กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาใช และจัดหาประโยชน เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ( ฉบับปรับปรุง )
กฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช
และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕๑
-------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ผูขอใชที่ราชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐ ที่ขอใชที่ราชพัสดุตามกฎกระทรวงนี้
“ผูใชที่ราชพัสดุ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
ของรัฐ หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนผูปกครอง ดูแล หรือใชประโยชนในที่ราชพัสดุ และใหหมายความ
รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบคุ คลที่มีสิทธิใชที่ราชพัสดุตามกฎหมาย
“หนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน” หมายความวา หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง ตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๑

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๒

๒

หมวด ๑
การปกครองดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ
-----------------ขอ ๓ ใหกรมธนารักษจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุกลาง โดยใหมีรายการตรงกับ
ทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ทั้งนี้ สําหรับในกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษจะใชทะเบียนที่ราชพัสดุ
จังหวัดที่ทําขึ้นตามขอ ๔ (๑) เปนทะเบียนที่ราชพัสดุกลางก็ได
ทะเบียนที่ราชพัสดุกลางและทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ใหเปนไปตามแบบที่กรมธนารักษ
กําหนด และในทะเบียนดังกลาวใหมีแผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของที่ราชพัสดุนั้นดวย
ขอ ๔ ในการจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด ใหกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา ขึ้นทะเบียน และเก็บรักษา
ทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด และมีอํานาจในการแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นใหถูกตอง
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหสํานักงานธนารักษพื้นที๒่ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา ขึ้นทะเบียน และ
เก็บรักษาทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด และมีอํานาจในการแกไขทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัดที่ทําขึ้นให
ถูกตอง แตการแกไขที่มีผลเปนการจําหนายรายการที่ดินออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด จะ
ดําเนินการไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษแลว
เมื่อสํานักงานธนารักษพื้นที๒่ ไดขึ้นทะเบียน หรือแกไขรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุจังหวัด
แลว ใหแจงกรมธนารักษเพื่อขึ้นทะเบียน หรือแกไขรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุกลางใหถูกตอง
ตรงกัน
การดําเนินการแกไขเพิ่มเติม หรือเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุใหปฏิบัติตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๕ ที่ราชพัสดุใดยังไมไดสํารวจรายการเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษ หรือ
สํานักงานธนารักษพื้นที๒่ เปนผูทําการสํารวจ หรือแจงใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน
ผูใชที่ราชพัสดุสํารวจรายการเพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ขอ ๖๓ ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนที่ราชพัสดุไมวาจะ
ปลูกสรางในที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอื่น ใหแจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่
๒

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“สํานักงานธนารักษจังหวัด”
๓
แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม ใด ปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอื่น ให
แจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษจังหวัดที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษ
กําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ปลูกสรางเสร็จ เพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

๓

ที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด ภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ปลูกสรางเสร็จ เพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปน
ที่ราชพัสดุ และมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติมไมต่ํากวาหนึ่งลานบาทดวยโดยอนุโลม
ขอ ๗ ถาที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุแปลงใดยังไมมีหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน หรือมีแลวแตสูญ
หายหรือชํารุดจนไมอาจใชการได หรือกรณีที่ดินซึ่งมีผูยกใหทางราชการและจําเปนตองมีการแบงแยก
ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที่๔ เปนผูดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่ดินแปลงนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๘ กรณีที่มีการรังวัด การพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน หรือตรวจสอบเนื้อที่ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษรวมกับผูใชที่ราชพัสดุ เปนผูนําทําการ
สํารวจรังวัด ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน
รวมทั้งทําความตกลงในการสอบสวนเปรียบเทียบและสอบสวนไกลเกลี่ย สวนในจังหวัดอื่น ให
สํานักงานธนารักษพื้นที๔่ เปนผูปฏิบัติการดังกลาวรวมกับหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน
ประจําจังหวัดของผูใชที่ราชพัสดุ
ใหกรมธนารักษ หรือสํานักงานธนารักษพื้นที๔่ แลวแตกรณี เปนผูยื่นคําขอรังวัด ขอใหพิสูจน
สอบสวนการทําประโยชน หรือขอใหตรวจสอบเนื้อที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถาปรากฏวาที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุมีอาณาเขตเนื้อ
ที่ หรือรายการอื่นใดไมตรงตามหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินหรือหลักฐานทางทะเบียนที่ราชพัสดุ ให
กรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพื้นที๔่ แลวแตกรณี ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๙ ในกรุงเทพมหานคร ใหกรมธนารักษเปนผูจัดทําบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชีคุม
หนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ และเก็บรักษาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินไวในที่ปลอดภัย
สวนในจังหวัดอื่น ใหสํานักงานธนารักษพื้นที๔่ เปนผูจัดทําบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชีคุม
หนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ และเก็บรักษาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินโดยฝากคลัง
จังหวัดไวในลักษณะหีบหอ
บัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน ใหเปนไปตามแบบที่
กรมธนารักษกําหนด

