
 
กฎกระทรวง 
การใช้ที่ราชพัสด ุ

พ.ศ.  2563 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  19  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก   
(1) ข้อ  2  หมวด  1  การปกครองดูแลและบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุ  ข้อ  3  ถึงข้อ  13   

หมวด  2  การใช้ที่ราชพัสดุ  ข้อ  14  ถึงข้อ  22  หมวด  4  การส่งคืนที่ราชพัสดุ  ข้อ  34  ถึงข้อ  36   
ข้อ  38  และข้อ  39  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้   
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  2545   

(2) ข้อ  1  ข้อ  2  ข้อ  3  ข้อ  4  ข้อ  5  ข้อ  6  ข้อ  7  ข้อ  8  ข้อ  9  ข้อ  11  และข้อ  12   
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้  และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ 
ที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2549 

(3) ข้อ  1  ข้อ  2  ข้อ  6  และข้อ  7  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง   
ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้  และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2552   

ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ”  หมายความว่า  ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอใช้ 

ที่ราชพัสดุ 
“ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ”  หมายความว่า  ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ใช้   

ปกครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุ 
“ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ”  หมายความว่า  ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

ที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้อ านาจในการใช้  ปกครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุ 
“หนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน”  หมายความว่า  หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือส าคัญ

ส าหรับที่หลวง  ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๓



“กิจการสาธารณูปการ”  หมายความว่า  กิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือสาธารณประโยชน์ซึ่งด าเนินการ 
โดยส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  สวนสาธารณะ  ลานกีฬา  ลานอเนกประสงค์   
ศาลาที่พักริมทาง  ป้อมต ารวจ  ป้อมยาม  ศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือการท่องเที่ยว  การติดตั้งป้ายบอกทาง 
หรือป้ายประชาสัมพันธ์ของทางราชการ  หรือกิจการอื่นในลักษณะท านองเดียวกันตามที่อธิบดีก าหนด   
และไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการด าเนินการในเชิงธุรกิจหรือพาณิชย์ 

“กิจการสาธารณูปโภค”  หมายความว่า  กิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยประโยชน์ในสิ่งอุปโภค 
ที่จ าเป็น  ซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา   
โทรศัพท์  การระบายน้ า  การสื่อสาร  ระบบโครงข่ายคมนาคมที่ใช้ในการสัญจรไปมา  หรือกิจการอื่น  
ในลักษณะท านองเดียวกันตามที่อธิบดีก าหนด  และไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการด าเนินการในเชิงธุรกิจ 
หรือพาณิชย ์

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
สภาพที่ราชพัสดุ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมธนารักษ์ 
ข้อ 3 ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุซึ่งประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือประโยชน์ในทางราชการ   

ในการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุ  โดยแจ้งวัตถุประสงค์   
ในการขอใช้ที่ราชพัสดุ  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล   
ดังต่อไปนี้ 

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ 
(2) ค าขอตั้งงบประมาณหรือเอกสารการได้รับอนุมัติงบประมาณของโครงการที่จะขอใช้ 

ที่ราชพัสดุ 
(3) แผนที่แสดงรายละเอียด 
 (ก) ที่ตั้งและพิกัดของที่ราชพัสดุ  โดยแสดงสถานที่ส าคัญ  เช่น  ศูนย์ราชการหลัก   

ของจังหวัดหรืออ าเภอ  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  หรือสถานศึกษา  ในระยะสิบกิโลเมตรจากที่ตั้ง   
ของที่ราชพัสดุ 

 (ข) การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุในปัจจุบันทั้งแปลง  และแสดงการใช้ประโยชน์ 
ในที่ดินบริเวณข้างเคียง 

(4) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ  โดยแสดงรายละเอียด 
เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่จะปลูกสร้าง  ซึ่งมีมาตราส่วนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และรับรอง  
โดยสถาปนิก  วิศวกร  นายช่างโยธา  หรือนายช่างส ารวจ 

(5) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีก าหนด 

้หนา   ๒
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ในกรณีที่ราชพัสดุอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันกับพ้ืนที่ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
มีหน้าที่และอ านาจดูแลรับผิดชอบ  ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุยื่นหนังสือแสดงความเห็นของส่วนราชการ   
หรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ 4 การยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุตามข้อ  ๓  ให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุยื่น   
ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นต่อกรมธนารักษ์ 
(๒) ที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นต่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที ่

ซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู่ 
การยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง  อาจยื่นโดยทางไปรษณีย์ก็ได้ 
ข้อ 5 กรณียื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์ตามข้อ  ๔  (๑)  

