คู่มือสำหรับกำรปฏิบัตงิ ำน
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับ กำรปกครองดูแลและบำรุงรักษำทีร่ ำชพัสดุ
และกำรใช้ ,กำรจัดหำประโยชน์ และกำรส่ งคืนที่รำชพัสดุ

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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ส่ วนจัดกำรฐำนข้ อมูล
1
สำนักงำนธนำรักษ์ พนื้ ทีน่ ครรำชสี
มำ

นิยำมศัพท์ เฉพำะตำมกฎกระทรวงกำรคลัง ฯ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิม่ เติม

“ผู้ขอใช้ ทรี่ ำชพัสดุ” หมำยถึง กระทรวงทบวง กรม องค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น หน่ วยงำนของรัฐ หรือองค์ กรอืน่ ของรัฐ ที่ขอใช้ ที่
รำชพัสดุ
“ผู้ใช้ ทรี่ ำชพัสดุ” หมำยถึง กระทรวงทบวง กรม องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น หน่ วยงำนของรัฐ หรือองค์ กรอืน่ ของรัฐ ที่เป็ นผู้ปกครองดูแล
หรือใช้ ประโยชน์ ในทีร่ ำชพัสดุ รวมถึงรัฐวิสำหกิจทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ ีสิทธิ์
ใช้ ทรี่ ำชพัสดุตำมกฎหมำย
“หนังสื อสำคัญสำหรับทีด่ นิ ” หมำยถึง หนังสื อแสดงสิ ทธิ์ในทีด่ นิ
และหนังสื อสำคัญสำหรับทีห่ ลวง ตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิ
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

2

โดย นำยศุภชั ย ตั้งวัฒนำกร

1. กำรปกครองดูแลและบำรุงรักษำทีร่ ำชพัสดุ
แยกเป็ นงำนหลัก ดังนี้
1.1 กำรจัดทำทะเบียนคุม
1.2 กำรแก้ ไขเพิม่ เติมทะเบียน
1.3 กำรเพิกถอนหรือจำหน่ ำยทะเบียน
1.4 กำรสำรวจขึน้ ทะเบียน
1.5 กำรจัดทำให้ มหี นังสื อสำคัญสำหรับที่ดิน
1.6 กำรดำเนินกำรตรวจสอบตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิ
(ยกเว้ น กำรขอออกหนังสื อสำคัญฯ)
1.7 กำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยใดๆ เกีย่ วกับที่รำชพัสดุ

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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1.1 กำรจัดทำทะเบียนคุม (กรมธนำรักษ์ )
1.1.1 ประเภททัว่ ไป อุตสำหกรรม
และสำธำรณประโยชน์

1.1.2 สิ่ งปลูกสร้ ำงของรัฐทีป่ ลูกสร้ ำง
บนที่ดนิ อืน่ ๆ ทีม่ ิใช่ ทรี่ ำชพัสดุ

ลงหมำยเลขลำดับกำรรับรำยกำร
ทีด่ ินหรือสิ่ งปลูกสร้ ำงขึน้ ทะเบียน

ลงหมำยเลขลำดับกำรรับรำยกำร
สิ่ งปลูกสร้ ำงขึน้ ทะเบียน

จัดทำลงในระบบทีร่ ำชพัสดุและ
จัดเก็บบัญชีคุมทะเบียนทีร่ ำชพัสดุแยก
เป็ นแต่ ละประเภท

จัดทำลงในระบบทีร่ ำชพัสดุและ
จัดเก็บบัญชีคุมทะเบียนทีร่ ำชพัสดุ

รับรำยกำรสิ่ งปลูกสร้ ำงขึน้ ทะเบียนทีด่ นิ หรือ
สิ่ งปลูกสร้ ำงบนทีด่ นิ แยกตำมเลขทะเบียนทีด่ นิ
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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ตัวอย่ำง กำรรับขึน้ ทะเบียนทีด่ นิ รำชพัสดุ

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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1.2 กำรแก้ ไขเพิม่ เติมทะเบียน
ผู้ใช้ ทรี่ ำชพัสดุแจ้ งเอกสำร หลักฐำน ฯ

กรมธนำรักษ์ ตรวจสอบพบ
ประสำนแจ้ งผู้ใช้ ฯ ขอข้ อมูล

ตรวจสอบและรวบรวมเอกสำรหลักฐำน
(พร้ อมแบบตรวจสอบควำมถูกต้ องของข้ อมูล หรือ
ใช้ แบบ ทร.3,ทร.04,ทร.05 ให้ หมำยเหตุ เป็ นกำรแก้ ไขเพิม่ เติมทะเบียน)

เสนอธนำรักษ์ พนื้ ที่ ฯ เพือ่ อนุมัติ
กำรแก้ไขเพิม่ เติมในระบบทะเบียนฯ

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

แจ้ งกรมธนำรักษ์
บันทึกอนุมตั ิในระบบ ฯ และหมำยเหตุในทะเบียนกลำง
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ตัวอย่ำง กำรแก้ ไขข้ อมูลในระบบงำนทะเบียนทีร่ ำชพัสดุ

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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1.3 กำรเพิกถอนหรือจำหน่ ำยทะเบียน
ส่ วนรำชกำรแจ้ งเอกสำร หลักฐำน ฯ

กรมธนำรักษ์ /สนง.ธพ.ฯ ตรวจสอบพบ
ประสำนส่ วนรำชกำร

รวบรวมและตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนต่ ำงๆ (พร้ อมสำเนำเอกสำรประกอบทั้งหมดที่เกีย่ วข้ อง)
*กรณีเป็ นสิ่งปลูกสร้ ำง

อำนำจธนำรักษ์พ้ืนที่

*กรณีที่ดนิ รำชพัสดุ

ธพ. เสนออธิบดีให้ ควำมเห็นชอบ

กรณีต้องขอ
ข้ อมูล / เอกสำรเพิม่ เติม

กรมธนำรักษ์ /สนง.ธพ.ฯ บันทึกอนุมตั ิแก้ ไขในระบบ ฯ และทะเบียนกลำง
หมำยเหตุ กำรขอควำมร่ วมมือ สนง.ธพ. ออกรังวัดตรวจสอบไม่ มีค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น

8

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

1.4 กำรสำรวจขึน้ ทะเบียน
1.4.1 ประเภททีด่ นิ รำชพัสดุและ
สิ่ งปลูกสร้ ำงบนทีด่ นิ รำชพัสดุ
1.ส่ วนรำชกำร/ธพ. รวบรวมและ
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
พร้ อมแบบ ทร.03,ทร.04
(กำรได้ มำ,เอกสำรอืน่ ที่เกีย่ วข้ อง)
ที่ดนิ -ทร.03
สิ่งปลูกสร้ ำง-ทร.04

2.จัดทำแผนทีส่ ั งเขปแสดงที่ต้ัง
และแผนที่อำณำเขต
(ระบุตำแหน่ งที่ดนิ / สิ่งปลูกสร้ ำงบนที่ดนิ )

3.ให้ ลำดับหมำยเลข
โดยระบบทะเบียนฯ

4. เสนอธนำรักษ์ พนื้ ที่ ฯ เพือ่ อนุมตั ใิ นระบบทะเบียนฯ
แจ้ งผลดำเนินกำรให้ กรมธนำรักษ์ พร้ อมทั้งผู้ใช้ ฯ
กรมธนำรักษ์ บนั ทึกอนุมตั ิในระบบ ฯ และหมำยเหตุในทะเบียนกลำง

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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ตัวอย่ำง กำรระบุตำแหน่ งสิ่ งปลูกสร้ ำงบนทีด่ นิ

