ าขอเพื่ อ
ดําเนินการตอไป
สวนที่ 1 ขอ 5 กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม รื้อถอน หรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
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หมวด 3

1.2 ตรวจสอบขอมูลการเชา ดังนี้
- ทะเบียนรายตัวผูเชา
- ขอมูลสถานะผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน ระยะเวลาการเชา วัตถุประสงคการเชา
การชําระคาเชา คาภาษี เงินอื่นๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู
- ขอจํากัดอื่น ๆ
- เงื่ อ นไขพิ เ ศษ (เช น กํ า หนดเงื่ อ นไขให ผู เ ช า ต อ งก อ สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลังภายในระยะเวลากี่ป)
- การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน

2

รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบแบบแปลนการขอปลูกสราง

2.1 รั ง วั ด จั ดทํ า แผนที่ ใหเจ าหนา ที่ต รวจสอบแผนที่แ สดงเขตเชา โดยในกรณีที่ มีค วาม
จําเปนตองตรวจสอบเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไวเกินกวา
5 ปแลว ก็ขอใหเจาหนาที่ดําเนิน การตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่เขตเชาดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่
กค 0406/ว 159 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540) หากไมมีความจําเปนที่จะตองตรวจสอบเนื้อที่เชาใหม
หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไวไมเกิน 5 ป ไมตองดําเนินการในขั้นตอนนี้ โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ตอไป
2.2 ตรวจสอบแบบแปลนการขอปลูกสราง แบบแปลนการขอปลูกสราง(กรณีแบบแปลน
ไมถูกตองใหแจงผูขอแกไขใหถูกตองกอน) ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุม
อาคาร ขอบัญญัติทองถิ่น กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน)

3

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล

ตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจารณาอนุญาตใหดําเนินการตามที่ขอ โดยเจาหนาที่จะตองพิจารณาเสนอวาจะอนุญาตให
ดําเนินการตามที่ขอไดหรือไม ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร ถาสมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร ตองกําหนดเงื่อนไข
อะไรบาง เชน คาธรรมเนียมการตรวจแบบ คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินอื่น ๆ (ถามี) เงื่อนไขพิเศษและ
หรือเงื่อนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี) เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
3.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจงให
ระบุรายละเอี ยดของเงื่ อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถว น
เพื่อใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจแบบ เงินอื่น ๆ (ถามี)
และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง ทั้งนี้ ใหแจงผูเชาดําเนินการขออนุญาตการกอสรางตอเจา
พนักงานทองถิ่นกอนลงมือกอสรางอาคาร และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงดําเนินการกอสรางตามแบบแปลน
ที่ไดรับอนุญาตตอไป (หากเจาพนักงานทองถิ่นมีการแกไขแบบแปลนประการใด ผูเชาจะตองยื่นแบบแปลน
ที่อนุญาตใหแกไขนั้นตอสํานักงานธนารักษพื้นที่ดวยเพื่อพิจารณาวา มีผลกระทบตอการอนุญาตตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวเดิมหรือไม เชน คาธรรมเนียมตรวจแบบเปลี่ยนแปลงไป เปนตน)

สวนที่ 1 ขอ 5 กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม รื้อถอน หรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

ขอพึงระวัง
1. การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตใหปลูกสราง ซอมแซม หรือตอเติมอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง
จะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชานั้น เพื่อให
เจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได
2. ในการออกหนังสื อรั บ รองให ทําการปลูกสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน ราชพัส ดุ จะตองแนบเอกสาร
ประกอบเพื่อใหผูเชา/ผูยื่นคํารองไปยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังนี้
(1) สําเนาโฉนดที่ดินราชพัสดุที่ขอปลูกสรางพรอมรับรองสําเนา
จํานวน 1 ชุด
(2) แผนที่ (สร.10) พรอมรับรองสําเนา
จํานวน 1 ชุด
(3) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูมีอํานาจอนุมัติพรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 26 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 เรื่องการตอเติม
อาคารราชพัสดุ
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 27 ลงวันที่ 28 มกราคม 2537
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 134 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2537 เรื่องการปลูก
สรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต

สวนที่ 1 ขอ 5 กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม รื้อถอน หรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

6. กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุปลูกสราง ซอมแซม รื้อถอน หรือตอเติมอาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางโดยไมไดรับอนุญาต
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• ตรวจสอบพบ

2

• รวบรวมขอมูลเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา

3

• ตรวจสอบแบบแปลน

4

• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา

คําแนะนํา
1 การตรวจสอบพบ

เมื่อเจาหนาที่ไปตรวจสอบพื้นที่แปลงที่เชาแลวพบวาผูเชาไดปลูกสราง
รื้อถอน หรือตอเติมอาคารไปกอนไดรับอนุญาต (รวมถึงภายหลังการยื่นคําขอแลว) ใหเจาหนาที่รีบรายงานตอ
ผูมีอํานาจระงับการดําเนินการไวกอน

2

การรวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา

2.1 เมื่อเจาหนาที่ตรวจพบและดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 แลว ใหตรวจสอบขอเท็จจริง
ตรวจสอบเทศบัญญัติหรือขอกําหนดของทองถิ่นในเบื้องตน และตรวจสอบวาการตอเติมอาคารเปนไปตาม
ความจําเปนและเหมาะสมและเปนการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นหรือไม แลวนําเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
(1) กรณีตรวจสอบในเบื้องตนแลวพบวาลักษณะการดําเนินการไมเหมาะสมที่จะให
ดําเนินการ ใหแจงผูเชาใหรื้อถอนภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมปฏิบัติตามจะพิจารณาดําเนินการใน
ขั้นตอนการบอกเลิกสัญญาเชาตอไป
(2) กรณีตรวจสอบในเบื้องตนแลวเห็นควรใหดําเนินการได แตการปลูก สรา งนั้น
ยังไมผานการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ใหแจงผูเชาจัดทําแบบแปลนอาคารนําไปยื่นขออนุญาตตอ
เจาพนักงานทอ งถิ่น กรณีเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาต ใหแจงผูเชามายื่นคําขอพรอมจัดสงแบบแปลนอาคาร
สวนที่ 1 ขอ 6 กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม รื้อถอน หรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางโดยไมไดรับอนุญาต
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุม กับรายการคํานวณ (ถาจําเปน
ตองมีตามกฎหมายควบคุมอาคาร) ใหกรมธนารักษเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป
(3) กรณี เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ไม อ นุ ญ าต ให แ จ ง ผู เ ช า รื้ อ ถอนภายในระยะเวลา
ที่กําหนด หากไมปฏิบัติตามจะพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนของการบอกเลิกสัญญาเชาตอไป

3

ตรวจสอบแบบแปลน เมื่ อผู เช าได จั ดส งแบบแปลนอาคาร พร อมหนั ง สื อ รั บ รองของ

ผู ป ระกอบวิ ช าชี พสถาป ตยกรรมควบคุ มและวิศวกรรมควบคุม กับ รายการคํานวณ (ถาจําเปน ตองมีตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร) ใหกรมธนารักษแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง โดยใน
กรณีที่แบบแปลนไมถูกตองใหแจงผูขอเพื่อแกไขใหถูกตองกอนดําเนินการในขั้นตอนตอไป

4

กํ าหนดเงื่ อนไขเสนอผู มี อํ านาจ / แจ งผู เช า เมื่ อได รั บแบบแปลนพร อมเอกสารที่

เกี่ยวของแลว ใหเจาหนาที่รวบรวมขอเท็จจริง พรอมกับความเห็นเกี่ยวกับขอกฎหมายอื่นและขอจํากัดอื่นที่มีใน
แปลงที่เชา (ถามี) เสนอตอผูมีอํานาจเพื่อ
2.1.1 พิจารณาอนุญาตใหดําเนินการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งหรืออนุญาตได
พรอมทั้งกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมตรวจแบบ คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน(ถามี) คาปรับ
และเงินอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งเงื่อนไขที่จําเปน
2.1.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบัน ทึกคํายิน ยอมรับ ปฏิบัติตามเงื่อนไข
โดยหนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไข
ที่กําหนดใหครบถวนเพื่อใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจแบบ
คาปรับ และเงินอื่น ๆ (ถามี) และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง
ขอพึงระวัง
การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหผูเชารับปฏิบัตินั้น จะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญใหครบถวน เพราะจะมี
ผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชา เพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจสั่งการหรือผูเชาได

สวนที่ 1 ขอ 6 กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม รื้อถอน หรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางโดยไมไดรับอนุญาต

3-20

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 26 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 เรื่องการตอเติม
อาคารราชพัสดุ
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 27 ลงวันที่ 28 มกราคม 2537 เรื่องการสงขอมูล
ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 134 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2537 เรื่องการปลูก
สรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต

สวนที่ 1 ขอ 6 กรณีผูเชาที่ดินราชพัสดุขอปลูกสราง ซอมแซม รื้อถอน หรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางโดยไมไดรับอนุญาต
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

7. การขออนุญาตนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไป
จัดหาประโยชน
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• รังวัดจัดทําแผนที่

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 รั บ คํ า ขอ ให เ จ า หน าที่ ผู ป ฏิ บั ติ กรอก (พิ มพ ) คํ าขอตามแบบที่ กรมธนารั กษ กํ าหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบั ติอานขอ ความในคํา ขอเพื่อ ตรวจสอบความถูก ตอ งวา เปน ไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและลงทะเบียน
รับเรื่องได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
ขอพึงระวัง
กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือ
เงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อ
ดําเนินการตอไป

สวนที่ 1 ขอ 7 การขออนุญาตนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

1.2 ตรวจสอบขอมูลการเชา ดังนี้
- ทะเบียนรายตัวผูเชา
- ขอมูลสถานะผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน ระยะเวลาการเชา วัตถุประสงคการเชา
การชําระคาเชา คาภาษี เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู
- ข อ จํ า กั ด ด า นกฎหมายต า ง ๆ (กฎหมายผั ง เมื อ ง กฎหมายควบคุ มอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน)
- เงื่ อ นไขพิ เ ศษ (เช น กํ า หนดเงื่ อ นไขให ผู เ ช า ต อ งก อ สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลังภายในระยะเวลากี่ป)
- การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน

2 รังวัดจัดทําแผนที่

ใหเจาหนาที่ตรวจสอบแผนที่แสดงเขตเชา โดยในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ตรวจสอบเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว
หรือแบงเนื้อที่บางสวนใหเชาชวง หรือนําไปหาประโยชน ก็ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่
ใหถูกตอง (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 159 ลงวั น ที่ 9 กรกฎาคม 2540) หากไมมีความ
จําเปนที่จะตองตรวจสอบเนื้อที่เชาใหม หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไวไมเกิน 5 ป ไมตองดําเนินการในขั้นตอนนี้
โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ตอไป

3

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล

ตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจารณาอนุญาตใหนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปหาประโยชน โดย
เจาหนาที่จะตองพิจารณาเสนอวาจะอนุญาตใหนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปหาประโยชน
ไดหรือไม ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร มีขอจํากัดอะไร ถาสมควรใหดําเนินการไดมีเหตุผลอะไร ตองกําหนดเงื่อนไข
อะไรบาง เชน อัตราคาเชาที่เรียกเก็บเพิ่ม คาธรรมเนียมการอนุญาต คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกัน
สัญญาเชาเพิ่ม เงินอื่น ๆ (ถามี) และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
3.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจง
ใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวน
เพื่อใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชาเพิ่ม คาธรรมเนียมการอนุญาต และเงินอื่น ๆ
(ถามี) และหมายเหตุการอนุญาตในบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ภาระผูกพันในทายสัญญาเชารวมทั้งทะเบียนรายตัว
ผูเชาใหถูกตอง
ขอพึงระวัง
 การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตใหนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวง
หรือนําไปหาประโยชนจะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญใหครบถวน ซึ่งจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในอนาคต
และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได
 การวางเงินประกันสัญญาเชาใหวางเทากับคาเชา 1 ป (โดยรวมคาเชาชวง)
สวนที่ 1 ขอ 7 การขออนุญาตนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน
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หมวด 3

ขอพึงระวัง

 ตัวอยางการปรับปรุงอัตราคาเชาเพิ่ม โดยมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาเดิมตาม
คําสั่งกรมธนารักษที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน2553 ขอ 2.3
กรณีที่ 1 ถา ผูเชานําที่ดิน ราชพัส ดุเชาเพื่อการเกษตรไปใหน ายแดงเชาเพื่อ
ทําการเกษตร ถือเปนการใหเชาชวงตามวัตถุประสงคการเชาเดิม ดังนั้น การคิดคาเชาในสวนที่ใหเชา
ชวงจะเทากับคาเชาที่ดินเพื่อการเกษตร + 25% ของอัตราคาเชาที่ดินเฉพาะสวนที่ใหเชาชวงนั้น
กรณีที่ 2 ถาผูเชานําที่ดินราชพัสดุเชาเพื่อการเกษตรไปใหนายแดงเชาเพื่อปลูก
บานอยูอาศัย ถือเปนการใหเชาชวงนอกเหนือจากวัตถุประสงคการเชาเดิม ดังนั้น การคิดคาเชาในสวน
ที่ใหเชาชวงจะเทากับคาเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัย + 25% ของอัตราคาเชาที่ดินเฉพาะสวนที่ใหเชาชวง
นั้น (กรณีดังกลาวผูเชาตองยื่นคํารองเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาในสวนที่นายแดงไปปลูกสราง
บานอยูอาศัยใหถูกตองกอน และตองแยกสัญญาเชาออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เชาเพื่อการเกษตร ให
จัดทําเปนสัญญาเชาเพื่อการเกษตร และสวนที่เชาเพื่ออยูอาศัยใหจัดทําสัญญาเชาเพื่ออยูอาศัย)

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

สวนที่ 1 ขอ 7 การขออนุญาตนําสิทธิการเชาที่ดินราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

8. การนําที่ดินราชพัสดุที่เชาไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดย
ไมไดรับอนุญาต
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• ตรวจสอบพบ

2

• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา

คําแนะนํา
1 การตรวจสอบพบ

เมื่อเจาหนาที่ไปตรวจสอบพื้นที่แปลงที่เชาแลวพบวาผูเชาไดนําที่ดินราชพัสดุ
ที่เชาไปใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนกอนไดรับอนุญาต (รวมถึงการตรวจพบภายหลังการยื่นคําขอ) ให
เจาหนาที่รีบรายงานการตรวจพบโดยไมไดรับอนุญาตตอผูมีอํานาจสั่งการโดยเร็ว

2

การรวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ

2.1 การรวบรวมขอมูล เมื่อเจาหนาที่ตรวจพบแลว ใหดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงในแปลง
ที่เชา และขอมูลสถานะผูเชา เชน
- ระยะเวลาการเชา
- วัตถุประสงคการเชา
- การชําระคาเชา
- คาภาษี
- เงินอื่น ๆ
- เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง
- เงื่ อ นไขพิ เ ศษ (เช น กํ า หนดเงื่ อ นไขให ผู เ ช า ต อ งก อ สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลังภายในระยะเวลากี่ป)
- ลักษณะของการนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน
- ความเหมาะสมในการนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน
และหากเห็นวามีความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่
เขตเช าจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว หรือแบงเนื้อที่บางสวนใหเชาชวง หรือนําไปหาประโยชน ก็ขอใหเจาหนาที่
ดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่ใหถูกตอง (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 159 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2540)
สวนที่ 1 ขอ 8 การนําที่ดินราชพัสดุทเี่ ชาไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต
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อํานาจเพื่อ

หมวด 3

2.2 การเสนอผูมีอํานาจ
(1) กรณีที่พิจารณาแลวเห็นควรใหดําเนินการได ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัตินําเสนอตอผูมี

- พิจารณาไมบอกเลิกสัญญาเชาและกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน อัตราคาเชาที่เรียกเก็บ
เพิ่ม คาธรรมเนียมการอนุญาต คาปรับเปนเงินครั้งเดียว คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกันสัญญาเชาเพิ่ม
เงินอื่น ๆ (ถามี) และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
- ลงนามแจงให ผูเชามารับทราบและบั นทึกคํ ายินยอมรับปฏิบัติ ตามเงื่อนไข โดย
หนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดให
ครบถวนเพื่อใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชาเพิ่ม คาธรรมเนียมการอนุญาต
และเงิน อื่น ๆ (ถามี) และบันทึกหมายเหตุการอนุญาตในบันทึกการเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันในทายสัญญาเชา
รวมทั้งทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง
(2) กรณีที่พิจารณาแลวเห็นควรไมอนุญาต ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัตินําเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อ
แจงผูเชาใหยกเลิกการดําเนินการ แลวปรับปรุงพื้นที่ใหอยูในสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมปฏิบัติ
ตามจะพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนการบอกเลิกสัญญาเชาทันที
ขอพึงระวัง
 การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหผูเชารับปฏิบัตินั้น จะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญให
ครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชา เพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจ
สั่งการหรือผูเชาได
 เรียกเก็บคาปรับในอัตราเทากับคาเชา 3 ป โดยใหปรับปรุงอัตราคาเชาใหเปนไปตาม
ประเภทหรือลักษณะที่นําไปใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนกอน
 อัตราคาเชาที่เรียกเก็บเพิ่ม ใหเรียกเก็บตามประเภทของการใชประโยชนของผูเชาชวง +
25% ของอัตราคาเชาที่ดินเฉพาะสวนที่ใหเชาชวงนั้น
 การวางเงินประกันสัญญาเชาใหวางเทากับคาเชา 1 ป (โดยรวมคาเชาชวง)

สวนที่ 1 ขอ 8 การนําที่ดินราชพัสดุทเี่ ชาไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต
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หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 299/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการให
สิทธิการเชา การกําหนดทุนจดทะเบียนและการจัดใหผูเชาชวงเชาเมื่อมีการนําที่ราชพัสดุไป
ใหเชาชวงโดยไมไดรับอนุญาต
6. บันทึกกรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0304/ว 56 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เรื่องการ
ยกเวนคาปรับกรณีนําที่ราชพัสดุไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต

สวนที่ 1 ขอ 8 การนําที่ดินราชพัสดุทเี่ ชาไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต
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หมวด 3

9. การดําเนินการกรณีเพลิงไหมบานพักอาศัยหรือสิ่งปลูกสรางของผูเชา
บนที่ดินราชพัสดุ
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล

2

• เสนอขออนุมัติการพัฒนาหรือจัดใหเชาตามเดิม

3

• เสนอขออนุมัติผังหรือจัดใหเชาตามเดิม / แจงผูเชา

คําแนะนํา
1 ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล

ที่ดินราชพัสดุ ใหดําเนินการดังนี้

เมื่อเกิดเพลิงไหมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของผูเชาบน

1.1 ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ (ผูอํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครหรือธนารักษ
พื้นที่) รีบรายงานใหผูมีอํานาจ (อธิบดีหรือบุคคลที่อธิบดีมอบหมาย) ทราบโดยพลันอยางชาไมเกิน 12 ชั่วโมง
นับแตเกิดเพลิงไหม
1.2 สํารวจความเสียหายเบื้องตนวา มีผลกระทบตอสาธารณประโยชนหรือประชาชนจํานวน
มากนอยเพียงใด แลวรายงานใหผูมีอํานาจ (อธิบดีหรือบุคคลที่อธิบดีมอบหมาย) ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต
เกิดเพลิงไหม
1.3 ประสานงานกับสวนราชการฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อขอความรวมมือในการปองกันการ
บุกรุกที่ดินราชพัสดุบริเวณที่เกิดเพลิงไหมและหามมิใหผูใดกอสราง ตอเติม หรือดัดแปลงอาคารกอนไดรับ
อนุญาตจากกรมธนารักษ
1.4 ประสานงานกับเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อตรวจสอบวามีการประกาศกําหนดเขตเพลิงไหม
หรือประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม ถามีใหพิจารณาดําเนินการตามประกาศดังกลาว

สวนที่ 1 ขอ 9 การดําเนินการกรณีเพลิงไหมบานพักอาศัยหรือสิ่งปลูกสรางของผูเชาบนที่ดินราชพัสดุ

3-28
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หมวด 3

1.5 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางทะเบียนที่ราชพัสดุ และเอกสารสัญญาเชา และจัดทําแผนที่
แสดงรายละเอียดบริเวณที่เกิดเพลิงไหมในที่ดินราชพัสดุพรอมทั้งทําแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดินโดยแสดง
ตําแหนงของสถานที่สําคัญเพื่อประโยชนในการพิจารณาสภาพทําเลและแนวทางการบริหารที่ดินราชพัสดุ
บริเวณดังกลาว
1.6 ตรวจสอบว าบริ เวณที่ดินราชพัสดุที่ถูกเพลิงไหมอยูในบังคับของกฎหมายใดบาง เชน
พระราชบัญญัติวาดวยการผังเมือง พระราชบัญญัติวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายทองถิ่น เปนตน รวมทั้ง
อยูในบังคับของกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการหรือหนวยงานใดหรือไมดวย
1.7 ตรวจสอบวาที่ดินราชพัสดุที่เกิดเพลิงไหมมีโครงการหรือแผนงานการใชประโยชนหรือไม
อยางไร หากยังไมมีใหจัดทําแผนงานการใชประโยชนในที่ราชพัสดุดังกลาว

2

เสนอขออนุมัติการพัฒนาหรือจัดใหเชาตามเดิม ใหเจาหนาที่รวบรวมขอมูลผลการ

ตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 1 แลวจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ (อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย) ทราบภายใน 7
วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม พรอมทั้งเสนอแผนงานการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
- กรณีเห็นวาไมสมควรพัฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง ใหเสนอผูมี
อํานาจเพื่อพิจารณาจัดใหผูเชาเดิมเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยตอไป
- กรณี เห็ นสมควรนํ ามาพั ฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิ ทธิ์ใหกระทรวงการคลัง ใหเสนอผู มี
อํานาจอนุมัติในหลักการใหผูเชาเดิมไดรับสิทธิปลูกสรางอาคารเพื่อยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง และเมื่อผูมี
อํานาจไดอนุมัติในหลักการใหพัฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลวใหแจงสํานักพัฒนา
และบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ (กรณีที่ดินตั้งอยูกรุงเทพมหานคร) หรือสํานักงานธนารักษพื้นที่รวมกับนายชางโยธา
ที่ควบคุมการกอสรางที่จังหวัดดําเนินการวางผังแลวแตกรณี (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 115
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2540)

3 เสนอขออนุมัติผังหรือจัดใหเชาตามเดิม / แจงผูเชา

 กรณี ที่ เ ห็ น สมควรนํ า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ม าพั ฒ นาปลู ก สร า งอาคารยกกรรมสิ ท ธิ์ ใ ห
กระทรวงการคลังและดําเนินการวางผังอาคารแลวใหเจาหนาที่นําเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณา
- อนุมัติผัง
- ลงนามแจงใหผูเชาเดิมทราบผลการพิจารณาวาตองพัฒนาที่ดินราชพัสดุที่เชาเดิม
เพื่อปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง จึงขอใหผูเชามารับผังที่ดินเพื่อนําไปออกแบบแปลน
อาคารตอไป
 กรณีที่เห็ น สมควรจัดใหผูเชาเดิมไดเชาเพื่ออยูอาศัย ตอไปก็ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง ขอจํากัดตาง ๆ ในพื้นที่ เชน เนื้อที่ที่จะจัดใหเชา ขอกําหนดผังเมือง ขอบังคับของ
หนวยงานราชการในพื้นที่เขตเพลิงไหม (ถามี) ระยะเวลาการเชา อัตราคาเชา คาธรรมเนียมรังวัด การยกเวน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชา รวมทั้งเงื่อนไขที่จําเปนในการจัดใหเชาเสนอผูมีอํานาจ
- อนุญาตจัดใหเชา
- ลงนามแจงผูเชาเดิมใหมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขการเชา
โดยหนังสือตองระบุระยะเวลาการมารับทราบเงื่อนไขและเงินคาเชา เงินอื่น ๆ และเงื่อนไขทั้งหมดใหผูเชาเดิม
ทราบดวย
สวนที่ 1 ขอ 9 การดําเนินการกรณีเพลิงไหมบานพักอาศัยหรือสิ่งปลูกสรางของผูเชาบนที่ดินราชพัสดุ
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หมวด 3

ขอพึงระวัง
1. กรณีมีผูเชาเดิมหลายราย การจัดใหไดผังกอสรางตองใหผูเชาเดิมไดตําแหนงที่ตั้งที่ดินที่เคยเชาอยู
เดิมหรือใกลเคียงที่สุด และผูเชาเดิมรายใดเคยอยูหองหัวมุมก็ควรไดผังหองหัวมุมเชนเดียวกัน หากมี
ขอขัดแยงเจาหนาที่จะตองเจรจาไกลเกลี่ยใหเกิดความเปนธรรมและผูเชาทุกรายยอมรับมากที่สุด
2. หากจัดใหผูเชาเดิมไดรับสิทธิการเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัยตอไป ใหยกเวนคาธรรมเนียมการจัดใหเชา
หรือหากจัดใหผูเชาเดิมไดรับสิทธิการปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง ใหยกเวน
คาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน ซึ่งเปนไปตามนัยคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่
29 มิถุนายน 2553 เอกสารแนบทายหมายเลข 2 ขอ 12(5)

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 33/2547 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2547
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย

สวนที่ 1 ขอ 9 การดําเนินการกรณีเพลิงไหมบานพักอาศัยหรือสิ่งปลูกสรางของผูเชาบนที่ดินราชพัสดุ
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หมวด 3

10. การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
 ขั้นตอนดําเนินการ

1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• รังวัดจัดทําแผนที่

3
4

• เสนอผูมีอํานาจเพื่อขออนุมัติหลักการ
• ประกาศรับฟงความคิดเห็น

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาตและแจงผูเชา

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


คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) / บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอ ความในคําขอเพื่อ ตรวจสอบความถูกตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม (ดูห นัง สือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
ขอพึงระวัง
กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ
หรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอ
เพื่อดําเนินการตอไป
สวนที่ 1 ขอ 10 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
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หมวด 3

1.2 ตรวจสอบขอมูลการเชา ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลการเชาดังนี้
- ทะเบียนรายตัวผูเชา
- ขอมูลสถานะผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน ระยะเวลาการเชา วัตถุประสงคการเชา
การชําระคาเชา คาภาษี เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู
- ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม เปนตน)
- เงื่ อ นไขพิ เ ศษ (เช น กํ า หนดเงื่ อ นไขให ผู เ ช า ต อ งก อ สร างอาคารยกกรรมสิ ทธิ์ ให
กระทรวงการคลังภายในระยะเวลากี่ป)
- การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน
- อัตราคาเชาจะตองมีการปรับปรุงใหมหรือไม

2

รังวั ดจัดทํ าแผนที่ ใหเ จา หนา ที่ต รวจสอบแผนที ่แ สดงเขตเชา โดยในกรณีที่ม ีค วาม

จําเปนตองตรวจสอบเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไวเกินกวา
5 ป แ ล ว ก็ข อใหเ จา หนา ที ่ดํ า เนิน การตรวจสอบรั งวั ดจั ดทําแผนที่ เขตเช าด วย (ดู หนั งสื อกรมธนารั กษ ที่
กค 0406/ว 159 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540) หากไมมีความจําเปนที่จะตองตรวจสอบเนื้อที่เชาใหม หรือ
แผนที่เขตเชาจัดทําไวไมเกิน 5 ป ไมตองดําเนินการในขั้นตอนนี้ โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ตอไป

3 เสนอผูมีอํานาจเพื่อขออนุมัติหลักการ / ประกาศรับฟงความคิดเห็น

เมื่อ เจา หนา ที่
ได ต รวจสอบรวบรวมข อมู ล ต า ง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
3.1 อนุมัติห ลักการใหเปลี่ย นแปลงวัตถุป ระสงคการเชา โดยเจาหนาที่จ ะตองพิจารณา
เสนอวา สามารถเปลี่ย นแปลงวัตถุประสงคการเชาไดหรือไม ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร มีขอจํากัดหรือไม
ถาสมควรใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชามีเหตุผลอะไร
3.2 ลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย
- วัตถุประสงค หรือสาระสําคัญของโครงการ หรือการอนุญาต
- เจาของโครงการ (กรมธนารักษ สวนราชการผูใชประโยชน หรือจังหวัด แลวแตกรณี)
- รายละเอียดของที่ราชพัสดุที่จะดําเนินการ
- ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
- ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ หรือการอนุญาต
- ประมาณการค า ใช จ า ยที่ ผู ป ระมู ล ได ห รื อ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตจะต อ งลงทุ น รวมทั้ ง
ประมาณการรายไดที่ทางราชการจะไดรับจากการจัดทําโครงการ หรือการอนุญาต
(ถาสามารถประมาณการได)
- วิธีการ ระยะเวลา และสถานที่รับฟง
 การเผยแพร
ใหนําประกาศดังกลาวปดไวในที่เปดเผย ณ ที่ราชพัสดุที่จะจัดทําโครงการ หรือที่ราชพัสดุ
ที่จะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค หรือที่ราชพัสดุที่อนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ ณ กรมธนารักษ และสํานักงานเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู
สวนที่ 1 ขอ 10 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
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สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานธนารักษพื้นที่ ที่วาการอําเภอ และที่ทําการ
องคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู, เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ และโดย
วิธีอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยจะตองประกาศใหประชาชนทราบไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันประกาศเปน
ต น ไป และจะต องมี กํ า หนดระยะเวลาแสดงความคิด เห็ น ไมน อยกว า 7 วั น นั บ ถั ดจากวั น ครบกํ า หนด
ระยะเวลาในประกาศรับฟงความคิดเห็น
 การสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการ
รับฟงความคิดเห็นและประกาศใหประชาชนทั่วไปทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน และใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาอนุญาตใหผูเชาปลูกสราง
อาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใด ใหเสนอผูมี
อํานาจจัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม
หมายเหตุ กรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาในที่ราชพัสดุที่มีเนื้อที่มากกวา 2 ไร ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูมีอํานาจจัดใหเชาที่จะพิจารณาวาจะตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือไม แตอยางนอยตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามรายละเอียดขางตน

ขอพึงระวัง
**** กรณีการอนุญาตใหผูเชาที่ดินเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาดังตอไปนี้ ไมตองรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชนกอน โดยใหเจาหนาที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลและกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เสนอผูมี
อํานาจเพื่อพิจารณาอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาและแจงผูเชาไปในคราวเดียวกัน (รวม
ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4)
(1) การอนุญาตใหผูเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาเปนการเชาที่ดินเพื่อ
การเกษตรที่มีลักษณะเชนเดียวกันกับ หรือใกลเคียงกันกับการทําการเกษตรในชุมชน
(2) การอนุญาตใหผูเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อการเกษตรเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
ของผูเชาเอง
(3) การอนุ ญ าตให ผู เ ช า ที่ ดิน ราชพั ส ดุ เพื่ อการเกษตรเปลี่ย นวั ตถุ ป ระสงค ที่ร ะบุ ไว ในสัญ ญาจาก
ประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเชนเดียวกันหรือใกลเคียงกันกับวัตถุประสงคการ
เชาเดิม เชน เพื่อทํานา เปนเพื่อทําสวน ทําไร เปนตน แตในกรณีที่เปนการเปลี่ยนวัตถุประสงค
การเชาแตกตางไปจากที่ระบุไวในสัญญาเชาเดิม และไมสอดคลองกับการใชที่ดินบริเวณขางเคียง
โดยเห็นไดชัดเจนวาจะสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสีย
เกี่ยวกับประชาชนหรือชุมชนทองถิ่น เชน การขออนุญาตเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาจากเพื่อทํานาขาว
เปนเพื่อทํานากุง เปนตน กรณีเชนนี้จะตองมีการประกาศใหประชาชนและชุมชนทองถิ่นทราบกอน

สวนที่ 1 ขอ 10 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
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4

หมวด 3

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาตและแจงผูเชา เมื่อไดรับผลการรับฟงความคิดเห็นแลว

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติรวบรวมรายละเอียดขอมูลเพื่อจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
4.1 พิ จารณาอนุ ญาตให เปลี่ ยนแปลงวั ตถุ ประสงค การเช า โดยกํ าหนดเงื่ อนไขต าง ๆ เช น
ระยะเวลาการเชา (เริ่มตน-สิ้นสุด) วัตถุประสงคการเชา อัตราคาเชาแตละชวงเวลาที่ชัดเจน คาธรรมเนียม
(ถามี) หรือไดรับยกเวนเพราะเหตุใด คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกันสัญญาเชา เงินภาษีบํารุงทองที่
(ถามี) เงินอื่น ๆ(ถามี) เงื่อนไขพิเศษและหรือเงื่อนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี) เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาที่ดินนั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึก
แสดงวิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ (ถามี) แนบทายบันทึกขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
การเชาเพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
4.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจงให
ระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและในการบันทึก คํายินยอมใหใส
เงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชา คาธรรมเนียม
และเงินอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจัดทําสัญญาเชาหรือหมายเหตุในบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ภาระผูกพันในทายสัญญา
เชาใหเปนสวนหนึ่งของสัญญาเชาและทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง
ขอพึงระวัง
1. การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญ าตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาจะตองกําหนด
เงื่ อ นไขที่ สํ า คัญ ใหค รบถว น เพราะจะมีผ ลผูก พัน ตอ ผู เ ชา ตอ ไปในสัญ ญาเชา นั ้น และเพื ่อ ให
เจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได
2. หากผูเชาขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันขอรับโอนสิทธิการเชา
ใหพิจารณาคาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชาอีกครั้ง โดยคิดในอัตราที่ใหประโยชนแกทางราชการสูงสุด

สวนที่ 1 ขอ 10 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
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หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 298/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการรับฟง
ความคิดเห็นเมื่อปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
4. หนังสือกรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0318/ว 95 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่องซักซอม
ทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ
5. หนังสือกรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0406/ว 878 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 เรื่องการโอน
สิทธิการเชาและขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาที่ราชพัสดุ

สวนที่ 1 ขอ 10 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
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หมวด 3

11. การยื่นแบบประเมินภาษีบํารุงทองที่ (ตามแบบ ภ.บ.ท. 5)
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• กรอกขอมูลแบบ ภ.บ.ท. 5

2

• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ

3

• แจงผูเชา

คําแนะนํา
1 กรอกขอมูลแบบ ภ.บ.ท. 5

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอกขอมูลรายละเอียดของที่ดินราชพัสดุ
ที่นําไปจัดใหเชาลงในแบบ ภ.บ.ท. 5 ใหครบถวน โดยขอแบบ ภ.บ.ท. 5 ไดจากหนวยงานปกครองทองถิ่นใน
เขตพื้นที่จัดใหเชาที่ดินราชพัสดุ และกอนดําเนินการเสนอแบบ ภ.บ.ท. 5 ใหผูมีอํานาจลงนามใหเจาหนาที่
ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคาง
ชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดในคราวเดียวกัน (กรณีที่มีเงินชําระไมเพียงพอใหเรียกเก็บเงินคาภาษีกอน
เพื่อนําสงหนวยงานปกครองทองถิ่นภายในกําหนดตอไป)

2

รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ รวบรวมรายละเอียดที่จัดทํานําเสนอผูมีอํานาจลงนาม

ใน ภ.บ.ท. 5 และหนังสือแจงหนวยงานปกครองทองถิ่นของที่ดินแปลงที่ตั้งอยู เพื่อประเมินภาษีบํารุงทองที่
ตามระยะเวลาที่กําหนด

3

แจงผูเชา เมื่อไดรับใบแจงประเมินภาษีบํารุงทองที่ (ภ.บ.ท. 9) จากหนวยงานปกครองทองถิ่น

แลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหผูเชานําเงินคาภาษีบํารุงทองที่มาชําระ ณ
สํานักงานธนารักษพื้นที่ หรือสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี และใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
รวบรวมภาษีดังกลาวไปชําระแกหนวยงานปกครองทองถิ่นภายในเวลาที่กําหนด หรือถาเปนกรณีรัฐวิสาหกิจ
องคกรของรัฐ จะมอบอํานาจใหหนวยงานนั้นเปนผูชําระแทนโดยตรงในนามกระทรวงการคลังก็ได และให
หนวยงานนั้นสงสําเนาใบเสร็จรับเงินที่ชําระคาภาษีแทนกระทรวงการคลังใหสํานักงานธนารักษพื้นที่/กรมธนารักษ
ด วย นอกจากนี้ เ จ า หน า ที่ ต อ งตรวจสอบการชํ า ระค า เช า และเงิ น อื่ น ว า มี ค า งชํ า ระหรื อ ไม ถ า มี ก็ ใ ห แ จ ง
รายละเอียดการคางชําระใหผูเชามาชําระในคราวเดียวกันดวย
สวนที่ 1 ขอ 11 การยื่นแบบประเมินภาษีบาํ รุงทองที่ (ตามแบบ ภ.บ.ท. 5)
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หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0401/ว 18 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2525 เรื่องการออก
ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน

สวนที่ 1 ขอ 11 การยื่นแบบประเมินภาษีบาํ รุงทองที่ (ตามแบบ ภ.บ.ท. 5)
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หมวด 3

สวนที่ 2 กรณีการเชาอาคารราชพัสดุ
1. การตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 รับ คําขอ ใหเ จา หนา ที่ผูป ฏิบัติ กรอก(พิมพ) / บัน ทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารัก ษ
กําหนด (ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอให
เจ าหนาที่ผูปฏิบัติอานขอ ความในคํา ขอเพื่อ ตรวจสอบความถูก ตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม
(ดูห นัง สือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาที่
ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไว
พิจารณาและบันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
1.2 ตรวจสอบขอมูลการเชา ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลดังนี้
- ทะเบียนรายตัวผูเชา
- ขอมูลสถานะผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน ระยะเวลาการเชา วัตถุประสงคการเชา
การชําระคาเชา คาภาษี เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู
- ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม ฯลฯ)
- เงื่อนไขพิเศษอื่นการนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน
- อัตราคาเชาจะตองมีการปรับปรุงใหมหรือไม

สวนที่ 2 ขอ 1 การตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ
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หมวด 3

2 รังวัดจัดทําแผนที่ /ตรวจสอบสภาพอาคาร

ใหเจาหนาที่ตรวจสอบแผนที่แสดงเขตเชาและ
ตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ โดยในกรณีที่เห็นวามีความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่
เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว ก็ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบ
รังวัดจัดทําแผนที่เขตเชาและตรวจสอบสภาพอาคารเพื่อใชประกอบการพิจารณาดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ
ที่ กค 0406/ว 159 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540)

3

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา เมื่อ เจา หนา ที่ไ ดต รวจสอบรวบรวม

ข อมู ล ต า ง ๆ ตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจ ารณาใหตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัส ดุ โดยเจาหนาที่จ ะตองพิจ ารณาเสนอวา
จะตออายุสัญญาเชาไดหรือไม ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร ถาสมควรใหตออายุสัญญาเชามีเหตุผลอะไร ตอง
กําหนดเงื่อนไขอะไรบาง เชน
- ระยะเวลาการเชา (เริ่มตน - สิ้นสุด)
- วัตถุประสงคการเชา
- อัตราคาเชาแตละชวงเวลาที่ชัดเจน
- คาธรรมเนียมการตออายุสัญญา (หรือไดรับยกเวนเพราะเหตุใด)
- คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี)
- เงินประกันสัญญาเชาเพิ่ม (ถามี)
- เงินภาษีบํารุงทองที่ (ถามี)
- เงินอื่น ๆ (ถามี)
- เงินคางชําระ(ถามี)
- เงื่อนไขพิเศษและหรือเงื่อนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี)
- เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
นอกจากนี้ ในการพิ จารณาเสนอความเห็ น ต อผู มี อํ านาจอนุ ญาตนั้ น จะต องชี้ แจงเหตุ ผ ล
ประกอบดวยวา มีขอจํากัดใด ๆ ในการตออายุสัญญาเชาอาคารรายนี้หรือไม เพียงใด
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตตออายุสัญญาเชาอาคารนั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ แนบทายบันทึกขออนุญาตตออายุสัญญาเชาอาคารเพื่อใหผูมีอํานาจ
พิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
3.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจงให
ระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและในการบันทึกคํายินยอมใหใส
เงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชา คาธรรมเนียม และ
เงินอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจัดทําสัญญาเชาหรือหมายเหตุการอนุญาตใหตออายุสัญญาในบันทึกการตออายุสัญญา
เชาในสมุดสัญญาเชาและทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง

สวนที่ 2 ขอ 1 การตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ
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ขอพึงระวัง
1. การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญ าตตออายุสัญ ญาเชาจะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญ
ใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชานั้น และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจง
ตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได
2. เมื่อตรวจสอบพบวา มีการตอเติมอาคารโดยมิไดรับอนุญาต ใหนําหมวด 3 สวนที่ 2 ขอ 9
มาเปนหลักเกณฑประกอบการพิจารณาดวย

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. หนังสือกรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0318/ว 95 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่องซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ

สวนที่ 2 ขอ 1 การตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ
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2. การโอนสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุ
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต/ แจงผูโอน ผูรับโอน

คําแนะนํา
1 การรับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 การรับคํ าขอ ให เจ าหนาที่ผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารั กษ
กําหนด (ดูแบบคําขอโอนและรับขอรับโอนสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ แบบ จป 3901) และกอนที่ผูเชาจะลงนาม
ในคําขอใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติอานขอความ ในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
ขอพึงระวัง
 กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูขอโอนสิทธิ (ผูเชา) ในเบื้องตน
กอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงินเบี้ยประกันอัคคีภัยคางชําระ /หรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคาง
ชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป
 ใหบันทึกในคําขอวาระหวางผูขอโอนหรือผูขอรับโอนสิทธิการเชาจะใหบุคคลใดเปนผูชําระ
คาธรรมเนียมการโอนสิทธิ หากไมมีการบันทึกไวผูรับโอนสิทธิตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมการโอนสิทธิ
การเชา (ดูคําแนะนํากรมธนารักษ ที่ 1/2523 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2523)
สวนที่ 2 ขอ 2 การโอนสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุ
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1.2 ตรวจสอบขอมูลการเชา ดังนี้
1) สถานะผูเชา เชน วัตถุประสงคการเชา/ระยะเวลาการเชา/อัตราคาเชาในปจจุบัน การ
ปฏิบัติผิดสัญญา การคางชําระคาเชาหรือเงินอื่น ๆ การนําสิทธิการเชาที่ดินไปผูกพันเงินกู การนําไปใหเชาชวงหรือ
จัดหาประโยชนการปฏิบัติตามเงื่อนไขผูกพันตอเนื่องหรือเงื่อนไขพิเศษ
2) ขอ จํ า กั ด ด า นกฎหมาย เช น กฎหมายผั งเมื อง กฎหมายควบคุ มอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม ขอบัญญัติทองถิ่น เปนตน
3) ขอจํากัดอื่น เชน นโยบายของจังหวัด กรมธนารักษ รัฐบาล หรือหนวยงานอื่น รวมทั้งการ
รองเรียนในแปลงดังกลาว
4) ขอเท็จจริงของแปลงที่เชา เชน ตรวจสอบสภาพอาคารและสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน ลักษณะ
การใชประโยชนบนที่ดิน สภาพทําเล ราคาประเมินที่ดิน จํานวนเนื้อที่ที่เชา

2

รังวัดจัดทําแผนที่/ตรวจสอบสภาพอาคาร ใหเจาหนาที่ตรวจสอบแผนที่แสดงเขตเชา

และตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ โดยในกรณีที่มีความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่
เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว ใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบรังวัด
จั ดทํ าแผนที่ เขตเช าและตรวจสอบสภาพอาคารเพื่ อใช ประกอบการพิจารณาดวย (ดู หนังสื อกรมธนารั กษ ที่
กค 0406/ว 159 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540)

3

การกํ า หนดเงื่ อ นไขเสนอขออนุ ญ าต และแจ ง ผู โ อน/ผู รั บ โอน เมื่ อ เจ า หน า ที่

ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2 แลวใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจารณาอนุญาตใหโอนสิทธิการเชาอาคาร โดยดําเนินการดังนี้
 สรุปขอมูลสถานะของผูเชา ขอจํากัดดานกฎหมาย และดานอื่น ๆ รวมทั้งขอเท็จจริงของ
แปลงที่เชา (ขอโอนสิทธิการเชา) เทาที่จําเปนและสําคัญซึ่งจะมีผลกระทบตอการพิจารณาตัดสินใจอนุญาตหรือไม
อนุญาตของผูมีอํานาจ
 เสนอเหตุผลประกอบวา เห็นควรอนุญาตหรือไมเพียงใด ดวยเหตุผลอะไร
 ในทายบันทึกควรกําหนดเงื่อนไขใหผูโอนและหรือผูรับโอนจะตองปฏิบัติใหครบถวนใน
ประเด็นที่สําคัญ เชน ระยะเวลาการเชา (ตั้งแตเมื่อไร ถึงเมื่อไร) วัตถุประสงคการเชา อัตราคาเชาที่ตองชําระ
(หรือแตละชวงถามีการปรับปรุง) คาธรรมเนียมโอนสิทธิการเชา คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกันสัญญาเชา
การปฏิบัติตามเงื่อนไขผูกพันตอเนื่อง หรือเงื่อนไขพิเศษ เปนตน
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขอโอนสิทธิการเชาอาคารนั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกแสดงวิธีการ
กําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมโอนสิทธิการเชา แนบทายบันทึกขออนุญาตโอนสิทธิการเชาอาคารเพื่อให
ผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย

สวนที่ 2 ขอ 2 การโอนสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุ
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ขอพึงระวัง
 การกํา หนดเงื่อ นไขตา ง ๆ เพื่อ ขออนุญ าตโอนสิท ธิก ารเชา จะตอ งกํา หนดเงื่อ นไขที่
สํา คัญ ใหค รบถว น เพราะจะมีผ ลผูก พัน ตอ ผู ร ับ โอนที่จ ะเปน ผูเ ชา ตอ ไปในอนาคต และเพื่อ ให
เจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูขอรับโอนได
 หากตรวจสอบพบวา มีการตอเติมอาคารโดยมิไดรับอนุญาต ใหนําหมวด 3 สวนที่ 2
ขอ9 มาเปนหลักเกณฑประกอบการพิจารณาดวย
 การวางเงินประกันสัญญาเชาใหวางเทากับคาเชา 3 เดือน (โดยรวมคาเชาชวง)
 หากผูเ ชา ขอโอนสิท ธิก ารเชา และขอเปลี่ย นวัต ถุป ระสงคก ารเชา ที่ร าชพัส ดุใ นคราว
เดีย วกัน หรือ ภายในระยะเวลา 2 ป นับ แตวัน ที่ข อโอนสิท ธิก ารเชา หรือ เปลี่ย นวัต ถุป ระสงค
การเชา ใหคิดคาธรรมเนีย มในอัตราที่ใหประโยชนแกทางราชการมากที่สุด

3.2 ลงนามแจ งให ผู ขอรับ โอนมารับ ทราบและบัน ทึกคํายิน ยอมรับ ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดย
หนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและชําระเงิน
รวมทั้งการวางหลักประกันสัญญาเชาที่ผูรับโอนสามารถนํามาวางเปนหลักประกันไดตามระเบียบ และในการ
บันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนใหผูโอนและผูรับโอนไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง
แลวเรียกเก็บคาเชา คาธรรมเนียมโอน และเงินอื่น ๆ (ถามี) และจัดทําสัญญาเชา บัตรประจําตัวผูเชา และ
ใบสําคัญแสดงการเชา รวมทั้งทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง หากเปนกรณีเชานานปและจดทะเบียนการเชา
ไว ผูโอนจะตองจดทะเบียนเลิกการเชาและผูรับโอนจะตองจดทะเบียนการเชาใหมดวย
นอกจากนี้ใหแจงผูขอโอนมาขอรับหลักประกันสัญญาเชาคืน ถากรณีหลักประกันสัญญาเชาเปน
เงิน สดใหนํา หลักฐานใบเสร็จรับ เงินที่วางเปนหลักประกันสัญญาเชา (กรณีสูญหายตองมีใบแจงความของ
สถานี ตํา รวจ) มายื่ น ขอรั บ เงิ น คื น ภายหลัง ผูรับ โอนปฏิบัติต ามเงื่อ นไขและชํา ระเงิน ตา ง ๆ ครบถว น
แล ว (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 30 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2534 ประกอบกับหนังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/3053 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2534)

สวนที่ 2 ขอ 2 การโอนสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุ
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กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2547
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 9 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2530 เรื่องการโอนสิทธิการ
เชาชวงที่ราชพัสดุ
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 24 ลงวันที่ 25 กันยายน 2534 เรื่องตอบขอหารือ
เกี่ยวกับอัตราคาเชาคาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 27 ลงวันที่ 18 มกราคม 2537 เรื่องการสงขอมูล
ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 878 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 เรื่องการโอนสิทธิ
การเชาและขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาที่ราชพัสดุ
8. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 239 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 เรื่องการโอนสิทธิ
การเชาที่ราชพัสดุ
9. บันทึกสํานักบริหารที่ราชพัสดุ 1 ที่ กค 0312/ว 3 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554

สวนที่ 2 ขอ 2 การโอนสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุ

3-44

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

3. การขอเชาอาคารราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• ตรวจสอบลําดับทายาท / รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร

3

• ปดประกาศการขอเชา

4

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอเชา

คําแนะนํา
1 ตรวจสอบลําดับทายาท /รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 ตรวจสอบลําดับทายาท ใหเจาหนาที่ตรวจสอบลําดับทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิยื่นคํารองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629 ซึ่งมี 6 ลําดับ แตละลําดับมีสิทธิไดรับมรดกกอนหลังดังตอไปนี้
1) ผูสืบสันดาน
2) บิดามารดา
3) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
4) พี่นองรวมบิดา หรือรวมมารดาเดียวกัน
5) ปู ยา ตา ยาย
6) ลุง ปา นา อา
ทั้งนี้ คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูถือเปนทายาทโดยธรรม โดยมีฐานะเปนทายาทเชนเดียวกันกับลําดับแรก
หากผูยื่นคํารองเปนทายาทโดยธรรมโดยใชหลักเกณฑการพิจารณาขางตน ใหเจาหนาที่ดําเนินการรับคําขอไวตอไป
1.2 การรับคําขอ ใหเจาหนาที่กรอก(พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด (ดูแบบ
คําขอเชาที่ราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม แบบ จป 3903) และกอนที่ผูขอเชาจะลงนามในคําขอ ให
เจ าหน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ อ า นข อ ความในคํ า ขอเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งว า เป น ไปตามความประสงค ห รื อ ไม
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
สวนที่ 2 ขอ 3 การขอเชาอาคารราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
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จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
1.3 ตรวจสอบขอมูลผูเชาเดิม ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลดังนี้
- ทะเบียนรายตัวผูเชาเดิม
- ข อมู ลสถานะผู เ ช า เดิ ม ข อ เท็ จ จริ ง ในแปลงที่ เ ช า เช น การตรวจสอบสภาพอาคาร
ระยะเวลาการเชา วัตถุประสงคการเชา การชําระคาเชา คาภาษี เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพัน
ตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู
- ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม)
- เงื่อนไขพิเศษอื่น
- การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน
- อัตราคาเชาตองมีการปรับปรุงใหมหรือไม

2 รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแผนที่แสดง
เขตเชา และตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ โดยในกรณีที่มีความจําเปนตองตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ
และหรือเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว
ก็ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่เขตเชาดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 159
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540)
ขอพึงระวัง
1. ตองตรวจสอบการเปนทายาทใหชัดเจนวามีกี่คน จัดลําดับทายาทใหถูกตองตามสิทธิแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีผูจัดการมรดกหรือไม มีพินัยกรรมหรือไม มีการใหเชาชวงหรือ
ใหบุคคลอื่นใชประโยชนบนที่ดินหรือไม
2. บุตรบุญธรรมเปนทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1629(1)
และมีสิทธิขอเชาแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรมตามนัยกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 29
3. ผูรับพินัยกรรมมิใชทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1629
จึงไมมีสิทธิขอเชาแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรมตามนัยกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 29

3

ปดประกาศการขอเชา เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลว หากเห็นวาไมมี

ขอจํากัดใด ๆ ในการหามจัดใหเชาที่ดินแปลงนี้ ก็ใหเสนอประกาศตอผูมีอํานาจเพื่อลงนามในประกาศเรื่องการเชา
อาคารราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรมตามแบบที่กรมธนารักษกําหนดแลว นํา ประกาศดัง กลา วปด ไวใ น
ที่เ ปด เผย ณ บริเ วณที่ร าชพัส ดุที่จ ะจัด ใหเ ชา กรมธนารัก ษ สํา นัก งานธนารัก ษพื้น ที่ สํา นัก งานเขต
หรือ ที่วา การอํา เภอหรือ กิ่ง อํา เภอหรือ ที่ทํา การองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น แลว แตก รณี ซึ่ง ที่ร าชพัส ดุ
แปลงที ่จ ะจัด ใหเ ชา ตั้ง อยู (ถาหากอาคารบริเวณขอเชามีที่ทําการ อบต./กํานัน/ผูใหญบาน จะปดประกาศ
เพิ่มเติมในสถานที่ดังกลาวดวยก็ได) มีกําหนด 30 วัน นับแตวันปดประกาศ
สวนที่ 2 ขอ 3 การขอเชาอาคารราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
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หากมีผูคัดคานในระหวางปดประกาศ 30 วัน ใหเชิญคูกรณีมาเจรจาไกลเกลี่ยหาขอยุติกอน หาก
หาข อยุ ติ ไม ได และคู กรณี เป นทายาทดว ยกัน ใหไ ดร ับ สิท ธิการเชารวมกั น แตถ าหากมิ ใช ทายาทดว ยกั น ให
ดําเนินการฟองรองทางศาล แลว ใหพิจารณาจัดใหเชาตามคําพิพากษาของศาล และหากปดประกาศครบ 30 วัน
แลวไมมีผูใดคัดคาน ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ตอไป

4

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา เมื่อปดประกาศครบ 30 วันแลวไมมีผูใด

