
การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทีร่าชพัสดุ
สําหรับส่วนราชการและหน่วยงานผู้ใช้ทีร่าชพสัดุ



หัวข้อการบรรยาย
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1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

2.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ราชพัสดุ

3.  ความหมายของผู้ขอใช้ / ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545

4.  หลักเกณฑ์การขอใช้ที่ราชพัสดุ

5.  เกณฑ์มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ

6.  หน้าที่ของผู้ใชท้ี่ราชพัสดุ

7.  ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

8.  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

9.  การดําเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

10.  การพิสูจน์สิทธิการครอบครองในทีด่ินของรัฐ



(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า (๓) ที่ดินใช้เพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะ(๒) ที่ดินพลเมืองใช้ร่วมกัน

กระทรวงมหาดไทย 

และกรมที่ดิน           

ตามประมวล        

กฎหมายที่ดิน

 กรมป่าไม้ หรือ       

กรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

ตามกฎหมายป่าไม้ 

และป่าสงวนแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย 

และกรมที่ดิน           

ตามประมวล        

กฎหมายที่ดิน

กรมขนส่งทางน้ําฯ ตาม 

พ.ร.บ.การเดินเรือใน

น่านน้ําไทย พ.ศ.๒๔๕๖

ที่ราชพัสดุ กระทรวงการคลัง 

ตาม พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘

กํานัน และอําเภอท้องที่ ตาม 

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ 

พ.ศ. ๒๔๕๗

ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน      

ตาม ปพพ.มาตรา ๑๓๐๔

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่ราชพสัดุ 



ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่ราชพสัดุ 

ที่ราชพัสดุ

อสังหาริมทรพัย์         
อันเป็นทรัพย์สิน

ของแผ่นดินทุกชนิด

ยกเว้น
- ที่ดินรกร้างวา่งเปล่า 
- ที่ดินสําหรับพลเมืองใช้รว่มกัน
- อสังหาริมทรัพย์ของรัฐวสิาหกิจ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และ
หรือกฎหมายมีข้อยกเวน้

อสังหาริมทรพัย์ของแผ่นดิน 

 ที่ใช้เพื่อประโยชนข์องแผ่นดินโดยเฉพาะ

 ที่เป็นทรัพย์สนิของแผ่นดินธรรมดา

 ส่วนควบของที่ดิน เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
ไม้ยืนต้น

ทรัพย์สินอันเกี่ยวกับที่ดนิ : แดนกรรมสิทธิ ์    

 สิทธิเหนือ - ใต้ พื้นดิน สิทธิในภารจํายอม 
เป็นต้น

พระราชบัญญตัทิี่ราชพัสดุ
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่ราชพสัดุ

- วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก เ พื่ อ        

ใช้ประโยชน์ในราชการ

วัตถุประสงค์การใช้
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

- ที่ราชพัสดุที่ ไ ม่ใช้ราชการ  

จะนํามาจัดหาผลประโยชน์

โดยการจัดให้ เช่าเพื่อเพิ่ม

มูลค่าทรัพย์สินและหารายได้

เข้ารัฐ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ท ี่ราชพสัดุ

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปกครอง  ดูแล  บํา รุง รักษา  ใช้  และจัดหา

ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

การปกครอง ดูแล บํารุงรักษาที่ราชพัสดุ

การใช้ที่ราชพัสดุ

การส่งคืนที่ราชพัสดุ

การโอนคืนให้เจ้าของหรือทายาท

การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
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การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ



ความหมายของผู้ขอใช้ / ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545
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ผู้ขอใช้ / ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ

กระทรวง

ทบวง

กรม

หน่วยงาน

ของรัฐ
องค์กรอื่น

ของรัฐ

องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจ

ที่เป็นนิติบุคคล

ที่มีสิทธ ิใช้ท ี่ราชพัสดุ

ได้ตามกฎหมาย

+



คาํนิยามของผู้ขอใช้ / ผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ
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กระทรวง 

ทบวง กรม

หมายถึง ส่วนราชการตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เช่น กระทรวงกลาโหม  สํานักนายกรัฐมนตรี กรมสรรพากร ฯลฯ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร            

เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่ เกิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เช่น  