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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ตัวอย่ำง กำรรับขึน้ ทะเบียนสิ่ งปลูกสร้ ำงบนทีด่ นิ รำชพัสดุ

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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1.4 กำรสำรวจขึน้ ทะเบียน (ต่ อ)
1.4.2 สิ่ งปลูกสร้ ำงของรัฐทีป่ ลูกสร้ ำง
บนที่ดนิ อืน่ ๆ ทีม่ ิใช่ ทรี่ ำชพัสดุ
1. ส่ วนรำชกำร/ธพ. รวบรวมและ
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
พร้ อมแบบ ทร.05
(สำเนำกำรได้ รับอนุญำตใช้ ที่ดนิ และ
ประเภทของที่ดนิ )

2.จัดทำแผนที่สังเขปแสดงที่ต้ัง
และแผนที่อำณำเขต
(ระบุตำแหน่ งสิ่ งปลูกสร้ ำงบนทีด่ นิ )

3.ให้ ลำดับหมำยเลข
โดยระบบทะเบียนฯ

4. เสนอธนำรักษ์ พนื้ ที่ ฯ เพือ่ อนุมตั ใิ นระบบทะเบียนฯ
แจ้ งผลดำเนินกำรให้ กรมธนำรักษ์ พร้ อมทั้งส่ วนรำชกำร
กรมธนำรักษ์ บนั ทึกอนุมตั ิในระบบ ฯ และหมำยเหตุในทะเบียนกลำง
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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ตัวอย่ำง กำรรับขึน้ ทะเบียนประเภทสิ่ งปลูกสร้ ำงของรัฐทีป่ ลูกอยู่บนทีด่ นิ อืน่ ๆทีม่ ใิ ช่ ทรี่ ำชพัสดุ

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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1.5 กำรจัดทำให้ มหี นังสื อสำคัญสำหรั บที่ดิน
1.ตรวจสอบข้ อมูลทีร่ ำชพัสดุทยี่ งั ไม่ มหี นังสื อสำคัญสำหรับทีด่ นิ พร้ อมจัดทำบัญชีฯ
2.ดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรฯและรังวัดจัดทำแผนทีอ่ ำณำเขต (งบฯ กรมธนำรักษ์ /ผู้ใช้ ฯ)
ได้ รูปแผนทีแ่ ละเนือ้ ที่

กรณีน้อยกว่ำเดิม

กรณีมำกกว่ำเดิมหรือเท่ ำเดิม
ไม่ เกินร้ อยละ2
ขอควำมเห็นชอบ
อธิบดีฯ (กทม.) / ธพ. (จังหวัด)
แจ้ งสำนักงำนที่ดนิ ฯ ประมำณกำร

*-อำนำจตำมกฎกระทรวงฯ ข้ อ 7 , 11
- คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 257/2549 (1พ.ค.2549)

เกินร้ อยละ2

ผส.กทม.หรือ ธพ. ให้ ควำมเห็น (ถ้ ำไม่ มีหนังสือสำคัญฯ) /
ตั้งกรรมกำรสอบข้ อเท็จจริง (ถ้ ำมีหนังสือสำคัญฯ)
เห็นชอบ

ขอควำมเห็นชอบอธิบดี

แจ้ งกรมธนำรักษ์ ขอจัดสรรงบเงินประมำณ

ยืน่ ขอรังวัดต่ อสำนักงำนที่ดนิ ฯ
*กรณีมีกำรขอออกหนังสื อสำคัญฯ มำแต่ เดิม / ค้ ำงดำเนินกำรฯ
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

แจ้ งข้ ำงเคียง ผู้ใช้ ประโยชน์ ตำมหมำยนัดรังวัด
นำรังวัดพร้ อมผู้ใช้ ฯ

แจ้ ง สนง.ทีด่ ิน
ดำเนินกำรต่ อ

รำยงำนผล,รอรับหนังสือสำคั14ญฯ

1.6 กำรดำเนินกำรตรวจสอบตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิ
ยกเว้ น กำรออกหนังสื อสำคัญสำหรับที่หลวง
1.6.1 กำรตรวจสอบทีร่ ำชพัสดุ
เช่ น กำรสอบเขต กำรทำแผนทีพ่ พิ ำทฯลฯ
*-อำนำจตำมกฎกระทรวงฯ ข้ อ 8 , 11 (1)
- คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 257/2549 (1พ.ค.2549)

1. ดำเนินกำรตรวจสอบฯทำแผนที่

2. ขอควำมเห็นชอบให้ ใช้ เนือ้ ที่ อำณำเขต
กรณีมำกกว่ำเดิมหรือเท่ ำเดิม
ไม่ เกินร้ อยละ2

ขอควำมเห็นชอบ
อธิบดีกรมธนำรักษ์

กรณีน้อยกว่ำเดิม
เกินร้ อยละ2

ผส.กทม.หรือ ธพ. ให้ ควำมเห็น (ถ้ ำไม่ มหี นังสื อสำคัญฯ) / ตั้งกรรมกำรสอบ
ข้ อเท็จจริง (ถ้ ำมีหนังสื อสำคัญฯ) เพือ่ แจ้ งขอควำมเห็นชอบจำกกรมธนำรักษ์

ยืน่ ขอรังวัดพร้ อมเอกสำรต่ อสำนักงำนที่ดนิ ฯ
แจ้ งข้ ำงเคียง ผู้ใช้ ประโยชน์ ตำมหมำยนัดรังวัด
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

นำรังวัดพร้ อมผู้ใช้ ประโยชน์

รอผลกำรรังวัดฯ ก่อนรำยงำนผล
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1.6 กำรดำเนินกำรตรวจสอบตำมประมวลกฎหมำยที่ดนิ ยกเว้น กำรออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ต่ อ)

1.6.2 กำรระวังชี้แนวเขต ฯ
*-อำนำจตำมกฎกระทรวงฯ ข้ อ 11 (1)
- คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 257/2549 (1พ.ค.2549)

1. รับหมำยแจ้ งข้ ำงเคียงจำก สนง.ทีด่ นิ ฯ
2. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทีร่ ำชพัสดุ
3. ร่ วมนำชี้พร้ อมผู้ใช้ ฯ
โดยยึดตำมหนังสื อสำคัญ ฯ หรือ
ตำมผลกำรสำรวจรังวัดทีร่ ำชพัสดุ หรือ
ทีด่ นิ แปลงข้ ำงเคียงเป็ นโฉนดแผนทีช่ ้ ั น 1 , 2
โดยไม่ รุกลำ้ ทีร่ ำชพัสดุ
ก่ อนลงนำมรับรอง หรือ
ขอคัดค้ ำนกำรรังวัด (กรณีรุกลำ้ ทีร่ ำชพัสดุ)
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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1.7 กำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยใดๆ เกีย่ วกับที่รำชพัสดุ
1.7.1 กำรทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิ ทธิ์
อสั งหำริมทรัพย์ (บริจำค ซื้อเงินงบฯ)
1. ตรวจสอบหลักฐำนเอกสำร

*-อำนำจตำมกฎกระทรวงฯ ข้ อ 11 (1)
- คำสั่งกรมธนำรักษ์ ที่ 257/2549 (1พ.ค.2549)

กรณีเอกสำรไม่ ครบให้ ขอเพิม่

2. รวบรวมเอกสำร
มีเงือ่ นไข/ มีภำระผูกผัน
* เอกสำรประกอบ
-หนังสือมอบอำนำจฯ
-สำเนำบัตรอธิบดี/ธนำรักษ์ พนื้ ที่
-สำเนำคำสั่งกรมธนำรักษ์
ที่ 257/2549 ลว.1พ.ค.2549
-อืน่ ๆ ประกอบสำนวนฯ