คัดคานการขอเชา ใหเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลวเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
4.1 พิจารณาอนุญาตใหผูขอสืบสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรมตอไปได
โดยตองกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน ระยะเวลาการเชา (เริ่มตน - สิ้นสุด) อัตราคาเชา แตล ะชว งเวลาที่ชัดเจน
คาธรรมเนียมการจัดใหเชาที่ตองชําระหรือไดรับยกเวนเพราะเหตุใด คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกัน
สัญญาเชา เงินอื่น ๆ (ถามี) เงื่อนไขพิเศษและหรือเงื่อนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี) และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
ขอพึงระวัง
1. การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญ าตสืบสิทธิการเชาจะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญให
ครบถวน ซึ่งจะมีผลผูกพันตอผูขอเชาที่จะเปนผูเชาตอไปในอนาคต และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอ
ผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูขอเชาได
2. หากตรวจสอบพบวามีการตอเติมอาคารโดยมิไดรับอนุญาต ใหนําหมวด 3 สวนที่ 2 ขอ 9
มาเปนหลักเกณฑประกอบการพิจารณาดวย

4.2 ลงนามแจงใหผูขอเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจง
ใหร ะบุร ายละเอีย ดของเงื่อ นไขที ่กํา หนดทั้ง หมด และในการบั น ทึกคํ ายิน ยอมใหใส เงื่อ นไขที่ กําหนดให
ครบถวนเพื่อใหผูขอเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชา คาธรรมเนียมและเงินอื่น ๆ
และจัดทําสัญญาเชา บัตรประจําตัวผูเชา ใบสําคัญแสดงการเชา รวมทั้งทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง
คําแนะนํา
ในหนัง สือ แจง ผูขอเชาและในบัน ทึก คํา ยิน ยอมรับ ปฏิบัติต ามเงื่อนไข ใหแจง ใหผูข อเชา ทราบวา
หากปรากฎขอ เท็จ จริง ภายหลัง วา มีบุคคลอื่นใดมีสิทธิการเชาในที่ดินราชพัสดุแปลงดังกลาวดีกวา
จะตองใหคํา ยิน ยอมใหกรมธนารักษบ อกเลิกสัญญาเชาและดําเนิน การจัดใหบุคคลผูมีสิทธิการเชา
ดีกวาไดเชาที่ดินแปลงดังกลาวตอไป โดยไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

สวนที่ 2 ขอ 3 การขอเชาอาคารราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
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กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 26
4. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 24 ทวิ
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0403/ว 179 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2520 เรื่องชี้แจงขอหารือ
เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
7. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 27 ลงวันที่ 18 มกราคม 2537 เรื่องการสงขอมูล
ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ

สวนที่ 2 ขอ 3 การขอเชาอาคารราชพัสดุแทนผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม
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หมวด 3

4. การขอนําสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู
หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือบุคคลภายนอก
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• การใหความยินยอม

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขอนําสิทธิการเชาที่ราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพันเงินกู แบบ จป 04) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอ
ให เ จา หนา ที ่ผู ปฏิ บั ติ อ านข อความในคํ าขอเพื่ อตรวจสอบความถู กต องว าเป นไปตามความประสงค หรื อไม
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)

ขอพึงระวัง
กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ
หรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอ
เพื่อดําเนินการตอไป

สวนที่ 2 ขอ 4 การขอนําสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือบุคคลภายนอก
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

1.2 ตรวจสอบขอมูลการเชา ดังนี้
 ทะเบียนรายตัวผูเชา
 ขอมูลสถานะผูเชา
 ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน ระยะเวลาการเชา วัตถุประสงคการเชา การชําระคาเชา
คาภาษี เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู ขอจํากัดดานกฎหมาย
ตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม) เปนตน
 เงื่อนไขพิเศษอื่น
 การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน
 หลักเกณฑการอนุญาตใหนําสิทธิการปลูกสรางหรือสิทธิการเชาไปทําเงื่อนไขผูกพันในทาง
การเงิน (เอกสารหมายเลข 3 แนบทายคําสั่งกรมธนารักษที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553)

2

การใหความยินยอม เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาไมมีขอหามหรือขอจํากัดใด ๆ ดังกลาว ให

เจาหนาทีพ่ ิจารณาเสนอความเห็นและหนังสือใหความยินยอมนําสิทธิการเชาที่ราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพัน
เงินกูตอผูมีอํานาจอนุญาตใหลงนามแจงผูเชาเพื่อใหนําไปยื่นตอธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นตอไป
ทั้งนี้ เมื่อผูเชาไดรับหนังสือใหความยินยอมจากสํานักงานธนารักษพื้นที่หรือกรมธนารักษแลว
ผูเชาจะตองนําหนังสือดังกลาวไปประกอบการยื่นขอกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ระบุไวในหนังสือให
ความยิ น ยอม และจะต อ งแจ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องการกู เ งิ น ด ว ยว า จะนํ า เงิ น กู ไ ปใช เ พื่ อ การใด โดยมี
รายละเอียดของโครงการประกอบดวย หากธนาคารหรือสถาบันการเงินไดอนุมัติการกูเงินแลว ผูเชาจะตอง
นําหลักฐานเอกสารการอนุมัตินั้นมายื่นตอสํานักงานธนารักษพื้นที่หรือกรมธนารักษเพื่อประกอบการพิจารณา
ตอไป

3 กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา

เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติไดรับหลักฐานเอกสารการอนุมัติการกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจารณาอนุญาตใหนําสิทธิการเชาที่ราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพันเงินกูตามที่ขอตอไปได
โดยในบันทึกเสนอขออนุญาตนั้นจะตองกําหนดเงื่อนไขการอนุญาต เชน การชําระคาธรรมเนียมอนุญาต ขอผูกพัน
ที่ผูเชาตองโอนสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นหากผูเชาผิดนัดชําระ และ
เงื่อนไขอื่นที่จําเปน
3.2 ลงนามใหผูเชามารับทราบและธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นมารับทราบและบันทึกคํายินยอม
รับปฏิบัติตามเงื่อนไข และเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการอนุญาต แลวหมายเหตุการอนุญาตใหนําสิทธิการเชา
ที่ดินราชพัสดุไปผูกพัน เงินกูกับธนาคารหรือสถาบันการเงินในบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ภาระผูกพันในทาย
สัญญาเชาและทะเบียนรายตัวผูเชา

สวนที่ 2 ขอ 4 การขอนําสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือบุคคลภายนอก
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หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกรมธนารักษวาดวยการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อใหบริการแกผู
เชาที่ราชพัสดุในการนําสิทธิการเชาไปผูกพันเงินกู พ.ศ. 2546)
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย

สวนที่ 2 ขอ 4 การขอนําสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูเชาหรือบุคคลภายนอก
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

5. การดําเนินการกรณีเพลิงไหมอาคารราชพัสดุ
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล

2

• เสนอขออนุมัติการพัฒนา หรือจัดใหเชาตามเดิม

3

• วางผังอาคาร หรือจัดใหเชาตามเดิม / แจงผูเชาเดิม

คําแนะนํา
1 ตรวจสอบและรวบรวมขอมูล

เมื่อเกิดเพลิงไหมอาคารราชพัสดุ ใหดําเนินการดังนี้

1.1 ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ (ผูอํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครหรือธนารักษ
พื้นที่) รีบรายงานใหผูมีอํานาจ (อธิบดีหรือบุคคลที่อธิบดีมอบหมาย) ทราบโดยพลันอยางชาไมเกิน 12 ชั่วโมง
นับแตเกิดเพลิงไหม
1.2 สํารวจความเสียหายเบื้องตนวา มีผลกระทบตอสาธารณประโยชนหรือประชาชนจํานวนมาก
นอยเพียงใด แลวรายงานใหผูมีอํานาจ (อธิบดีหรือบุคคลที่อธิบดีมอบหมาย) ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเกิด
เพลิงไหม
1.3 ประสานงานกับสวนราชการฝายปกครองหรือตํารวจเพื่อขอความรวมมือในการปองกันการ
บุกรุกที่ดินราชพัสดุบริเวณที่เกิดเพลิงไหมและหามมิใหผูใดกอสราง ตอเติม หรือดัดแปลงอาคารกอนไดรับอนุญาต
จากกรมธนารักษ
1.4 ประสานงานกับเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อตรวจสอบวามีการประกาศกําหนดเขตเพลิงไหมหรือ
ประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม ถามีใหพิจารณาดําเนินการตามประกาศดังกลาว
1.5 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางทะเบียนที่ราชพัสดุ และเอกสารสัญญาเชา และจัดทําแผนที่
แสดงรายละเอียดบริเวณที่เกิดเพลิงไหมในที่ดินราชพัสดุพรอมทั้งทําแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดินโดยแสดง
ตําแหนงของสถานที่สําคัญเพื่อประโยชนในการพิจารณาสภาพทําเลและแนวทางการบริหารที่ดินราชพัสดุบริเวณ
ดังกลาว

สวนที่ 2 ขอ 5 การดําเนินการกรณีเพลิงไหมอาคารราชพัสดุ
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หมวด 3

1.6 ตรวจสอบว าบริ เวณอาคารราชพั สดุ ที่ ถู กเพลิ งไหม อยู ในบั งคั บของกฎหมายใดบ าง เช น
พระราชบัญญัติวาดวยการผังเมือง พระราชบัญญัติวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายทองถิ่น เปนตน รวมทั้ง
อยูในบังคับของกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสวนราชการหรือหนวยงานใดหรือไมดวย
1.7 ตรวจสอบวาบริเวณอาคารราชพัสดุที่เกิดเพลิงไหมมีโครงการหรือแผนงานการใชประโยชน
หรือไม อยางไร

2

เสนอขออนุมัติการพัฒนาหรือจัดใหเชาตามเดิม ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจ

พิจารณา (อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย) ทราบภายใน 7 วัน พรอมทั้งใหความเห็นวา สภาพอาคารตาม
ประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นอยูในสภาพที่จะใชประโยชนตามวัตถุประสงคเดิมไดหรือไม หรือสมควรนํามา
พัฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามเดิมตอไป
2.1 กรณีตามประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา อาคารอยูในสภาพที่จะใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคเดิมได ใหเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาจัดใหผูเชาเดิมเชาอาคารราชพัสดุตอไป
2.2 หากเห็นสมควรนํามาพัฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามเดิมตอไป
ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติในหลักการใหผูเชาเดิมไดรับสิทธิปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง เมื่อผูมี
อํานาจไดอนุมัติในหลักการใหพัฒนาปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแลวใหแจงสํานักพัฒนาและ
บํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ (กรณีที่ดินตั้งอยูกรุงเทพมหานคร) หรือสํานักงานธนารักษพื้นที่รวมกับนายชางโยธา
ที่ควบคุมการกอสรางที่จังหวัดดําเนินการวางผังแลวแตกรณี (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 115 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2540)

3

เสนอขออนุมัติผังหรือจัดใหเชาตามเดิม / แจงผูเชาเดิม

 กรณี เห็ นสมควรพัฒนาปลูกสร างอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตามเดิมและ
ดําเนินการวางผังอาคารแลว ใหเจาหนาที่นําเสนอใหผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
- อนุมัติผัง รวมทั้งใหเจาหนาที่ตรวจสอบรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง ขอจํากัดตาง ๆ
ในพื้นที่ เชน เนื้อที่ที่จะจัดใหเชา ขอกําหนดผังเมือง ขอบังคับของหนวยงานราชการในพื้นที่เขตเพลิงไหม (ถามี)
ระยะเวลาการเชา อัตราคาเชา คาธรรมเนียมรังวัด การยกเวนคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน รวมทั้งเงื่อนไข
ที่จําเปนในการปลูกสรางอาคารเสนอผูมีอํานาจอนุญาตตอไป
- ลงนามแจงใหผูเชาเดิมทราบผลการพิจารณาวาตองปลูกสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลังตามเดิม จึงขอใหผูเชามารับผังที่ดินเพื่อนําไปออกแบบแปลนอาคารตอไป ทั้งนี้ ใหแจง
ผูเชาเดิมทราบดวยวาเงินประกันอัคคีภัยอาคารที่กระทรวงการคลังไดรับจากบริษัทประกันภัยนั้น จะนํามา
เปน คา กอ สรา ง หรือ บูร ณะซอ มแซมใหแ กผูเชาเดิม โดยผูเชาเดิมจะตองรับภาระออกคาใช จายกอนในการ
กอสรางหรือบูรณะซอมแซมอาคารที่ถูกเพลิงไหม และถาหากคาใชจายมากกวาเงินประกัน อัคคีภัยอาคารที่
กระทรวงการคลังไดรับจากบริษัทประกันภัย ผูเชาเดิมจะตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น แตถาหากมีเงิน
เหลือจะตองนําสงเงินที่เหลือเปนรายไดกระทรวงการคลัง และการขอเบิกคาใชจายในการกอสรางหรือบูรณะ
ซอมแซมอาคารกับกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่นั้น ผูเชาเดิมจะตองมีหลักฐานใบเสร็จคาใชจายตาง ๆ
มายื่นประกอบดวย

สวนที่ 2 ขอ 5 การดําเนินการกรณีเพลิงไหมอาคารราชพัสดุ
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หมวด 3

 กรณีที่เห็นควรจัดใหผูเชาเดิมไดเชาตอไป ใหเจาหนาที่ตรวจสอบรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง
ขอจํากัดตาง ๆ ในพื้นที่ เชน เนื้อที่ที่จะจัดใหเชา ขอกําหนดผังเมือง ขอบังคับของหนวยงานราชการในพื้นที่เขต
เพลิงไหม (ถามี) ประกาศของเจาพนักงานทองถิ่น ระยะเวลาการเชา อัตราคาเชา คาธรรมเนียมรังวัด การ
ยกเวนคาธรรมเนียมการจัดใหเชา รวมทั้งเงื่อนไขที่จําเปนในการจัดใหเชาเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
- อนุญาตจัดใหเชา
- ลงนามแจงผูเชาเดิมใหมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขการเชา
โดยหนังสือตองระบุระยะเวลาการมารับทราบเงื่อนไขและเงินคาเชา เงินอื่น ๆ และเงื่อนไขทั้งหมดใหผูเชาเดิม
ทราบดวย ทั้ง นี้ ใหแจงผูเชาเดิมทราบดว ยวา เงิน ประกัน อัคคีภัย อาคารที่ก ระทรวงการคลังไดรับ จาก
บริษัทประกันภัยนั้น จะนํามาเปนคากอสราง หรือบูรณะซอมแซมใหแกผูเชาเดิม โดยผูเชาเดิมจะตองรับภาระ
ออกคาใชจายกอนในการกอสรางหรือบูรณะซอมแซมอาคารที่ถูกเพลิงไหม และถาหากคาใชจายมากกวา เงิน
ประกัน อัคคีภัยอาคารที่กระทรวงการคลังไดรับจากบริษัทประกันภัย ผูเชาเดิมจะตองเปนผูออกคาใชจา ย
เองทั้งสิ้น แตถาหากมีเงินเหลือจะตองนําสงเงินที่เหลือเปนรายไดกระทรวงการคลัง และการขอเบิกคาใชจาย
ในการก อสรางหรื อบู รณะซ อมแซมอาคารกับกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่นั้น ผูเชาเดิมจะตองมี
หลักฐานใบเสร็จคาใชจายตาง ๆ มายื่นประกอบดวย

ขอพึงระวัง
1. กรณีมีผูเชาเดิมหลายราย การจัดใหไดผังกอสรางตองใหผูเชาเดิมไดตําแหนงที่ตั้งอาคารที่เคยเชาอยูเดิม
หรือใกลเ คีย งที่สุด และผูเชา เดิม รายใดเคยอยูหอ งหัว มุมก็ควรไดผังหองหัว มุม เชน เดีย วกัน
หากมีขอขัดแยงเจาหนาที่จะตองเจรจาไกลเกลี่ยใหเกิดความเปนธรรมและผูเชาทุกรายยอมรับ
มากที่สุด
2. หากจัดใหผูเชาเดิมไดรับสิทธิการเชาปลูกสรางอาคารใหมไมเกินเนื้อที่ของอาคารเดิมที่รื้อถอนหรือ
ที่ถูกเพลิงไหม ใหยกเวนคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชน ซึ่งเปนไปตามนัยคําสั่งกรมธนารักษ
ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เอกสารแนบทายหมายเลข 2 ขอ 12(5)

สวนที่ 2 ขอ 5 การดําเนินการกรณีเพลิงไหมอาคารราชพัสดุ
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หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 33/2547 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2547
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย

สวนที่ 2 ขอ 5 การดําเนินการกรณีเพลิงไหมอาคารราชพัสดุ
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6. กรณีผูเชาขออนุญาตนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไป
จัดหาประโยชน
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก(พิมพ)คําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด (ดูแบบ
คําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
อานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือกรมธนารัก ษ ที่
กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและลงทะเบียนรับเรื่องได
(ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
ขอพึงระวัง
กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ
หรือเงินเบี้ยประกันอัคคีภัยคางชําระ / หรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชา
ชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป

สวนที่ 2 ขอ 6 กรณีผูเชาขออนุญาตนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน
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1.2 ตรวจสอบขอมูลการเชา ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลดังนี้
- ทะเบียนรายตัวผูเชา
- ขอมูลสถานะผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน ระยะเวลาการเชา วัตถุประสงคการเชา
การชําระคาเชา คาภาษี เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู
- ข อจํา กั ดดา นกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม เปนตน)
- เงื่อนไขพิเศษอื่น
- ลักษณะของการนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน

2

รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแผนที่แสดง

เขตเชาและตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ โดยในกรณีที่มีความจําเปนตองตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ
และหรือเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว
หรือแบงเนื้อที่บางสวนใหเชาชวง หรือนําไปหาประโยชน ก็ข อใหเ จาหนาที่ดํา เนิน การตรวจสอบรังวัดจัดทํา
แผนที่ใหถูกตอง (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 159 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540)

3

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล

ตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
3.1 อนุญาตใหนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน โดยเจาหนาที่จะตอง
พิจารณาเสนอวาจะอนุญาตใหนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปหาประโยชนไดหรือไม ถาไมไดเพราะ
เหตุผลอะไร มีขอจํากัดอะไร ถาสมควรใหดําเนินการไดมีเหตุผลอะไร ตองกําหนดเงื่อนไขอะไรบาง เชน อัตราคาเชา
ที่เรียกเก็บเพิ่ม คาธรรมเนียมการอนุญาต คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกันสัญญาเชาเพิ่ม เงินอื่น ๆ (ถามี)
และเงื่ อนไขอื่ น ๆ ที่ จํ า เป น (ค า เช า ค า ธรรมเนีย มดูคําสั่ง กรมธนารักษที่ 296/2553 สั่ง ณ วัน ที่ 29
มิถุนายน 2553)
3.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจง
ใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวน
เพื่อให ผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชาเพิ่ม คาธรรมเนียมการอนุญาต และเงินอื่น ๆ
(ถามี) และบันทึกหมายเหตุการณอนุญาตในบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ภาระผูกพันในทายสัญญาเชารวมทั้งทะเบียน
รายตัวผูเชาใหถูกตอง
ขอพึงระวัง
 การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตใหนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปหา
ประโยชนจะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญใหครบถวน ซึ่งจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในอนาคต และเพื่อให
เจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได
 การวางเงินประกันสัญญาเชา ใหวางเทากับคาเชา 3 เดือน (โดยรวมคาเชาชวง)

สวนที่ 2 ขอ 6 กรณีผูเชาขออนุญาตนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

สวนที่ 2 ขอ 6 กรณีผูเชาขออนุญาตนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

7. กรณีผูเชานําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชน
โดยไมไดรับอนุญาต
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• ตรวจสอบพบ

2

• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา

คําแนะนํา
1 ตรวจสอบพบ

เมื่อเจาหนาที่ไปตรวจสอบอาคารราชพัสดุที่เชาแลวพบวาผูเชาไดนําสิทธิการเชา
อาคารราชพัสดุไปใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนกอนไดรับอนุญาต (รวมถึงการตรวจพบภายหลังการยื่นคําขอ)
ใหเจาหนาที่รีบรายงานการตรวจพบโดยไมไดรับอนุญาตตอผูมีอํานาจสั่งการตามระเบียบโดยเร็ว

2

รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ

2.1 รวบรวมขอมูล เมื่อเจาหนาที่ตรวจพบแลวใหตรวจสอบขอเท็จจริงในอาคารราชพัสดุที่เชา
และขอมูลสถานะผูเชา เชน
- ระยะเวลาการเชา
- วัตถุประสงคการเชา
- การชําระคาเชา
- คาภาษี
- เงินอื่น ๆ
- เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง
- เงื่อนไขพิเศษอื่น
- การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน
- ความเหมาะสมในการนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน
และหากเห็นวามีความจําเปนตองตรวจสอบเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่
เขตเชาจัดทําไวเกินกวา 5 ปแลว หรือแบงเนื้อที่บางสวนใหเชาชวง หรือนําไปหาประโยชน ก็ขอใหเจาหนาที่
ดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่ใหถูกตอง (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 159 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม
2540)
สวนที่ 2 ขอ 7 กรณีผูเชาขออนุญาตนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

2.2 เสนอผูมีอํานาจ
(1) กรณี ที่พิ จ ารณาแลว เห็น วา มี ความเหมาะสมในการนําไปให เชา ชว งหรือ จัดหา
ประโยชน ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัตินําเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อ
- พิจารณาไมบอกเลิกสัญญาเชาและกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน อัตราคาเชาที่เรียกเก็บ
เพิ่ม คาธรรมเนียมการอนุญาต คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินประกันสัญญาเชาเพิ่ม เงินอื่น ๆ (ถามี) และ
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
- ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยหนังสือที่
แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดให
ครบถวนเพื่อใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชาเพิ่ม คาธรรมเนียมการอนุญาต
และเงินอื่น ๆ (ถามี) และบันทึกหมายเหตุการณอนุญาตในบันทึกการเปลี่ยนแปลง/ภาระผูกพันทายสัญญาเชา
รวมทั้งทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง
(2) กรณีที่พิจารณาแลวเห็นวา ไมมีความเหมาะสมในการนําไปใหเชาชวงหรือจัดหา
ประโยชน ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัตินําเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อแจงผูเชาใหยกเลิกการดําเนินการ แลวปรับปรุงพื้นที่
ใหอยูในสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมปฏิบัติตามจะบอกเลิกสัญญาเชาทันที

ขอพึงระวัง
 การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหผูเชารับปฏิบัตินั้น จะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญใหครบถวน
เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชา เพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจสั่งการหรือ
ผูเชาได
 การวางเงินประกันสัญญาเชา ใหวางเทากับคาเชา 3 เดือน (โดยรวมคาเชาชวง)

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

สวนที่ 2 ขอ 7 กรณีผูเชาขออนุญาตนําอาคารราชพัสดุไปจัดใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

8. การขออนุญาตปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุ
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ /ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบแบบแปลน / ตรวจสอบสภาพอาคาร

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) / บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูป ฏิ บัติ อา นข อความในคํ า ขอเพื่ อตรวจสอบความถูกตองวาเปน ไปตามความประสงคห รือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)

ขอพึงระวัง
กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ
คาเบี้ยประกันอัคคีภัยคางชําระ หรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคาง
ทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป

สวนที่ 2 ขอ 8 การขออนุญาตปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุ
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

1.2 ตรวจสอบขอมูลการเชา ดังนี้
- ทะเบียนรายตัวผูเชา
- ขอมูลสถานะผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน ระยะเวลาการเชา วัตถุประสงคการเชา
การชําระคาเชา คาภาษี เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู
- แบบแปลนการกอสราง (กรณีแบบแปลนไมถูกตองใหแจงผูขอแกไขใหถูกตองกอน)
- ขอจํ ากัดด านกฎหมายต าง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุ มอาคาร ข อบั ญญั ติ
ทองถิ่น กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน)
- ขอจํากัดอื่น ๆ เงื่อนไขพิเศษอื่น การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน

2

รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบแบบแปลน / ตรวจสอบสภาพอาคาร ใหเจาหนา ที่

ผูปฏิบัติตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง (กรณีแบบแปลนไมถูกตองใหแจงผูขอแกไขใหถูกตองกอน) และ
ตรวจสอบแผนที่แสดงเขตเชา ตรวจสอบสภาพอาคารราชพัสดุ หากเห็นวามีความจําเปนตองตรวจสอบ
สภาพอาคารราชพัสดุและหรือเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่เขตเชาจัดทํา
ไวเกินกวา 5 ปแลว ก็ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่เขตเชาและตรวจสอบสภาพอาคาร
ดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 159 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540)

3 การกําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูเชา

เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวม

ขอมูลตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจารณาอนุญาตใหดําเนินการตามที่ขอ โดยเจาหนาที่จะตองพิจารณาเสนอวาจะอนุญาตให
ดําเนินการตามที่ขอไดหรือไม ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร ถาสมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร ตองกําหนดเงื่อนไข
อะไรบาง เชน คาธรรมเนียมการตรวจแบบ คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) เงินอื่น ๆ (ถามี) เงื่อนไขพิเศษและหรือเงื่อนไข
ผูกพันตอเนื่อง (ถามี) เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
3.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจงให
ระบุรายละเอี ยดของเงื่ อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถว น
เพื่อใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจแบบ เงินอื่น ๆ (ถามี)
และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง

ขอพึงระวัง
 การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตใหปลูกสราง ซอมแซม หรือตอเติมอาคาร หรือ
สิ่งปลูกสราง จะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญา
เชานั้น เพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได
 กรณีมีการตอเติมอาคารที่มีผลกระทบตอเนื้อที่ใชสอยอาคารเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มชั้นใหเรียกเก็บ
คาเชาหรือคาธรรมเนียมการจัดหาประโยชนที่เพิ่มขึ้นแลวแตกรณี)

สวนที่ 2 ขอ 8 การขออนุญาตปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุ
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย

สวนที่ 2 ขอ 8 การขออนุญาตปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุ
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

9. การปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุโดยไมไดรับอนุญาต
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• ตรวจสอบพบ

2

• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา

3

• ตรวจสอบแบบแปลน

4

• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา

คําแนะนํา
1 ตรวจสอบพบ

เมื่อเจาหนาที่ไปตรวจสอบอาคารราชพัสดุที่เชาแลวพบวาผูเชาไดปรับปรุง
ซอมแซม หรือต อเติ มอาคารราชพัสดุกอนไดรับอนุญาต (รวมถึงภายหลังการยื่นคําขอแลว) ใหเจาหนาที่รีบ
รายงานตอผูมีอํานาจระงับการดําเนินการไวกอน