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการดัดแปลงหรือตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุ
และมีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติมไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาทดวยโดยอนุโลม”
๔

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“สํานักงานธนารักษจังหวัด”

๔

ขอ ๑๐ ใหมีการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุและบัญชีคุม
หนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเปนที่ราชพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบสภาพของหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่ง
เปนที่ราชพัสดุที่จัดเก็บไวอยางนอยปละหนึ่งครั้งตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๑๕ เพื่อประโยชนในการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ รวมทั้งการปกครอง ดูแล และบํารุงรักษาที่
ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษมีอํานาจดําเนินการแทนกระทรวงการคลังในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) รับโอนอสังหาริมทรัพยในนามกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ รวมทั้งดําเนินการใด
ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) ดําเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่นๆเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และทรัพยสินในที่
ราชพัสดุ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง กรมธนารักษจะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการแทน
โดยผูรับมอบอํานาจอาจมอบอํานาจตอไปใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนอีกชวงหนึ่งก็ได
ขอ ๑๒๖ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการตามขอ ๔ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๑๑ ให
จายจากเงินงบประมาณของกรมธนารักษ ยกเวนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดีตามขอ ๑๑
(๒) เฉพาะกรณีที่เปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการหารายไดและผลประโยชนของผูใชที่ราช
พัสดุที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนในที่
ราชพัสดุ และนํารายไดที่ไดรับไปใชจายไดโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ใหผูใชที่ราชพัสดุ
นั้นเปนผูจายคาธรรมเนียมและคาใชจายเอง
ขอ ๑๓ กรณีที่กรมธนารักษ หรือผูใชที่ราชพัสดุมีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในหมวดนี้ ใหเสนอปญหาใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณา

๕

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“เพื่อประโยชนในการปกครอง ดูแล และบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษมีอํานาจดําเนินการแทน
กระทรวงการคลังในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการใด ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตลอดจนกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
(๒) ดําเนินคดีทั้งในทางแพงและทางอาญาเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และทรัพยสินในที่ราชพัสดุ”
๖

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“คาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินการตามขอ ๔ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๑๑ ใหจายจากงบประมาณของ
กรมธนารักษ”

๕

หมวด ๒
การใชที่ราชพัสดุ
--------------------------ขอ ๑๔๗ ผูขอใชที่ราชพัสดุที่ประสงคจะขอใชที่ราชพัสดุ เพื่อประโยชนในทางราชการ ถาที่
ราชพัสดุนั้นตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ แตถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูใน
จังหวัดอื่น ใหยื่นคําขอใชที่ราชพัสดุตอสํานักงานธนารักษพื้นที่ พรอมทั้งแจงเหตุผลและความจําเปน
ในการขอใชที่ราชพัสดุนั้น โดยตองไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด และใหทําความตกลงกับ
กรมธนารักษ โดยจะเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุไดตอเมือ่ ไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษแลว
ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุ ใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทาง
ราชการไดตามความจําเปน โดยผูขอใชที่ราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคที่
ขออนุญาตภายในกําหนดสองปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต และกรมธนารักษจะกําหนดเงื่อนไขอื่นตามที่
กรมธนารักษเห็นสมควรก็ได
ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุใชที่ราชพัสดุในกรณีดังตอไปนี้ได
โดยไมตองทําความตกลงกับกรมธนารักษกอน แตเมื่ออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว ให
สํานักงานธนารักษพื้นที่แจงใหกรมธนารักษทราบทันที
(๑) การขอใชที่ราชพัสดุเปนการชั่วคราว ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนเพื่อประโยชนใน
การปองกันหรือบรรเทาสาธารณภัย

๗

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“ผูขอใชที่ราชพัสดุที่ประสงคจะขอใชที่ราชพัสดุ เพื่อประโยชนในทางราชการ ถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ แตถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูในจังหวัดอื่น ใหขอใชที่ราชพัสดุตอผูวา
ราชการจังหวัด พรอมทั้งแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอใชที่ราชพัสดุนั้น เมื่อไดรับความยินยอมจากผูวา
ราชการจังหวัดแลว ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ และใหเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุไดเมื่อไดรับอนุญาตจาก
กรมธนารักษแลว
ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุ ใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการไดตาม
ความจําเปน โดยผูขอใชที่ราชพัสดุตองเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุตามวัตถุประสงคที่ขออนุญาตภายในกําหนดสาม
ปนับแตวันที่ไดรับอนุญาต และกรมธนารักษจะกําหนดเงื่อนไขอื่นตามที่กรมธนารักษเห็นสมควรก็ได
ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุในกรณีดังตอไปนี้ได โดยไมตองทําความตกลง
กับกรมธนารักษกอน แตเมื่ออนุญาตใหใชที่ราชพัสดุดังกลาวแลว ใหแจงใหกรมธนารักษทราบทันที
(๑) การขอใชที่ราชพัสดุเปนการชั่วคราว ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนเพื่อประโยชนในการปองกัน
หรือบรรเทาสาธารณภัย
(๒) การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อกอสรางที่ทําการหรือบานพักหรือกิจการสาธารณูปโภคตามหลักเกณฑที่
กรมธนารักษกําหนด”