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ  สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ฯลฯ

หน่วยงานของรัฐ



คาํนิยามของผู้ขอใช้ / ผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ
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องค์กรอื่นของรัฐ
หมายถึง องค์การหรือหน่วยงานนอกเหนือจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

และมีบทบัญญัติกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ เช่น สถาบันพระปกเกล้า  กองทุนสนับสนุนการ

ส่งเสริมสุขภาพ(สสส.) สํานักงาน คปภ.ฯลฯ 

หมายถึง  รัฐวิสาหกิจที่ปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2519 และได้ทําความตกลงเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ตามกฎกระทรวงฯ 

พ.ศ. 2545 แล้ว

รัฐวิสาหกิจที่เป็น

นิติบุคคลที่มีสิทธิใช้

ที่ราชพัสดุตามกฎหมาย



สิทธ ิการใช้ท ี่ราชพสัดุของผู้ขอใช้ / ผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ
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หน่วยงาน สิทธิการใช้ที่ราชพัสดุ

ในทางราชการ

หมายเหตุ

ใช้ เช่า

1. กระทรวง ทบวง กรม 

2. หน่วยงานของรัฐ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. องค์กรอื่นของรัฐ   ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ

คณะกรรมการที่ราชพัสดุ

5. รัฐวิสาหกิจ

   5.1 รัฐวิสาหกิจใช้ประโยชน์ก่อน กฎกระทรวงฯ  พ.ศ. 

2519 และทําความตกลงตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 แล้ว


   5.2 รัฐวิสาหกิจอื่นนอกเหนือจาก 5.1 



หลักเกณฑ์การขอใช้ท ี่ราชพสัดุ
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กทม.

ยื่นคําขอใช้และเหตุผล

ความจําเป็นต่อกรมธนารักษ์

จังหวัดอื่น

ยื่นคําขอใช้และเหตุผล

ความจําเป็นต่อสํานักงาน

ธนารักษ์พื้นที่โดยต้องได้รับ

ความยินยอมจากผู้ว่าราชการ

จังหวัด
*** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ข้อ 14 ***

 ขอใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางราชการเท่านั้น เอกสารประกอบการยื่นคําขอ

1. แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4) ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 

       ทบวง กรม  หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว

2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ขอใช้  

3. เอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณหรือคําขอตั้งงบประมาณของโครงการที่ประสงค์

จะใช้ที่ราชพัสดุ  

4. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงที่มีการขอใช้ทั้งแปลงและแสดงการใช้

ประโยชน์บริเวณใกล้เคียง

5. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใช้แสดงรายการอาคารสิ่งปลูก

สร้างในที่ดิน  โดยมีมาตราส่วนถูกต้องตามหลักวิชาการและมีผู้ทรงคุณวุฒิรับรอง

6. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ราชพัสดุและระยะหา่งจากสถานที่สําคัญของจังหวัด

7. สําเนาหนังสือแสดงความยินยอมจากส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ราช

พัสดุนั้นอยู่ก่อน (เฉพาะกรณีที่ราชพัสดุที่ขอใช้มีส่วนราชการอื่นครอบครองใช้

ประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว) 

8. วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานหรอืการประกอบกิจการ  เอกสารที่แสดงฐานะทาง

การเงิน  รายได้  และผลประกอบการตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี 

(เฉพาะกรณีผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นองค์กรอื่นของรฐั)  

**หมายเหตุ**  
- ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุจะเข้าใช้ประโยชน์ไดต้อ่เมือ่ไดร้บัอนญุาตจากกรมธนารกัษ์แลว้

- กรณีองค์กรอื่นของรัฐขอใช้ต้องนําเสนอ คกก.ที่ราชพัสดพุจิารณาว่าจะให้ใช้หรือให้เช่า

*** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ข้อ 14 ***



เกณฑ์มาตรฐานการใช้ท ี่ราชพสัดุ
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เก
ณ
ฑ
์มา

ตร
ฐา

น

รายการ ประเภท มาตรฐานการใช้

ที่ทําการ  การขอใชท้ี่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ไม่เกิน  1 ไร่

 การขอใชอ้าคารราชพัสดุ เนื้อที่ไม่เกิน  10 ตรม./คน

**หมายเหตุ**  
ที่ทําการ  หมายถึง  สถานที่ทํางาน เช่น อาคารที่ทําการ  ห้องสมุดประชาชน  ศูนย์การเรยีนรู ้ ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็  

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นต้น



เกณฑ์มาตรฐานการใช้ท ี่ราชพสัดุ
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เก
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ฐา
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รายการ ประเภท มาตรฐานการใช้

บ้านพักข้าราชการ

 ประเภทบริหาร   ระดับต้นและระดับสูง

 ประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ
บ้านเดี่ยวเนื้อที่ไม่เกิน 200 ตรว.