2 รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ
2.1 เมื่ อเจ าหน าที่ ตรวจพบและดํ าเนิ นการตามขั้ นตอนที่ 1 แลว ให ต รวจสอบข อ เท็จ จริ ง
ตรวจสอบเทศบัญญัติหรือขอกําหนดของทองถิ่นในเบื้องตน และตรวจสอบวาการปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติม
อาคารราชพัสดุเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสมและเปนการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นหรือไม แลวนําเสนอผูมีอํานาจ
เพื่อพิจารณา
(1) กรณีตรวจสอบในเบื้องตนแลวพบวา ลักษณะการดําเนินการไมเหมาะสมที่จะใหคงสภาพ
ใหแจงผูเชาใหรื้อถอนภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมปฏิบัติตามจะดําเนินการในขั้นตอนของการบอกเลิก
สัญญาเชาตอไป
(2) กรณีตรวจสอบในเบื้องตนแลวเห็นควรใหคงสภาพอาคารไวไดโดยไมบอกเลิกสัญญาเชา
แตการปลูกสรางนั้นยัง ไมผานการพิจ ารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ใหแจงผูเชา จัดทํา แบบแปลนอาคาร
นําไปยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น กรณีเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาต ใหแจงผูเชามายื่นคํารองพรอม
จัดสงแบบแปลนอาคารที่เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหกอสรางได และหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
สวนที่ 2 ขอ 9 การปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุโดยไมไดรับอนุญาต
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

สถาปตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุม กับรายการคํานวณ (ถาจําเปนตองมีตามกฎหมายควบคุมอาคาร)
ใหกรมธนารักษเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป
(3) กรณีเจาพนักงานทองถิ่นไมอนุญาต ใหแจงผูเชารื้อถอนภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากไมปฏิบัติตามจะพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนของการบอกเลิกสัญญาเชาตอไป

3 ตรวจสอบแบบแปลน

เมื่ อ ผู เ ช าได จั ด ส ง แบบแปลนอาคาร พร อ มหนั ง สื อ รั บ รองของ
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พสถาป ตยกรรมควบคุ มและวิศวกรรมควบคุม กับ รายการคํานวณ (ถาจําเปน ตองมีตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร) ใหกรมธนารักษแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง โดยใน
กรณีที่แบบแปลนไมถูกตอง ใหแจงผูขอเพื่อแกไขใหถูกตองกอนดําเนินการในขั้นตอนตอไป

4 กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจ / แจงผูเชา

เมื่อไดตรวจสอบแบบแปลนเสร็จเรียบรอยแลว
ใหเจาหนาที่รวบรวมขอเท็จจริง พรอมกับความเห็นเกี่ยวกับขอกฎหมายอื่นและขอจํากัดอื่นที่มีในแปลงที่เชา (ถามี)
เสนอตอผูมีอํานาจเพื่อ
2.2.1 พิจารณาอนุญาตใหคงสภาพอาคารที่กอสราง และหรือกอสรางอาคารตอไป
ใหแลวเสร็จตามแบบแปลนที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหคงสภาพอาคารหรือ อนุ ญาตแบบแปลนที่กอสราง
พรอมทั้งกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมตรวจแบบ คาปรับ และเงินอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งเงื่อนไขที่จําเปน
2.2.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบัน ทึกคํายิน ยอมรับ ปฏิบัติตามเงื่อนไข
โดยหนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่
กําหนดใหครบถวนเพื่อใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการตรวจแบบ
คาปรับ และเงินอื่น ๆ (ถามี) และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง

ขอพึงระวัง
การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหผูเชารับปฏิบัตินั้น จะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญใหครบถวน เพราะ
จะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชา เพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจสั่งการหรือผูเชาได

สวนที่ 2 ขอ 9 การปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุโดยไมไดรับอนุญาต
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย

สวนที่ 2 ขอ 9 การปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมอาคารราชพัสดุโดยไมไดรับอนุญาต

3-66

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

10. การประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• เสนอผูมีอํานาจลงนามในหนังสือแจงบริษัทประกันภัย

2

• แจงผูเชา

3

• แจงบริษัทประกันภัย

คําแนะนํา
1 เสนอผูมีอํานาจลงนามในหนังสือแจงบริษัทประกันภัย

เมื่อผูเชาหรือผูป ระมูล ได
กอสรางอาคารพาณิชยยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังเสร็จเรียบรอย และจัดทําสัญญาเชาอาคารราชพัสดุแลว
ใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงบริษัทประกันภัย โดยในหนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียด
ของอาคารที่ เ ช า เช น ระยะเวลาการเช า ราคาค า ก อ สร า งอาคาร ที่ ตั้ ง อาคาร จํ า นวนคู ห า จํ า นวนชั้ น
รายละเอียดอื่นที่จําเปน โดยจํานวนเงินทุนทรัพยที่เอาประกันภัยไมต่ํากวาราคาคากอสรางที่กรมธนารักษแจง
ในนามกระทรวงการคลังเปนผูเอาประกันและผูรับประโยชนตลอดอายุสัญญาเชา โดยกําหนดใหผูเชาเปน
ผูชําระเบี้ยประกันภัยแทนกระทรวงการคลังทั้งสิ้น

2

แจงผูเชา เมื่อบริษัทประกันภัยไดรับประกันภัยอาคารดังกลาวและสงกรมธรรมมาใหแลว ให

เจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงผูเชาเพื่อใหชําระเงินเบี้ยประกันภัยตามจํานวนเงินที่บริษัทกําหนด
โดยหนังสือที่แจงจะตองกําหนดระยะเลาในการมาชําระเงินใหชัดเจน

3 แจงบริษัทประกันภัย

เมื่อผูเชานําเงินเบี้ย ประกัน ภัย มาชําระแลวใหมอบกรมธรรมพรอม
ใบเสร็จรับเงินฉบับสําเนาใหผูเชาเก็บไวเปนหลักฐาน แลวใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามถึงบริษัท
ประกันภัยเพื่อสงเงินเบี้ยประกันภัยอาคารดังกลาวใหบริษัท พรอมกับมีหนังสือแจงใหกรมธนารักษทราบดวย

สวนที่ 2 ขอ 10 การประกันอัคคีภยั อาคารราชพัสดุ
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

11. การรื้อถอนอาคารราชพัสดุเพื่อกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง
 ขั้นตอนดําเนินการ

1

• รับคําขอ

2

• ตรวจสอบขอมูลการเชา

3

• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการ / แจงผูเชา / ประมูลขายซากอาคาร

4

• วางผังและออกแบบแปลนอาคาร

5

• เสนอผูมีอํานาจอนุญาตกอสราง / แจงผูเชามารับเงื่อนไข / ทําสัญญา
กอสราง

6

• ปกผังและกอสรางอาคาร

7

• จัดทําสัญญาเชาอาคาร
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หมวด 3

คําแนะนํา
1 รับคําขอ

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) / บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอ ความในคํา ขอเพื่อ ตรวจสอบความถูก ตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
ขอพึงระวัง
กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ
คาเบี้ยประกันอัคคีภัยคางชําระ หรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคาง
ทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป

2

ตรวจสอบขอมูลการเชา ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูลสถานะ

ผูเชา ขอเท็จจริงในแปลงที่เชา เชน ระยะเวลาการเชา วัตถุประสงคการเชา การชําระคาเชา คาภาษี เงินอื่น
ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญาผูกพันเงินกู ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผัง
เมือง กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถิ่น กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน) ขอจํากัด
อื่น ๆ เงื่อนไขพิเศษอื่น การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน และตรวจสอบเนื้อที่กอสรางอาคารราชพัสดุที่จะ
ทําการรื้อถอน จัดทําแผนที่แสดงรายละเอียดเขตเชา ราคาประเมินที่ดิน สภาพทําเลที่ตั้ง

3 เสนอผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ ห ลั ก การ / แจ ง ผู เ ช า / ประมู ล ขายซากอาคาร

เมื่ อเจ า หน า ที่ ไ ด ต รวจสอบรวบรวมข อ มูล ต าง ๆ ตามขั้น ตอนที่ 2 แล ว ให เ จา หนา ที่จั ด ทํา บั น ทึ ก เสนอ
ผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจารณาอนุญาตใหดําเนินการตามที่ขอได โดยเจาหนาที่จะตองพิจารณาวาจะอนุญาตให
ดําเนินการตามที่ขอไดหรือไม ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร ถาเห็นสมควรอนุมัติหลักการใหรื้อถอนอาคารราชพัสดุเดิม
ใหเสนอเหตุผลประกอบการอนุญาตใหเปดประมูลขายซากอาคารราชพัสดุเดิม พรอมกับกําหนดเงื่อนไขอื่น
เชน ตองกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์หลังใหมใหกระทรวงการคลัง กําหนดใหผูเชาเดิมตองซื้อซากอาคารราชพัสดุเดิม
ที่รื้อถอน หากเปดประมูลแลวไมมีผูซื้อ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
3.2 ลงนามแจงผูเชาใหมารับทราบเงื่อนไขที่อนุญาต แลวสงเจาหนาที่ประเมินราคาซาก
อาคารราชพั สดุ ที่ จะรื้ อถอนและดํ าเนิ นการเป ดประมู ล ขายซากอาคารราชพั ส ดุ ต ามขั้ น ตอนของระเบี ย บ
กระทรวงการคลังตอไป
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4

หมวด 3

วางผังและออกแบบแปลนอาคาร เมื่อรื้อถอนอาคารราชพัสดุเดิมแลว ใหเจาหนาที่ผู

ปฏิบัติดําเนินการดังนี้
4.1 วางผังอาคาร โดยในการวางผังอาคารจะตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นในกรณีที่ดินราชพัสดุ
นั้นติดทางสาธารณะ รวมทั้งเอกชนขางเคียง (ถามี)
4.2 เมื่อดําเนินการวางผังเสร็จแลวใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติผัง และลงนาม
แจงผูเชาใหออกแบบแปลนตามผังอาคารที่อนุมัติ
4.3 เมื่อผูเชาออกแบบแปลนอาคารแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ (สํานักพัฒนาและบํารุงรักษา
อาคารราชพัสดุ) ตรวจแบบแปลนและแจงรายละเอียดพรอมกับความเห็นตาง ๆ เพื่อประกอบการกําหนด
เงื่อนไขในการกอสรางอาคารตอไป

5 เสนอผูมี อํานาจอนุญาตก อสรางอาคารฯ / แจงผูเชามารับเงื่อนไข / ทําสัญ ญา

กอสราง ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติรวบรวมรายละเอียดขอมูลแลวจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาดังนี้

5.1 อนุญาตใหกอสรางอาคารโดยกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน อัตราคาเชา ระยะเวลาการเชา
คาธรรมเนียมตรวจแบบ คาธรรมเนียมอื่น ๆ (ถามี) หลักประกันการกอสราง และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตกอสรางอาคารฯ นั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกแสดงวิธีการ
กําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ แนบทายบันทึกขออนุญาตกอสรางอาคารฯ เพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณา
เห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
5.2 ลงนามแจงผูเชาเดิมใหมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตกอสรางอาคารดวย และ
เมื่อผูเชาเดิมมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขพรอมกับชําระเงินตาง ๆ ครบถวนแลว โดยกอนที่จะมีการจัดทําสัญญา
กอสรางอาคารนั้นใหมีหนังสือแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อตรวจสอบแบบแปลนอาคาร โดยใหผูเชาเดิมเปนผูรับภาระ
ในการชําระคาธรรมเนียม หรือเงินอื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บตามระเบียบ แลวจึงจัดทําสัญญากอสราง
อาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังตอไป

6 ปกผังและกอสรางอาคารฯ

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตแบบแปลนการกอสรางแลว ให
เจาหนาที่ผูป ฏิบัติ (สํานักพัฒ นาและบํารุงรักษาอาคารราชพัส ดุรว มกับนายชางสํารวจที่ไดรับ มอบหมาย)
ดํา เนินการปกผังอาคาร และใหผูแทนสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุที่ไดรับมอบหมายควบคุม
การกอสรางอาคารใหเปนไปตามเงื่อนไขและสัญญา ตลอดจนกฎหมาย ระเบีย บ คํา สั่ง เกี่ย วกับ ที่ร าชพัส ดุ
ตอไป และเมื่อดําเนิน การกอสรางเสร็จ เรีย บรอยใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับมอบอาคาร (กรณีในสวนภูมิภาคใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมธนารักษมอบหมาย)

7 จัด ทํา สัญ ญาเชา อาคาร เมื่ อคณะกรรมการได ตรวจและรั บมอบอาคารที่ กอสรางให เป น

กรรมสิท ธิ์ของกระทรวงการคลัง แลว ใหเ จาหนา ที่นํา สงอาคารขึ้น ทะเบีย นที่ร าชพัส ดุและแจง ใหบ ริษัท
ทิพ ยประกันภัย จํากัด (มหาชน) จัดทําประกันภัยอาคารทันที และใหเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหผูเชาเดิมมา
จัดทําสัญญาเชาอาคาร บัตรประจําตัวผูเชา ใบสําคัญแสดงการเชา รวมทั้งดําเนินการจดทะเบียนการเชาอาคาร
ณ สํานักงานที่ดินในเขตพื้นที่ที่ตั้งอาคารนั้นตอไป
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หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย
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หมวด 3

12. การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาอาคารราชพัสดุ
 ขั้นตอนดําเนินการ

1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร

3
4


• เสนอผูมีอํานาจเพื่อขออนุมัติหลักการ
• ประกาศรับฟงความคิดเห็น
• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต และแจงผูเชา

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอ ความในคําขอเพื่อ ตรวจสอบความถูกตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม (ดูห นัง สือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
ขอพึงระวัง
กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระ
คาเบี้ยประกันอัคคีภัยคางชําระ หรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคาง
ทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป
สวนที่ 2 ขอ 12 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาอาคารราชพัสดุ
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หมวด 3

1.2 ตรวจสอบขอมูลการเชา ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลดังนี้
- ทะเบียนรายตัวผูเชา
- ข อมู ลสถานะผู เ ช า ข อ เท็ จ จริ ง ของอาคารราชพั ส ดุ ที่ เ ช า เช น ระยะเวลาการเช า
วัตถุประสงคการเชา การชําระคาเชา คาภาษี เงินอื่น ๆ เงื่อนไขการเชาที่ตองผูกพันตอเนื่อง การทําสัญญา
ผูกพันเงินกู
- ข อจํา กั ดดา นกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน)
- เงื่อนไขพิเศษอื่น การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน
- อัตราคาเชาจะตองมีการปรับปรุงหรือไม

2

รังวัดจัดทําแผนที่ / ตรวจสอบสภาพอาคาร ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแผนที่แสดง

เขตเชา และตรวจสอบสภาพอาคารราชพัส ดุ หากเห็น วามีความจําเปน ตองตรวจสอบสภาพอาคารราช
พัสดุและหรือเนื้อที่ที่เชาใหม เชน ไมมีแผนที่เขตเชา เนื้อที่ไมชัดเจน หรือแผนที่เขตเชาจัดทําไวเกินกวา
5 ปแลว ก็ขอใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบรังวัดจัดทําแผนที่เขตเชาดวย (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค
0406/ว 159 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2540)

3 เสนอผู มี อํ า นาจเพื่ อ ขออนุ มั ติ ห ลั ก การ /ประกาศรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น

เมื ่ อ
เจ าหน าที่ได ตรวจสอบรวบรวมข อมู ล ต าง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจ ารณาอนุมัต ิห ลัก การใหเ ปลี่ย นแปลงวัต ถุป ระสงคก ารเชา โดยเจา หนา ที่จ ะตอ ง
พิจ ารณาเสนอวาจะใหเปลี่ย นแปลงวัต ถุประสงคการเชาไดหรือไม ถาไมไดเพราะเหตุผ ลอะไร มีขอจํากัด
หรือไม ถาสมควรใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชามีเหตุผลอะไร
3.2 ลงนามในประกาศรับฟงความคิดเห็น
 สาระสําคัญของประกาศ - ในประกาศจะตองมีสาระสําคัญประกอบดวย
- วัตถุประสงค หรือสาระสําคัญของโครงการ หรือการอนุญาต
- เจาของโครงการ (กรมธนารักษ สวนราชการผูใชประโยชน หรือจังหวัด แลวแตกรณี)
- รายละเอียดของที่ราชพัสดุที่จะดําเนินการ
- ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
- ประโยชนที่จะไดรับจากโครงการ หรือการอนุญาต
- ประมาณการค า ใช จ า ยที่ ผู ป ระมู ล ได ห รื อ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตจะต อ งลงทุ น รวมทั้ ง
ประมาณการรายไดที่ทางราชการจะไดรับจากการจัดทําโครงการ หรือการอนุญาต
(ถาสามารถประมาณการได)
- วิธีการ ระยะเวลา และสถานที่รับฟง
 การเผยแพร
ใหนําประกาศดังกลาวปดไวในที่เปดเผย ณ ที่ราชพัสดุที่จะจัดทําโครงการ หรือที่ราชพัสดุที่
จะอนุญาตใหเปลี่ยนวัตถุประสงค หรือที่ราชพัสดุที่อนุญาตใหกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ให
กระทรวงการคลัง โดยกรุงเทพมหานครใหปดประกาศ ณ กรมธนารักษ และสํานักงานเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู
สวนภูมิภาคใหปดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงานธนารักษพื้นที่ ที่วาการอําเภอ และที่ทําการ
สวนที่ 2 ขอ 12 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาอาคารราชพัสดุ
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องคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตที่ที่ราชพัสดุตั้งอยู, เผยแพรประกาศใน website กรมธนารักษ และโดย
วิธีอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยจะตองประกาศใหประชาชนทราบไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันประกาศเปน
ต น ไป และจะต องมี กํ า หนดระยะเวลาแสดงความคิด เห็ น ไมน อยกว า 7 วั น นั บ ถั ดจากวั น ครบกํา หนด
ระยะเวลาในประกาศรับฟงความคิดเห็น
 การสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแสดงความคิดเห็นแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติจัดทําสรุปผลการ
รับฟงความคิดเห็นและประกาศใหประชาชนทั่วไปทราบภายใน 15 วัน นับแตวันเสร็จสิ้นการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน และใหนําความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาอนุญาตใหผูเชาปลูกสราง
อาคารสิ่งปลูกสรางยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง หากเห็นสมควรจะดําเนินการประการใด ใหเสนอผูมีอํานาจ
จัดใหเชาใชดุลยพินิจสั่งการตามความเหมาะสม
ขอพึงระวัง
**** กรณีการอนุญาตใหผูเชาอาคารราชพัสดุเปลี่ยนวัตถุประสงคการเชาที่ระบุไวในสัญญา ซึ่งไมสงผล
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียเกี่ยวกับประชาชนหรือชุมชน
ทองถิ่น เชน การเชาอาคารธนาคาร ขอเปลี่ยนเปนอาคารสํานักงานหรือโรงรับจํานํา เปนตน ไมตอง
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนกอน โดยใหเจาหนาที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลและกําหนดเงื่อนไข
ตาง ๆ เสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาและแจงผูเชาไปใน
คราวเดียวกัน (รวมขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4)

4 กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาตและแจงผูเชา

เมื่อไดรับผลการรับฟงความคิดเห็นแลว
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติรวบรวมรายละเอียดขอมูลเพื่อจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
4.1 อนุญาตใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา โดยกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน ระยะเวลาการ
เชา (เริ่มตน - สิ้นสุด) อัตราคาเชาแตละชวงเวลาที่ชัดเจน คาธรรมเนียม (ถามีห รือไดรับ ยกเวนเพราะเหตุใด)
คาธรรมเนีย มรังวัด (ถามี) เงินประกันสัญญาเชา เงินภาษีบํารุงทองที่ (ถามี) เงินอื่น ๆ (ถามี) เงื่อนไขพิเศษ
และหรือเงื่อนไขผูกพันตอเนื่อง (ถามี) เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขอเปลี่ยนแปลงวั ตถุ ประสงค การเชาอาคารนั้ น ให เจ าหนาที่จัดทํา
บั นทึ กแสดงวิธีการกํ าหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมตาง ๆ (ถามี ) แนบทา ยบัน ทึก ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคการเชาเพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
4.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจงให
ระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและในการบันทึก คํายินยอมใหใส
เงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาเชา คาธรรมเนียม
และเงินอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจัดทําสัญญาเชาหรือหมายเหตุตอทายสัญญาเชาใหเปนสวนหนึ่งของสัญญาเชาและ
ทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง
สวนที่ 2 ขอ 12 การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาอาคารราชพัสดุ
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ขอพึงระวัง
1. การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาจะตองกําหนดเงื่อนไข
ที่สําคัญใหครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชานั้น และเพื่อใหเจาหนาที่สามารถ
ชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูเชาได
2. หากผูเชาขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันขอรับโอนสิทธิการเชา
ใหพิจารณาคาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชาอีกครั้ง โดยคิดในอัตราที่ใหประโยชนแกทางราชการ
สูงสุด

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 298/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการรับ
ฟงความคิดเห็นเมื่อปลูกสรางอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชา
4. หนังสือกรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0318/ว 95 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549 เรื่องซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมที่ราชพัสดุ
5. หนังสือกรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0406/ว 878 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 เรื่องการ
โอนสิทธิการเชาและขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการเชาที่ราชพัสดุ
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13. การยื่นแบบประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ตามแบบ ภ.ร.ด. 2)
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• กรอกขอมูลแบบ ภ.ร.ด. 2

2

• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจลงนาม

3

• แจงผูเชา

คําแนะนํา
1 กรอกขอมูลแบบ ภ.ร.ด. 2

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอกขอมูลรายละเอียดของอาคารราชพัสดุ
ที่นําไปจัดใหเชาลงในแบบ ภ.ร.ด. 2 ใหครบถวน โดยขอแบบ ภ.ร.ด. 2 ไดจากหนวยงานปกครองทองถิ่นใน
เขตพื้ น ที่ ที่ จั ดให เ ช า อาคารราชพั ส ดุ และกอนดํา เนิน การเสนอแบบ ภ.ร.ด. 2 ใหผูมี อํานาจลงนาม ให
เจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงินอื่นคางชําระหรือไม
ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดในคราวเดียวกัน (กรณีที่มีเงินชําระไมเพียงพอใหเรียกเก็บ
เงินคาภาษีกอนเพื่อนําสงหนวยงานปกครองทองถิ่นภายในกําหนดตอไป)

2 รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ รวบรวมรายละเอียดที่จัดทํานําเสนอผูมีอํานาจลงนาม

ใน ภ.ร.ด. 2 และหนังสือแจงหนวยงานปกครองทองถิ่นของที่ดินแปลงที่ตั้งอาคาร เพื่อประเมินภาษีโรงเรือน
และที่ดินตามระยะเวลาที่กําหนด

3 แจงผูเชา

เมื่อไดรับใบแจงประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินจากหนวยงานปกครองทองถิ่น
(ภ.ร.ด. 8) แลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหผูเชานําเงินคาภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินมาชําระ ณ สํานักงานธนารักษพื้นที่ หรือสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี และให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติรวบรวมภาษีดังกลาวไปชําระแกหนวยงานปกครองทองถิ่นภายในเวลาที่กําหนด หรือถาเปน
กรณีร ัฐ วิส าหกิจ องคก รของรัฐ จะมอบอํ า นาจใหห นว ยงานนั ้น เปน ผู ชํ า ระแทนโดยตรงในนาม
กระทรวงการคลัง ก็ไ ด และให หนวยงานนั้นส งสํ าเนาใบเสร็ จรั บเงิ นที่ ชําระค าภาษี แทนกระทรวงการคลังให
สํานักงานธนารักษพื้นที่/กรมธนารักษดวย นอกจากนี้เจาหนาที่ตองตรวจสอบการชําระคาเชาและเงินอื่นวา
มีคางชําระหรือไม ถามีก็ใหแจงรายละเอียดการคางชําระใหผูเชามาชําระในคราวเดียวกันดวย
สวนที่ 2 ขอ 13 การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ตามแบบ ภ.ร.ด. 2)
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0401/ว 18 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2525 เรื่องการออกใบเสร็จรับเงิน
คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน

สวนที่ 2 ขอ 13 การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ตามแบบ ภ.ร.ด. 2)
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

สวนที่ 3 กรณีดําเนินการระหวางกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์
1. การขอแกไขแบบแปลนการกอสรางอาคารฯ
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• ตรวจสอบแบบแปลน

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูไดรับสิทธิกอสราง

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการเชา

1.1 รั บคํ าขอ ให เจ าหน าที่ผูปฏิบัติกรอก(พิ มพ)/บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่
กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและบันทึกคําขอได (ในการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
ขอพึงระวัง
ก อ นยื่ น คํ า ขอ ให เ จ า หน า ที่ ต รวจสอบสถานการณ เ ช า ของผู ได สิ ทธิ ก อสร า งในเบื้ อ งต น ก อนว า
มีคาตอบแทนการใชประโยชนในที่ดินคางชําระหรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูได
สิทธิกอสรางชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป

สวนที่ 3 ขอ 1 การขอแกไขแบบแปลนการกอสรางอาคารฯ
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

1.2 การตรวจสอบขอมูลการเชา/ขอมูลการกอสราง ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลดังนี้
- ทะเบียนรายตัว
- ขอมูลสถานะผูไดสิทธิกอสรางจากผูเชา
- ขอเท็จจริงในแปลงที่กอสราง เชน ระยะเวลาการกอสราง การชําระคาตอบแทน คาเชา
คาภาษี เงินอื่น ๆ การทําสัญญาผูกพันเงินกู แบบแปลนอาคารที่ขอแกไข (กรณีแบบแปลนไมถูกตองใหแจงผูขอ
แกไขใหถูกตองกอน)
- ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถิ่น
กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน)
- ขอจํากัดอื่น ๆ เงื่อนไขพิเศษอื่น

2

ตรวจสอบแบบแปลน ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบแบบแปลนอาคารที่ขอแกไข ในกรณี

ที่แบบแปลนไมถูกตองใหแจงผูขอใหแกไขแบบแปลนใหถูกตองกอนดําเนินการในขั้นตอนตอไป

3

กํ า หนดเงื่ อ นไขเสนอขออนุ ญ าต / แจ ง ผู ไ ด รั บ สิ ท ธิ ก อ สร า ง เมื่ อ เจ า หน า ที่ ไ ด

ตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
3.1 อนุ ญาตให ดํ าเนิ นการตามที่ ขอได โดยเจ าหน าที่ จะต องพิ จารณาเสนอว าจะอนุ ญาตให
ดําเนินการตามที่ ขอไดหรื อไม ถ าไมไดเพราะเหตุผ ลอะไร ถา สมควรอนุญ าตมีเ หตุผ ลอะไร ตอ งกํา หนด
เงื่อนไขอะไรบาง เชน คาตอบแทนการใชประโยชนในที่ดิน คาธรรมเนียมการตรวจแบบ เงินอื่น ๆ (ถามี)
เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
อนึ่ง ในการทําบันทึกเสนอขออนุญาตแกไขแบบแปลนอาคารนั้น ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชาที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้น/ลดลง คาธรรมเนียมตาง ๆ (ถามี) แนบทายบันทึกขออนุญาต
แกไขแบบแปลนอาคารเพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
3.2 ลงนามแจงใหผูไดสิทธิกอสรางมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดย
หนั ง สื อที่ แ จ ง ให ระบุ รายละเอี ยดของเงื่ อนไขที่ กํ าหนดทั้งหมด และในการบั นทึ กคํ ายินยอมให ใส เงื่อนไขที่
กําหนดใหครบถวนเพื่อให ผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบ
เงินอื่น ๆ (ถามี) และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง
ขอพึงระวัง
การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่ อขออนุญาตใหแกไขแบบแปลนอาคาร จะตองกํ าหนดเงื่ อนไขที่ สําคัญให
ครบถวน เพราะจะมีผลผูกพันตอผูเชาตอไปในสัญญาเชานั้น เพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมี
อํานาจอนุญาตหรือผูเชาได