๖

(๒) การขอใชที่ราชพัสดุเพื่อกอสรางที่ทําการหรือบานพักหรือกิจการสาธารณูปโภคตาม
หลักเกณฑที่กรมธนารักษกําหนด
ขอ ๑๕ กรณีที่ผูขอใชที่ราชพัสดุเปนองคกรอื่นของรัฐ เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่ราช
พัสดุ หรือเมื่อผูวาราชการจังหวัดใหความยินยอมแลว และจัดสงคําขอใหกรมธนารักษอนุญาตให
กรมธนารักษนําเสนอคณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะอนุญาตใหใช
หรือใหเชาตามหมวด ๓
การพิจารณาอนุญาตใหองคกรอื่นของรัฐใชที่ราชพัสดุ ใหคํานึงถึงวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานหรือการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน รายไดและความสามารถในการจัดหารายไดของ
ผูขอใชที่ราชพัสดุ รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดแกทางราชการเปนสําคัญ
ขอ ๑๖๘ เมื่อสํานักงานธนารักษพื้นที่ไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุแลว ใหเสนอผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาใหความยินยอมใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบ หรือสงใหกรมธนารักษ ตาม
ขอ ๑๔ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ เวนแตมีเหตุอันสมควร ใหขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวออกไปได แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุจากผูขอใชที่ราชพัสดุหรือจากสํานักงานธนารักษ
พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ใหกรมธนารักษพิจารณาคําขอใชที่ราชพัสดุดังกลาวใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอ
ใชที่ราชพัสดุหรือธนารักษพื้นที่ทราบ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอหรือไดรับ
แจงจากธนารักษพื้นที่ เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปได แตตองไมเกินหก
สิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอหรือไดรับแจงจากธนารักษพื้นที่
สําหรับคําขอใชที่ราชพัสดุที่จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุกอน เมื่อ
คณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติประการใดแลว ใหกรมธนารักษแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุมีมติ
ในกรณีที่มีปญหาเกีย่ วกับการพิจารณาอนุญาต หรือการใหความยินยอมใหใชที่ราชพัสดุตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง และผูขอใชที่ราชพัสดุมีหนังสือแจงกรมธนารักษยืนยันถึงความจําเปนที่ตอง
๘

แกไขเพิ่มเติมวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุแลว ใหพิจารณาอนุญาตหรือใหความยินยอมใหแลวเสร็จ
และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบ หรือสงใหกรมธนารักษ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ เวน
แตมีเหตุอันสมควร ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดแตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
เมื่อกรมธนารักษไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุจากผูขอใชที่ราชพัสดุหรือจากผูวาราชการจังหวัด ใหกรมธนารักษ
พิจารณาคําขอใชที่ราชพัสดุดังกลาวใหแลวเสร็จ และแจงใหผูขอใชที่ราชพัสดุทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
รับคําขอ เวนแตมีเหตุอันสมควรใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดแตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํา
ขอ”

๗

ใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการใหกรมธนารักษเสนอปญหาที่ไมอาจทําความตกลงกันได
พรอมทั้งเหตุผลใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๑๖/๑๙ กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุมีเหตุผลและความจําเปนในการใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนแก
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหถือวาเปนการใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตามที่ไดรับ
อนุญาตไวแตเดิม
ขอ ๑๗๑๐ กรณีผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะเปลี่ยนการใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ
อยางอื่นแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม ใหนําความในขอ ๑๔ และขอ ๑๖ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ขอ ๑๘ ใหผูใชที่ราชพัสดุมีหนาที่ดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ โดยใหผูแทนกรมธนารักษ
เขาตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ ไดเปนครั้งคราวในระยะเวลาอันควร
ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุมิไดดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ จนทําใหเห็นไดวาจะเปนเหตุให
เกิดความเสียหายตอทีร่ าชพัสดุนั้น ใหกรมธนารักษแจงใหผูใชที่ราชพัสดุจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อ
บํารุงรักษาที่ราชพัสดุ ถาผูใชที่ราชพัสดุดังกลาวไมจัดการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรมธนารักษ
จะแจงใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้นก็ได
๑๑
ใหผูใชที่ราชพัสดุจัดทํารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่อยูในความครอบครองหรือใชประโยชนตอกรมธนารักษภายในเดือน
สิงหาคมของทุกป ตามแบบที่กรมธนารักษกําหนด
ขอ ๑๙๑๒กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุใน
กรุงเทพมหานคร ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน และเมื่อไดรื้อถอนแลวใหแจงให
กรมธนารักษทราบ
๙

เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา
๒๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
๑๐

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะเปลี่ยนการใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการอยางอื่นแตกตางไป
จากที่ไดรับอนุญาตไวเดิม ถาที่ราชพัสดุตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ หรือถาที่ราชพัสดุ
ตั้งอยูในจังหวัดอื่น ใหทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัด”
๑๑
เพิ่มเติมวรรคสามโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนที่
๔๙ ก หนา ๒๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒)
๑๒

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“กรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุประสงคจะรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานคร ตอง
ไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมธนารักษกอน และเมื่อไดรื้อถอนแลวใหแจงใหกรมธนารักษทราบ

๘

การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่น ตองไดรับอนุญาตจากผูวา
ราชการจังหวัดกอน และเมื่อไดรื้อถอนแลวใหแจงสํานักงานธนารักษพนื้ ที่ทราบ
การอนุญาตตามวรรคสอง ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจใหธนารักษพื้นที่เปนผูอนุญาต
แทนก็ได
ขอ ๒๐ อาคารหรือสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนที่ราชพัสดุที่ไมตองขออนุญาตรื้อถอนจากอธิบดี
กรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดตามที่กําหนดในขอ ๑๙ มีดังตอไปนี้
(๑) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่กอสรางมาแลวไมนอยกวายี่สิบหาป
(๒) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ชํารุดจนใชในราชการไมได
(๓) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เกี่ยวกับราชการลับทางทหาร
(๔) อาคารหรือสิ่งปลูกสรางเดิมเพื่อปลูกสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใหมทดแทนตามทีไ่ ดรับ
งบประมาณ
เมื่อไดรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตามวรรคหนึ่งแลว ใหแจงใหกรมธนารักษหรือ
สํานักงานธนารักษพื้นที๑๓่ ทราบ
ขอ ๒๑ ในกรณีที่อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะรื้อถอนตามขอ ๑๙ หรือขอ ๒๐ มีลักษณะที่ยังมี
คุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม หรือสถาปตยกรรมที่ควรอนุรักษไว หรือมีสภาพที่ยังใชประโยชน
ในทางราชการตอไปได กอนแจงขออนุญาตรื้อถอนตามขอ ๑๙ หรือกอนทําการรื้อถอนตามขอ ๒๐
แลวแตกรณี ใหผูใชที่ราชพัสดุแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน พิจารณาเหตุผลและ
ความจําเปนตลอดจนปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของผูใชที่ราชพัสดุ
ขอ ๒๒ การจําหนายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่จะทําการรื้อถอนหรือการจําหนายวัสดุที่รื้อถอน
แลว หรือการจําหนายตนไม ดิน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไดมาจากที่ราชพัสดุ ใหปฏิบัติตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
๑๔
ในกรณีที่จะนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุดังกลาวตามวรรคหนึ่งไปใชเพื่อประโยชนแกทาง
ราชการ หรือเพื่อประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล จะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี
การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนที่ราชพัสดุในจังหวัดอื่น ตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
กอน และเมื่อไดรื้อถอนแลวใหแจงธนารักษจังหวัดทราบ”
๑๓

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“สํานักงานธนารักษจังหวัด”
๑๔
แกไขเพิ่มเติมวรรคสองโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“ถาจําเปนจะตองนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ไปใชเพื่อประโยชนแกทางราชการ
หรือเพื่อประโยชนแกสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล จะตองไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษหรือผูวาราชการ
จังหวัดกอน แลวแตกรณี หลักเกณฑการอนุญาตใหปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด”

๙

กรมธนารักษหรือธนารักษพื้นที่แลวแตกรณี หลักเกณฑการอนุญาตใหปฏิบตั ิตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
เงินที่ไดจากการจําหนายตามวรรคหนึ่งใหนําสงคลังเปนรายไดของกรมธนารักษ
การพิจารณาอนุญาตตามวรรคสองใหนําความในขอ ๑๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ
--------------------ขอ ๒๓ ที่ราชพัสดุทไี่ มไดใชประโยชนในทางราชการ หรือที่ไมไดสงวนไวเพื่อใชประโยชน
ในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชา หรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น
นอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได
การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนการใหเชาในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย
(๒) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม
(๓) การใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสรางใหแก
กระทรวงการคลัง
(๔) การใหเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น
(๕) การใหเชาอาคารซึ่งเปนที่ราชพัสดุ
การจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชา กรมธนา
รักษจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
การใหเชาที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ราชพัสดุโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
ขอ ๒๔ ๑๕ การจัดใหเชาที่ราชพัสดุ การใชสิทธิตามสัญญาเชา การบอกเลิกสัญญาเชา การจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชา การใชสิทธิตามสัญญาตางตอบแทนและการบอก
เลิกสัญญาตางตอบแทน ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ
๑๕