เมื่อกรมธนารักษ์ได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้อง   
และครบถ้วนแล้ว  ให้กรมธนารักษ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ   
และเอกสารหรือหลักฐานจากผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ  และแจ้งให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุทราบภายในเจ็ดวันนับแต่  
วันที่กรมธนารักษ์พิจารณาแล้วเสร็จ 

ข้อ 6 กรณียื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุต่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่   
ตามข้อ  ๔  (๒)  เมื่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุ   
และเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณา   
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในยี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือและเอกสารหรือหลักฐานจากผู้ขอใช้   
ที่ราชพัสดุ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  
และเอกสารหรือหลักฐานจากส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 

เมื่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ได้รับความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว  ให้ส านักงานธนารักษ์ 
พ้ืนที่ส่งหนังสือและเอกสารหรือหลักฐานพร้อมความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังกรมธนารักษ์  
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัด  และให้กรมธนารักษ์พิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือและเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว  และแจ้งให้ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุทราบ 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรมธนารักษ์พิจารณาแล้วเสร็จ 

ข้อ 7 นอกจากการด าเนินการตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  เพ่ือให้การใช้ที่ราชพัสดุเป็นไป 
โดยรวดเร็วเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด   
เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุและเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อท าความตกลงกับผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือเร่งด่วน  เพ่ือประโยชน์  
ในการป้องกันหรือบรรเทาสาธารณภัย 
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(๒) การขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือก่อสร้างอาคารที่ท าการ  บ้านพัก  กิจการสาธารณูปการ  หรือ
กิจการสาธารณูปโภค  ซึ่งมีเนื้อที่ที่ใช้ในการก่อสร้างและเนื้อที่ที่ขอใช้ทั้งหมดตามที่อธิบดีก าหนด 

เมื่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุ  และเอกสารหรือ
หลักฐานตามข้อ  ๓  ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดในระยะเวลาอันสมควร  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือและเอกสารหรือหลักฐานจากส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้ท าความตกลงกับผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุ  ทั้งนี้  ให้ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่แจ้งให้กรมธนารักษ์ทราบ
โดยเร็ว 

ผู้ขอใช้ที่ราชพัสดุตาม  (๑)  อาจยื่นเฉพาะหนังสือแสดงความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุ   
โดยไม่ต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ  ๓  ก็ได้ 

ข้อ 8 กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดมีหน้าที่และอ านาจ
ดูแลรับผิดชอบในพ้ืนที่เดียวกันกับที่ราชพัสดุที่ขอใช้  ให้กรมธนารักษ์ในกรณีตามข้อ  ๕  และข้อ  6  
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีตามข้อ  ๗  แล้วแต่กรณี  น าความเห็นของส่วนราชการ  หรือหน่วยงาน
ของรัฐตามข้อ  ๓  วรรคสอง  มาประกอบการพิจารณา  ก่อนท าความตกลงให้ใช้ที่ราชพัสดุนั้น 

ข้อ 9 ที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในเขตทางหลวงหรือที่ดนิที่เป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง 
ของกรมชลประทาน  และมีพื้นที่เพียงพอส าหรับกิจการสาธารณูปการที่ใช้พ้ืนที่ขนาดเล็ก  และมีลักษณะ 
ที่ไม่ถาวร  ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุสามารถให้ความยินยอมในการใช้ที่ดินนั้นเพ่ือการดังกล่าวได้  และให้ผู้ใช้  
ที่ราชพัสดุแจ้งให้กรมธนารักษ์ทราบโดยเร็ว 

ข้อ 10 กรณีผู้ ใช้ที่ ราชพัสดุใช้ที่ ราชพัสดุ เ พ่ือประโยชน์แก่การจัดสวัสดิการภายใน   
ส่วนราชการซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ   
โดยมิใช่การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ  ให้ถือว่าเป็นการใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือประโยชน์ในทางราชการ 

ข้อ 11 ในกรณีที่มีการใช้  รื้อถอน  หรือดัดแปลงที่ราชพัสดุ  หรือกระท าการใด ๆ  อันมี
ผลกระทบต่อสาระส าคัญหรือสถานะของที่ราชพัสดุ  โดยยังเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์เดิม   
ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุแจ้งกรมธนารักษ์ทราบเพ่ือแก้ไขรายการทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง 

เมื่อผู้ใช้ที่ราชพัสดุเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ  ให้แจ้งและขอท าความตกลงกับ
กรมธนารักษ์ใหม่ 