 ประเภทอํานวยการ ระดับต้นและระดับสูง

 ประเภทวิชาการ     ระดับชํานาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ

 ประเภททั่วไป        ระดับทักษะพิเศษ

บ้านเดี่ยวเนื้อที่ไม่เกิน 150 ตรว.

 ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ

 ประเภททั่วไป     ระดับชํานาญงานและระดับอาวุโส
บ้านเดี่ยวเนื้อที่ไม่เกิน 100 ตรว.

 ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ

 ประเภททั่วไป     ระดับปฏิบัติงาน

-  บ้านแฝดเนื้อที่ไม่เกิน  50 ตรว.

-  อาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วยใช้เนื้อที่

ไม่เกิน 450 ตรว.

- อาคารชุดพักอาศัย 30 หน่วยใช้เนื้อที่

ไม่เกิน 650 ตรว.



เกณฑ์มาตรฐานการใช้ท ี่ราชพสัดุ
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เก
ณ
ฑ
์มา

ตร
ฐา

น

รายการ กิจการ ลักษณะการดําเนินการ

กิจการ

สาธารณูปโภค

ถนน

 การขยายความกว้างหรือความยาว  การปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนที่มีอยู่เดิม 

ในที่ราชพัสดุหรือถนนในเขตคันคลองชลประทาน

 การตัดถนนใหม่ในที่ราชพัสดุ  เชื่อมระหว่างถนนสาธารณะกับถนนสาธารณะ

 การตัดถนนใหม่ในที่ราชพัสดุ  เชื่อมระหว่างทางหรือถนนภายในที่ราชพัสดุ         

ที่มีอยู่เดิม

ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  

การระบายน้ํา  การสื่อสาร

 การปักเสา พาดสายไฟฟ้า หรือปรับปรุงซ่อมแซมเสาหรือสายไฟฟ้า

 การวางหรือปรับปรุง ซ่อมแซมท่อประปา ท่อระบายน้ํา

 การวางหรือปรับปรุง ซ่อมแซมสายโทรศัพท์ หรือสายส่งระบบการสื่อสาร
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รายการ ประเภท มาตรฐานการใช้

การจัดสร้าง

สาธารณูปการ

 สวนสาธารณะ เนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่

 สนามกีฬา  ลานกีฬา เนื้อที่ไม่เกิน 3 ไร่

 การก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง  ป้อมยาม  ป้อมตํารวจ  

ศูนย์บริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว หรือการดําเนินการใน

ลักษณะเดียวกันในที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตทางหรือเขตชลประทาน

ให้ใช้ที่ราชพัสดุจํานวนเนื้อที่               

ตามความจําเป็น

 การติดตั้งป้ายบอกทางหรือป้ายประชาสัมพันธข์องทางราชการ

ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตทางหรือเขตชลประทาน
ให้ใช้ที่ราชพัสดุจํานวนเนื้อที่               

ตามความจําเป็น
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การดําเนินการด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ

เมื่อได้มาซึ่งที่ราชพัสดุ

เมื่อปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ

สํารวจรายการที่ดินและ

อ า ค า ร สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง               

ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

ภายใน 30 วัน   นับแต่วันที่ได้มาหรือ 
ปลูกสร้างแล้วเสร็จ

เอกสารที่ใช้ประกอบการนําส่งขึ้นทะเบียน

1.  แบบฟอร์มการนําส่งขึ้นทะเบียนในแต่ละกรณี  ได้แก่  แบบสํารวจรายการที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 03)   แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง             

     ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 04)  แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 05)