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“การจัดใหเชาที่ราชพัสดุ การใชสิทธิตามสัญญาเชา และการบอกเลิกสัญญาเชา
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมธนารักษ
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด เวนแตเปนการใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยู
อาศัย หรือการใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรมที่มีกําหนดเวลาเกินสามป การใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสราง
อาคารโดยยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสรางใหแกกระทรวงการคลัง การใหเชาที่ดินเพื่อประโยชนอยางอื่น หรือการให
เชาอาคารซึ่งเปนที่ราชพัสดุ จะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษกอน

๑๐

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมธนารักษจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ธนา
รักษพื้นที่ หรือผูใชที่ราชพัสดุเปนผูดําเนินการแทนก็ได
ขอ ๒๕๑๖ ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงวนไวแตยัง
ไมไดใชประโยชนในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได แตจะตองเปนการจัดหาประโยชนเปนการ
ชั่วคราว
การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนการใหเชาตามขอ ๒๓ (๑) (๒)
(๔) หรือ(๕) และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุก อาจดําเนินการจัดใหเชาในระยะยาวตามขอ ๒๓
(๑) (๒) (๔)หรือ (๕) ได ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
กระทรวง ทบวง กรมหรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่งกอน
การจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรค
หนึ่ง จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดังกลาว และไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ขอ ๒๕/๑๑๗ ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม สงวนไวแตยังไมไดใชประโยชนในทาง
ราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนเพื่อการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญา
ตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได ทั้งนี้ การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาจะ
การจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการใชสิทธิตามสัญญา
และการบอกเลิกสัญญาดังกลาว ใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมธนารักษ”
๑๖

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๕
ก หนา ๑๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙) ซึ่งมีความเดิมวา
“ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงวนไวแตยังไมไดใชประโยชน
ในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจาก
การจัดใหเชาก็ได แตจะตองเปนการจัดหาประโยชนเปนการชั่วคราว
การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง ตองเปนการใหเชาตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๔) และ(๕)
และจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรมหรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว
การจัดหาประโยชนโดยวิธีจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาตามวรรคหนึ่ง จะ
ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว และไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง”
๑๗

เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก
หนา ๒๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒)

๑๑

ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม นั้น แลวแต กรณีสําหรับการจัดหา
ประโยชนโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาจะตองไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวย
ที่ราชพัสดุที่ใชประโยชนเปนสนามบินในความครอบครองหรือใชประโยชนของสวนราชการ
และยังไมไดใหบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ใชประโยชนเพื่อดําเนินกิจการทาอากาศยาน
จะนํามาจัดหาประโยชนในกิจการดังกลาวหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการทาอากาศยานและสวน
ราชการที่ครอบครองหรือใชประโยชนไดใชประโยชนรวมกัน โดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทํา
สัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได ทั้งนี้ การจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชาจะ
ดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากสวนราชการนั้น สําหรับการจัดหาประโยชนโดยวิธีการ
จัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาจะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังดวย
ขอ ๒๖ การจัดใหเชาและการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชา ให
ดําเนินการโดยวิธีประมูลตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ จะ
ดําเนินการโดยไมตองใชวิธีประมูลก็ได
(๑) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชเปนที่อยูอาศัย
(๒) การใหเชาที่ดินที่ผูเชาใชประกอบเกษตรกรรม
(๓) การใหรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชเปนที่ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(๔) การใหองคกรอื่นของรัฐเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
(๕) การใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชาที่ราชพัสดุเพื่อดําเนินการจัดหาประโยชนตาม
อํานาจหนาที่
(๖) การใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อใชในกิจการอันเปนสาธารณกุศลที่ไมไดมุงหากําไร
(๗) การใหเชาที่ราชพัสดุเพื่อดําเนินการในทางสงเคราะหขาราชการหรือเพื่อสวัสดิการของ
ขาราชการ
(๘) การใหเชาที่ราชพัสดุอยางอื่นหรือการจัดทําสัญญาตางตอบแทนใดที่คณะกรรมการที่ราช
พัสดุเห็นวา โดยสภาพไมเหมาะสมที่จะทําการประมูล
ในกรณีการเชาตาม (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๒๗ เงื่อนไขสัญญาเชา ระยะเวลาการเชา การบอกเลิกสัญญาเชา และแบบสัญญาเชา ให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
อัตราคาเชา คาปรับ และคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการจัดใหเชา ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด

๑๒

ขอ ๒๘ การปลูกสรางอาคารเพื่อยกกรรมสิทธิ์ใหแกกระทรวงการคลัง ตองใชแบบแปลนการ
กอสรางที่กรมธนารักษกําหนด หรือที่กรมธนารักษใหความเห็นชอบแลว
ขอ ๒๙ กรณีที่สัญญาเชาระงับเพราะเหตุที่ผูเชาตาย หากทายาทของผูเชาประสงคจะขอเชาแทน
ตอไปตามสัญญาเชาเดิม จะอนุญาตใหทายาทนั้นเปนผูเชาตอไปจนครบกําหนดอายุสัญญาเชาเดิมก็ได
ขอ ๓๐ รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาตางตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดใหเชาใหเปน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๓๑ ใหรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีสิทธิใชที่ราชพัสดุไดโดยมิตองเสียคาตอบแทนตาม
บทเฉพาะกาล หรือมีสิทธิใชที่ราชพัสดุตามกฎหมายอื่น รับภาระในการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บํารุงทองที่หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุแทนกระทรวงการคลังตั้งแตวันที่ไดเขาใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุนั้นเปนตนไป โดยสงเงินคาภาษีดังกลาวใหแกกรมธนารักษภายในกําหนดเวลา
อยางชาไมเกินสิบหาวันกอนวันสิ้นสุดกําหนดการชําระคาภาษีนั้นเพื่อดําเนินการตอไป
ในกรณีที่มิไดมีการสงเงินคาภาษีดังกลาวใหแกกรมธนารักษภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหสงเงินคาภาษีพรอมเงินเพิ่มและคาปรับสําหรับคาภาษีที่คางชําระ ถามี ใหแกกรมธนารักษโดยเร็ว
ขอ ๓๒๑๘ ที่ราชพัสดุที่สวนราชการไดรับบริจาค โดยผูบริจาคมีเงื่อนไขใหสวนราชการนั้น
ดําเนินการจัดหาประโยชนและนํารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุดังกลาวไปใชจายในกิจการ
ของสวนราชการนั้น ใหสวนราชการที่ไดรับบริจาคดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุและนํา
รายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุนั้นไปใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นไดตามวัตถุประสงค
ของผูบริจาค
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ขอ ๓๓๑๙ ยกเลิก
๑๘

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙
ก หนา ๒๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒) ซึ่งมีความเดิมวา
“ที่ราชพัสดุที่สวนราชการ นอกจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ไดรับบริจาค โดยผู
บริจาคมีเงื่อนไขใหสวนราชการนั้นดําเนินการจัดหาประโยชนและนํารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุดังกลาว
ไปใชจายในกิจการของสวนราชการนั้น ใหสวนราชการที่รับบริจาคดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ และนํา
รายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุนั้นไปใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นไดตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
การจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด”
๑๙
ยกเลิกโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๙ ก หนา
๒๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒) ซึ่งมีความเดิมวา
“ที่ราชพัสดุที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยไดรับบริจาคหรือไดมาโดยประการอื่น
ใหสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุและนํารายไดหรือผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ

๑๓

หมวด ๔
การสงคืนที่ราชพัสดุ
-------------------------ขอ ๓๔๒๐ ใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เลิกใชประโยชนที่ราชพัสดุ
(๒) มิไดใชประโยชนที่ราชพัสดุตามที่ไดรับอนุญาต
(๓) ใชประโยชนที่ราชพัสดุไมครบถวนตามที่ไดรับอนุญาต
(๔) ใชประโยชนที่ราชพัสดุแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต
(๕) เขาครอบครองใชประโยชนที่ราชพัสดุโดยมิไดรับอนุญาตกอน
(๖) มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กรมธนารักษกําหนด

นั้นไปใชจายในกิจการของสถาบันอุดมศึกษานั้นไดตามวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาหรือตามวัตถุประสงคของ
ผูบริจาค
การจัดหาประโยชนที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี”
๒๐

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“ในกรณีตาม (๒) ถึง (๖) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดสามปที่ไดรับ
อนุญาตใหใชหรือครอบครอง หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษ ใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น แตถาผูใชที่ราช
พัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไปใหทําความตกลงกับกรมธนารักษพรอม
ทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดอนุญาตดังกลาว”
กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๔) ๒๕๕๒ ซึ่งมีความเดิมวา
“ใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เลิกใชประโยชนที่ราชพัสดุ
(๒) มิไดใชประโยชนที่ราชพัสดุตามที่ไดรับอนุญาต
(๓) ใชประโยชนที่ราชพัสดุไมครบถวนตามที่ไดรับอนุญาต
(๔) ใชประโยชนที่ราชพัสดุแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต
(๕) เขาครอบครองใชประโยชนที่ราชพัสดุโดยมิไดรับอนุญาตกอน
(๖) มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กรมธนารักษกําหนด
ในกรณีตาม (๑) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกใชประโยชนในที่ราชพัสดุ
ในกรณีตาม (๒) ถึง (๖) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดสองปที่ไดรับอนุญาต
ใหใชหรือครอบครอง หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมี
ความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไป ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษพรอมทั้งชี้แจง
เหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดอนุญาตดังกลาว”

๑๔

(๗) เมื่อกรมธนารักษไดแจงใหสงคืนตามเหตุผลจากการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุตามขอ
๑๘ วรรคหนึ่ง หรือจากการพิจารณารายงานตามขอ ๑๘ วรรคสาม ของผูใชที่ราชพัสดุแลวเห็นวามี
ที่วาง หรือมีการใชประโยชนไมเหมาะสม หรือไมคุมคากับสภาพทําเลหรือภารกิจ และที่ดินนั้น
สามารถนํามาใชประโยชนตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความคุมคากวา
ในกรณีตาม (๑) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันที่เลิกใชประโยชนในที่ราช
พัสดุนั้น
ในกรณีตาม (๒) ถึง (๖) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดสองปที่
ไดรับอนุญาตใหใชหรือครอบครอง หรือนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น
แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการตอไปใหทํา
ความตกลงกับกรมธนารักษพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนภายในสามสิบวันนับแตวันทีค่ รบ
กําหนดอนุญาตดังกลาว
ในกรณีตาม (๗) ใหสงคืนกรมธนารักษภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนา
รักษใหสงคืนที่ราชพัสดุนั้น แตถาผูใชที่ราชพัสดุยังมีความจําเปนจะตองใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน
ในทางราชการตอไป ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจําเปนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากกรมธนารักษ และใหกรมธนารักษเสนอเรื่องใหคณะกรรมการที่
ราชพัสดุเพื่อพิจารณา
ขอ ๓๕๒๑ เมื่อกรมธนารักษไดแจงใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุที่ตองสงคืนตามขอ ๓๔
และผูใชที่ราชพัสดุมิไดโตแยงภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง กรมธนารักษอาจพิจารณาอนุญาต
ใหผูขอใชที่ราชพัสดุรายอื่นเขาใชหรือครอบครองที่ราชพัสดุนั้นแทน หรือนํามาดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาลและภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความคุมคากวา โดยไมจําตองรอใหผูใชที่ราชพัสดุนั้นสงคืน
ที่ราชพัสดุกอนก็ได
เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการคืนที่ราชพัสดุ หรือการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและไมสามารถทํา
ความตกลงไดระหวางผูใชที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ ใหกรมธนารักษเสนอปญหาตอคณะกรรมการที่
ราชพัสดุเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

๒๑

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีความเดิมวา
“เมื่อกรมธนารักษไดแจงใหผูใชที่ราชพัสดุสงคืนที่ราชพัสดุที่ตองสงคืนตามขอ ๓๔ และผูใชที่ราชพัสดุมิได
โตแยงภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง กรมธนารักษอาจพิจารณาอนุญาตใหผูขอใชที่ราชพัสดุรายอื่นเขาใชหรือ
ครอบครองที่ราชพัสดุนั้นแทน โดยไมจําตองรอใหผูใชที่ราชพัสดุนั้นสงคืนที่ราชพัสดุกอนก็ได
เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการคืนที่ราชพัสดุ หรือการใชประโยชนในที่ราชพัสดุและไมสามารถทําความตกลงได
ระหวางผูใชที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ ใหกรมธนารักษเสนอปญหาตอ คณะกรรมการที่ราชพัสดุเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด”

๑๕

ขอ ๓๖๒๒การสงคืนที่ราชพัสดุที่มีผูบุกรุกหรือผูละเมิดที่ราชพัสดุดงั กลาว ใหผูใชที่ราชพัสดุมี
หนาที่ดําเนินการกับผูบุกรุกหรือผูละเมิดกอนสงคืน ทั้งนี้ เวนแตกรมธนารักษจะพิจารณาเห็นสมควร
แกไขปญหาเอง หรือแกไขปญหารวมกับผูใชที่ราชพัสดุผูสงคืน สวนราชการอื่น หรือผูเกี่ยวของ
ในกรณีที่กรมธนารักษดําเนินการตามวรรคหนึ่งเอง ใหผูใชที่ราชพัสดุรวบรวมเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการไดมา หลักฐานการเขาครอบครอง การใชประโยชนของผูบุกรุกหรือผู
ละเมิด หรือหลักฐานอื่นๆ ใหแกกรมธนารักษ
ถาปรากฏวามีความเสียหาย หรือนาจะเกิดความเสียหายใด ๆ แกที่ราชพัสดุ ซึ่งเปนการกระทํา
โดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ ใหกรมธนารักษแจงขอมูลการกระทําดังกลาวแกหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานของผูใชที่ราชพัสดุ เพื่อดําเนินการทางวินัยและเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง
ตอไป และในกรณีที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหแจงผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อทราบดวย
บทเฉพาะกาล
---------------------ขอ ๓๗ บรรดาระเบียบและคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติทรี่ าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหมีผลบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงฉบับนี้
ขอ ๓๘ ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นปกครองดูแล หรือ
ใชประโยชนโดยชอบอยูแลวกอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหคงใชตอไปโดยไมตองขอทํา
ความตกลงกับกรมธนารักษใหม แตใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน กฎกระทรวงนี้
ขอ ๓๙ ที่ราชพัสดุที่รัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลปกครองดูแลหรือใชประโยชนโดยชอบอยูแลว
กอนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และไดรับการยกเวนคาตอบแทนการใชที่ราชพัสดุมากอนให
แจงขอทําความตกลงเกี่ยวกับการใชที่ราชพัสดุดังกลาวกับกรมธนารักษภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