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

ขอควำมเห็นชอบอธิบดี ฯ
ก่อนจดทะเบียนนิติกรรมฯ

ไม่ มีเงือ่ นไข/ไม่ มีภำระผูกผัน
เสนออธิบดีหรือธนำรักษ์ พนื้ ทีฯ่ เพือ่ ดำเนินกำร
จดทะเบียนนิติกรรมรับโอนกรรมสิ ทธิ์

นำขึน้ ทะเบียนที่รำชพัสดุ ตำมเอกสำรหลักฐำน และแบบ ทร.01
(พร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง ถ้ ำมี ตำมแบบ ทร.02)
แจ้ งผลดำเนินกำรให้ กรมธนำรักษ์
พร้ อมทั้งส่ วนรำชกำร

กรมธนำรักษ์ บันทึกอนุมตั ิในระบบ ฯ
และหมำยเหตุในทะเบียนกลำง
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1.7 กำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยใดๆ เกีย่ วกับทีร่ ำชพัสดุ (ต่ อ)

1.7.2 กำรดำเนินคดีเกีย่ วกับที่รำชพัสดุ
17.1.1 กรณี คดีอำญำ (กระทำซึ่งหน้ ำ/พบเห็น)

*อำนำจตำมกฎกระทรวงฯ ข้ อ 11 (2)

1. ผู้ใช้ ฯ (หรือ ธพ.) ร้ องทุกข์ กล่ำวโทษผู้กระทำต่ อพนักงำนสอบสวน
เจ้ ำของท้ องทีโ่ ดยทันทีก่อนประสำนกรมธนำรักษ์ หรือธนำรักษ์ พนื้ ที่

กรณี ผู้ใช้ ฯ แจ้ งควำมเองก่อน
ผู้ใช้ ฯ แจ้ งพร้ อมเอกสำรหลักฐำนให้ ธพ.ฯ

2. ธพ. ตรวจสอบรวบรวมเอกสำรหลักฐำนพร้ อม
สรุปลำดับข้ อเท็จจริง ให้ ผ้วู ่ำรำชกำรจังหวัด

3. จัดทำหนังสื อให้ ผู้ว่ำลงนำมแจ้ งดำเนินคดี หรือ
หนังสื อมอบอำนำจให้ ผู้ใช้ ฯ แจ้ งพนักงำนสอบสวนให้ ดำนินคดีกบั
ผู้กระทำผิด พร้ อมส่ งมอบเอกสำรหลักฐำนประกอบ

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

* เอกสำรประกอบ
-หนังสื อมอบอำนำจฯ
-สำเนำบัตรผู้ว่ำรำชกำร
-สำเนำคำสั่ งแต่ งตั้งผู้ว่ำฯ
-สำเนำคำสั่ งกรมธนำรักษ์
ที่ 258/2549 ลว.1พ.ค.2549
-อืน่ ๆ ประกอบสำนวนฯ
เช่ น กรณี ส่ งให้ อยั กำรฟ้อง
ต่ อ ต้ องใช้ ใบแต่ งตั้ง
ทนำยควำม 2 ฉบับ (ใบว่ำง)
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1.7 กำรดำเนินกำรทำงกฎหมำยใดๆ เกีย่ วกับทีร่ ำชพัสดุ (ต่ อ)

1.7.2 กำรดำเนินคดีเกีย่ วกับที่รำชพัสดุ
1.7.2.2 กรณี คดีแพ่ง

*อำนำจตำมกฎกระทรวงฯ ข้ อ 11 (2)

ผู้ใช้ ฯ แจ้ งพร้ อมเอกสำรหลักฐำนให้ ธพ.ฯ

1. ตรวจสอบรวบรวมเอกสำรหลักฐำนและข้ อเท็จจริง
2. สรุปและลำดับข้ อเท็จจริงจำกพยำนหลักฐำน
* เอกสำรประกอบ
-หนังสื อมอบอำนำจฯ
-สำเนำบัตรผู้ว่ำรำชกำร
-สำเนำคำสั่ งแต่ งตั้งผู้ว่ำฯ
-สำเนำคำสั่ งกรมธนำรักษ์
ที่ 258/2549 ลว.1พ.ค.2549
-อืน่ ๆ ประกอบสำนวนฯ
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

3. รวบรวมเอกสำรหลักฐำนเสนอผู้มีอำนำจลงนำม
ในใบแต่ งตั้งทนำยควำม (2 ฉบับเอกสำรยังไม่ ต้องระบุข้อควำม
แจ้ งข้ อกล่ำวหำ) และทำหนังสือถึงอัยกำรจังหวัด
(ซึ่งจะเป็ นผู้ระบุข้อควำมในใบแต่ งตั้งฯ เอง)

ประสำนติดตำมผลกำรดำเนินกำรเป็ นระยะและ
รำยงำนให้ กรมธนำรักษ์ ทรำบ

เพือ่ ให้ อยั กำร
พิจำรณำให้ ควำมเห็น
ก่อนว่ำมีหลักฐำน
เพียงพอในกำร
ดำเนินคดีหรือไม่
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2. กำรใช้ ,กำรจัดหำประโยชน์ และ
กำรส่ งคืนทีร่ ำชพัสดุ
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

โดย นำยศุภชั ย ตั้งวัฒนำกร
ส่ วนจัดกำรฐำนข้ อมูล
20
สำนักงำนธนำรักษ์ พนื้ ทีน่ ครรำชสี
มำ

2. เรื่องกำรใช้ ,กำรจัดหำประโยชน์ และกำรส่ งคืนที่รำชพัสดุ
2.1 กำรใช้ ทรี่ ำชพัสดุ
2.1.1 กำรขอใช้
2.1.2 กำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ ประโยชน์ ในทำงรำชกำรอย่ ำงอื่น
2.1.3 หน้ ำทีก่ ำรดูแลและบำรุงรักษำทีร่ ำชพัสดุ
2.1.4 กำรรื้อถอนอำคำรหรือสิ่ งปลูกสร้ ำง
2.1.5 กำรขอตัดต้ นไม้ ขุดดิน หรือ ทีเ่ ป็ นกำรเปลีย่ นแปลงสภำพ
2.1.6 กำรอนุญำตให้ นำวัสดุไปใช้ และกำรจำหน่ ำยวัสดุ
หมำยเหตุ กำรขอควำมร่ วมมือ สนง.ธพ. ออกรังวัดตรวจสอบไม่ มีค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น
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สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์ โดย นำยศุภชั ย ตั้งวัฒนำกร

2. เรื่องกำรใช้ ,กำรจัดหำประโยชน์ และกำรส่ งคืนทีร่ ำชพัสดุ (ต่ อ)