ให้น าความในข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  มาใช้บังคับแก่การขอท าความตกลง  
เพื่อเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุตามวรรคสองด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ 12 ผู้ใช้ที่ราชพัสดุซึ่งประสงค์จะรื้อถอนหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็น 
ที่ราชพัสดุที่อาจมีผลกระทบต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์  ศิลปกรรม  หรือสถาปัตยกรรมที่ควรอนุรักษ์  
ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง  ตามบัญชีรายชื่ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบ  
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ของคณะกรรมการที่ราชพัสดุ  ต้องได้รับความยินยอมจากกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  
แล้วแต่กรณี  ก่อน 

ในการขอความยินยอม  ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน   
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้แทนกรมศิลปากรหรือผู้แทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจ านวนหนึ่งคน   
เพ่ือพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และท าความเห็น  
เสนอต่อกรมธนารักษ์เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ 13 ผู้ใช้ที่ราชพัสดุซึ่งประสงค์จะรื้อถอนหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ เป็น 
ที่ราชพัสดุที่เป็นโบราณสถาน  ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ   
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ 14 การจ าหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอน  การจ าหน่ายวัสดุที่รื้อถอน  หรือ 
การจ าหน่ายต้นไม้  ดิน  หรือวัสดุอื่น ๆ  ที่ได้จากที่ราชพัสดุ  ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีก าหนด  ทั้งนี้  ถ้ามีเงินที่ได้จากการจ าหน่ายให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของ  
กรมธนารักษ์ 

การจ าหน่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงการน าวัสดุที่ได้จากที่ราชพัสดุที่รื้อถอน  
ไปใช้ประโยชน์ด้วย 

ข้อ 15 ที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุแปลงใดยังไม่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน  หรือหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่ดินสูญหายหรือช ารุดจนไม่อาจใช้การได้  หรือต้องการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์  หรือสิทธิครอบครอง  
ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ยื่นค าขอ  และ
ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินแปลงนั้น 

(2) ที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ซึ่งที่ดินที่ เป็นที่ราชพัสดุตั้งอยู่ เป็นผู้ยื่นค าขอและด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งหนังสือส าคัญ   
ส าหรับที่ดินแปลงนั้น 

ข้อ 16 ในกรณีที่ต้องมีการรังวัด  การพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์  การตรวจสอบเนื้อที่   
หรือในกรณีอื่นใดตามประมวลกฎหมายที่ดิน  เพ่ือให้ได้มาซึ่งหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินหรือเพื่อให้ทราบ 
แนวเขตที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุ  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ยื่นค าขอ  โดยให้
กรมธนารักษ์และผู้ใช้ที่ราชพัสดุเป็นผู้น าท าการส ารวจรังวัด  ให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ระวัง 
ชี้แนวเขตที่ดิน  และลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน  รวมทั้งท าความตกลงในการสอบสวนเปรียบเทียบ   
และสอบสวนไกล่เกลี่ย 

(๒) ที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ซึ่งที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุตั้งอยู่เป็นผู้ยื่นค าขอ  โดยให้ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่และผู้ใช้ที่ราชพัสดุ 
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เป็นผู้น าท าการส ารวจรังวัด  ให้ถ้อยค าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ระวังชี้แนวเขตที่ดิน  และลงนามรับรอง  
แนวเขตที่ดิน  รวมทั้งท าความตกลงในการสอบสวนเปรียบเทียบและสอบสวนไกล่เกลี่ย 

ถ้าปรากฏว่า  ที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุมีอาณาเขต  เนื้อที่  หรือรายการอื่นใดไม่ตรงตามหนังสือ 
ส าคัญส าหรับที่ดินหรือหลักฐานทางทะเบียนที่ราชพัสดุ  ให้กรมธนารักษ์  หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่   
แล้วแต่กรณี  ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

ข้อ 17 เพ่ือประโยชน์ในการใช้  ปกครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุ  ให้กรมธนารักษ์
มีอ านาจด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ในนามกระทรวงการคลัง 
(๒) ด าเนินคดีทั้งปวงบรรดาที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและทรัพย์สินในที่ราชพัสดุ 
(๓) ด าเนินการใด ๆ  ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้  ปกครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุ 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  กรมธนารักษ์จะมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้   

และจะมอบให้ผู้รับมอบอ านาจมอบอ านาจต่อไปให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนด้วยก็ได้ 
ข้อ 18 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗  ให้จ่ายจาก 

เงินงบประมาณของกรมธนารักษ์  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุมีกฎหมายบัญญัติให้สามารถ

น ารายได้ไปใช้ได้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์
ที่ราชพัสดุนั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

(๒) กรณีผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแสดงความประสงค์จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ข้อ 19 ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลและบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์อยู่เสมอ  