สวนที่ 3 ขอ 1 การขอแกไขแบบแปลนการกอสรางอาคารฯ
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

สวนที่ 3 ขอ 1 การขอแกไขแบบแปลนการกอสรางอาคารฯ

3-80

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

2. การขอโอนสิทธิการกอสรางอาคารฯ
 ขั้นตอนดําเนินการ

1
2



• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการไดสิทธิการกอสราง

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูไดรับโอน

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการไดสิทธิการกอสราง

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขอโอนและรับขอรับโอนสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ แบบ จป 3901) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอ
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามความประสงคหรือไม (ดูหนังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
ขอพึงระวัง
 กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะการเชาของผูขอโอนสิทธิ (ผูไดสิทธิกอสราง) ใน
เบื้องตนกอนวามีคาตอบแทนการใชประโยชนในที่ดินคางชําระหรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคาง
ชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป
 ใหบันทึกในคําขอวาระหวางผูขอโอนหรือผูขอรับโอนสิทธิการกอสรางอาคารจะใหบุคคลใดเปน
ผูชําระคาธรรมเนียมการโอนสิทธิ หากไมมีการบันทึกไวผูรับโอนสิทธิตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมการโอน
สิทธิการกอสราง (ดูคําแนะนํากรมธนารักษ ที่ 1/2523 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2523)

สวนที่ 3 ขอ 2 การขอโอนสิทธิการกอสรางอาคารฯ
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

พิจารณาดังนี้

หมวด 3

1.2 ตรวจสอบขอมูลการไดสิทธิกอสราง ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเพื่อประกอบการ

1) สถานะผูไดสิทธิการกอสราง เชน ระยะเวลาการกอสราง วัตถุประสงคการเชา/ระยะเวลาการเชา/
อัตราคาเชาในปจจุบัน การปฏิบัติผิดสัญญา การคางชําระคาตอบแทนการใชประโยชนในที่ดินหรือเงินอื่น ๆ การนํา
สิทธิการเชาที่ดินไปผูกพันเงินกู รวมทั้งเงื่อนไขตาง ๆ ตามสัญญากอสราง เปนตน
2) ขอจํากัดดานกฎหมาย เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน
กฎหมายสิ่งแวดลอม ขอบัญญัติทองถิ่น เปนตน
3) ข อจํ ากัดอื่น เชน นโยบายของจังหวั ด กรมธนารั กษ รัฐบาล หรื อหน วยงานอื่ น รวมทั้งการ
รองเรียนในแปลงดังกลาว
4) ขอเท็จจริงของแปลงที่เชา เชน สภาพทําเล ราคาประเมินที่ดิน จํานวนเนื้อที่กอสรางที่เพิ่มขึ้น
แผนที่แสดงเขตเชา/กอสราง

2

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต และแจงผูไดรับโอน เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการตามขั้นตอน

ที่ 1 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
2.1 พิจารณาอนุญาตใหโอนสิทธิการกอสรางอาคาร โดยดําเนินการดังนี้
 สรุปขอมูลสถานะของผูเชา ขอจํากัดดานกฎหมาย และดานอื่น ๆ รวมทั้งขอเท็จจริงของ
แปลงที่เชา (ขอโอนสิทธิการกอสราง) เทาที่จําเปนและสําคัญซึ่งจะมีผลกระทบตอการพิจารณาตัดสินใจอนุญาต
หรือไมอนุญาตของผูมีอํานาจ
 เสนอเหตุผลประกอบวา เห็นควรอนุญาตหรือไมเพียงใด ดวยเหตุผลอะไร
 ในทายบันทึกควรกําหนดเงื่อนไขใหผูโอนและหรือผูรับโอนจะตองปฏิบัติใหครบถวนใน
ประเด็นที่สําคัญ เชน ระยะเวลาการเชา (ตั้งแตเมื่อไร ถึงเมื่อไร) อัตราคาเชาที่ตองชําระ (หรือแตละชวงถามีการ
ปรับปรุง) คาธรรมเนียมโอนสิทธิการกอสราง คาธรรมเนียมรังวัด (ถามี) หลักประกันสัญญากอสราง การปฏิบัติตาม
เงื่อนไขผูกพันตอเนื่อง หรือเงื่อนไขอื่น (ถามี) เปนตน
อนึ่ง ในการทํ าบันทึกเสนอขอโอนสิทธิ การกอสรางอาคารนั้น ใหเจ าหนาที่จั ดทําบันทึกแสดง
วิธีการกําหนดอัตราคาเชา คาตอบแทน คาธรรมเนียมโอนสิทธิการกอสราง แนบทายบันทึกขออนุญาตโอนสิทธิ
การกอสรางอาคารเพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียมดวย
ขอพึงระวัง
การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตโอนสิทธิการกอสรางจะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญให
ครบถว น เพราะจะมีผ ลผูก พัน ตอ ผูร ับ โอนที่จ ะเปน ผูเ ชา ตอ ไปในอนาคต และเพื่อ ใหเ จา หนา ที่
สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูขอรับโอนได
2.2 ลงนามแจ งให ผู ขอรับ โอนมารับ ทราบและบัน ทึกคํายิน ยอมรับ ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดย
หนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและชําระเงิน
รวมทั้งการวางหลักประกันสัญญาการกอสรางที่ผูรับโอนสามารถนํามาวางเปนหลักประกันไดตามระเบียบ และ
ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนใหผูโอนและผูรับโอนไดอานและทําความเขาใจให
สวนที่ 3 ขอ 2 การขอโอนสิทธิการกอสรางอาคารฯ
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ถูกตอง แลวเรียกเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียมโอน และเงินอื่น ๆ (ถามี) และจัดทําบันทึกตอทายสัญญา
กอสรางรวมทั้งทะเบียนรายตัวผูรับโอนสิทธิใหถูกตอง
นอกจากนี้ใหแจงผูขอโอนมาขอรับหลักประกันสัญญากอสรางคืน ถากรณีหลักประกันสัญญา
กอสรางเปนเงินสดใหนําหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ว างเปนหลักประกันสัญญากอสราง (กรณีสูญหายตองมี
ใบแจงความของสถานีตํารวจ) มายื่นขอรับเงินคืนภายหลังผูรับโอนปฏิบัติตามเงื่อนไขและชําระเงินตา ง ๆ
ครบถว นแล ว

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

สวนที่ 3 ขอ 2 การขอโอนสิทธิการกอสรางอาคารฯ
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3. การขอรับสิทธิการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลัง
แทนผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ เดิมที่ถึงแกกรรม
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ / ตรวจสอบเอกสารและขอมูลผูไดสิทธิกอสรางเดิม

2

• รวบรวมขอมูลเสนอปดประกาศขอสืบสิทธิ

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอรับสิทธิการกอสราง

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบเอกสารและขอมูลผูไดสิทธิกอสรางเดิม

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขอเชาที่ราชพัสดุแทน ผูเชาเดิมที่ถึงแกกรรม แบบ จป 3903) และกอนที่ผูขอเชาจะลงนามในคําขอ
ให เจ าหน าที่ ผู ปฏิ บัติอานข อความในคํา ขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปน ไปตามความประสงคห รือไม
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่
ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณา
และบันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
1.2 ตรวจสอบเอกสารและขอมูลผูไดสิทธิกอสรางเดิม ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังนี้
1) สถานะผูไดสิทธิการกอสราง เชน ระยะเวลาการกอสราง วัตถุประสงคการเชา/ระยะเวลา
การเชา/อัตราคาเชาในปจจุบัน การปฏิบัติผิดสัญญา การคางชําระคาตอบแทนการใชประโยชนในที่ดินหรือ
เงินอื่น ๆ การนําสิทธิการเชาที่ดินไปผูกพันเงินกู การนําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน รวมทั้งเงื่อนไขตาง ๆ
ตามสัญญากอสรางเปนตน
2) ขอจํากัดดานกฎหมาย เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน
กฎหมายสิ่งแวดลอม ขอบัญญัติทองถิ่น กฎหมายอุทยาน กฎหมายปาไม เปนตน

สวนที่ 3 ขอ 3 การขอรับสิทธิการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแทนผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯเดิมที่ถึงแกกรรม
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3) ขอจํากัดอื่น เชน นโยบายของจังหวัด กรมธนารักษ รัฐบาล หรือหนวยงานอื่น รวมทั้งการ
รองเรียนในแปลงดังกลาว
4) ขอเท็จจริงของแปลงที่เชา เชน สภาพทําเล ราคาประเมินที่ดิน จํานวนเนื้อที่กอสรางที่เพิ่มขึ้น
แผนที่แสดงเขตเชา/กอสราง
ขอพึงระวัง
ตองตรวจสอบการเปนทายาทใหชัดเจนวามีกี่คน จัดลําดับทายาทใหถูกตองตามสิทธิแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มีผูจัดการมรดกหรือไม มีพินัยกรรมหรือไม ทายาทคนใด สละสิทธิการ
เชา ทายาทคนใดเปนเจาของกรรมสิทธิ์อาคารหรือสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน หรือบุคคลอื่นที่มิใชทายาทได
ครอบครองปลูกบานอาศัยบนที่ดิน มีการใหเชาชวงหรือใหบุคคลอื่นใชประโยชนบนที่ดินหรือไม

2 การรวบรวมขอมูลเสนอปดประกาศการขอรับสิทธิการกอสราง

เมื่อเจาหนาที่ได
ตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 1 แลว หากเจาหนาที่พิจารณาเห็นวาไมมีขอจํากัดใด ๆ ในการ
หามโอนสิทธิการกอสราง ก็ใหเสนอประกาศตอผูมีอํานาจเพื่อลงนามในประกาศเรื่องการขอสืบ สิทธิการ
กอสรางอาคารฯ แทนผูไดรับสิทธิเดิมที่ถึงแกกรรมตามแบบที่กรมธนารักษกําหนดแลวนําประกาศดังกลาวปดไว
ในที่เปดเผย ณ สถานที่ขอสืบสิทธิการกอสราง ที่วาการอําเภอ/เขต สํานักงานธนารักษพื้นที่/กรมธนารักษ
(ถาหากที่ดินบริเวณขอกอสรางมีที่ทําการ อบต./กํานัน/ผูใหญบาน จะปดประกาศเพิ่มเติมในสถานที่ดังกลาว
ดวยก็ได) มีกําหนด 30 วัน นับแตวันปดประกาศ
หากมีผูคัดคานในระหวางปดประกาศ 30 วัน ใหเชิญคูกรณีมาเจรจาไกลเกลี่ยหาขอยุติกอน หาก
หาข อยุ ติ ไม ได และคู กรณี เป นทายาทดว ยกัน ใหไ ดร ับ สิท ธิการเชารวมกั น แตถ าหากมิ ใช ทายาทดว ยกั น ให
ดําเนินการฟองรองทางศาล แลว ใหพิจารณาจัดใหเชาตามคําพิพากษาของศาล และหากปดประกาศครบ 30 วัน
แลวไมมีผูใดคัดคาน ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ตอไป

3 การกําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญ าต / แจง ผูขอรับ สิท ธิก ารกอสราง

เมื่ อ ป ด
ประกาศครบ 30 วันแลวไมมีผูใดคัดคานการขอรับสิทธิการกอสราง ใหเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ
แลวเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจารณาอนุญาตใหผูขอรับสิทธิการกอสรางอาคารฯ แทนผูไดสิทธิเดิมที่ถึงแกกรรมตอไปได
โดยตองกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เชน ระยะเวลาการเชา (เริ่มตน - สิ้นสุด) อัตราคาเชา คาตอบแทนแตล ะ
ชวงเวลาที่ชัดเจน คาธรรมเนียมการจัดใหเชาที่ตองชําระหรือไดรับยกเวนเพราะเหตุใด หลักประกันสัญญา
กอสราง เงินอื่น ๆ (ถามี) และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
ขอพึงระวัง
การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตรับสิทธิการกอสรางจะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญให
ครบถวน ซึ่งจะมีผลผูกพันตอผูขอสืบสิทธิการกอสรางที่จะเปนผูไดสิทธิการกอสรางตอไปในอนาคต และ
เพื่อใหเจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูขอรับสิทธิการกอสรางได
สวนที่ 3 ขอ 3 การขอรับสิทธิการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแทนผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯเดิมที่ถึงแกกรรม
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3.2 ลงนามแจ งให ผู ขอรั บ สิทธิการกอสรางมารับ ทราบและบัน ทึกคํายินยอมรับ ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข โดยหนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใส
เงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อใหผูขอสืบสิทธิการกอสรางไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บ
คาตอบแทน คาธรรมเนียมการจัดใหเชา (ถามี) และเงินอื่น ๆ และจัดทําบันทึกตอทายสัญญากอสรางอาคารฯ
รวมทั้งทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 15
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 26
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0403/ว 179 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2520 เรื่องชี้แจงขอหารือ
เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
6. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 27 ลงวันที่ 18 มกราคม 2537 เรื่องการสงขอมูล
ประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ

สวนที่ 3 ขอ 3 การขอรับสิทธิการกอสรางอาคารยกกรรมสิทธิ์ใหกระทรวงการคลังแทนผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯเดิมที่ถึงแกกรรม
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 3

4. การขอนําสิทธิการกอสรางอาคารฯ ไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกูหรือ
เบิกเงินเกินบัญชีของผูไดรับสิทธิกอสรางฯ หรือบุคคลภายนอก
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการกอสราง

2

• การใหความยินยอม

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูไดรับสิทธิกอสราง

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการกอสราง

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด (ดู
แบบคําขอนําสิทธิการเชาที่ราชพัสดุไปทําสัญญาผูกพันเงินกู แบบ จป 04) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคํา
ขอให เ จา หนา ที ่ผูปฏิ บั ติ อานข อความในคํ าขอเพื่ อตรวจสอบความถูกตองวาเป นไปตามความประสงคหรือไม
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
จะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
ขอพึงระวัง
กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะของผูไดสิทธิกอสรางในเบื้องตนกอนวา มีคาตอบแทน
การใชประโยชนในที่ดินคางชําระหรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูไดสิทธิการ
กอสรางชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป

สวนที่ 3 ขอ 4 การขอรับสิทธิการกอสรางอาคารฯไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูไดรับสิทธิกอสรางฯ
หรือบุคคลภายนอก
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หมวด 3

1.2 ตรวจสอบขอมูลการเชา ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอมูลดังนี้
 ทะเบียนรายตัวผูไดสิทธิกอสราง
 ขอมูลสถานะผูไดสิทธิกอสราง
 ขอเท็จจริงในแปลงที่ กอสร าง เชน ระยะเวลาการเช า การชํ าระค าตอบแทน เงิ นอื่น ๆ
เงื่ อ นไขตามสั ญ ญาก อ สร า ง การทํา สั ญ ญาผูก พัน เงิน กู ขอ จํา กัด ดา นกฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง
กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน)
 หลั กเกณฑ การอนุญาตใหนําสิทธิการปลูกสรางหรือสิทธิการเชาไปทําเงื่อนไขผูกพัน
ในทางการเงิน (เอกสารหมายเลข 3 แนบทายคําสั่งที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553)

2 การใหความยินยอม

เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาไมมีขอหามหรือขอจํากัดใด ๆ ใหเจาหนาที่
พิจารณาเสนอความเห็นและหนังสือใหความยินยอมนําสิทธิการกอสรางอาคารฯ ไปทําสัญญาผูกพันเงินกูตอ
ผูมีอํานาจอนุญาตใหลงนามแจงผูไดสิทธิกอสรางเพื่อใหนําไปยื่นตอธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นตอไป
ทั้งนี้ เมื่อผูไดสิทธิกอสรางไดรับหนังสือใหความยินยอมจากสํานักงานธนารักษพื้นที่หรือกรมธนารักษ
แลว ผูไดรับสิทธิกอสรางจะตองนําหนังสือดังกลาวไปประกอบการยื่นขอกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่
ระบุไวในหนังสือใหความยินยอม และจะตองแจงถึงวัตถุประสงคของการกูเงินดวยวาจะนําเงินกูไปใชเพื่อการใด
โดยมีรายละเอียดของโครงการประกอบดวย หากธนาคารหรือสถาบันการเงินไดอนุมัติการกูเงินแลว ผูไดสิทธิ
ก อ สร า งจะต อ งนํ า หลั ก ฐานเอกสารการอนุ มั ติ นั้ นมายื่ นต อสํ านั กงานธนารั กษ พื้ นที่ หรื อกรมธนารั กษ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาตอไป

3 กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูไดรับสิทธิกอสราง

เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติไดรับหลักฐานการอนุมัติการกูเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแลว ให
จัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจารณาอนุญาตใหนําสิทธิการกอสรางอาคารฯ ไปทําสัญญาผูกพันเงินกูตามที่ขอตอไปได
โดยในบันทึกเสนอขออนุญาตนั้นจะตองกําหนดเงื่อนไขการอนุญาต เชน การชําระคาธรรมเนียมอนุญาต ขอผูกพัน
ที่ผูไดสิทธิกอสรางตองโอนสิทธิการกอสรางอาคารฯ ใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นหากผูไดสิทธิกอสราง
ผิดนัดชําระ และเงื่อนไขอื่นที่จําเปน
3.2 ลงนามใหผูไดสิทธิกอสรางมารับทราบและธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นมารับทราบและบันทึก
คํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข และเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการอนุญาต แลวหมายเหตุการอนุญาตใหนําสิทธิ
กอสรางอาคารฯ ไปผูกพันเงินกูกับธนาคารหรือสถาบัน การเงิน ตอทายใหเปน สว นหนึ่งของสัญญากอสราง
อาคารฯ และทะเบียนรายตัวผูไดสิทธิกอสราง

สวนที่ 3 ขอ 4 การขอรับสิทธิการกอสรางอาคารฯไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูไดรับสิทธิกอสรางฯ
หรือบุคคลภายนอก
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หมวด 3

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกรมธนารักษวาดวยการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อใหบริการแกผู
เชาที่ราชพัสดุในการนําสิทธิการเชาไปผูกพันเงินกู พ.ศ. 2546)
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย

สวนที่ 3 ขอ 4 การขอรับสิทธิการกอสรางอาคารฯไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู หรือเบิกเงินเกินบัญชีของผูไดรับสิทธิกอสรางฯ
หรือบุคคลภายนอก
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หมวด 3

5. การขอขยายระยะเวลากอสราง
 ขั้นตอนดําเนินการ

1
2


• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการไดสิทธิกอสราง

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูไดสิทธิกอสราง

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการไดสิทธิกอสราง

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก(พิมพ) / บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอ ความในคํา ขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปน ไปตามความประสงคห รือไม (ดูห นังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
ขอพึงระวัง
กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะของผูไดสิทธิกอสรางในเบื้องตนกอนวา มีคาตอบแทน
การใชประโยชนในที่ดินคางชําระหรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูไดสิทธิการ
กอสรางชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป
1.2 การตรวจสอบขอมูลการไดสิทธิกอสราง ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัว
ผูไดสิทธิกอสราง ขอมูลสถานะของผูไดสิทธิกอสราง ขอเท็จจริงในแปลงที่กอสราง เชน ระยะเวลาการกอสราง
การชําระคาตอบแทน เงินอื่น ๆ เงื่อนไขตาง ๆ ตามสัญญากอสราง การทําสัญญาผูกพันเงินกู ขอจํากัดดาน
กฎหมายตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถิ่น กฎหมายโบราณสถาน กฎหมาย
สิ่งแวดลอม เปนตน) ขอจํากัดอื่น ๆ
สวนที่ 3 ขอ 5 การขอขยายระยะเวลากอสราง
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2 กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูไดรับสิทธิกอสราง

หมวด 3

เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบ

รวบรวมขอมูลตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 1 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
2.1 พิจารณาอนุญาตใหดําเนินการตามที่ขอได โดยเจาหนาที่จะตองพิจารณาเสนอวาจะอนุญาตให
ดําเนินการตามที่ ขอไดหรื อไม ถ าไมไดเพราะเหตุผ ลอะไร ถา สมควรอนุญ าตมีเ หตุผ ลอะไร ตอ งกํา หนด
เงื่อนไขอะไรบาง เงินที่ตองเรียกเก็บมีอะไรบาง (ถามี) เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค
0421/ว 213 ลงวันที่ 1 กันยายน 2542)
ขอพึงระวัง
การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อขออนุญาตใหขยายระยะเวลาการกอสราง จะตองกําหนดเงื่อนไขที่สําคัญให
ครบถ ว น เพราะจะมี ผ ลผู ก พั น ต อ ผู ไ ด สิ ท ธิ ก อ สร า งต อ ไปในสั ญ ญาก อ สร า งอาคารฯ นั้ น เพื่ อ ให
เจาหนาที่สามารถชี้แจงตอผูมีอํานาจอนุญาตหรือผูไดสิทธิกอสรางได

2.2 ลงนามแจงใหผูไดสิทธิกอสรางมารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข
โดยหนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่
กําหนดใหครบถวนเพื่อให ผูไดสิทธิกอสรางไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียม
การอนุญาต เงินอื่น ๆ (ถามี) และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูไดสิทธิกอสรางใหถูกตอง
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย

สวนที่ 3 ขอ 5 การขอขยายระยะเวลากอสราง
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6. การตรวจรับมอบอาคารที่กอสราง
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการกอสราง

2

• เสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบ

3

• แจงผูไดสิทธิกอสราง / ทําสัญญาเชาอาคาร

4

• การคืนหลักประกันสัญญา

คําแนะนํา
1 รับคําขอ / ตรวจสอบขอมูลการกอสราง

1.1 รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก(พิมพ)/บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอ ความในคํา ขอเพื่อ ตรวจสอบความถูก ตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม (ดูห นังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและบันทึกคํา
ขอได (ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบการยื่นคําขอใหดูตามหมวด 1)
ขอพึงระวัง
กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะของผูไดสิทธิกอสรางในเบื้องตนกอนวา มีคาตอบแทน
การใชประโยชนในที่ดินคางชําระหรือเงินอื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูไดสิทธิการ
กอสรางชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป

สวนที่ 3 ขอ 6 การตรวจรับมอบอาคารที่กอสราง
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1.2 ตรวจสอบขอมูลการกอสราง ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบรายละเอี ยดวาผูไดรับสิท ธิ

กอสรางไดปฏิบัติตามสัญญากอสรางอาคารฯ ถูกตองครบถวนหรือไม และเจาหนาที่ผูควบคุมการกอสรางได
รายงานผลการดําเนินการกอสรางไวอยางไร การกอสรางเสร็จเรียบรอยเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือไม
มีการขอแกไขปรับปรุงหรือตอเติม ดัดแปลงอาคารหรือไม การชําระคาตอบแทน หรือเงินอื่น ๆ ครบถวน
หรือไม

2 เสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบ

เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 1 แลว ใหเจาหนาที่พิจารณาเสนอผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบอาคาร
(กรณีในสวนภูมิภาคใหดําเนินการตามที่อธิบดีกรมธนารักษมอบหมาย) เพื่อตรวจรับมอบอาคารตามขั้นตอน
และระเบียบที่กรมธนารักษกําหนดตอไป (ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 40 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2533
และ ที่ กค 0406/ว 15 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2534)

3 แจงผูไดสิทธิกอสราง/ทําสัญญาเชาอาคาร

เมื่อคณะกรรมการไดตรวจรับมอบอาคารเปน
กรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงผูไดสิทธิกอสรางมา
ทําสัญญาเชาอาคาร โดยใหใชวันเริ่มตนของระยะเวลาการเชาอาคารในวันที่นายชางโยธารับรองวาอาคารดังกลาว
กอ สรา งถูก ตอ งตามแบบแปลนเงื่อนไขทุก ประการ และดํา เนิน การจดทะเบีย นการเชา อาคารนานป ณ
สํานักงานที่ดินในเขตทองที่นั้น แลวรีบแจงบริษัทประกันภัยที่กรมธนารักษกําหนด เพื่อรับประกันอัคคีภัย
อาคารดังกลาวทันที พรอมทั้งสํารวจรายการสิ่งปลูกสรางดังกลาวขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุตอไป

4

คืนหลักประกันสัญญากอสราง เมื่อครบกําหนด 1 ป นับแตวันที่ทางราชการไดรับมอบ

อาคารหรือสิ่งปลูกสรางแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาลงนามแจงผูเชามารับ
หลักประกันสัญญาคืน โดยในกรณีที่สัญญากําหนดใหสิทธิผูกอสรางสามารถสงมอบสิ่งปลูกสรางบางสวนได
ใหคืนหลักประกันสัญญาตามสัดสวนที่รับมอบเมื่อครบกําหนด 1 ป
ทั้งนี้ การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันของบริษัท
เงินทุน ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลา ใหรีบสงตนฉบับหนังสือค้ําประกันคืน
ใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคารหรือบริษัทเงินทุน
ผูค้ําประกันทราบดวย

สวนที่ 3 ขอ 6 การตรวจรับมอบอาคารที่กอสราง
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สวนที่ 4 การดําเนินการปรับปรุงอัตราคาเชาที่ราชพัสดุ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการปรับปรุงอัตราคาเชาทีร่ าชพัสดุ