2.2 กำรจัดหำประโยชน์
2.2.1 กำรจัดให้ เช่ ำ
2.2.2 กำรปลูกสร้ ำงอำคำรเพือ่ ยกกรรมสิ ทธิ์ให้ กค.
2.2.3 ผู้ใช้ ฯ นอกจำก สถำบันอุดมศึกษำในสั งกัดทบวง ม.
2.2.4 ผู้ใช้ ฯ ทีเ่ ป็ นสถำบันอุดมศึกษำในสั งกัดทบวง ม.
2.3 กำรส่ งคืนทีร่ ำชพัสดุ
2.3.1 ผู้ใช้ ฯ ส่ งคืนทีร่ ำชพัสดุ
2.3.2 กำรแจ้ งให้ ผ้ ูใช้ ฯ ส่ งคืนทีร่ ำชพัสดุ
2.3.3 กำรส่ งคืนทีร่ ำชพัสดุทมี่ ผี ้ ูบุกรุกหรือมีผ้ ูละเมิด
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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2.1 กำรใช้ ทรี่ ำชพัสดุ
2.1.1 กำรขอใช้
กรณี เป็ นอำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
(ตำมมำตรฐำน)
1. กำรขอใช้ ชั่วครำว กรณีเร่ งด่ วนเพือ่ กำรป้ องกันบรรเทำสำธำรณภัย
2. กำรขอใช้ เพือ่ ก่ อสร้ ำงทีท่ ำกำรหรือบ้ ำนพักหรือกิจกำรสำธำรณูปโภคตำมหลักเกณฑ์ กรมธนำรักษ์
2.1 บ้ ำนพักข้ ำรำชกำร ระดับ 1-4 ไม่ เกิน 50 ตำรำงวำ, ระดับ 5-6 ไม่ เกิน 100 ตำรำงวำ,
ระดับ 7-8 ไม่ เกิน 150 ตำรำงวำ, ระดับ 9-10 ไม่ เกิน 200 ตำรำงวำ
2.2 ทีท่ ำกำร เช่ น สำนักงำน ศูนย์ เด็กเล็ก ฯลฯ ไม่ เกิน 1 ไร่
2.3 กิจกำรสำธำรณูปโภค เช่ น ขยำยถนน ตัดถนนใหม่ ปักเสำ พำดสำยไฟฟ้ ำ วำงท่ อประปำ เป็ นต้ น
*แต่ ต้องหมำยเหตุตำมข้ อ 1.2*

หมำยเหตุ กำรขอควำมร่ วมมือ สนง.ธพ. ออกรังวัดตรวจสอบไม่ มคี ่ ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น
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สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

2.1.1 กำรขอใช้ (ต่ อ)

แนวปฏิบัตกิ ำรขอใช้ ตำมมำตรฐำน

1.ส่ งแบบทบ.4 พร้ อมเอกสำรประกอบ ฯ ให้ สนง.ธพ. ตรวจสอบ
* 2. หำกไม่ ครบถ้ วนประสำนขอเอกสำรประกอบจำกผู้ขอใช้ ฯ เพิม่ เติม
ไม่ มีผ้ใู ช้ ประโยชน์ เดิม

**หำกมีผ้ใู ช้ ฯ เดิมต้ องได้ รับควำมยินยอมก่อน

3. จัดทำแผนที่ พิจำรณำควำมเหมำะสม ตำมมำตรฐำนกรมธนำรักษ์
4. ให้ ควำมเห็นเสนอผู้ว่ำฯ เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ิ
พร้ อมลงนำมแจ้ งผู้ขอใช้ ฯ มำรับทรำบและรับหนังสื ออนุญำต
5. จัดทำบันทึกรับทรำบแนวเขตฯ (เงือ่ นไขฯ) และหนังสื ออนุญำตให้ ใช้ ทรี่ ำชพัสดุ
6. บันทึกลงในระบบงำนทีร่ ำชพัสดุ พร้ อมจัดส่ งเอกสำรให้ กรมธนำรักษ์ ทรำบ

7.กรมธนำรักษ์ บนั ทึกอนุมตั ิในระบบ ฯ และหมำยเหตุในทะเบียนกลำง

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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2.1.1 กำรขอใช้ (ต่ อ)

* 2. หำกไม่ ครบถ้ วนประสำนขอเอกสำรประกอบจำกผู้ขอใช้ ฯ เพิม่ เติม ได้ แก่
2.1 แบบขอใช้ ทรี่ ำชพัสดุ (ทบ.4) กรอกให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ลงนำมโดย
ผู้มีอำนำจ
2.2 รำยละเอียดโครงกำรที่จะขอใช้ ฯ
2.3 แผนผังแสดงกำรขอใช้ ฯ มีมำตรำส่ วนถูกต้ อง จัดทำโดยผู้มีควำมรู้
หรือมีคุณวุฒิ เช่ น วิศวกร สถำปนิก ผู้ปฏิบัติงำนด้ ำนคณะโยธำ ฯลฯ
2.4 หลักฐำนแสดงกำรได้ รับอนุมัติงบประมำณ หรือ คำขอตั้งงบประมำณ
2.5 แผนผังกำรใช้ ประโยชน์ ทรี่ ำชพัสดุและบริเวณข้ ำงเคียง
2.6 แผนทีส่ ั งเขประยะห่ ำงสถำนทีส่ ำคัญต่ ำงๆ
**กรณีมีผู้ใช้ ฯ อยู่ก่อน ต้ องมีสำเนำหนังสื อยินยอมจำกผู้ใช้ ฯ เดิม
*** ตำมหนังสื อกรมธนำรักษ์ ที่ กค 0407/ ว121 ลว. 14 ก.พ.2537

หมำยเหตุ กำรขอควำมร่ วมมือ สนง.ธพ. ออกรังวัดตรวจสอบไม่ มคี ่ ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น
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สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

2.1.1 กำรขอใช้ (ต่ อ)

กำรขอใช้ เกินมำตรฐำน
1.ส่ งแบบทบ.4 พร้ อมเอกสำรประกอบ ฯ ให้ กรมฯ/สนง.ธพ. ตรวจสอบ
* 2. หำกไม่ ครบถ้ วนประสำนขอเอกสำรประกอบจำกผู้ขอใช้ ฯ เพิม่ เติม

**หำกมีผ้ใู ช้ ฯ เดิม
ต้ องได้ รับควำมยินยอมก่ อน

3. จัดทำแผนที่ พิจำรณำควำมเหมำะสม เนือ้ ทีท่ ี่ขอใช้ ฯ, จัดทำแบบ ทบ.5
4. ให้ ควำมเห็นเสนอผู้ว่ำฯ เพือ่ พิจำรณำลงนำมในแบบ ทบ.5
และแจ้ งกรมธนำรักษ์ เพือ่ พิจำรณำ
5. เมือ่ กรมธนำรักษ์ อนุญำตแล้ ว จะจัดทำบันทึกรับทรำบแนวเขตฯ
(เงือ่ นไขฯ)และหนังสื ออนุญำตให้ ใช้ ทรี่ ำชพัสดุ พร้ อมแจ้ งผู้ขอใช้ ฯ
6. บันทึกลงในระบบงำนทีร่ ำชพัสดุ พร้ อมจัดส่ งเอกสำรให้ กรมธนำรักษ์ ทรำบ

7.กรมธนำรักษ์ บนั ทึกอนุมตั ิในระบบ ฯ และหมำยเหตุในทะเบียนกลำง

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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กำรใช้ ทรี่ ำชพัสดุ (ต่ อ)

2.1.2 กำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ ประโยชน์ ในทำงรำชกำรอย่ ำงอื่น
1. รับคำร้ อง/ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรขอเปลีย่ นแปลงกำรใช้ ฯ
* 2. หำกไม่ ครบถ้ วนประสำนขอเอกสำรประกอบจำกผู้ขอใช้ ฯ เพิม่ เติม

ขอเหตุผล, ควำมจำเป็ น
ควำมเหมำะสมเพิม่ เติม

3. จัดทำแผนที่ ตำมเนือ้ ทีท่ ี่ขอเปลีย่ นแปลงฯ พิจำรณำควำมเหมำะสม
4. ให้ ควำมเห็นเสนออธิบดีหรือผู้ว่ำฯ เพือ่ พิจำรณำอนุญำต
และลงนำมแจ้ งผู้ใช้ ฯ
6. บันทึกลงในระบบงำนทีร่ ำชพัสดุ พร้ อมจัดส่ งเอกสำรให้ กรมธนำรักษ์ ทรำบ