2.  เอกสารหลักฐานการได้มา  หรือหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารหลักฐานแสดงการได้รับงบประมาณหรือบริจาค

3.  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งที่ดินและหรืออาคารสิ่งปลูกสร้าง

4.  หลักฐานการอนุญาตให้ใช้/ให้เช่าที่ดิน (กรณีเป็นอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ) (ถ้ามี)

กทม.  - ยื่นกรมธนารักษ์
จังหวัดอื่น - ยื่นต่อสํานักงานธนารักษ์พื้นที่
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การดําเนินการด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ (ต่อ)

ภายใน 30 วัน   นับแต่วันที่ดัดแปลงหรือ
ต่อเติมแล้วเสร็จ

เอกสารที่ใช้ประกอบการดําเนินการ

แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร. 04)  หรือ  แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ 

(แบบ ทร. 05) (แล้วแต่กรณี)

กทม.  - ยื่นกรมธนารักษ์
จังหวัดอื่น - ยื่นต่อสํานักงานธนารักษ์พื้นที่

กรณีดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารที่มีมูลค่าของการ

ดัดแปลงหรือต่อเติมไม่ต่ํากว่า 1 ล้านบาท

แจ้งให้กรมธนารักษ์ทราบ

เพื่อปรับปรุงแก้ไขทะเบียน

ที่ราชพัสดุให้เป็นปัจจุบัน

หน้าท ี่ของผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ -  ด้านการปกครองดแูลบาํรุงรักษาท ี่ราชพสัดุ
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ  (มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547)

 ต้องตรวจสอบดูแลเพื่อป้องกันการบุกรุก
 หากมีการบุกรุกให้ประสานกับกรมธนารักษ์เพื่อวางแผนและดําเนินการ

แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
 กรณีปล่อยปละละเลยให้มีการบุกรุก  ต้องรับผิดชอบในการดําเนินการให้

ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ก่อนส่งคืน
 ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
 ในการส่งมอบรับมอบงานในหน้าที่เมื่อมีการแต่งตั้งโยกย้าย  ให้มีการ         

ส่งมอบรับมอบที่ราชพัสดุในความครอบครองใช้ประโยชน์ด้วย
 ในการพิจารณาความดีความชอบ  ให้ ผู้ใช้ ที่ราชพัสดุนําผลการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุของเจ้าหน้าที่ไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาความดีความชอบด้วย

 ให้ก่อสร้างรั้วเฉพาะที่ดินราชพัสดุแปลงที่มีความจําเป็นเร่งด่วน         
ที่จะต้องป้องกันการบุกรุก  โดยควรมีลักษณะชั่วคราวและประหยัด  
กรณีไม่ได้สร้างรั้วให้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจแนวเขตที่ดินอยู่เสมอ

 กรณีเลิกใช้ประโยชน์ให้รีบส่งคืนให้กรมธนารักษ์  หากปล่อยทิ้งว่าง
จนเกิดการบุกรุก  กรมธนารักษ์จะรายงานหัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้เพื่อ
ดําเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ราชพัสดุ

 จัดทําแผนการใช้ ที่ราชพัสดุในแต่ละปี ส่งให้กรมธนารักษ์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุว่ามีความเหมาะสม
เพียงใด

หน้าท ี่ของผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ -  ด้านการปกครองดแูลบาํรุงรักษาท ี่ราชพสัดุ
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ (ต่อ)

ต้องควบคุมดูแลมิให้ราษฎรบุกรุกเข้าถือครองที่ราชพัสดุ  หากตรวจสอบพบให้แจ้งผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ภายในกําหนดเวลา

ร้องทุกข์กล่าวโทษทางอาญาต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของท้องที่ 
ซึ่งที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ก ร ณี ผู้ บุ ก รุ ก ไ ม่ ยิ น ย อ ม  

ปฏิบัติตามให้ดําเนินการดังนี้

แจ้งกรมธนารักษ์ทราบเพื่อพิจารณาฐานะทางคดีและขึ้นทะเบียน
รายชื่อผู้บุกรุกที่ขาดสิทธิ ซึ่งพึงมีพึงได้จากการจัดที่ ดินให้แก่
ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล

รายงานผลคดีให้กรมธนารักษ์ทราบทุกระยะ

หน้าท ี่ของผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ -  ด้านการปกครองดแูลบาํรุงรักษาท ี่ราชพสัดุ
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การใช้ที่ราชพัสดุ

-  เข้าทําประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตให้ครบถ้วนภายในกําหนด 2 ปี  นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

-  ปฏิบัติตามเงือ่นไขการใช้ที่ราชพัสดทุี่กรมธนารักษก์ําหนดให้ครบถ้วน

-  ดูแลและบํารงุรักษาที่ราชพัสดเุสมอดว้ย “วิญญูชนพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง”  และอนุญาตให้ผู้แทนของกรมธนารักษเ์ข้าตรวจสอบสภาพ        

   ที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือครอบครองเป็นครั้งคราวในระยะเวลาอันควร

-  ห้ามนําที่ราชพัสดุที่ไดร้ับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทางราชการไปจัดหาประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น   เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากกรมธนารกัษ์

-  จัดทํารายงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดทุี่อยู่ในความครอบครองหรือใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารกัษภ์ายในเดือนสิงหาคมของทุกปีตาม

   แบบที่กรมธนารักษ์กําหนด

-  ต้องปฏบิัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดแูล บํารงุรกัษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545               

   และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดตุามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่               

   นร 0505/ว 109  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 อย่างเคร่งครดั
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

- กรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุต้องการเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ในทางราชการเป็นอย่างอืน่นอกจากที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม ต้องมีหนังสือแจ้งขอ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่อกรมธนารักษ ์ ซึ่งลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดบักระทรวง ทบวง กรม  หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจาก

ส่วนราชการดังกล่าว  พร้อมแจ้งเหตุผลความจําเป็นให้ชัดเจน 

- ใน กทม.ยื่นขอเปลี่ยนแปลงต่อกรมธนารกัษ ์ / ในจังหวัดอื่นยื่นต่อสํานักงานธนารักษพ์ื้นที่

- เอกสารหลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนแปลง  ได้แก่  

          -  หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงซึ่งลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการระดบักระทรวง ทบวง กรม

          -  รายละเอียดโครงการใช้ประโยชน์ที่ขอเปลี่ยนแปลง  

          -  เอกสารการได้รบัอนุมัติงบประมาณหรือคําขอตัง้งบประมาณ  

          -  แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่อนุญาตให้ใช้เดิมและบริเวณที่ขอเปลี่ยนแปลง

หน้าท ี่ของผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ  -  ด้านการใช้ท ี่ราชพสัดุ
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การใช้ที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยการบริจาคตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้

เมื่อได้รับบริจาคที่ดินจากเอกชนโดยมีเงื่อนไขให ้
เข้าใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค

เข้าใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์

ของผู้ยกให้

เข้าใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ภายใน

ระยะเวลาที่ผู้ยกให้กําหนด

เข้าใช้ประโยชน์

ภายใน 5 ปีนับแต่

วันที่ยกให้

กรณีไม่ดําเนินการ
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุมีหน้าที่ต้องแจ้งกรมธนารักษ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว   เพื่อที่กรมธนารักษ์จะได้แจ้งให้ผู้ยกให้
หรือทายาทมายื่นเรื่องขอรับที่ราชพัสดุดังกล่าวคืนต่อไป

กรณีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด / ประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่างจากวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้

ทําความตกลงกับผู้ยกให้หรือทายาท

ก่อนครบกําหนดเวลาที่ผู้ยกให้กําหนด  

หรือก่อนครบกําหนด 5 ปี

กรณีผู้ยกให้หรือทายาท   

ไม่ยินยอมและล่วงเลยเวลา

ที่กําหนดแล้ว

หมายเหตุ     ในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชน  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550       

ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติว่า  ในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการนั้น  หาก 

ส่วนราชการใดไม่มีแผนงานหรือโครงการที่ชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่

แสดงความประสงค์จะยกที่ดินให้แก่ทางราชการ  ส่วนราชการนั้น ๆ ไม่ควรรับบริจาคที่ดินดังกล่าวไว้ตั้งแต่ต้น  

เนื่องจากจะเป็นปัญหาในภายหลัง  หากทางราชการมิได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นจริง  และผู้ยกให้หรือ