ในการปรับปรุงอัตราคาเชาที่ราชพัสดุโดยปกติจะปรับปรุงอัตราคาเชาเมื่อสัญญาเชาเดิมสิ้นสุด
โดยมีหลักเกณฑการปรับปรุงตามคําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ดังนี้
1) กรณีสัญญาเชาที่มีอายุสัญญาเกินกวา 5 ป ใหพิจารณาปรับปรุงคาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 15
ของอัตราคาเชาเดิมทุก 5 ป
2) กรณีตออายุสัญญา ใหพิจารณาปรับปรุงคาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของอัตราคาเชาเดิมทุก
5 ป นับแตวันที่กําหนดอัตราคาเชาหรือไดมีการปรับปรุงคาเชาเพิ่มขึ้น สําหรับการเชาที่ดินเพื่ออยูอาศัยหรือ
เพื่อประกอบการเกษตร หากอัตราคาเชาที่เรียกเก็บอยูมีความเหมาะสมแลว จะไมปรับปรุงเพิ่มขึ้นก็ได
ขอพึงระวัง
 ในการกําหนดใหปรับปรุงคาเชาเพิ่มขึ้นในการตออายุสัญญาแตละครั้งนั้น สิ่งสําคัญที่สุด
คือจะตองตรวจสอบใหชัดเจนวามีการปรับปรุงอัตราคาเชาครั้งสุดทายเมื่อใด (วัน/เดือน/ป) และมี
อัตราคาเชาเทาใด และในการปรับปรุงคาเชานั้นมีผลถึงเมื่อใด (วัน/เดือน/ป) เชน ปรับปรุงคาเชาเพิ่ม
ร อยละ 15 ตั้ งแต วั น ที่ 1 มกราคม 2555 แต จัดทําสัญ ญาเชามีร ะยะเวลา 3 ป นับ ตั้งแตวัน ที่
1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งกรณีนี้แมจะสิ้นสุดสัญญาเชา 3 ป คาเชาเดิม
(ที่ปรับปรุงรอยละ 15 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555) ก็ยังมีผลตอเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ดั งนั้ น หากตออายุ สัญญาเช าตอไปอีก 3 ป จะตองคิดคาเชาในชวง 2 ป (ตั้งแต 1 มกราคม
2558 - 31 ธันวาคม 2559) ในอั ต ราค า เช า เดิ ม สําหรับคาเชาตามสัญญาอีก 1 ป (1 มกราคม
2560 - 31 ธันวาคม 2560) ใหคิดคาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของอัตราคาเชาเดิม (ป 2559) เปนตน
นอกจากนี้คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ขอ 2.3
ยังได กําหนดใหมีการเพิ่ มค าเช ากรณี ที่ผูเชานําที่ราชพัสดุไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชนโดยไดรับ
อนุญาตนั้น กําหนดใหเพิ่มคาเชาขึ้นอีกรอยละ 25 ของอัตราคาเชาเดิม เฉพาะสวนที่นําไปใหเชาชวงหรือ
จัดหาประโยชน แตถาหากเปนกรณีที่นําไปใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต ใหเรียก
เก็บคาปรับในอัตราเทากับคาเชา 3 ป โดยใหปรับปรุงอัตราคาเชาใหเปนไปตามประเภทหรือลักษณะที่
นําไปใหเชาชวงหรือนําไปจัดหาประโยชนกอน ทั้งนี้ ใหใชบังคับถึงกรณีที่องคการปกครองสวนทองถิ่นได
ยินยอมใหดําเนินการไปโดยยังไมไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษดวย ซึ่งการเพิ่มคาเชาดังกลาวทั้ง 2
กรณีนั้นเปนการเพิ่มคาเชา เพราะเหตุจากการใชที่ราชพัสดุนอกเหนือจากการใชประโยชนตามปกติของผูเชา
ซึ่งอยูในระหวางอายุสัญญาเชา ดังนั้น หากผูเชาไดขอยกเลิกการนําที่ราชพัสดุไปใหเชาชวงหรือจัดหา
ประโยชนแลว ผลของการเพิ่มคาเชาก็จะสิ้นสุดทันที
 การปรับ ปรุง อัต ราคา เชา จะตอ งดํา เนิน การตามคํา สั่ง กรมธนารัก ษ ที่ 296/2553
สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ใหนํามาใชในการปรับปรุงอัตราคาเชาที่ราชพัสดุแบบเหมาจายดวย
(ดูบันทึกกรมธนารักษ ที่ กค 0315/15216 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549)

สวนที่ 4 การดําเนินการปรับปรุงอัตราคาเชาที่ราชพัสดุ
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หมวด 3

สวนที่ 5 การดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือดําเนินคดีฟอ งขับไล
1. การบอกเลิกสัญญา

การบอกเลิ ก สั ญ ญาจะกระทํา เมื่ อ เป น ทางเลื อ กสุ ด ท า ยในการบริ ห ารสั ญ ญานั้น ๆ เพราะ
โดยผลแหงการบอกเลิกสัญ ญาอาจเกิดปญ หาอื่นๆ ติดตามมาตองแกไขอีกหลายประการ เชน การที่คูสัญญา
เดิมประวิงการยึดหนวงตัวทรัพยที่ตองสงมอบคืนหลังการบอกเลิกสัญญา เปนตน
เมื ่ อ การบอกเลิ ก สั ญ ญาเป น สิ ่ ง ที ่ ห ลี ก เลี ่ ย งไม ไ ด ใ นการบริห ารสัญ ญานั ้น ๆ อีก ตอ ไป
ใหดําเนินการดังนี้

 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• ตรวจสอบการผิดสัญญา

2

• รวบรวมเอกสาร พยานหลักฐาน

3

• เสนอผูมีอํานาจบอกเลิก

4

• แจงหนังสือบอกเลิก

5

• ตรวจสอบการปฏิบัติตามหนังสือแจงบอกเลิกสัญญา

คําแนะนํา
1

ตรวจสอบการผิดสัญญา ตรวจสอบใหชัดเจนวามีเหตุที่สมควรบอกเลิกสัญญาอยางแทจริง

และพิ สูจนไดเปนขอ มูล เชิง ประจัก ษ ทั้ง นี้ เพื่อ ประโยชนใ นการนํา สืบ พยานหลัก ฐานหากกรณีมีปญ หา
ตอ เนื่อ งจนตอ งดํา เนิน คดี เชน การไมย อมปลูกสรา งตอไปตามสัญ ญากอสราง การไมชําระคาเชาตามที่
กําหนด การกอความเดือดรอนรําคาญเปนที่นารังเกียจแกผูพบเห็น การตอเติม ปรับ ปรุง ซอมแซมอาคาร
โดยไมไดรับอนุญาต เปนตน

สวนที่ 5 ขอ 1 การบอกเลิกสัญญา
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2

หมวด 3

รวบรวมเอกสารพยานหลักฐาน เมื่อพบเหตุที่สมควรบอกเลิกสัญญาแลว ใหจัดหาหลักฐาน

ประกอบเหตุแหงการเลิกสัญญาไวในเบื้องตน เชน บันทึกภาพถายอาคารที่กอสรางไมแลวเสร็จ ถายภาพทะเบียน
รายตัวผูเชาที่แสดงถึงการคางชําระคาเชาตั้งแตเมื่อใด บันทึกถอยคําของพยานที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญไวเปน
หลักฐานลงลายมือชื่อไวชัดเจนเพื่อแสดงพฤติการณที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญ

3

การเสนอผูมีอํานาจบอกเลิกสัญญา การเสนอเรื่องตอผูมีอํานาจในกรมธนารักษใหเสนอเรื่องตอ

อธิบดีกรมธนารักษ สวนในจังหวัดตาง ๆ ใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัด โดยเสนอสรุปความเปนมา แสดงเหตุที่
จําเปนตองบอกเลิกสัญญาพรอมหลักฐานเบื้องตน ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เปนตัวเงิน และ/หรือความเสียหายตอ
ภาพลักษณที่เกิดขึ้นในกรณีกอใหเกิดเหตุอื่นนอกจากตัวเงิน เชน นําสถานที่เชาไปเปนที่ตั้งของบอนการพนัน เปนตน

4

แจงหนังสือบอกเลิกสัญญา ในการเสนอเรื่องตอผูมีอํานาจใหกําหนดระยะเวลาพอสมควร

เพื่อใหโอกาสแกผูถูกบอกเลิกสัญญาดวย เชน ใหนําคาเสียหายมาชําระภายในจํานวนวันที่กําหนดใหออกและ
สงมอบสถานที่เชาคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยหากมีกําหนดไวในสัญญาก็จะตองกําหนดเงื่อนเวลาใหเปนไป
ตามนั้น หรือหากเปนสัญญาที่ไมมีกําหนดเวลา การบอกเลิกจะตองเปนไปตามเงื่อนเวลาที่กฎหมายกําหนดให
บอกเลิกลวงหนาดวย ในสวนกรมธนารักษเมื่อดําเนินการขอนี้เสร็จใหสงเรื่องใหกลุมงานกฎหมายดําเนินการ
ตอไป ในสวนของจังหวัดตาง ๆ ควรเสนอหนังสือเพื่อการบอกเลิกสัญญาไปยังคูสัญญาโดยใหผูมีอํานาจลงนาม
ไปในคราวเดียวกันกับการเสนอเรื่องในการบอกเลิกสัญญา และการสงหนังสือบอกเลิกสัญญาใหสงโดยทาง
ไปรษณียตอบรับ (ใบเหลือง) ไปยังที่อยูที่คูสัญญาระบุไวในการสงเอกสาร หากไมมีใหสงไปยังที่อยูที่ระบุไวใน
สัญญา ทั้งนี้ หนังสือบอกเลิกสัญญาเปนการใชสิทธิตามสัญญาที่คูกรณีผูกพันกัน เหตุที่จะบอกเลิกหรืออํานาจ
ในการบอกเลิกสัญญาจึงตองมาจากเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งตองระบุไวใหชัดเจนดวยวา อาศัยอํานาจตามสัญญา
ขอใด เหตุมาจากอะไรในการบอกเลิกสัญญา
ในการสงหนังสือบอกเลิกสัญญา หากไมมีผูรับใหสงอีกครั้งไปยังที่อยูตามที่ปรากฏในทะเบียนบาน หาก
คนไมพบชื่อในทะเบียนบาน ณ สํานักงานทะเบียนราษฎร ใหนําไปปดไว ณ สถานที่กอสรางหรือสถานที่เชา โดยให
เจาหนาที่ผูปดประกาศตองทําบันทึกแสดงการปดเอกสารรายงานตอผูบังคับบัญชาไวเปนหลักฐานหลังการ
ปดเอกสารเสร็จสิ้นดวย

5

ตรวจสอบการปฏิบัติตามหนังสือแจงบอกเลิกสัญญา เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่

ระบุในหนังสือบอกเลิกสัญญาแลว ใหตรวจสอบวามีการปฏิบัติตามที่ไดมีการบอกเลิกสัญ ญาแลว หรือไม
โดยผูตรวจสอบตองทําบันทึกรายงานผลการตรวจสอบไวเปนหลักฐานดวย หากไมมีการดําเนินการตามที่มีการ
บอกเลิกสัญญา และไมมีการติดตอกลับมาจากคูสัญญา ใหดําเนินการในขั้นตอนการดําเนินคดีตอไป
ขอพึงระวัง
 ระยะเวลาการปฏิบัติเมื่อเลิกสัญญา นาจะมีกําหนดไวแลวในสัญญาจึงไมอาจกําหนดเวลาขึ้น
ใหมตามความเหมาะสม เพราะคูสัญญาไดกําหนดหนาที่และระยะเวลาที่จะปฏิบัติไวแลว
 การบอกเลิกสัญญาจะใหมีผลตั้งแตเมื่อใดตองคํานึงถึงขอกําหนดตามกฎหมายและขอกําหนดใน
สัญญาดวย
สวนที่ 5 ขอ 1 การบอกเลิกสัญญา
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หมวด 3

2. การดําเนินคดีฟองขับไล
การดําเนินคดีอาจเปนผลมาจากการบอกเลิกสัญญาหรือไมก็ได เชน การดําเนินคดีกับผูเชาเดิม
อาจตองมีการบอกเลิกสัญญา การดําเนินคดีกับผูบุกรุกที่ราชพัสดุซึ่งไมใชการเชาเดิมก็ไมจําเปนตองมีการบอกเลิก
สัญญา
หลักที่แทจริงในการดําเนินคดีเพื่อกดดันใหคูกรณีปฏิบัติตามขอเรียกรองของทางราชการ และ
วิธีการดําเนินคดีใหดําเนินการดังนี้

 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• ตรวจสอบพยาน เอกสารหลักฐาน

2

• กําหนดคาเสียหาย

3

• เสนอผูมีอํานาจดําเนินคดีใหมอบอํานาจ

4

• แตงตั้งเจาหนาที่ประสานงาน

คําแนะนํา
1

ตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเหตุในการที่จะดําเนินคดีวา มีพยานเอกสาร

พยานบุคคล ที่สามารถใชยืนยันขอเท็จจริงในการดําเนินคดีไดหรือไม (โดยการตรวจสอบนี้เปนเพียงใหทราบ
วา มีพยานอยูที่ใดบาง เปนใครบาง) ในกรณีตองขับไลออกจากที่ราชพัสดุและสามารถทําแผนที่ไดควรจัดทําแผนที่
ใหเ รีย บรอ ย โดยจัด ทํา เปน แผนที่สังเขป แสดงอาณาเขตที่ราชพัส ดุ อาณาเขตที่ถูกบุกรุก เพื่อเตรีย มยื่น
ประกอบในการดําเนินคดี (ควรใชกระดาษขนาด A4)

สวนที่ 5 ขอ 2 การดําเนินคดีฟองขับไล
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หมวด 3

2

กําหนดคาเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นแกทางราชการที่สามารถคิดคํานวณเปนตัวเงินได

3

เสนอผูมีอํานาจดําเนินคดีใหมอบอํานาจ เสนอเรื่องขอดําเนินคดีตอผูมีอํานาจในสวน

4

แตงตั้งเจาหนาที่ประสานงาน ในการดําเนินคดีตองแตงตั้งเจาหนาที่เปนผูประสานงานคดีกับ

และสมควรเรียกรอง ตองคิดคํานวณเรียกรองจากการฟองคดีใหครบถว นตามที่ป ระสงคในการดําเนิน คดี
ครั้งเดียวกัน โดยจัดทํารายการคํานวณคาเสียหายโดยพิมพแสดงจํานวน และวิธีคิดคํานวณมาจากฐานใด ระเบียบใด
คํานวณในแตละชวงเวลา วัน เดือน ป เปนเงินเทาใด คาปรับ เงินเพิ่ม อัตราดอกเบี้ย เปนจํานวนเทาใด รวมแลว
เปนจํานวนคาเสียหายที่จะเรียกรองทั้งสิ้นเทาใด
กรมธนารักษใหเสนอเรื่องตออธิบดีกรมธนารักษ ในสวนของจังหวัดตาง ๆ ใหเสนอเรื่องตอผูวาราชการจังหวัด
โดยสรุปความเปนมา แสดงเหตุที่จําเปนตองดําเนินคดี พรอมจํานวนความเสียหายที่เปนตัวเงิน (ถามี) เพื่อขอ
อนุมัติในคราวเดียวกันทั้งหมด ในสวนกรมธนารักษหลังจากไดรับอนุมัติแลวใหสงเรื่องใหกลุมงานกฎหมาย
ดําเนินการตอ ไป ในสว นของจังหวัดตา ง ๆ ใหแนบเสนอหนังสือ ถึงสํานัก งานอัย การซึ่งรับ ผิดชอบในการ
ดําเนินคดี ใหผูวาราชการจังหวัดลงนามไปดวยในคราวเดียวกัน โดยตองแนบใบแตงทนายความอยางนอย
2 ฉบับ (ดูตัวอยางใบแตงทนาย) ใหผูวาราชการจั ง หวั ด ลงนามสงไปใหสํานักงานอัยการพรอมเอกสารประกอบ
ตาง ๆ ที่จําเปน เชน สรุปขอเท็จจริง กฎกระทรวงฯ หนังสือมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจดําเนินคดีแทน
กระทรวงการคลัง และเอกสารอื่น ๆ ที่เห็นวาจําเปน (ดูตัวอยางหนังสือมอบอํานาจเฉพาะคดีอาญาและคดีแพง
/เฉพาะคดีแพงขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน /เฉพาะคดีแพง)
พนักงานอัยการผูรับผิดชอบคดีไวดวยทุกคดีเพื่อความรวดเร็วและเรียบรอยในการดําเนินคดี
ขอพึงระวัง
 การดํ าเนิ นคดี ที่ กล าวมาข างต นเป นเรื่ องที่ สํ านั กงานธนารั กษ พื้ นที่ เข าเป นหน วยงาน
ดํ า เนิ น การเอง โดยปกติห ากที่ด ิน บริเ วณที่จ ะดํา เนิน คดีฟอ งขับ ไลมีห นว ยงานครอบครองใช
ประโยชนอยู ควรมอบอํา นาจใหหนวยงานนั้น ๆ เปนผูรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด โดย
ดํา เนิน การตามขั้น ตอนขอ 1 - 4 โดยแนบหนังสือมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดลงนามพรอม
หนังสือนําสงหนังสือมอบอํานาจนั้น ๆ ถึงหนวยงานที่ครอบครองที่ดิน
 ในการมอบอํานาจใหสวนราชการอื่นดําเนินการแทนภายใตเหตุผลที่วา ผูครอบครอง
ใชประโยชนตองดูแลที่ดินดังเชนวิญูชน จึงตองเขาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในที่ดินดวย และการมอบ
อํ า นาจควรประสานงานกั บ หน ว ยงานที่จ ะมอบอํา นาจใหว า ประสงคจ ะมอบอํ านาจให บุคคลใด
ตําแหนงใด และการมอบอํานาจในสวนนี้เปนการมอบอํานาจในสวนของการดําเนินคดีแพง หากไมมี
การรองขอมาอยางชัดเจนไมควรมอบอํานาจในการดําเนินคดีอาญาใหหนวยงานใด ๆ โดยพละการ
เพราะหากมีการรองเรียนเกี่ยวกับการใชอํานาจที่มอบไปโดยไมเหมาะสมผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
ผูมอบอํานาจก็ตองเขารวมรับผิดชอบในการดําเนินการในฐานะผูมอบอํานาจดวย

สวนที่ 5 ขอ 2 การดําเนินคดีฟองขับไล
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หมวด 4

4

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
1. กรณีเอกชนกอสรางสะพานขามคลอง ทําทางเชื่อม วางทอระบายน้ํา ปกเสา
พาดสายไฟฟา วางทอประปา วางสายโทรศัพท ทําทางเขา - ออก หรือดําเนินการอื่นใด
ในลักษณะเดียวกันในที่ราชพัสดุ
1.1 การดําเนินการโดยขออนุญาต
 ขั้นตอนดําเนินการ

1

• รับคําขอ

2

• ตรวจแบบแปลน / รวบรวมขอมูล

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ

4

• แจงผูขอ / สวนราชการผูครอบครอง

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ



หมวด 4

คําแนะนํา
1 การรับคําขอ

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก (พิมพ) /บันทึกคําขอตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคํา ขออนุญ าตดํา เนิน การในที่ร าชพัส ดุ แบบ จป. 3902) และกอ นที่ผูข อจะลงนามในคํา ขอให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติอานขอความในคําขอเพื่อตรวจสอบความถูกตองวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ยื่นหรือไม (ดู
หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติจะตองตรวจเอกสารหลักฐานพรอมกับแบบแปลนและเอกสารประกอบแบบที่ขอทําการกอสราง เชน
แผนที่แสดงตําแหนงหรือบริเวณที่ขอดําเนินการ หนังสือยินยอมของสวนราชการผูครอบครองใชประโยชน
หนังสือรับรองจากหนวยงานที่รับผิดชอบวาการดําเนินการดังกลาวไมกอใหเกิดปญหาดานการจราจร เปนตน
(ถาไมมีหนังสือยินยอมหรือหนังสือรับรองดังกลาวใหแจงผูขอดําเนินการกอน หรือจะบันทึกเสนอผูมีอํานาจลง
นามแจงหนวยงานนั้นเพื่อใหความยินยอมหรือรับรองก็ได)
ในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่น
คําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและบันทึกคําขอได
ขอพึงระวัง
- ในการรับคําขอ หากผูขอไมสามารถอานและเขียนหนังสือได ควรใหญาติหรือบุคคลที่รวม
เดินทางมากับผูขอลงนามเปนพยานในคําขอดวย
- ถาเปนการมอบอํานาจใหดําเนินการแทน จะตองมีหนังสือมอบอํานาจที่ถูกตองตามกฎหมายดวย
- หากเปนการขอใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุเพื่อเปนทางเขา-ออก หรือกอสรางสะพานทางเชื่อม
จะตองเปนการขอใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุเพื่อเปนทางเขา-ออกสูที่ดินของผูยื่นคําขอ ซึ่งผูยื่นคําขอเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเทานั้น

2 การตรวจแบบแปลนและรวบรวมขอมูล

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอเท็จจริงใน
แปลงที่ ยื่น ขอ เชน จัด ทํา แผนที่ เนื้อ ที่ ราคาประเมิน ที่ดิน ขอ จํา กัด ดา นตา ง ๆ (กฎหมายผัง เมือ ง
กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถิ่น กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน) พรอมทั้ง
ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารประกอบตาง ๆ

3 การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจ เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลว

เจาหนาที่จะตองพิจารณาเสนอผูมีอํานาจวาเห็นสมควรอนุญ าตหรือไม ถาไมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร ถา
เห็น ควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร มีขอจํากัดตาง ๆ ในพื้นที่อยางไรบาง ตองกําหนดเงื่อนไขอะไรบาง เชน อัตรา
คาตอบแทน คาธรรมเนียมรังวัด คาธรรมเนียมตรวจแบบ เงินอื่น ๆ (ถามี) และเงื่อนไขอื่นที่จําเปน

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 4

4 การแจงผูขอ/สวนราชการผูครอบครอง

เมื่อผูมีอํานาจอนุญาตแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหผูขอมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยหนังสือที่แจงให
ระบุร ายละเอีย ดของเงื่อ นไข ระยะเวลาในการมารับ เงื่อนไขและจํา นวนเงิน ที่ตองชําระ และเมื่อผูขอมา
รับทราบเงื่อนไขและชําระเงินครบถวนแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงให
หนวยราชการ ผูครอบครองที่ราชพัสดุนั้นรับทราบเงื่อนไขที่ผูขอตองปฏิบัติตอไปดวย

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 51 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547
6. มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 4

1.2 การดําเนินการโดยไมไดรับอนุญาต
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• ตรวจสอบพบ

2

• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ

3

• แจงผูกอสราง / สวนราชการผูครอบครอง

4

• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ

คําแนะนํา
1
การตรวจสอบพบ

เมื่อเจาหนาที่ไปตรวจสอบพื้นที่แลวพบวาเอกชนไดปลูกสรางอาคาร
กอนไดรั บอนุญาต (รวมถึงภายหลังการยื่นคําขอแลว) ใหเจาหนาที่รีบรายงานการกอสรางอาคารโดยไมไดรับ
อนุญาตตอผูมีอํานาจสั่งการตามระเบียบโดยเร็ว

2

การรวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอเท็จจริงในแปลง

ที่กอสราง เชน จัดทําแผนที่ เนื้อที่ ราคาประเมินที่ดิน ขอจํากัดดานตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถิ่น กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน) พรอมทั้งตรวจสอบ
แบบแปลนและเอกสารประกอบต า ง ๆ รวมทั้ งขอ เท็จ จริงและเสนอหนั งสือ ใหผูมี อํานาจลงนามแจง ให
ผูกอสร าง (ผูละเมิด) ระงับ การกอสรางทันที และหากบริเวณกอสรางนั้นมีสวนราชการครอบครองก็ใหมี
หนังสือแจงขอความยินยอมกอน รวมทั้งหากการปลูกสรางนั้นยังไมผานการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น
ใหแจงผูกอสราง (ผูละเมิด) จัดทําแบบแปลนอาคารนําไปยื่นขออนุญาตตอพนักงานทองถิ่น เพื่อมีคําสั่ง กอน
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น มีคําสั่งเปน ที่ยุติวาใหคงสภาพอาคารไวและสวนราชการผูครอบครองใหความยินยอม
แลว ก็ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3 ตอไป ถาหากเจาพนักงานทองถิ่นไมใหคงสภาพอาคารที่กอสรางหรือสวน
ราชการผูครอบครองไมยินยอม ตองใหผูกอสรางรื้อถอนออกไป

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
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3 การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจ

ถาเปนกรณีที่สวนราชการที่ครอบครองยินยอมและ
เจาพนักงานทองถิ่นเห็นควรใหคงสภาพอาคารไวก็ใหผูกอสราง (ผูละเมิด) จัดสงแบบแปลนอาคาร พรอมหนังสือ
รับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุม กับรายการคํานวณ (ถาจําเปนตองมี
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) ที่เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตนั้น และใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติเ สนอผูมีอํา นาจวา
เห็นสมควรอนุญาตหรือไม ถาไมควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร ถาเห็นควรอนุญาตมีเหตุผลอะไร มีขอจํากัดตาง ๆ
ในพื้นที่อยางไรบาง ตองกําหนดเงื่อนไขอะไรบาง เชน อัตราคา ตอบแทน คาธรรมเนียมรังวัด คาธรรมเนียม
ตรวจแบบ คาปรับ เงินอื่น ๆ (ถามี) และเงื่อนไขอื่นที่จําเปน

4 การแจงผูขอ/สวนราชการผูครอบครอง

เมื่อผูมีอํานาจอนุญาตแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหผูกอสราง (ผูละเมิด) มารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดโดย
หนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไข ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและจํานวนเงินที่ตองชําระ และ
เมื่อผูขอมารับทราบเงื่อนไขและชําระเงินครบถวนแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนาม
แจงใหหนวยราชการผูครอบครองที่ราชพัสดุนั้นรับทราบเงื่อนไขที่ผูขอตองปฏิบัติตอไปดวย

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 51 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547
6. มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
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หมวด 4

2. กรณีรัฐวิสาหกิจขอกอสรางสะพานขามคลอง ทําทางเชื่อม วางทอระบายน้ํา
ปกเสาพาดสายไฟฟา วางทอประปา วางสายโทรศัพท ทําทางเขา - ออก หรือดําเนินการ
อื่นใดในลักษณะเดียวกันในที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับหนังสือของหนวยงานผูขอ

2

• ตรวจแบบแปลน / รวบรวมขอมูล

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ

4

• แจงหนวยงานผูขอ / สวนราชการผูครอบครอง

คําแนะนํา
1 การรับหนังสือของหนวยงานผูขอ

เมื่อไดรับ หนัง สือ จากหนว ยงานผูขออนุญ าต ให
เจาหนาที่ตรวจสอบ สิ่งที่สงมาดวยใหครบถวน เชน แบบแปลนและเอกสารประกอบแบบที่ขอทําการกอสราง
แผนที่แสดงตําแหนงหรือบริเวณที่ขอดําเนินการ หนังสือยินยอมของสวนราชการผูครอบครองใชประโยชน
หนังสือรับรองจากหนวยงานที่รับผิดชอบวาการดําเนินการดังกลาวไมกอใหเกิดปญหาดานการจราจร เปนตน
(ถาไมมีหนังสือยินยอมหรือหนังสือรับรองดังกลาวใหแจงผูขอดําเนินการกอน หรือจะบันทึกเสนอผูมีอํานาจ
ลงนามแจงหนวยงานนั้นเพื่อใหความยินยอมหรือรับรองก็ได) หากมีเอกสารไมครบถวนใหหมายเหตุเอกสารที่
ไมครบไวใหชัดเจน เพื่อเจาหนาที่ผูตรวจสอบเอกสารและรวบรวมขอมูลจะไดดําเนินการประสานหนวยงานนั้น
ใหสงเอกสารที่ไมครบตอไป

2

การตรวจแบบแปลนและรวบรวมขอมูล ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบขอเท็จจริงใน

แปลงที่ยื่นขอ เชน จัดทําแผนที่ เนื้อที่ ราคาประเมินที่ดิน ขอจํากัดดานตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถิ่น กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน) พรอมทั้งตรวจสอบ
แบบแปลนและเอกสารประกอบตาง ๆ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
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3

หมวด 4

การกําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจ เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลว

เจาหนาที่จ ะตองพิจ ารณาเสนอผูมีอํา นาจวาเห็น สมควรอนุญ าตหรือไม ถาไมควรอนุญาตมีเหตุผ ลอะไร
ถา เห็น ควรอนุญ าตมีเ หตุผ ลอะไร มีขอ จํา กัด ตา ง ๆ ในพื้น ที่อ ยา งไรบา ง ตอ งกํา หนดเงื่อ นไขอะไรบา ง
เชน อัต ราคาตอบแทน คาธรรมเนีย มรังวัด คาธรรมเนียมตรวจแบบ เงินอื่น ๆ (ถามี) และเงื่อนไขอื่นที่
จําเปน