7.กรมธนำรักษ์ บนั ทึกอนุมตั ิในระบบ ฯ และหมำยเหตุในทะเบียนกลำง

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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กำรใช้ ทรี่ ำชพัสดุ (ต่ อ

2.1.3 หน้ ำทีก่ ำรดูแลและบำรุงรักษำทีร่ ำชพัสดุ
1. ผู้ใช้ ฯ มีหน้ ำทีด่ ูแลบำรุงรักษำทีร่ ำชพัสดุ อย่ ำงเช่ นวิญญูชนจะพึงรักษำทรัพย์ สินของตนเอง
2. แต่ งตั้งเจ้ ำหน้ ำทีภ่ ำยในหน่ วยงำนของผู้ใช้ ฯ มีหน้ ำทีร่ ับผิดชอบโดยตรงในกำรปฏิบตั ิงำนเกีย่ วกับทีร่ ำชพัสดุ
3. ผู้ใช้ ฯ มีหน้ ำทีจ่ ัดทำทะเบียนทีร่ ำชพัสดุให้ ถูกต้ องและเป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ หำกตรวจพบว่ ำไม่ เป็ น
ปัจจุบนั ขอให้ รีบดำเนินกำรทันที

4. ผู้ใช้ ฯ มีหน้ ำทีร่ ำยงำนตำมข้ อ 3 อย่ ำงน้ อยปี ละ 1 ครั้ง ตำมแบบกรมธนำรักษ์ (ธร.3801)
5. หำกพบว่ ำมีกำรบุกรุกทีร่ ำชพัสดุในส่ วนของผู้ใช้ ฯ ให้ รีบประสำนงำนกับ สนง.ธนำรักษ์ พนื้ ที่ ฯ
เพือ่ ร่ วมกันแก้ ไขปัญหำอย่ ำงใกล้ ชิด พร้ อมแจ้ งรำยละเอียดกำรบุกรุ ก
*** กำรปฏิบตั ิข้ำงต้ น เป็ นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 27 ธ.ค. 2537 เห็นชอบตำม มำตรกำรที่
คณะกรรมกำรป้ องกันกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ (ป.ป.ป.) เสนอ (หนังสื อกรมธนำรักษ์ ด่วนทีส่ ุ ด
ที่ กค 0407/ว90 ลว. 7 ก.พ.2538 เรื่อง กำรปฎิบัตติ ำมมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับมำตรกำรของคณะกรรมกำร ป.ป.ป.
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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กำรใช้ ทรี่ ำชพัสดุ (ต่ อ)

2.1.4 กำรรื้อถอนอำคำรหรือสิ่ งปลูกสร้ ำง
ต้ องขออนุญำตรื้อถอน

กรณีไม่ ต้องขออนุญำตรื้อถอน
1. ก่ อสร้ ำงมำเกิน 25 ปี
2. ชำรุดจนใช้ ในรำชกำรไม่ ได้
3. ทีเ่ กีย่ วกับควำมลับทำงรำชกำร
4. ทีต่ ้ังอำคำรเดิมได้ รับงบประมำณ
สร้ ำงใหม่ ทดแทน
ส่ งเอกสำรแจ้ งธนำรักษ์ พนื้ ที่ฯ(ทบ.11)

ธนำรักษ์ พนื้ ที่ ฯ พิจำรณำ
ทำหนังสื อแจ้ งผู้ใช้ ฯ

นอกเหนือจำก 1-4

จัดส่ งเอกสำรประกอบ (ทบ.2,ทบ.3)
แจ้ งขออนุญำตรื้อถอน ต่ อผู้ว่ำฯ

ตั้งคณะกรรมกำรฯ
กำรรื้อถอน
กรณีแจ้ ง(ครำวเดียว)
-ขออนุญำตใช้ วสั ดุฯ

*กำหนดเงือ่ นไขฯ

บนที่รำชฯ-ทบ.2
บนที่ดนิ อืน่ ฯทบ.3
อธิบดี/ธพ. อนุญำต
(กรณีขอใช้ วสั ดุฯ)

กรณีขอจำหน่ ำยวัสดุฯ

ทำหนังสื อแจ้ งผู้ใช้ ฯ
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

**กรณีมีคณ
ุ ค่ าทางประวัติศาสตร์ ฯ ทีค่ วรอนุรักษ์ไว้ การรื้อฯ /ขอรื้อฯ ต้ องตั้งกรรมการ ฯ ไม่ น้อยกว่ า 3 คน
29
และต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกีย่ วข้ องก่ อน เช่ น กฎหมายผังเมือง กฎหมายกรมศิลปากร เป็ นต้ น

กำรใช้ ทรี่ ำชพัสดุ (ต่ อ)
2.1.4 กำรรื้อถอนอำคำรหรือสิ่ งปลูกสร้ ำง (ต่ อ)

*กำรกำหนดเงือ่ นไข กรณี ขออนุญำตรื้อถอน
1. ให้ ต้งั คณะกรรมกำรจำนวนไม่ น้อยกว่ ำ 3 คน เพือ่ ตรวจนับและควบคุมกำรใช้ วสั ดุที่รื้อถอน
2. ให้ จัดทำบัญชีคุมยอดวัสดุ ฯ มีจำนวนเท่ ำใด นำไปใช้ ประโยชน์ เท่ ำใด และคงเหลือเท่ ำใด
3. ต้ องไม่ นำวัสดุทไี่ ด้ จำกกำรรื้อถอนไปสมทบกับงบประมำณ ฯ สร้ ำงอำคำรใหม่ เว้ นแต่ ได้ รับ
อนุมตั จิ ำกสำนักงบประมำณ
4. หำกมีวสั ดุคงเหลือจำกกำรใช้ ประโยชน์ ให้ นำออกประมูลขำย โดยจะต้ องมีกรรมกำรอย่ ำง
น้ อย 1 คน เป็ นผู้ทมี่ คี วำมชำนำญกำรหรือมีควำมรู้ เกีย่ วกับกำรประเมินรำคำวัสดุน้ัน และ
นำเงินส่ งคลังเป็ นรำยได้ ของกรมธนำรักษ์ ฯ
5. กำรนำวัสดุทไี่ ด้ มำจำกทีร่ ำชพัสดุไปใช้ เพือ่ ประโยชน์ แก่ ทำงรำชกำรจะต้ องเป็ นกำรนำไปใช้
ใน 2 กรณี คือ กำรสร้ ำงอำคำรหรือสิ่ งปลูกสร้ ำงซึ่งต้ องนำส่ งขึน้ ทะเบียนทีร่ ำชพัสดุ หรือ
จัดทำเป็ นวัสดุ อุปกรณ์ ต่ำงๆ ทีใ่ ช้ ประโยชน์ แก่ ทำงรำชกำร เช่ น โต๊ ะ เก้ ำอี้ เป็ นต้ น และวัสดุ
อุปกรณ์ น้ันต้ องลงบัญชีหรือทะเบียนเพือ่ ควบคุมพัสดุตำมระเบียบสำนักนำยก ฯ
6. เมือ่ นำวัสดุทไี่ ด้ จำกกำรรื้อถอนไปใช้ ประโยชน์ แล้ ว ให้ แจ้ งสำนักงำนธนำรักษ์ พนื้ ที่ ฯ พร้ อม
30
เอกสำรประกอบด้ วย
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