และระมัดระวังมิให้เกิดการบุกรุกหรือความเสียหายใด ๆ  แก่ที่ราชพัสดุ 
(๒) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการใช้  ปกครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุ  เสนอต่อ  

กรมธนารักษ์ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
ในระหว่างที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  เจ้าหน้าที่อาจเข้าตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุได้   

ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
ข้อ 20 ให้ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุมีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการใช้   

ปกครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุ  เสนอต่อกรมธนารักษ์ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
ในกรณีที่ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเลิกใช้ที่ราชพัสดุแล้ว  ให้ส่งคืนที่ราชพัสดุนั้น  

แก่กรมธนารักษ์  และให้ด าเนินการตามข้อ  ๒๔  ด้วย 
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ข้อ 21 ให้กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  แล้วแต่กรณี  มีหนังสือแจ้งให้ผู้ใช้  
ที่ราชพัสดุซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  หรือข้อ  ๑๙  และผู้ครอบครองใช้ประโยชน์   
ที่ราชพัสดุซึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๒๐  ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก
กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 22 ผู้ใช้ที่ราชพัสดุต้องใช้ที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงค์ที่ขอใช้ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่ 
วันที่ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์  หากไม่ใช้ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้กรมธนารักษ์มีหนังสือ  
แจ้งให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุชี้แจงเหตุผลต่อกรมธนารักษ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากกรมธนารักษ์ 

ข้อ 23 ให้กรมธนารักษ์เรียกคืนที่ราชพัสดุจากผู้ใช้ที่ราชพัสดุได้  ในกรณีดังต่อไปนี้   
(๑) เลิกใช้ที่ราชพัสดุ   
(๒) ครอบครองที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาต   
(๓) ไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งจากกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ตามข้อ  ๒๑   
(๔) ไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งจากกรมธนารักษ์ตามข้อ  ๒๒ 
การเรียกคืนที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง  ให้กรมธนารักษ์จัดท าเป็นหนังสือ  โดยแจ้งเหตุแห่งการเรียกคืน 

และก าหนดระยะเวลาให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุส่งคืนที่ราชพัสดุด้วย 
ข้อ 24 ก่อนส่งคืนที่ราชพัสดุ  ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ด าเนินการให้ที่ราชพัสดุอยู่ในสภาพที่เหมาะสม   
(๒) แก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ที่ราชพัสดุ 
(๓) ด าเนินการให้ผู้บุกรุกออกจากที่ราชพัสดุ  ทั้งนี้   กรมธนารักษ์อาจจะพิจารณาเข้า 

ด าเนินการเอง  หรือด าเนินการร่วมกับผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  ส่วนราชการอื่น  หรือผู้เกี่ยวข้องก็ได้  โดยผู้ใช้ 
ที่ราชพัสดุมีหน้าที่รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่กรมธนารักษ์ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
ข้อ 25 กรณีที่มีความเสียหายหรือน่าจะเกิดความเสียหายใด ๆ  แก่ที่ราชพัสดุที่เรียกคืนหรือ

ส่งคืน  ซึ่งเกิดจากการกระท าโดยจงใจ  หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  หรือกระท าโดยไม่มีอ านาจ  
หรือนอกเหนือหน้าที่และอ านาจ  หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ให้กรมธนารักษ์แจ้งข้อมูลการกระท าดังกล่าว   
แก่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ  แล้วแต่กรณี   
เพื่อพิจารณาด าเนินการทางวินัยและความรับผิดทางแพ่งแก่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อไป 

ในกรณีที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  นอกจากการด าเนินการ  
ตามวรรคหนึ่งแล้วให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

ข้อ 26 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้หรือในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจ
ตกลงกันได้เกี่ยวกับการใช้  ปกครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุ  ให้กรมธนารักษ์เสนอให้
คณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณา 
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ข้อ 27 บรรดาระเบียบที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง  ดูแล   
บ ารุงรักษา  ใช้  และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ 
ที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 28 ที่ราชพัสดุที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุได้ใช้  ปกครอง  
ดูแล  และบ ารุงรักษาโดยชอบอยู่ในวนักอ่นวนัทีก่ฎกระทรวงนีใ้ช้บังคบั  ให้ยังคงใช้  ปกครอง  ดูแล  และ
บ ารุงรักษาต่อไปได้โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ใหม่  แต่ต้องปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  23  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  19  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  2562  บัญญัติให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะขอใช้  
ที่ราชพัสดุ  ให้แจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ราชพัสดุและขอท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ตามหลักเกณฑ์   
วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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