4

การแจงหนวยงานผูขอ/สวนราชการผูครอบครอง

เมื่อผูมีอํานาจอนุญาตแลว ให
เจาหนาที่ ผูปฏิบัติทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหหนวยงานผูขอมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนด โดยหนังสือที่แจงใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไข ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและจํานวนเงินที่
ตองชําระ และเมื่อหนวยงานผูขอมารับทราบเงื่อนไขและชําระเงินครบถวนแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทํา
หนัง สือ เสนอผูมีอํานาจลงนามแจงใหหนวยราชการผูครอบครองที่ราชพัสดุนั้นรับทราบเงื่อนไขที่ผูขอตอง
ปฏิบัติตอไปดวย

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย
5. หนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0315/ว 51 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547
6. มติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
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3. การอนุญาตใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) วางทอกาซผานที่ราชพัสดุ
1. การดําเนินการ
• ดูวิธีการกรณีการจัดใหเชาที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่นโดยวิธีการไมเปดประมูล

2. การคิดคาตอบแทน
• ดําเนินการตามคําสั่งกรมธนารักษที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 โดยมีหลักเกณฑดังนี้
• ที่ดินราชพัสดุที่ใชเปนเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอถาวร ซึ่งหามทําการปลูกสรางหรือกระทําการใด ๆ
ในที่ดิน ใหเรียกเก็บคาทดแทนเปนเงินเทากับราคาประเมินที่ดินที่กรมธนารักษกําหนดเพื่อใชเปนทุนทรัพยใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับปที่ขออนุญาตวางทอ
• ที่ราชพัสดุที่ใชเปนเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ แตยังสามารถใชประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นตอไป
ตามเดิม โดยถูกจํากัดสิทธิบางประการ เชน การวางทอลอดคลองชลประทาน เปนตน ใหเรียกเก็บคาทดแทน
เปนเงินครั้งเดียวเทากับคาเชาที่ดินราชพัสดุเพื่ออยูอาศัยมีกําหนด 30 ป
• คาทดแทนอาคารสิ่งปลูกสราง ใหเรียกเก็บโดยประมาณราคาตามบัญชีราคาคากอสรางที่กรมธนารักษกําหนด
เพื่อใชปฏิบัติในการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ โดยไมหักคาเสื่อมของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางนั้น
• คา ทดแทนพื ชผลไม แ ละค า ทดแทนอื่ น ๆ เช น บ อ เลี้ ย งปลา เป น ตน ให เ รี ย กเก็ บ ตามราคาที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
กําหนดใหจายเอกชนในการวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอสําหรับโครงการเดียวกัน

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
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4. การทําเหมืองแรในที่ราชพัสดุ


ขั้นตอนดําเนินการ

1

• ตรวจสอบ / รังวัดจัดทําแผนที่ / รวบรวมขอมูล

2

• เสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการในการนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุ
• เสนอผูมีอํานาจเพื่ออนุญาต / กําหนดเงื่อนไข / มอบอํานาจในการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่นในที่ราชพัสดุ

3

• แจงผูไดรับสิทธิ / จัดทําสัญญาเชา

4


คําแนะนํา

1 ตรวจสอบ / รังวัดจัดทําแผนที่ / รวบรวมขอมูล
1.1
-

-

1.2
ที่จะดําเนินการ

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการ
ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับที่ดินบริเวณที่ราชพัสดุบริเวณที่จะขอเชา เชน
เนื้อที่
การครอบครองใชป ระโยชน โดยกรณีที่ร าชพัส ดุอ ยูใ นความครอบครองของสว น
ราชการ จะตองขอความยินยอมจากสวนราชการผูครอบครองใชประโยชนกอน
สภาพทําเล
ขอจํากัดดานกฎหมายที่เกี่ยวของ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมาย
โบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม)
ตรวจสอบการยื่นขอประทานบัตรการทําเหมืองแรและการเรียกเก็บอัตราคาภาคหลวงแร
จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เอกชนใชประกอบในการยื่นขอประทานบัตรกับ
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ (รายงานวิเคราะหจัดทําโดยหนวยงานหรือ
บริษัทที่มีสิทธิ์ที่ไดรับใบอนุญาตจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท
ที่เปนปจจุบัน
ผลการตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณี
สํารวจรังวัดและจัดทําแผนที่แสดงขอบเขต และแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินราชพัสดุ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
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2 การเสนอผูมีอํานาจอนุมัติหลักการในการนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุ

เมื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติไดตรวจสอบและรวบรวมขอมูลตาม 1 เสร็จเรียบรอยแลว ใหจัดทําบันทึก
เสนอผูมีอํานาจเพื่ออนุมัติหลักการในการนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
โดยไมต องประมู ล จากนั้ น ใหส งเรื่องใหสํานักกฎหมายดําเนิน การนําเสนอคณะกรรมการที่ร าชพัส ดุเพื่อ
พิจารณาตอไป

3

การเสนอผูมีอํานาจเพื่ออนุญาต / กําหนดเงื่อนไข / มอบอํานาจในการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่นในที่ราชพัสดุ

เมื่อคณะกรรมการที่ราชพัสดุอนุมัติใหเขาทําประโยชนในที่ดินราชพัสดุเพื่อทําเหมืองแรในลักษณะของ
การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นโดยไมตองประมูลแลว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อ
3.1 พิจารณาอนุญาตใหเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุเพื่อทําเหมืองแรไดโดยกําหนดเงื่อนไข ดังนี้
- จํานวนเนื้อที่ ขอบเขต และระยะเวลาสิ้นสุดการเขาใชประโยชนเพื่อทําเหมืองแรในที่ราชพัสดุ
ใหเปนไปตามประทานบัตรที่บริษัทไดรับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ผลประโยชนตอบแทน เรียกเก็บตามคําสั่งกรมธนารักษที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29
มิถุนายน 2553
- เงื่อนไขอื่น ๆ กําหนดใหเปนไปตามสัญญาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุเพื่อทําเหมืองแรหิน
ทราย (บันทึกกลุมงานกฎหมาย ที่ กค 0317/02 ลงวันที่ 9 มกราคม 2549 ) ซึ่งเปนรางสัญญาที่ไดผาน
การตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลว
3.2 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูจัดทําสัญญา การใชสิทธิตามสัญญา และการบอกเลิก
สัญญาการใชประโยชนในที่ราชพัสดุเพื่อทําเหมืองแร
3.3 ในกรณีที่ราชพัสดุอยูในความครอบครองของสวนราชการ ใหแจงสวนราชการนั้น ๆ เพื่อทราบดวย

4

การแจงผูไดรับสิทธิ/จัดทําสัญญาเชา ใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนาม

แจงผูไดรับสิทธิการเชาใหมารับทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจงใหระบุระยะเวลาในการมารับ
เงื่อนไข และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อใหผูไดสิทธิไดอานและทําความเขาใจ
ใหถูกตอง แลวเรียกเก็บเงินตาง ๆ ใหครบถวน พรอมทั้งจัดทําสัญญา และจัดทําบัตรประจําตัวผูเชา รวมทั้ง
บันทึกการจัดใหเชาลงทะเบียนรายตัวผูเชาตอไป
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 26(8)
2. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 40
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น

4-10

หมวด 5

5

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุที่เขา
หลักเกณฑตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
โครงการที่ รั ฐ ร ว มลงทุ น กั บ เอกชนมี ห ลั ก เกณฑ ดั ง นี้ (ดู พ.ร.บ. ว า ด ว ยการให เ อกชนเข า ร ว มงานฯ
พ.ศ. 2535)
- โครงการที่มีวงเงินลงทุนตั้งแต 1,000 - 5,000 ลานบาท กรณีที่เปนโครงการใหม ใหกรม
หรือรัฐวิสาหกิจเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการไปที่กระทรวงเจาสังกัด แลวกระทรวงเจาสังกัดเสนอ
สํา นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ (สศช.) พิจ ารณาและนํา ความเห็น
เสนอคณะรัฐมนตรี แตถาเปนกรณีโครงการที่มีทรัพยสินเดิม ใหกรมหรือรัฐวิสาหกิจเสนอผลการศึกษาและ
วิเคราะหโครงการไปที่กระทรวงเจาสังกัด แลวกระทรวงเจาสังกัดเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาและนํา
ความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี
- โครงการที่มีวงเงินลงทุนมากกวา 5,000 ลานบาท กรมหรือรัฐวิสาหกิจตองจางที่ปรึกษา
และกรณีที่เปนโครงการใหมใหกรมหรือรัฐวิสาหกิจเสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการไปที่กระทรวงเจา
สังกัด แลวกระทรวงเจาสังกัดเสนอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
พิจารณาและนําความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี แตถาเปนกรณีโครงการที่มีทรัพยสินเดิม ใหกรมหรือรัฐวิสาหกิจ
เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการไปที่กระทรวงเจาสังกัด แลวกระทรวงเจาสังกัดเสนอกระทรวงการคลัง
พิจารณาและนําความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี
อนึ่ง ถาโครงการอยูในขายตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม กรมหรือรัฐวิสาหกิจตองเสนอ
เรื่องไปที่กระทรวงเจาสังกัด และกระทรวงเจาสังกัดเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมพิจารณาและนําความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี (ดูประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม)

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุที่เขาหลักเกณฑตาม พรบ.รวมงานฯ พ.ศ. 2535
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

ขั้นตอนดําเนินการ

ที่ราชพัสดุ มีดังนี้

หมวด 5

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 2535 ในกรณี

1

• ศึกษาวิเคราะหเบื้องตน

2

• ศึกษาวิเคราะหโครงการตามประเด็นตาม สศช.

3

• เสนอผลการศึกษาวิเคราะหตอกระทรวงการคลัง

4

• กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการของโครงการ

5

• รางประกาศเชิญชวน / ราง TOR / รางเงื่อนไขสัญญา

6

• การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางตาง ๆ / การสงรางเงื่อนไขสัญญาให
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา

7

• การเปดประมูล หรือไมเปดประมูล

8

• การเสนอผลการคัดเลือกตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาเสนอ ครม.

9

• แจงผูไดรับคัดเลือกหรือชนะการประมูล / ลงนามในสัญญา

10

• การกํากับติดตามผลการดําเนินการ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุที่เขาหลักเกณฑตาม พรบ.รวมงานฯ พ.ศ. 2535
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ



1

หมวด 5

คําแนะนํา
การศึกษาวิเคราะหเบื้องตน ในขั้นตอนนี้เจาหนาที่ผูปฏิบัติตองศึกษาวิเคราะหในเบื้องตนกอน

วาโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงนั้นจะตองมีมูลคาโครงการไมนอยกวา 1,000 ลานบาท (มูลคาโครงการ
หมายถึง มูลคาที่ดินแปลงที่จะพัฒนารวมมูลคาการลงทุนทั้งหมดของโครงการ (ดูความหมายคําวา “มูลคา
โครงการ” จากการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนมาก
ที่ นร 0601/331 ลงวันที่ 19 เมษายน 2542) ซึ่งหากเขาหลักเกณฑดังกลาวใหดําเนินการตามขั้นตอน
ของ พ.ร.บ.วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 2535 ตอไป

2

การศึกษาวิเคราะหโครงการตามประเด็นของ สศช.

3

การเสนอผลการศึกษาวิเคราะหตอกระทรวงการคลัง ในกรณีดําเนินการบนที่ร าชพัส ดุ

เมื่อผานขั้นตอนที่ 1 แลวให
เจาหนาทีด่ ําเนินการศึกษาวิเคราะหโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงนั้นตามประเด็นที่ สศช. กําหนด (ดูประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง หัวขอในการเสนอผลการศึกษาและ
วิเคราะหโครงการ) แตถาหากโครงการมีมูลคาโครงการเกิน 5,000 ลานบาท ตองจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิเคราะหโครงการดวย

กรมธนารักษถือ วา เปนโครงการที่มีทรัพยสิน เดิมคือ ที่ร าชพัส ดุที่เสนอใหเอกชนเขามาลงทุน ดังนั้น เมื่อ
ดําเนิน การศึกษาวิเคราะหเ สร็จ เรีย บรอยแลว ใหเสนอผลการศึกษาวิเ คราะหนั้น ตอกระทรวงการคลัง ใน
ฐานะกระทรวงเจาสังกัดและกระทรวงการคลังผูพิจารณาตาม พ.ร.บ.วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ.
2535

4

กระทรวงการคลัง พิจ ารณาเสนอคณะรัฐ มนตรีอ นุมัติใ นหลัก การของโครงการ

เมื ่อ กระทรวงการคลัง พิจ ารณาเห็น ชอบดว ยกับ ผลการศึก ษาวิเ คราะหโ ครงการแลว ใหเ สนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติในหลักการของโครงการตอไป

5

การร างประกาศเชิ ญชวนเอกชน /ร า ง TOR

และร า งเงื่ อ นไขสั ญ ญา เมื่ อ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการโครงการแลว ใหเจาหนาที่จัดทํารางประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมทุน, ราง
TOR และรางเงื่อนไขสัญญาของแปลงโครงการพัฒนา โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ตามที่กฎกระทรวงกําหนด (ดู
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 2535 และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) ออกตามความใน พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารว มงานฯ พ.ศ.
2535) แตถาโครงการมีมูลคาเกิน 5,000 ลานบาทตองจางที่ปรึกษาตามมาตรา 17 เพื่อทําหนาที่ราง
ขอบเขตของโครงการและจัดทําความเห็นประเมินการคัดเลือกใหเอกเขารวมงาน

6

การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารางตาง ๆ /การสงรางเงื่อนไขสัญญาให สนง.
อัยการสูงสุดพิจารณา ใหเจาหนาที่เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตอผูมีอํานาจ (อธิบดีกรมธนารักษ) โดยมี
องคประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา 13 แหง พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 2535
เพื่อพิจารณาเห็นชอบรางประกาศเชิญชวนเอกชน ราง TOR และรางเงื่อนไขสําคัญที่จะตองมีในสัญญารวมลงทุน
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุที่เขาหลักเกณฑตาม พรบ.รวมงานฯ พ.ศ. 2535
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 5

หรือดําเนินการ การกําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา การพิจารณาคัดเลือกเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการ กรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีประมูลหรือไมเปดประมูล ก็ให
ดําเนินการตามนั้น และเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบรางเงื่อนไขสัญญาแลวใหเจาหนาที่สงรางดังกลาวไปให
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบตอไป

7

การเปดประมูล หรือไมเปดประมูล กรณีที่คณะกรรมการใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีประมูล

จะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขา
รวมงานฯ พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) ออกตามความใน พ.ร.บ. วาดวยการให
เอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 2535 สําหรับกรณีใหคัดเลือกโดยไมเปดประมูลนั้น ใหดําเนินการตามขั้นตอนที่ 8
ตอไป

8

การเสนอผลการคัดเลือกตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี

กรณีเปดประมูล เมื่อ คณะกรรมการตามมาตรา 13 แหง พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ.
2535 พิจ ารณาคัด เลือ กผู ยื ่น ขอ เสนอโครงการลํ า ดั บ ที่ 1 - 3 ได แ ล ว ให เ สนอผลการคั ด เลื อ กต อ
กระทรวงการคลั งภายใน 90 วั น นั บ แต วั น ที่ คณะกรรมการตั ด สิ น ก อ นนํ า เสนอผลการคั ด เลื อ กนั้ น ให
คณะกรรมการเจรจาตอรองผลประโยชนกับผูชนะลําดับที่ 1 ดวย ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชนของประเทศ แลว
พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี แตถาเปนกรณีคัดเลือกโดยไมใชวิธีประมูล ใหหนวยงานเจาของโครงการเสนอ
สศช. และกระทรวงการคลังพิจารณา หากทั้ง 2 หนวยงานเห็นชอบใหเสนอคณะรัฐมนตรี

9

การแจ งผู ได รั บคั ดเลื อกหรื อผู ชนะการประมู ล และการลงนามในสั ญ ญาฯ เมื่ อ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหรืออนุมัติผลการคัดเลือก (ทั้งการประมูลหรือไมประมูลแลวแตกรณี) ใหเจาหนาที่ทํา
หนังสือเสนออธิบดีหรือผูรับมอบอํานาจเพื่อลงนามแจงใหผูไดรับการคัดเลือกทราบผลและเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะตอง
ดําเนินการ ซึ่งในหนังสือแจงจะตองระบุรายละเอียดขั้นตอนดําเนินการ และเงินตาง ๆ ที่ตองนํามาชําระ
หลักประกันตาง ๆ ที่ตองนํา มาวาง และการลงนามในสัญ ญารว มทุน ฯ รวมทั้งกําหนดระยะเวลาที่ตองมา
ดํา เนิน การปฏิบัติตามเงื่อนไข และเมื่อผูชนะการประมูลหรือผูไดรับการคัดเลือกมารับทราบและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขครบถวนแลว ใหล งนามในสัญญารว มลงทุน ฯ ใหเรีย บรอ ย (สัญ ญารว มลงทุน ฯ ที่ล งนามตอ งผา น
การพิจารณาเห็นชอบจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลว)

10

การกํากับติดตามผลดําเนินการ เมื่อจัดทําสัญญารวมลงทุนฯ แลว ใหเจาหนาที่เสนอ

คํ า สั ่ง ตอ ผู ม ีอํ า นาจ (อธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ ) แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประสานงานโดยมีอ งคป ระกอบของ
คณะกรรมการและอํานาจหนาที่ตามมาตรา 22, 23 และ 24 แหง พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ
พ.ศ. 2535 เพื่อกํากับติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญารวมทุนฯ รวมทั้งมีหนาที่รายงาน
ผลการประชุมและความกาวหนา อุปสรรค การแกไขปญหาของโครงการ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุที่เขาหลักเกณฑตาม พรบ.รวมงานฯ พ.ศ. 2535
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 5

ขอพึงระวัง
เนื่องจากการดําเนินการตาม พ.ร.บ. วาดวยการใหเอกชนเขารวมงานฯ พ.ศ. 2535 เปนโครงการใหญ
ที่มีผลกระทบในดานตาง ๆ สูงและมีขอบเขตของผลกระทบอยางกวางขวางระดับประเทศทั้งในดาน
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เปนตน ดังนั้น การศึกษาวิเคราะหโครงการจึงมีขั้นตอนและ
รายละเอียดมาก รวมทั้งความรูหลายสาขามาบูรณาการ ซึ่งเจาหนาที่จะตองมีความรอบคอบและตองเก็บ
ขอมูลเชิงลึกในการนําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของที่พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี จึงควรศึกษากฎหมาย
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง ตอไปนี้ประกอบคือ
1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521
3. พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
4. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549
5. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2537 ออกตามความในพระราชบัญ ญัติวาด ว ยการใหเอกชนเข า
รวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
7. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
8. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
9. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง หัวขอในการ
เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการ
10. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553
11. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553
12. ขั้นตอนโดยละเอียดของพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุที่เขาหลักเกณฑตาม พรบ.รวมงานฯ พ.ศ. 2535
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หมวด 5

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

ขั้นตอนพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ
การเสนอโครงการ
หนวยงานเจาของโครงการ

โครงการ
1,000 - 5,000 ลานบาท

โครงการ
> 5,000 ลานบาท

เสนอผลการศึกษาและ
วิเคราะหโครงการ
ตามประเด็น สศช.

จางที่ปรึกษาอิสระที่มี
คุณสมบัตติ าม ก.คลัง
กําหนด ใหคําปรึกษา
เสนอผลการศึกษาและ
วิเคราะหโครงการ
ตามประเด็น สศช.

กระทรวงเจาสังกัด
โครงการใหม
เสนอ สศช.

ทรัพยสินที่มีอยูแลว
หนวยงานเจาของโครงการ

เสนอ ก.คลัง

ไมเห็นดวยกับ สศช/ก.คลัง
เสนอความเห็นโดยมีขอมูลตาม ม.6
หรือคําชี้แจงเพิ่มเติม
เห็นดวย

เสนอ รมต. เจาสังกัด

เห็นดวย

เสนอ ครม. อนุมัติในหลักการ

1
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุที่เขาหลักเกณฑตาม พรบ.รวมงานฯ พ.ศ. 2535
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หมวด 5

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

การดําเนินโครงการ

1

หนวยงานเจาของโครงการ

โครงการ
1,000 - 5,000 ลานบาท

โครงการ
> 5,000 ลานบาท

- รางประกาศเชิญชวนเอกชน
- ราง TOR
- รางเงื่อนไขสัญญา

จางที่ปรึกษาอิสระที่มี
คุณสมบัตติ าม รมต.คลัง
กําหนด ชวยราง TOR และ
เสนอความเห็นคัดเลือกเอกชน

แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกอบดวย
- ผูแทนกระทรวงเจาสังกัดเปนประธาน
- ผูแทนกระทรวงการคลัง
- ผูแทน สนง. คณะกรรมการกฤษฎีกา
- ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
- ผูแทน สศช.
- ผูแทนสํานักงบประมาณ
- ผูแทนกระทรวงอื่นอีก 2 กระทรวง
- ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน
- ผูแทนหนวยงานเจาของโครงการเปนเลขาฯ
หนาที่
- พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศเชิญชวนฯ
ราง TOR และเงื่อนไขในสัญญา
- กําหนดหลักประกนซองและหลักประกันสัญญา
- คัดเลือกเอกชนเขารวมงาน
- พิจารณาดําเนินการอื่น ๆ ตามที่เห็นควร
หนวยงานเจาของและ
คณะกรรมการเห็นวา
ไมควรใชวิธีประมูล
แจง สศช./ก.คลัง
2 หนวยงานเห็นชอบ

ไมเห็นดวย

องคประชุม 3 ใน 4
มติที่ประชุม 2 ใน 3

สนง. อัยการสูงสุด
พิจารณารางสัญญา
กอนลงนาม

หนวยงานเจาของและ
คณะกรรมการเห็นวา
ไมควรใชวิธีประมูล

การดําเนินการคัดเลือกใหใชวิธีประมูล
เสนอ รมต. กระทรวงเจาสังกัด เพื่อเสนอ
ครม. ภายใน 90 วัน นับแตวันที่
คณะกรรมการตัดสิน
เสนอ ครม.

แจง สศช./ก.คลัง

2

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุที่เขาหลักเกณฑตาม พรบ.รวมงานฯ พ.ศ. 2535

หนวยงานไมเห็นชอบหรือ
เห็นไมตรงกันใหใชวิธีประมูล
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 5

การกํากับดูแลและติดตามผล

2
ลงนามในสัญญา

หนวยงานเจาของโครงการแตงตั้ง
คณะกรรมการประสานงาน ประกอบดวย
- ผูแทนหนวยงานเจาของโครงการเปนประธาน
- ผูแทนกระทรวงการคลัง 1 คน
- ผูแทน สศช. 1 คน
- ผูแทนหนวยงานอื่นที่มิใชเจาของโครงการ 1 คน
- ผูแทนเอกชนที่เขารวม 1 คน
- ผูแทนอื่นที่หนวยงานเจาของโครงการเห็นควรไมเกิน 3 คน
มีหนาที่ :
- ติดตาม กํากับ ดูแล ใหมีการดําเนินงานตามสัญญา
- รายงานความกาวหนาตอ รมต. เจาสังกัดตามระยะเวลาที่ กก. ประสาน
กําหนด แตตองไมเกิน 6 เดือนตอ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : 1) ถาหนวยงานเจาของโครงการไมทําตามสัญญา ใหผูแทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ
ประสานงานรายงาน รมต.คลัง เพื่อเสนอ ครม.
2) โครงการใดที่ใหเอกชนทําไปแลวในขั้นตอนอื่นกอนประกาศใช พ.ร.บ. การดําเนินการขั้น
ตอไปใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาที่ราชพัสดุที่เขาหลักเกณฑตาม พรบ.รวมงานฯ พ.ศ. 2535
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หมวด 6

6

การดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ
1. การขอติดตั้งปายโฆษณาบนที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนดําเนินการ

1

• รับคําขอ

2

• ตรวจสอบแบบแปลน / รวบรวมขอมูล

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ / แจงผูขอ

*** หมายเหตุ กรณีการขอติดตั้งปายโฆษณาที่ไมอยูในเขตเชา ใหดําเนินการตามหมวด 2 สวนที่ 4 ขอ 1 การจัดใหเชา
ที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชนอยางอื่นโดยวิธีการเปดประมูล ***



คําแนะนํา

*** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงิน
อื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป

ขอ 1 การขอติดตั้งปายโฆษณาบนที่ราชพัสดุ
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 6

1

รับคําขอ ใหเ จา หนา ที่ผูป ฏิบัติก รอก(พิม พ)/บัน ทึก คํา ขอตามแบบที่ก รมธนารัก ษกําหนด

2

ตรวจสอบแบบแปลน/รวบรวมขอมูล ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัว

(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอ ความในคํา ขอเพื่อ ตรวจสอบความถูก ตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม (ดูห นังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได

ผูเชา ขอมูลสถานะของผูเชา และขอเท็จจริงในที่ราชพัสดุที่เชา เชน ขอจํากัดดานกฎหมายตาง ๆ (กฎหมาย
ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบัญญัติทองถิ่น กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายอุทยาน
กฎหมายปาไม เปนตน) ขอจํากัดอื่น ๆ (ถามี)

3

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล

ตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
3.1 อนุ ญาตให ดํ าเนิ นการตามที่ ขอได โดยเจ าหน าที่ จะต องพิ จารณาเสนอว าจะอนุ ญาตให
ดําเนินการตามที่ ขอไดหรื อไม ถ าไมไดเพราะเหตุผ ลอะไร ถา สมควรอนุญ าตมีเ หตุผ ลอะไร ตอ งกํา หนด
เงื่อนไขอะไรบาง เชน คาธรรมเนียมการอนุญาต คาธรรมเนียมตรวจแบบแปลน (ถามี) เงินอื่น ๆ (ถามี)
และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
3.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจง
ใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและจํานวนเงินที่ตองชําระ
และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อให ผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง
แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาต เงินอื่น ๆ (ถามี) และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
4. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 297/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดมูลคาสิ่งปลูกสราง คาเสื่อม คาชดเชย คาทดแทน คาปรับ คาเสียหาย
5. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 187/2554 สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2554 เรื่องการกําหนดอัตรา
คาตอบแทนและแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งปายโฆษณาบนที่ราชพัสดุ
6. บันทึกกรมธนารักษ ที่ กค 0315/1375 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550

ขอ 1 การขอติดตั้งปายโฆษณาบนที่ราชพัสดุ

6-2

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 6

2. การขอดําเนินการแกชื่อ ชื่อสกุล
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ

2

• ตรวจสอบ / รวบรวมขอมูล

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต

คําแนะนํา

*** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงิน
อื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป

1

รับคําขอ ใหเ จา หนา ที่ผูป ฏิบัติก รอก(พิม พ)/บัน ทึก คํา ขอตามแบบที่ก รมธนารัก ษกําหนด

(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอ ความในคํา ขอเพื่อ ตรวจสอบความถูก ตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม (ดูห นังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได

2

ตรวจสอบ/รวบรวมขอมูล ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอ มูล

สถานะของผูเ ชา เชน เอกสารหลักฐานในการขอแกชื่อหรือชื่อสกุล หรือขอเท็จ จริงในที่ร าชพัส ดุที่เ ชา วา
ปฏิบัติเปนไปตามสัญญาเชาหรือไม เปนตน

ขอ 2 การขอดําเนินการแกชื่อ ชื่อสกุล
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