กำรใช้ ทรี่ ำชพัสดุ (ต่ อ)

2.1.5 กำรขอตัดต้ นไม้ ขุดดิน หรือ ทีเ่ ป็ นกำรเปลีย่ นแปลงสภำพ
กรณีต้องขออนุญำต

กรณีไม่ ต้องขออนุญำต
1.กำรดำเนินกำรอย่ ำงเช่ นวิญญูชนจะพึง
รักษำทรัพย์ สินของตนเองโดยสุ จริตเท่ำนั้น
เช่ น ตัดแต่ งกิง่ ถมดิน ไม้ ล้มลุกขนำดเล็ก
*แต่ ต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
แจ้ งธนำรักษ์ พนื้ ทีฯ่ เพือ่ ทรำบ
แจ้ งผู้ใช้ ฯ (มอบอำนำจฯ ขอฯ ป่ ำไม้ *)

แจ้ งสำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ ำไม้
(*กรณีเป็ นไม้ หวงห้ ำม)

-กฎหมำยป่ ำไม้
-กฎหมำยท้ องถิ่น
-กฎหมำยสิ่ งแวดล้อม
ฯลฯ

นอกจำก 1. เช่ น ต้ นไม้ ยนื ต้ นขนำดใหญ่
มีผลกระทบต่ อชุมชน ไม้ หวงห้ ำม
กำรดำเนินกำรเพือ่ ขอใช้ หรือจำหน่ ำย
กำรขุดดินนำออกจำกเขตที่ดนิ
กำรทำให้ สภำพที่รำชพัสดุเสียหำย เป็ นต้ น

ส่ งเอกสำรประกอบ (รูปภำพ มติฯ) กำรขออนุญำต
ผ่ำน ผู้บังคับบัญชำ/หน่ วยเหนือ/จังหวัด
แล้วจึงแจ้ งขอฯ ผ่ำนธนำรักษ์ พนื้ ที่ฯ

รวบรวมเอกสำร
ให้ ควำมเห็นเสนอ อธิบดี / ผู้ว่ำฯ
เพือ่ พิจำรณำอนุญำต

หำกไม่ ครบถ้ วน
ขอเอกสำรเพิม่ เติม

ออกตรวจสอบ
เพิม่ เติม(มีข้อสงสั ย)

แผนที่ประกอบและ
*กำหนดเงือ่ นไขฯ

**กรณีทาให้ เสียหายทางประวัติศาสตร์ ฯ ทีค่ วรอนุรักษ์ไว้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง้้ วย
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เช่ น กฎหมายผังเมือง กฎหมายกรมศิลปากร เป็ นต้ น**
โดย นำยศุภชั ย ตั้งวัฒนำกร

ตัวอย่ำง กำรแจ้ งขออนุญำตตัดต้ นไม้ ในที่รำชพัสดุ

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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กำรใช้ ทรี่ ำชพัสดุ (ต่ อ)
2.1.5 กำรขอตัดต้ นไม้ ขุดดิน หรือ ทีเ่ ป็ นกำรเปลีย่ นแปลงสภำพ (ต่ อ)
*กำรกำหนดเงือ่ นไข กรณี ขอเปลีย่ นแปลงสภำพทีร่ ำชพัสดุ (ตัวอย่ ำงกำรขอตัดต้ นไม้ )
1. ให้ ต้ังคณะกรรมกำรจำนวนไม่ น้อยกว่ ำ 3 คน เพือ่ ตรวจนับและควบคุมกำรใช้ วสั ดุ
2. ให้ จัดทำบัญชีคุมวัสดุว่ำมีจำนวนเท่ ำใด นำไปใช้ ประโยชน์ เท่ ำใด และคงเหลือเท่ ำใด
3. ต้ องไม่ นำต้ นไม้ ทตี่ ัดไปสมทบกับงบประมำณทีไ่ ด้ รับเป็ นค่ ำก่ อสร้ ำงอำคำรใหม่ เว้ นแต่ ได้ รับอนุมตั ิจำก
สำนักงบประมำณแล้ ว หำกมิได้ รับอนุมตั ิ จะต้ องนำวัสดุทไี่ ด้ ออกประมูลขำยนำเงินส่ งคลังเป็ นรำยได้ ของ
กรมธนำรักษ์ ประเภทค่ ำขำยทีด่ นิ และอำคำรรำชพัสดุ
4. หำกมีวสั ดุคงเหลือจำกกำรใช้ ประโยชน์ ให้ นำออกประมูลขำย โดยกำรประเมินมูลค่ ำวัสดุทจี่ ะจำหน่ ำย
จะต้ องมีกรรมกำรอย่ ำงน้ อย 1 คน เป็ นผู้ทมี่ คี วำมชำนำญกำรหรือมีควำมรู้เกีย่ วกับกำรประเมินรำคำวัสดุน้ัน
เมือ่ ประมูลแล้ ว ขอให้ นำเงินส่ งคลังเป็ นรำยได้ ของกรมธนำรักษ์ (สนง.ธนำรักษ์ พนื้ ทีฯ่ ) ประเภทค่ ำขำยทีด่ นิ
และอำคำรรำชพัสดุ
5. กำรนำวัสดุหรือต้ นไม้ ทไี่ ด้ มำจำกทีร่ ำชพัสดุไปใช้ เพือ่ ประโยชน์ แก่ ทำงรำชกำรจะต้ องเป็ นกำรนำไปใช้ ใน 2
กรณี คือ กำรสร้ ำงอำคำรหรือสิ่ งปลูกสร้ ำงซึ่งต้ องนำส่ งขึน้ ทะเบียนทีร่ ำชพัสดุ หรือ จัดทำเป็ นวัสดุ อุปกรณ์
ต่ ำงๆ ทีใ่ ช้ ประโยชน์ แก่ ทำงรำชกำร เช่ น โต๊ ะ เก้ ำอี้ เป็ นต้ น และวัสดุ อุปกรณ์ น้ ันต้ องลงบัญชีหรือทะเบียนเพือ่
ควบคุมพัสดุตำมระเบียบสำนักนำยก ฯ (หรือระเบียบอืน่ ทีก่ ฎหมำยกำหนด)
6. หำกมีกำรนำวัสดุทไี่ ด้ จำกกำรรื้อถอนไปใช้ ประโยชน์ แล้ ว ให้ แจ้ งสำนักงำนธนำรักษ์ พนื้ ที่ ฯ พร้ อมเอกสำร
7. เพือ่ เป็ นกำรรักษำสมดุลของธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม ควรปลูกไม้ ยนื ต้ นพันธุ์อนื่ ๆ เพือ่ ทดแทนในบริเวณที่
33
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จะไม่ ก่อให้ เกิดปัญหำต่ ำง ๆ ขึน้ ในอนำคต