ทายาทได้แจ้งความประสงค์ขอที่ดินคืน

หน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพสัดุ  -  ด้านการใช้ที่ราชพสัดุ
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การตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน ถมดิน หรือดําเนินการใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของที่ราชพัสดุ

- การดําเนินการที่มีลักษณะที่เป็นการทําลายหรอืเปลีย่นแปลงสภาพที่ราชพัสดจุะต้องได้รบัอนุญาตจากกรมธนารักษก์่อน

- ใน กทม.ยื่นขอเปลี่ยนแปลงต่อกรมธนารกัษ ์ / ในจังหวัดอื่นยื่นต่อสํานักงานธนารักษพ์ื้นที

ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ ์  

ต้องเป็นกรณีการกระทําเพื่อบํารุงรกัษาที่ราชพัสดุเสมือนเช่นวิญญูชนจะพึงดําเนินการในทรัพยส์ินของตนเอง  ดังนี้  

       -  การขุดดินในที่ราชพัสดุเพือ่ปรบัปรุงสภาพการใช้ที่ราชพัสด ุเช่น การขุดบ่อ ขุดสระ  ปรับปรุงถนนภายใน  การปรับสภาพพื้นดิน  เป็นต้น

       -  การตัดฟันต้นไม้ในที่ราชพัสดุตามความจําเป็น  เช่น  เพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่  ต้นไม้กีดขวางสายไฟฟ้าหรอือาจจะโค่นล้มเป็นอันตรายตอ่

          ชีวิตและทรัพย์สิน  การตัดฟันต้นไม้ขนาดเล็กเพื่อประโยชน์ในการทํานุบํารงุรกัษาที่ราชพัสด ุ เป็นต้น  

หน้าท ี่ของผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ  -  ด้านการใช้ท ี่ราชพสัดุ
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การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ

4 กรณี     

1. สร้างเกิน 25 ปี

2. ชํารุดใช้ไม่ได้

3. ความลับทางทหาร

4. สร้างอาคารใหม่ทดแทน

จังหวัดอื่น   ยื่นขออนุญาตต่อกรมธนา

รักษ์

*** เมื่อรื้อถอนแล้วต้องรายงานให้กรมธนารักษ์ /

ธนารักษ์พื้นที่ทราบ ***

     การ รื้ อถอนนอก เห นือ  4  กรณี          

ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษ์/

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ใช้รื้อถอนได้เอง

**หมายเหตุ**  อาคารที่มีคุณภาพทางประวัติศาสตร์  ศิลปกรรม  หรือสถาปัตยกรรมที่ควรอนุรักษ์ หรือมีสภาพที่ยังใช้ประโยชน์ในราชการต่อไปได้  ผู้ใช้ฯต้อง

ตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนพิจารณาเหตุผลความจําเป็นก่อนรื้อถอน

ผู้ใช้ต้องขออนุญาต

เอกสารประกอบการขอรื้อถอน

- แบบแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ  (แบบ ทบ. 3)

- สําเนาหนังสือแสดงการยินยอมหรือการอนุมัติในการรื้อถอนจาก

หน่วยงานต้นสังกัด

หน้าท ี่ของผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ  -  ด้านการใช้ท ี่ราชพสัดุ
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การดําเนินการเกี่ยวกับวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ

การจําหน่าย

 ตั้งคณะกรรมการประเมินราคาวัสดุที่จะจําหน่าย

 ประมูลขายตามระเบียบพัสดุ

 นําเงินค่าขายส่งคลังเป็นรายได้

     ของกรมธนารักษ์

การนําวัสดุไปใช้ประโยชน์

 ขออนุญาตกรมธนารักษ์/ธนารักษ์พื้นที่

 ตั้งกรรมการตรวจนับวัสดุ

 เหลือจากใช้ให้ประมูลขายนํารายได้

ส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์

*** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ข้อ 22 *** กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 ข้อ 22

หน้าท ี่ของผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ  -  ด้านการใช้ท ี่ราชพสัดุ
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การนําวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์

- ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ / ธนารักษ์พื้นที่    

- นําไปใช้ประโยชน์ในราชการ 2 กรณีคือ

(1) สร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องนําส่ง

ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

(2) การจัดทําวัสดุอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ทาง

ราชการ

- ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ / ธนารักษ์

พื้นที่  พร้อมชี้แจงเหตุผลความจําเป็น

- กรมธนารักษ์จะพิจารณาอนุญาตตาม

ความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์

ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญ

- ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ / ธนารักษ์

พื้นที่  โดยชี้แจงเหตุผลความจําเป็น

และประโยชน์ที่สาธารณชนพึงจะได้รับ

หน้าท ี่ของผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ  -  ด้านการใช้ท ี่ราชพสัดุ
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การนําดินที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ําในที่ราชพัสดุให้กับผู้รับจ้างเพื่อหักเป็นค่าจ้างขุด

 ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์ / ผู้ว่าราชการจังหวัด   

 ต้องเป็นการดําเนินการที่อยู่ในเขตทางน้ําชลประทานตาม พรบ.ชลประทานหลวง และเป็นการดําเนินการเพื่อป้องกัน 

หรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งหรือน้ําท่วม

 ในการดําเนินการให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินราคากรวด หิน ดิน ทราย ที่ขุดได้  แล้วนําไปหักกับค่าจ้าง

ดําเนินการ  กรณีราคาดินมากกว่าค่าจ้าง  เอกชนต้องจ่ายเงินส่วนต่างนําส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์

หน้าท ี่ของผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ  -  ด้านการใช้ท ี่ราชพสัดุ
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 ที่ราชพัสดุที่สงวนไว้แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ  สามารถนํามาจัดให้เช่าหรือจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอื่นเป็น

การชั่วคราวได้  ใน 4 กรณี คือ

     (1)  การให้เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย

     (2)  การให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม

     (3)  การให้เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น

     (4)  การให้เช่าอาคารราชพัสดุ   

 ต้องขออนุญาตกรมธนารักษ์  โดยผู้ใช้ที่ราชพัสดุต้องให้ความยินยอมให้ดําเนินการจัดให้เช่า

หน้าท ี่ของผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ  -  ด้านการจดัหาประโยชน์ในท ี่ราชพสัดุ
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 เลิกใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

 ไม่ใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุญาต

 ใช้ประโยชน์ไม่ครบถ้วน

 ใช้แตกต่างจากที่ได้รับอนุญาต

 เข้าครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

 ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด

 มิได้บํารุงรักษาจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  และไม่ดําเนินการแก้ไข

โดยไม่มีเหตุผลเมื่อได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์

 กรมธนารักษ์ตรวจสอบรายงานการใช้ที่ราชพัสดุแล้วเห็นว่ามีที่ว่าง /            

ใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม/ไม่คุ้มคา่กบัสภาพทําเลหรือ ภารกิจ  และที่ดิน

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอื่นที่เหมาะสมกว่า

• ส่งคืนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกใช้ประโยชน์

• ส่งคืนภายใน 30 วันนับแต่

    -  นับแต่วันที่ครบกําหนด 2 ปีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือครอบครอง

    -  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์ให้ส่งคืนที่ราชพัสดุ

• ส่งคืนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์
ให้ส่งคืนที่ราชพัสดุ

หน้าที่ของผู้ใช้ที่ราชพสัดุ  -  ด้านการส่งคืนที่ราชพสัดุ (8 กรณี)



ข้อพงึระวังเกี่ยวกับกรอบอาํนาจหน้าท ี่ของผู้ใช้ท ี่ราชพสัดุ

30

รายการ อํานาจหน้าที่
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์

1. การอนุญาตให้หน่วยงานอื่นเข้าใช้      

ที่ราชพัสดุในความครอบครอง

 
(โดยผู้ใช้ที่ราชพัสดุให้ความยินยอม)

2. การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  
(โดยผู้ใช้ที่ราชพัสดุให้ความยินยอม หรือ ส่งคืนที่ราช

พัสดุให้กรมธนารักษ์ดําเนินการจัดให้เช่า)

3. การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
(ถือเป็นการใช้ประโยชน์ในทางราชการ)

4.    การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ 
(คณะกรรมการสวัสดิการส่วนราชการผู้ใช้พิจารณาให้
จัดสวัสดิการ / หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตต่อ