๒๒

แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีความเดิมวา
“การสงคืนที่ราชพัสดุที่มีผูบุกรุกหรือละเมิดที่ราชพัสดุดังกลาว ใหผูใชที่ราชพัสดุมีหนาที่ดําเนินการกับผู
บุกรุกหรือละเมิดกอนสงคืน ทั้งนี้ เวนแตกรมธนารักษจะพิจารณาเห็นสมควรแกไขปญหาเอง หรือแกไขปญหา
รวมกับผูใชที่ราชพัสดุผูสงคืน สวนราชการอื่น หรือผูเกี่ยวของ
ถาปรากฏวามีความเสียหาย หรือนาจะเกิดความเสียหายใด ๆ แกที่ราชพัสดุ ซึ่งเปนการกระทําโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ ให
กรมธนารักษหรือผูวาราชการจังหวัดแจงขอมูลการกระทําดังกลาว ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานของ
ผูใชที่ราชพัสดุดําเนินการทางวินัยและดําเนินการเรียกรองใหมีการรับผิดทางแพงตอไป”

๑๖

แตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และหากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวโดยไมมีการแจงขอใชที่ราชพัสดุ
ก็ใหสิทธิการใชที่ราชพัสดุดังกลาวสิ้นสุดลง
เมื่อไดรับคําขอใชที่ราชพัสดุ ใหกรมธนารักษพิจารณาอนุญาตใหรัฐวิสาหกิจใชที่ราชพัสดุ
ดังกลาวโดยไมตองเสียคาตอบแทนตอไปไดตามความจําเปนและสมควร และเมื่อไดรับอนุญาตแลว ให
รัฐวิสาหกิจนั้นปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตใหรัฐวิสาหกิจใชที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ใหคณะกรรมการที่ราชพัสดุเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ใหไว ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
สมคิด จาตุศรีพิทักษ
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ :
กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๔๕ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการ
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตทิ ี่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ เพื่อใหเหมาะสม
กับสถานการณในปจจุบันและสอดคลองกับการแบงสวนราชการของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
และเพื่อกระจายอํานาจใหสวนภูมิภาค จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ
โดยที่ปรากฏวา ไดมีประชาชนบุกรุกที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสงวนไวแตยังไมไดใชประโยชนในทางราชการ รัฐบาลจึงมีนโยบายแกปญหาการบุกรุกที่ราช
พัสดุ โดยใหกรมธนารักษนําที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกไปจัดใหประชาชนเชาสมควรแกไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ
เนื่องจากกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให
สํานักงานธนารักษพื้นที่เปนสวนราชการในกรมธนารักษ ซึ่งอยูในบังคับบัญชาของอธิบดีกรมธนารักษ
โดยไมมีสํานักงานธนารักษจังหวัด ทําใหผูวาราชการจังหวัดไมสามารถมอบอํานาจใหสํานักงานธนา
รักษพื้นที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได จึงขาดความคลองตัวใน
การดําเนินงาน ประกอบกับสถานการณในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุใหสอดคลองกับการแบง

๑๗

สวนราชการของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง และเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ
โดยที่ในปจจุบันมีที่ราชพัสดุที่สวนราชการสงวนไวแตยังไมไดใชประโยชน สมควรจะนํามาจัดหา
ประโยชนโดยการจัดใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอื่น หรือเมื่อมีการตรวจสอบที่ราช
พัสดุแลวพบวามีที่วาง หรือมีการใชประโยชนโดยไมเหมาะสม หรือไมคุมคากับสภาพทําเลหรือภารกิจ
อันเปนเหตุใหการใชประโยชนในที่ราชพัสดุไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสมควรใหสงคืนกรมธนา
รักษเพื่อนําไปใชประโยชนในทางราชการตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความ
คุมคากวาตอไป ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดใหใชที่ราชพัสดุเพื่อจัดสวัสดิการภายในสวนราชการได และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา
ใช และจัดหาผลประโยชนในที่ราชพัสดุไดเองสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล
บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุใหมีการใชประโยชนในที่ราชพัสดุเกิดประโยชน
สูงสุดและสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