กำรใช้ ทรี่ ำชพัสดุ (ต่ อ

2.1.6 กำรอนุญำตให้ นำวัสดุไปใช้ และกำรจำหน่ ำยวัสดุ

- กำรอนุญำตให้ นำวัสดุไปใช้
1.1 เพือ่ ประโยชน์ แก่ทำงรำชกำรจะต้ องเป็ นกำรนำไปใช้ ใน 2 กรณี คือ
ก. กำรสร้ ำงอำคำรหรือสิ่ งปลูกสร้ ำงซึ่งต้ องนำส่ งขึน้ ทะเบียนทีร่ ำชพัสดุ หรือ
นำไปปรับปรุ งอำคำรรำชพัสดุต้องแจ้ งขอแก้ ไขเพิม่ เติมทะเบียน
ข. จัดทำเป็ นวัสดุ อุปกรณ์ ต่ำงๆ ทีใ่ ช้ ประโยชน์ แก่ ทำงรำชกำร เช่ น โต๊ ะ เก้ำอี้ เป็ นต้ น
และวัสดุอุปกรณ์ น้ันต้ องลงบัญชีหรือทะเบียนเพือ่ ควบคุมพัสดุตำมระเบียบ
สำนักนำยก ฯ (หรือระเบียบอืน่ ที่กฎหมำยกำหนด)
1.2 เพือ่ สำธำรณประโยชน์ หรือ สำธำรณกุศล จะพิจำรณำเป็ นแต่ ละกรณี
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
- กำรจำหน่ ำยวัสดุ
ให้นำออกประมูลขำย โดยกำรประเมินมูลค่ำวัสดุทจี่ ะจำหน่ ำยจะต้ องมีกรรมกำรอย่ ำงน้ อย
1 คน เป็ นผู้ทมี่ คี วำมชำนำญกำรหรือมีควำมรู้ เกีย่ วกับกำรประเมินรำคำวัสดุน้ัน
เมือ่ ประมูลแล้ ว ให้ นำเงินส่ งคลังเป็ นรำยได้ ของกรมธนำรักษ์ (หรือสนง.ธนำรักษ์ พนื้ ที่ฯ)
34
ประเภทค่ ำขำยทีด่ นิ และอำคำรรำชพัสดุ
โดย นำยศุภชั ย ตั้งวัฒนำกร

ตัวอย่ำง กำรนำเงินส่ งคลังเป็ นรำยได้ ของกรมธนำรักษ์ (สนง.ธนำรักษ์ พนื้ ที่ฯ)
ประเภทค่ ำขำยทีด่ นิ และอำคำรรำชพัสดุ รหัสรำยได้ 602 รหัสหน่ วยงำน 03003 (300300042)

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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2.2 กำรจัดหำประโยชน์
2.2.1 กำรจัดให้ เช่ ำ
1) ทีร่ ำชพัสดุทไี่ ม่ ได้ ใช้ ประโยชน์ หรือไม่ ได้ สงวนไว้ ใช้ ประโยชน์ ทำงรำชกำร สำมำรถนำมำ
จัดให้ เช่ ำได้ ดังนี้ 1.1 กำรเช่ ำทีด่ นิ ผู้เช่ ำใช้ เป็ นทีอ่ ยู่อำศัย, 1.2 ผู้เช่ ำใช้ ทดี่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม,
1.3 เช่ ำเพือ่ ปลูกสร้ ำงอำคำรยกกรรมสิ ทธิ์ให้ กค. , 1.4 เช่ ำที่ดนิ เพือ่ ประโยชน์ อย่ำงอืน่
และ 1.5 กำรเช่ ำอำคำรซึ่งเป็ นที่รำชพัสดุ
2) กำรจัดให้ เช่ ำ กำรใช้ สิทธิตำมสั ญญำเช่ ำ และกำรบอกเลิกสั ญญำเช่ ำ
ผู้ว่ำ ฯ สำมำรถดำเนินกำรได้ ในกรณี
- กำรเช่ ำทีด่ นิ ผู้ใช้ ใช้ เป็ นทีอ่ ยู่อำศัยและเช่ ำทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม กำหนดไม่ เกิน 3 ปี
หำกเกิน 3 ปี จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกกรมธนำรักษ์
- นอกนั้น ต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกกรมธนำรักษ์
3) ทีร่ ำชพัสดุทสี่ งวนไว้ แต่ ยงั ไม่ ได้ ใช้ ประโยชน์ ทำงรำชกำร สำมำรถนำมำจัดให้ เช่ ำได้ คือ
3.1 ตำมข้ อ 1.1-1.5 เป็ นแบบกำรเช่ ำชั่วครำว
3.2 จัดให้ เช่ ำระยะยำวได้ เฉพำะ ข้ อ 1.1,1.2,1.4และ1.5 แต่ ต้องเป็ นไปตำมระเบียบ กค.36
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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2.2 กำรจัดหำประโยชน์ (ต่ อ)
2.2.1 กำรจัดให้ เช่ ำ (ต่ อ)

4) กำรจัดให้ เช่ ำแบบกำรจัดทำสั ญญำต่ ำงตอบแทนอืน่ ให้ ทำกำรประมูลตำมระเบียบ กค.
ยกเว้ นกรณี ดังนี้
4.1 กำรเช่ ำทีด่ นิ ผู้เช่ ำใช้ เป็ นทีอ่ ยู่อำศัย
4.2 ผู้เช่ ำใช้ ทดี่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
4.3 ให้ รัฐวิสำหกิจทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเช่ ำดำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ
4.4 ให้ องค์ กรอืน่ ของรัฐเช่ ำดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ ำที่
4.5 ให้ องค์ กำรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเช่ ำเพือ่ ดำเนินกำรจัดหำประโยชน์ ตำมอำนำจฯ
4.6 กำรใช้ เช่ ำเพือ่ ใช้ เป็ นกิจกรรมสำธำรณกุศลทีไ่ ม่ ได้ ม่ ุงหวังกำไร
4.7 กำรใช้ เช่ ำเพือ่ ดำเนินกำรในทำงสงเครำะห์ ข้ำรำชกำรหรือสวัสดิกำรข้ ำรำชกำร
4.8 กำรให้ เช่ ำเพือ่ ประโยชน์ อย่ำงอืน่ หรือ ทำสั ญญำต่ ำงตอบแทนอืน่
ทีค่ ณะกรรมกำรทีร่ ำชพัสดุเห็นว่ ำไม่ เหมำะสมต่ อกำรประมูล
* ต้ องเป็ นไปตำมระเบียบ กค. *
** เงือ่ นไขฯ ระยะเวลำฯ กำรบอกเลิกสัญญำฯ และแบบสัญญำฯ รวมถึง
อัตรำค่ำเช่ ำ ค่ำปรับ และค่ำธรรมเนียมต่ ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมระเบียบ กค.

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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2.2 กำรจัดหำประโยชน์ (ต่ อ)

2.2.2 กำรปลูกสร้ ำงอำคำรเพือ่ ยกกรรมสิ ทธิ์ให้ กค.
กำรปลูกสร้ ำงอำคำรยกกรรมสิ ทธิ์ให้ กค. ต้ องใช้ แบบแปลนกำรก่ อสร้ ำง ดังนี้
- กรมธนำรักษ์ กำหนด หรือ
- กรมธนำรักษ์ ให้ ควำมเห็นชอบแล้ว
กำรขออนุญำตปลูกสร้ ำง ฯ
1.ยืน่ คำร้ องขอดำเนินกำรในที่รำชพัสดุ(ผู้เช่ ำ,ผู้ใช้ )
และขอให้ รังวัดตรวจสอบขนำดของอำคำรลงในเขตที่ดนิ
หำกไม่ ครบถ้ วน
ขอเอกสำรเพิม่ เติม

2.สนง.ธนำรักษ์ พนื้ ที่ ฯ ตรวจสอบหลักฐำน ทำแผนที่
แจ้ ง (ผู้เช่ ำ,ผู้ใช้ ) ให้ ดำเนินกำรนำแบบแปลนขออนุญำตท้ องถิน่
3.รวบรวมเอกสำร เสนอผู้ว่ำ/ธนำรักษ์ พนื้ ที่ฯ แจ้ งกรมธนำรักษ์ พจิ ำณำเห็นชอบ
แจ้ ง (ผู้เช่ ำ,ผู้ใช้ ) รับทรำบเงือ่ นไขฯและ
จัดทำสัญญำ
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