กรมธนารักษ์)


(กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตให้จัดสวัสดิการ       

ในเชิงธุรกิจ)



ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ



ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

• ที่สงวนหวงห้ามแปลงใหญ่ ขอบเขตไม่ชัดเจน

• เอกสารการได้มาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

• ส่วนราชการผู้ใช้ และหน่วยงานที่รับผิดชอบปล่อยปละ

ละเลย หรือสนับสนุนให้เกิดการบุกรุก

• ส่วนราชการผู้ใช้ไม่ทราบอาณาเขตที่แน่นอน 

• ภารกิจตามกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

• สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง



การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพสัดุ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗

มาตรการที่ผู้ใช้ต้อง
ดําเนินการ

มาตรการที่กรมธนารักษ์
ดําเนินการ

มาตรการที่หน่วยงานอื่น
จะต้องสนับสนุน

จาํแนกเป็น



• แต่งตั้ง จนท.รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ จัดทํา
ทะเบียนคุม รายงานการ

ตรวจสอบประจําปี

•ส่งคืนตามกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ.๒๕๔๕

• นําผลการปฏิบัติงานที่ราชพัสดุของ
จนท.ไปพิจารณาความดีความชอบ
และลงโทษทางวินัยหาก จนท.ปล่อย

ปละละเลย

• ตรวจสอบที่ราชพัสดุอย่าง
สม่ําเสมอ หากปล่อยปละละเลย
ต้องรับผิดชอบให้ผู้บุกรุกออกจาก

ที่ราชพัสดุก่อนส่งคืน
•ก่อสร้างรั้วที่ราชพัสดุที่มี
ความจําเป็นเร่งด่วนต้อง

ป้องกันการบุกรุกมาตรการที่ผู้ใช้               
ต้องดําเนินการ



มาตรการที่กรมธนารักษต์้องดําเนนิการ

ให้มีการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ทุกปี เช่นเดียวกันการตรวจเงินของ สตง. 
โดยให้มีบทลงโทษด้วย

จัดหลักสูตรฝึกอบรม จนท.ที่รับผิดชอบงานที่ราชพัสดุของ
ส่วนราชการผู้ใช้

สํารวจและตรวจสอบที่ราชพัสดุทั่วประเทศ

ปรับปรุงทะเบียนให้มรีายละเอียดสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง และส่งมอบ 
รับมอบงานในหน้าที่

กําหนดพื้นที่ดําเนินการแล้ว ประชาสัมพันธ์ ทําแผนเสนอของบประมาณ ดําเนินการ

สํารวจทําแผนที่กายภาพ

โต้แย้ง ให้ดําเนินการพิสูจน์สิทธิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ไม่ต้องโต้แย้งจัดให้เช่าหรือดําเนินคดี 

กํากับติดตามผลการดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาการบุกรุก 

มาตรการป้องกันการบุกรกุ

มาตรการแก้ไขการบุกรุก



มาตรการที่หน่วยงานอื่นจะต้องสนับสนุน

สํานักงบประมาณ

-สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างรั้ว ถนน ปลูกต้นไม้ยืนต้น



การดําเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับทีร่าชพัสดุ



กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

- ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ รวมทั้งการปกครอง ดูแล และบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ 

ให้กรมธนารักษ์มีอํานาจดําเนินการแทนกระทรวงการคลังในเรือ่งดังต่อไปนี้

 (1) รับโอนอสังหาริมทรัพย์ในนามกระทรวงการคลัง.......

             (2) ดําเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่นๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและ

ทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ

               ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งกรมธนารักษ์จะมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดําเนินการแทน

โดยผู้รับมอบอํานาจอาจมอบอํานาจต่อไปให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนอีกต่อหนึ่งก็ได้

อํานาจการดําเนินคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

คําสั่งกรมธนารักษ์ที่ 258/2549 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เรื่องมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

มีอํานาจดําเนินคดีเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ



ขั้นตอนการดําเนนิคดีแพ่ง
กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร



กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในเขตจังหวัด



การพิสูจน์สิทธิการครอบครองในที่ดินของรัฐ













Q  &  A
ขอขอบคณุครบั