3

หมวด 6

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลตาง ๆ ตาม

ขั้นตอนที่ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาอนุญาตใหดําเนินการตามที่ขอได โดยเจาหนาที่
จะตองพิ จารณาเสนอว าจะอนุ ญาตใหดํ าเนินการตามที่ขอไดหรือไม ถาไมไดเพราะเหตุผ ลอะไร ถา สมควร
อนุญาตมีเหตุผลอะไร

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

ขอ 2 การขอดําเนินการแกชื่อ ชื่อสกุล

6-4

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 6

3. การขอคัดสําเนา ออกหนังสือรับรอง
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ

2

• ตรวจสอบ / รวบรวมขอมูล

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ

คําแนะนํา

*** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงิน
อื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป

1

รับคําขอ ใหเ จา หนา ที่ผูป ฏิบัติก รอก(พิม พ)/บัน ทึก คํา ขอตามแบบที่ก รมธนารัก ษกําหนด

(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอ ความในคํา ขอเพื่อ ตรวจสอบความถูก ตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม (ดูห นังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได

2

ตรวจสอบ/รวบรวมขอมูล ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอ มูล

สถานะของผูเชา เชน อเท็จจริงในที่ราชพัสดุที่เชาวาปฏิบัติเปนไปตามสัญญาเชาหรือไม เปนตน

ขอ 3 การขอคัดสําเนา ออกหนังสือรับรอง

6-5

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

3

หมวด 6

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล

ตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
3.1 อนุ ญาตให ดํ าเนิ นการตามที่ ขอได โดยเจ าหน าที่ จะต องพิ จารณาเสนอว าจะอนุ ญาตให
ดําเนินการตามที่ ขอไดหรื อไม ถ าไมไดเพราะเหตุผ ลอะไร ถา สมควรอนุญ าตมีเ หตุผ ลอะไร ตอ งกํา หนด
เงื่อนไขอะไรบาง เชน คาธรรมเนียมการอนุญาต เงินอื่น ๆ (ถามี) และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
3.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจง
ใหร ะบุร ายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและจํานวนเงินที่ตองชําระ
และในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อใหผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง
แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาต เงินอื่น ๆ (ถามี) และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

ขอ 3 การขอคัดสําเนา ออกหนังสือรับรอง

6-6

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 6

4. การอนุญาตใหขาย จํานอง ขายฝากอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของผูเชา
บนที่ดินราชพัสดุ
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ

2

• ตรวจสอบ / รวบรวมขอมูล

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ

คําแนะนํา

*** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงิน
อื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป

1

รับคําขอ ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติกรอก(พิมพ)/บันทึก คําขอตามแบบที่ก รมธนารักษกําหนด

2

ตรวจสอบ/รวบรวมขอมูล ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูล

(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอ ความในคํา ขอเพื่อ ตรวจสอบความถูก ตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม (ดูห นังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและบันทึกคํา
ขอได
สถานะของผูเชา เชน การทําสัญญาผูกพันเงินกู การใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน ขอเท็จจริงในที่ราชพัสดุ
ที ่เ ชา วา ปฏิ บั ติ เ ป น ไปตามสั ญ ญาเช า หรือ ไม ข อจํ ากั ด ตา ง ๆ (กฎหมายผั งเมือ ง กฎหมายควบคุ มอาคาร
กฎหมายโบราณสถาน กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน) หรือขอจํากัดอื่น

ขอ 4 การอนุญาตใหขาย จํานอง ขายฝากอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของผูเชาบนที่ดินราชพัสดุ
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

3

หมวด 6

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล

ตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
3.1 อนุ ญาตให ดํ าเนิ นการตามที่ ขอได โดยเจ าหน าที่ จะต องพิ จารณาเสนอว าจะอนุ ญาตให
ดําเนินการตามที่ ขอไดหรื อไม ถ าไมไดเพราะเหตุผ ลอะไร ถา สมควรอนุญ าตมีเ หตุผ ลอะไร ตอ งกํา หนด
เงื่อนไขอะไรบาง เชน คาธรรมเนียมการอนุญาต เงินอื่น ๆ (ถามี) และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
3.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจง
ใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและจํานวนเงินที่ตองชําระ และ
ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อให ผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง
แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาต เงินอื่น ๆ (ถามี) และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

ขอ 4 การอนุญาตใหขาย จํานอง ขายฝากอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของผูเชาบนที่ดินราชพัสดุ
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 6

5. การขอรังวัดสอบเขตเชาที่ราชพัสดุ
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ

2

• ตรวจสอบรังวัด / รวบรวมขอมูล

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ

คําแนะนํา

*** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงิน
อื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป

1 รับคําขอ

ใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติกรอก(พิมพ)/บัน ทึก คําขอตามแบบที่ก รมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอ ความในคํา ขอเพื่อ ตรวจสอบความถูก ตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม (ดูห นังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได

2

ตรวจสอบรังวัด/รวบรวมขอมูล ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติดําเนินการสํารวจจัดทําแผนที่แสดง

ขอบเขตการเชา เนื้อที่ ที่ตั้ง การใชประโยชนของผูเชาปจจุบัน และตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูล
สถานะของผูเชา เชน การใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน ขอเท็จจริงในที่ราชพัสดุที่เชาวาปฏิบัติเปนไปตาม
สัญญาเชาหรือไม ขอจํากัดตาง ๆ (กฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโบราณสถาน กฎหมาย
สิ่งแวดลอม เปนตน) หรือขอจํากัดอื่น

ขอ 5 การขอรังวัดสอบเขตเชาที่ราชพัสดุ
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

3

หมวด 6

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล

ตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
3.1 อนุ ญาตใหดํ าเนินการตามที่ขอไดหรือไม ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร ถาสมควรอนุ ญาต
มีเหตุผลอะไร ตองกําหนดเงื่อนไขอะไรบาง เชน คาธรรมเนียมรังวัด เงินอื่น ๆ (ถามี) และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
3.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจง
ใหระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและจํานวนเงินที่ตองชําระ และ
ในการบันทึกคํายินยอมใหใสเงื่อนไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อให ผูเชาไดอานและทําความเขาใจใหถูกตอง
แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาต เงินอื่น ๆ (ถามี) และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาใหถูกตอง
ขอพึงระวัง
1. หากผลการตรวจสอบรังวัดมีการเปลี่ยนแปลงจากสัญญาเชาเดิม เชน เนื้อที่เพิ่ม/ลด หรือผูเชานํา
ที่ดินราชพัสดุไปจัดหาประโยชน/เปลี่ยนวัตถุประสงคการเชา ปลูกบาน/ตอเติมบานพักอาศัยโดยมิไดรับ
อนุญาตจะตองเรียกเก็บคาปรับกรณีดําเนินการโดยมิไดรับอนุญาต และ/หรือปรับอัตราคาเชาใหเปนไป
ตามสภาพขอเท็จจริงในปจจุบันดวย
2. หากผลการสํารวจรังวัดมีผูเชาที่ดินราชพัสดุขางเคียงรุกล้ําเขามาในเขตเชาของผูยื่นคํารอง ใหมี
หนังสือแจงผูเชาที่ดินราชพัสดุขางเคียงใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางบริเวณสวนที่รุกล้ํา หรือดําเนินการโอนรับโอนสิทธิการเชาบริเวณสวนที่รุกล้ําเพื่อใหถูกตองตามสภาพการครอบครองใชประโยชนจริง

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

ขอ 5 การขอรังวัดสอบเขตเชาที่ราชพัสดุ
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 6

6. การขอขยายเวลาหรือขอผอนชําระเงินตางๆ
 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• รับคําขอ

2

• ตรวจสอบ / รวบรวมขอมูล

3

• กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ

คําแนะนํา

*** กอนยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบสถานะของผูเชาในเบื้องตนกอนวา มีคาเชาคางชําระหรือเงิน
อื่นคางชําระหรือไม ถามีคางชําระตองแจงใหผูเชาชําระเงินคางทั้งหมดกอน จึงจะรับคําขอเพื่อดําเนินการตอไป
ยกเวนกรณีการยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาหรือขอผอนชําระเงินคาเชาคาง

1 รับคําขอ

ใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติกรอก(พิมพ)/บัน ทึก คําขอตามแบบที่ก รมธนารักษกําหนด
(ดูแบบคําขออนุญาตดําเนินการในที่ราชพัสดุ แบบ จป 3902) และกอนที่ผูเชาจะลงนามในคําขอใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติอานขอ ความในคํา ขอเพื่อ ตรวจสอบความถูก ตอ งวา เปน ไปตามความประสงคห รือ ไม (ดูห นังสือ
กรมธนารักษ ที่ กค 0406/ว 62 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2524) และในการรับคําขอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติจะตอง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองแนบประกอบในการยื่นคําขอใหถูกตองครบถวน จึงจะรับไวพิจารณาและ
บันทึกคําขอได

2

ตรวจสอบ/รวบรวมขอมูล ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติตรวจสอบทะเบียนรายตัวผูเชา ขอมูล

สถานะของผูเชา เชน การใหเชาชวงหรือจัดหาประโยชน ขอเท็จจริงในที่ราชพัสดุที่เชาวาปฏิบัติเปนไปตาม
สัญญาเชาหรือไม

3

กําหนดเงื่อนไขเสนอขออนุญาต / แจงผูขอ เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูล

ตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 2 แลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา
ขอ 6 การขอขยายเวลาหรือขอผอนชําระเงินตาง ๆ
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คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 6

3.1 อนุญาตให ดํ าเนินการตามที่ขอไดหรือไม ถาไมไดเพราะเหตุผลอะไร ถาสมควรอนุญาตมี
เหตุผลอะไร ตองกําหนดเงื่อนไขอะไรบาง เชน ระยะเวลาที่ขยายและหรือจํานวนเงินรายงวดที่ใหผอนชําระ
และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จําเปน
3.2 ลงนามแจงใหผูเชามารับทราบและบันทึกคํายินยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยหนังสือที่แจง
ใหร ะบุร ายละเอียดของเงื่อนไขที่กําหนดทั้งหมด ระยะเวลาในการมารับเงื่อนไขและจํานวนเงินที่ตองชําระ
และในการบัน ทึก คํา ยิน ยอมใหใ สเ งื่อ นไขที่กําหนดใหครบถวนเพื่อให ผูเชาไดอานและทําความเขาใจให
ถูกตอง แลวเรียกเก็บคาธรรมเนียมการอนุญาต เงินอื่น ๆ (ถามี) และบันทึกขอมูลในทะเบียนรายตัวผูเชาให
ถูกตอง
ขอพึงระวัง
ถาเปนกรณีที่มีหลักการใหขยายระยะเวลาหรือการผอนชําระเงินกําหนดไวแลว และอธิบดีไดมอบอํานาจ
ในการสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติ ก็ใหผูไดรับมอบหมายนั้นดําเนินการได

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนถือปฏิบัติที่ตองใชประกอบในการพิจารณามีดังนี้
1. กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ขอ 24 แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
3. คําสั่งกรมธนารักษ ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑการ
กําหนดอัตราคาเชา คาทดแทน และคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

ขอ 6 การขอขยายเวลาหรือขอผอนชําระเงินตาง ๆ
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7. การนํายึดและขายทอดตลาดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุตามคําสั่งศาล
การลมละลาย และการพิทักษทรัพยตามคําสั่งศาล
1) การนํายึดและขายทอดตลาดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุตามคําสั่งศาล
สิทธิการเชาที่ราชพัสดุเปนของกระทรวงการคลังในการที่จะนําไปใหบุคคลตาง ๆ เชา ดังนั้น
ในสวนของกระทรวงการคลังจะไมมีการยึดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุซึ่งเปนทรัพยสินของตนเอง คงมีแตบุคคลภายนอก
ขอนํายึดสิทธิการเชาซึ่งเปนของลูกหนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้

 ขั้นตอนดําเนินการ



1

• ตรวจสอบขอมูลการเชา

2

• รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ

3

• แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ

4

• ทําสัญญาเชากับผูซื้อได

คําแนะนํา
1 ตรวจสอบขอมูลการเชา

เมื่อไดรับหนังสือหรือคําสั่งของศาล และ/หรือคําสั่งของเจาพนักงาน
ของศาลใหยึด สิท ธิก ารเชา ที่ร าชพัส ดุ ใหเจา หนา ที่ผูป ฏิบัติตรวจสอบขอ มูล การเชา ของผูเชา ที่ถูก นํา ยึด
สิท ธิการเชานั้นวา เปนสิทธิก ารเชา ที่ดินหรืออาคารราชพัสดุ สิทธิการเชานั้นไดรับการอนุญาตใหนําไปทํา
สัญญาผูกพันเงินกูหรือไม เพราะผูยื่นขอจะสามารถยึดสิทธิการเชานั้นได ตองเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาเทานั้น
และตองมีองคประกอบครบ 3 ประการดังนี้
1. สิทธิการเชาที่ราชพัส ดุที่ขอยึดหรือถูกยึด ตองเปนสิทธิการเชาที่ราชพัสดุที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมธนารักษใหนําสิทธิการเชาไปผูกพันเงินกูอยางถูกตอง และยังอยูในชวงระยะเวลาเชาตามที่ระบุไวในสัญญาเชาฯ
ขอ 7 การนํายึดและขายทอดตลาดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุตามคําสั่งศาล การลมละลาย การพิทกั ษทรัพยตามคําสั่งศาล

6-13

คูมือแนวทางปฏิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ

หมวด 6

2. ผูนํายึดตองเปน สถาบัน การเงิน ซึ่ง กรมธนารัก ษห รือ ผูรับ มอบอํานาจจากกรมธนารักษได
อนุญาตใหผูเชาที่ราชพัสดุนําสิทธิการเชาที่ราชพัสดุที่ถูกยึดไปผูกพันเงินกูดวย
3. การขอยึด หรือ ยึด สิท ธิก ารเชา ที่ร าชพัส ดุต อ งได รับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
กรมธนารักษหรือผูรับมอบอํานาจจากกรมธนารักษที่ไดอนุญาตใหมีการนําสิทธิการเชาที่ราชพัสดุนั้นไปผูกพันเงินกู
ขึ้นอยูกับ ขอ เท็จ จริง วา ที่ร าชพัส ดุดัง กลา วตั้ง อยูใ นเขตทอ งที่ข องจังหวัดใด ไมวาจะเปนกรณีที่สถาบันการเงินขอความยินยอมกอนหรือหลังการยึด โดยคําสั่งศาลและ/หรือคําสั่งของเจาพนักงานของศาลก็ตาม
(ดูหนังสือกรมธนารักษ ที่ กค 0408/ว 418 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2538)

2

รวบรวมขอมูลและเสนอผูมีอํานาจ เมื่อ เจา หนา ที่ผูป ฏิบัติไ ดต รวจสอบขอ มูล การเชา

ตามขั้นตอนที่ 1 แลว ถาปรากฏวาเขาหลักเกณฑตามเงื่อนไขที่กรมธนารักษกําหนดตามขั้นตอนที่ 1 แลว ให
เจาหนาที่รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเชา และการไดรับอนุญาตใหนําสิทธิการเชาไปผูกพันเงินกูนั้น
ทําบันทึกเสนอตอผูมีอํานาจเพื่ออนุญาตใหยึดสิทธิการเชา เพื่อนําสิทธิก ารเชาดังกลาวออกขายทอดตลาด
ตามคําสั่งศาลตอไป

3

การแจงหนว ยงานที่เกี่ยวของ เมื่อ ผูมีอํา นาจอนุญ าตใหยึด สิท ธิก ารเชา ที่ร าชพัส ดุ

ได แลว ใหเจาหนาที่ทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจเพื่อลงนามแจงไปยังศาลหรือเจาพนักงานของศาลในคดีนั้น
เพื่อทราบ พรอมกับใหแจงเงื่อนไขเพิ่มเติมในการขายทอดตลาดสิทธิการเชาอาคารราชพัสดุใหผูเขาซื้อทรัพย
จากการขายทอดตลาดทราบและปฏิบัติดังนี้
1. ผูซื้อไดจากการขายทอดตลาดตองรับภาระเปนผูชําระคาเชา คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรอม
ทั้งค าปรับเงิน เพิ่มจากเงินดังกลาวที่ผูเ ชาคางชําระตอทางราชการแทนผูเชาทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการประกัน
อัคคี ภั ย ไว โ ดยกระทรวงการคลั งเป น ผู รั บ ผลประโยชนตามกรมธรรม ผูซื้อไดจ ะตองรับ ภาระชําระคาเบี้ย
ประกันภัยที่คางชําระจนครบถวนดวย
2. ผูซื้อไดจากการขายทอดตลาดตองชําระคาธรรมเนียมการโอนสิทธิเปนเงินหกเทาของ
คาเชาหนึ่งปตามอัตราคาเชาที่ปรับปรุงแลว ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
3. ผูซื้อ ไดจ ากการขายทอดตลาดจะไดรับ สิท ธิก ารเชา ตอ ไปตามกําหนดเวลาเชา ที่ยัง
เหลือ อยู  ตามสั ญ ญาเช า ขณะที่ ป ระมู ล ได โดยต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ ทุกประการ

4 การทําสัญญาเชากับผูซื้อได เมื่อศาลและ/หรือเจาพนักงานของศาลยินยอมเพิ่มเงื่อนไขใน

การขายทอดตลาดดังกลาวขางตน และตอมาศาลไดมีหนังสือแจงใหกรมธนารักษหรือจังหวัดหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่ทราบวาบุคคลใดเปนผูซื้อสิทธิการเชาที่ราชพัสดุไดจากการขายทอดตลาด ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติทําบันทึก
เสนอผูมีอํานาจเพื่อจัดใหเชาตามระเบียบกับบุคคลผูซื้อสิทธิการเชาจากการประมูลไดตอไป

ขอ 7 การนํายึดและขายทอดตลาดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุตามคําสั่งศาล การลมละลาย การพิทกั ษทรัพยตามคําสั่งศาล
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ขอพึงระวัง
หากการยึดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุไมเปนไปตามองคประกอบทั้ง 3 ประการดังกลาวขางตน หรือศาล
และหรือเจาพนักงานของศาลปฏิเสธการเพิ่มเติมเงื่อนไขในการขายทอดตลาดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ
ดังกลาว ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติรีบดําเนินการทําหนังสือเสนอผูมีอํานาจลงนามแจงคัดคานการยึดไปยัง
ศาล และหรือเจาพนักงานของศาลในคดีโดยพลัน หากมีการขายทอดตลาดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุโดยไม
แจงการยึดใหทราบ หรือมีการขายทอดตลาดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุโดยกรมธนารักษหรือผูรับมอบ
อํานาจจากกรมธนารักษไมยินยอมใหยึดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุนั้น หรือมีการขายทอดตลาดสิทธิการ
เชาที่ราชพัสดุทั้งที่ไดมีการแจงคัดคานการยึดแลว ขอใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติพิจ ารณาเสนอผูมีอํานาจ
ปฏิเสธการทําสัญญาเชาที่ราชพัสดุกับ ผูซื้อสิทธิการเชาที่ราชพัสดุไดจากการขายทอดตลาด

2) การลมละลาย และการพิทักษทรัพยตามคําสั่งศาล

นอกจากการถูกยึดสิทธิการเชาของผูเชาที่ราชพัสดุซึ่งเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาของศาลแลว
ตัวผูเ ชาเองหากมีปญ หา เชน ถูก ดํา เนิน คดีลมละลาย ทางราชการในฐานะผูใ หเชา ก็ตอ งเขา ดําเนิน การ
ดวย
การดําเนิน การในสวนที่ผูเชาถูกดําเนิน คดีลมละลาย คงจะมีเ ฉพาะกรณีที่ผูเชามีห นี้คาง
ชําระตอทางราชการไมวาจะเปน คาเชาหรือเงิน อื่น ใด ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษใ น
ฐานะผูใหเชาก็ไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้ไวแลวเชนกัน ดังนี้
1. เมื่อตรวจพบวาผูเชารายใดคางชําระคาเชาหรือเงินอื่นใดกับทางราชการ และถูกดําเนินคดี
ลมละลาย เมื่อธนารักษพื้นที่ตรวจพบวันใด ใหเรงขอรับชําระหนี้ทั้งหมดตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยทันทีภายใน
กํา หนดเวลาสองเดือนนับแตวัน โฆษณาคําสั่งพิทักษทรัพย (ดูดําเนินการตามหนังสือ ที่ กค 0408/ว 627
ลงวันที่ 2 กันยายน 2537/ดูหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0530.7/ว 107 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2544
และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 46 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2548) หากตรวจพบภายหลังแมเกิน
กําหนดขางตนก็ใหเรงยื่นขอรับชําระหนี้ไปกอนดวย และรอฟงคําสั่งของเจาพนักงานศาลหรือศาล
2. หากเจาพนักงานศาลหรือ ศาลอนุญ าตใหเ ขารั บ ชําระหนี้ ได ก็ดําเนิน การตามขั้น ตอน
ที่เจาพนักงานศาลหรือศาลแจงใหดําเนินการ หากเจาพนักงานศาลหรือศาลไมอนุญาตก็สมควรบอกเลิกสัญญาเชา
กับผูเชาตอไป

ขอ 7 การนํายึดและขายทอดตลาดสิทธิการเชาที่ราชพัสดุตามคําสั่งศาล การลมละลาย การพิทกั ษทรัพยตามคําสั่งศาล
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8. การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลจากปญหากรณีแปลงสินทรัพย
เปนทุน
เนื ่ อ งจากการเช า ที ่ ด ิ น หรือ อาคารราชพัส ดุห รือ การกอ สรา งอาคารยกกรรมสิท ธิ ์ใ ห
กระทรวงการคลั งนั้ น มีกระบวนงานการขออนุญาตนําสิทธิการเชาไปผูกพันเงินกู ค้ําประกันเงินกู หรือเบิกเงิน
เกินบัญชีของผูเชาหรือผูไดสิทธิกอสรางอาคารฯ หรือบุคคลภายนอก ซึ่งถาหากผูเชาหรือผูไดสิทธิกอสรางอาคารฯ
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของธนาคารหรือสถาบันการเงินผูใหกู และทั้งสองฝายยังมิไดดําเนินการฟองรองบังคับทางศาล
ก็ใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล (Clearing house) กอน โดยมีคณะกรรมการการประนอมขอพิพาทนอก
ศาลประกอบดวยดังนี้ (1) ผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ ) (2) เจาหนี้หรือผูเทน (3) ผูแทน
เจาหนาที่หนวยงานของรัฐที่กํากับดูแลสินทรัพยนั้น ๆ (4) อัยการจังหวัดหรือผูแทน สวนขั้นตอนกอนที่จะมีการ
ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลนั้นมีดังนี้
1) เมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญ ญาเงิน กู 2 งวดติดตอกัน ใหธ นาคาร
หรือ สถาบันการเงินแจงเปนหนังสือใหสํานักงานธนารักษพื้นที่หรือสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานครทราบ
(แลวแตกรณี)
2) ใหสํานักงานธนารักษพื้นที่หรือสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (แลวแตกรณี) แจง
เปนหนังสือใหผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ) ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
จากธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น เพื่อใหผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ) และสถาบันการเงิน
เจรจาตกลงขอพิพาทใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานธนารักษพื้นที่หรือ
สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (แลวแตกรณี)
3) กรณีที่ผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ) สามารถตกลงกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
นั้นได ใหผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ) แจงเปนหนังสือใหสํานักงานธนารักษพื้นที่หรือสํานัก
บริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (แลวแตกรณี) ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่ตกลงไดเปนที่ยุติ
4) กรณีที่ผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ) ไมสามารถตกลงกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ได ใหผูกู (ผูเชาหรือผูไดรับสิทธิกอสรางอาคารฯ) แจงเปนหนังสือใหสํานักงานธนารักษพื้นที่หรือสํานักบริห าร-ที่
ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (แลวแตกรณี) ทราบเพื่อนําขอพิพาทเขาสูการพิจ ารณาของคณะกรรมการการ
ประนอมขอพิพาทนอกศาล และคณะกรรมการดังกลาวจะตองดําเนินการไกลเกลี่ยใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
5) เมื่อคณะกรรมการการประนอมขอพิพาทนอกศาลมีคําวินิจฉัยเปนประการใดแลว ใหสํานักงาน
ธนารักษพื้น ที่ห รือสํานัก บริห ารที่ร าชพัส ดุกรุง เทพมหานคร (แลว แตก รณี) มีหนังสือแจงใหผูกู (ผูเชา หรือ
ผูไดรับ สิทธิกอ สรางอาคารฯ) ทราบและปฏิบัติตามคําวินิจฉัยตอไป หากไมยินยอมปฏิบัติตามคําวินิจฉัย ให
คูกรณีดําเนินการฟองรองตอศาล ถาศาลมีคําพิพากษาประการใด ใหสํานักงานธนารักษพื้นที่หรือสํานักบริห ารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร (แลวแตกรณี) ปฏิบัติตามนั้น

ขอ 8 การดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลจากปญหากรณีแปลงสินทรัพยเปนทุน
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9. การจัดเก็บคาเชานอกสถานที่
 ขั้นตอนดําเนินการ

1

• เชื่อมตออินเตอรเน็ตดวยอุปกรณ Air Card

2

• เขาสูการใชงานระบบภายในกรมธนารักษ

3
1

• เขาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานที่ราชพัสดุ /
ดําเนินการตามขั้นตอนในการออกใบเสร็จรับเงิน

เชื่อมตออินเตอรเน็ต ใหเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตดวยอุปกรณ Air Card ที่ไดรับมอบ

จากกรมธนารักษ (อุปกรณและเครือขายสัญญาณจะเปลี่ยนแปลงไปในแตละปตามบริษัทที่ทําการประมูลได)

2

เขาสูการใชงานระบบภายในกรมธนารักษ เมื่อมีสัญญาณอินเตอรเน็ตแลว ใหเขา

เว็บไซต SSL VPN เพื่อเขาสูการใชงานระบบภายในกรมธนารักษ http://extratrd.treasury.go.th/sslvpn
หลังจากนั้นใหระบุ username และ password ที่ไดรับแลวกด Sign in (หากยังไมมีรหัสการเขาใชงาน
อินเตอรเน็ตจากภายนอกสามารถทําหนังสือแจงรายชื่อเจาหนาที่ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ตําแหนง และอีเมล
ไปที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนั้นสามารถรอรับรหัสการเขาใชงานผานทางอีเมลของทานไดทันที)

ขอ 9 การจัดเก็บคาเชานอกสถานที่
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ทั้ ง นี้ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร บ างเครื่ อ งอาจจะปรากฏหน า จอตามภาพด า นล า ง ให ก ดที่
Continue to this website (not recommended) จะปรากฏหนาจอดานลาง ใหระบุ username และ
password ที่ไดรับแลวกด Sign in
0

3

เขาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานที่ราชพัสดุ เมื่อ sign in เขา

ระบบภายในกรมธนารักษแลวจะปรากฏหนาจอระบบงานที่ทานมีสิทธิ์ใชงาน ใหเลือกระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานดานที่ราชพัสดุ

ขอ 9 การจัดเก็บคาเชานอกสถานที่
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หลังจากเลือกระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานที่ราชพัสดุแลว จะปรากฏหนาจอระบบงานให
ทานระบุรหัสการเขาใชงานระบบและดําเนินการตามขั้นตอนในการออกใบเสร็จรับเงินไดทันที

ขอ 9 การจัดเก็บคาเชานอกสถานที่
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