กรมธนำรักษ์ แจ้ ง จังหวัด/ธนำรักษ์ พนื้ ที่ฯ

หำกไม่ ครบถ้ วน
ขอเอกสำรเพิม่ เติม
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2.2 กำรจัดหำประโยชน์ (ต่ อ)

2.2.3 ผู้ใช้ ฯ นอกจำกสถำบันอุดมศึกษำในสั งกัดทบวง ม. หรือ ตำมพร.บ. กำรศึกษำ ฯ
- กรณี จำกกำรรับบริจำคทีม่ ีเงื่อนไขให้ ส่วนรำชกำรนั้นดำเนินกำรจัดหำประโยชน์ และ
นำรำยได้ ไปใช้ ในกิจกำรส่ วนรำชกำรนั้นได้ ตำมวัตถุประสงค์ ผ้ บู ริจำค
- กรณี จัดหำประโยชน์ ในทีร่ ำชพัสดุ ต้ องดำเนินกำรตำมระเบียบ กค.
2.2.4 ผู้ใช้ ฯ ทีเ่ ป็ นสถำบันอุดมศึกษำในสั งกัดทบวง ม. หรือ ตำมพร.บ. กำรศึกษำ ฯ
- กรณี กำรได้ รับบริจำค หรือ ได้ มำโดยประกำรอืน่ ให้ สถำบันอุดมศึกษำนั้นดำเนินกำร
จัดหำประโยชน์ และนำรำยได้ ไปใช้ ในกิจกำรสถำบันอุดมศึกษำนั้นได้ ตำมวัตถุประสงค์
ของสถำบันอุดมศึกษำ หรือ ผู้บริจำค
- กรณี จัดหำประโยชน์ ในทีร่ ำชพัสดุ ให้ เป็ นไปตำมระเบียบทีท่ บวงมหำวิทยำลัยกำหนด
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์

39
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2.3 กำรส่ งคืนที่รำชพัสดุ (ต่ อ)

2.3.1 ผู้ใช้ ฯ ส่ งคืนทีร่ ำชพัสดุ
ให้ ผ้ ใู ช้ ฯ ส่ งคืนกรณี ดังนี้
(1) เลิกใช้ ประโยชน์ ทรี่ ำชพัสดุ (ต้ องส่ งคืนภำยใน 30 วัน นับแต่ เลิกใช้ ฯ)
(2) มิได้ ใช้ ประโยชน์ ตำมทีไ่ ด้ รับอนุญำต
(3) ใช้ ประโยชน์ ไม่ ครบถ้ วนตำมทีไ่ ด้ รับอนุญำต
(4) ใช้ ประโยชน์ แตกต่ ำงไปจำกทีไ่ ด้ รับอนุญำต
(5) เข้ ำครอบครองใช้ ประโยชน์ ทรี่ ำชพัสดุโดยมิได้ รับอนุญำต
(6) มิได้ ปฏิบัตติ ำมเงือ่ นไขกำรอนุญำตตำมที่กรมธนำรักษ์ กำหนด
* กรณี (2)-(6) ต้ องส่ งคืนภำยใน 30 วัน นับแต่ ครบกำหนด 3 ปี ทีไ่ ด้ รับอนุญำตให้ ใช้
หรือ นับตั้งแต่ ได้ รับแจ้ งจำกกรมธนำรักษ์ ให้ ส่งคืน แต่ หำกต้ องกำรใช้ ให้ แจ้ งเหตุผล
ภำยใน 30 วัน (ตำมแบบ ทบ.7) นับตั้งแต่ ครบกำหนด 3 ปี หรือ ได้ รับแจ้ งจำก
กรมธนำรักษ์
หมำยเหตุ กำรขอควำมร่ วมมือ สนง.ธพ. ออกรังวัดตรวจสอบไม่ มคี ่ ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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ตัวอย่ำง แบบ ทบ.7 (ส่ วนที่ 1)

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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ตัวอย่ำง แบบ ทบ.7 (ส่ วนที่ 2)

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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2.3 กำรส่ งคืนฯ (ต่ อ)

ขั้นตอนกำรส่ งคืน -รับคืนทีร่ ำชพัสดุ
1. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทะเบียน และจัดทำแบบ ทบ.6 (3ชุ ด) ประกอบกำรพิจำรณำ
จัดทำเอง หรือ ประสำน
กรมธนำรักษ์ / สนง.ธพ.ฯ
ช่ วยจัดทำ

2. หำกไม่ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ประสำนขอเอกสำรประกอบ
พร้ อมพิจำรณำว่ ำเหมำะสมจะรับมอบหรือไม่
3. รวบรวมเอกสำรให้ ควำมเห็นเสนอผู้ว่ำฯ เพือ่ พิจำรณำลงนำม
แจ้ งผู้ใช้ ฯ ให้ ผ้ ูมอี ำนำจ / แต่ งตั้ง ส่ งมอบทีร่ ำชพัสดุ
4. จัดทำแบบ ทบ.10 (3ชุ ด) โดยลงนำมร่ วมกับ ผู้ใช้ ฯ ทีม่ อี ำนำจให้ ส่งมอบ ฯ

6. บันทึกลงในระบบงำนทีร่ ำชพัสดุ พร้ อมจัดส่ งเอกสำรให้ กรมธนำรักษ์ ทรำบ
7.กรมธนำรักษ์ บนั ทึกอนุมตั ิในระบบ ฯ และหมำยเหตุในทะเบียนกลำง
หมำยเหตุ กำรขอควำมร่ วมมือ สนง.ธพ. ออกรังวัดตรวจสอบไม่ มีค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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ตัวอย่ำง กำรจัดทำแบบ ทบ.6 (ส่ วนที่ 1)

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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ตัวอย่ำง กำรจัดทำแบบ ทบ.6 (ต่ อส่ วนที่ 1 กรณีมสี ิ่ งปลูกสร้ ำงเกิน 1 รำยกำร)

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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ตัวอย่ำง กำรจัดทำแบบ ทบ.6 (ส่ วนที่ 2)

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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ตัวอย่ำง กำรจัดทำแบบ ทบ.10 (ส่ วนที่ 1)

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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ตัวอย่ำง กำรจัดทำแบบ ทบ.10 (ต่ อจำกส่ วนที่ 1 กรณีสิ่งปลูกสร้ ำงเกิน 1 รำยกำร)

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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ตัวอย่ำง กำรจัดทำแบบ ทบ.10 (ส่ วนที่ 2)

สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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2.3 กำรส่ งคืนที่รำชพัสดุ (ต่ อ)

2.3.2 กำรแจ้ งให้ ผ้ ูใช้ ฯ ส่ งคืนทีร่ ำชพัสดุ
เมือ่ กรมธนำรักษ์ แจ้ งขอให้ ผ้ ูใช้ ฯ ส่ งคืน ตำมข้ อ 2.3.1 และผู้ใช้ ฯ มิได้ โต้ แย้ง หรือ
ชี้แจ้ งเหตุผลภำยใน 60 วัน นับตั้งแต่ วนั ที่ได้ รับแจ้ งจำกกรมธนำรักษ์
กรมธนำรักษ์ อำจพิจำรณำให้ ผ้ ขู อใช้ ฯ รำยอืน่ เข้ ำใช้ ฯ แทนได้ โดยไม่ จำเป็ นต้ องรอให้
ผู้ใช้ ฯ ส่ งคืนทีร่ ำชพัสดุน้ันก่ อนก็ได้ (แต่ ในขั้นตอนกำรปฏิบัติจริง ยังไม่ สำมำรถดำเนินกำรได้
เนื่องจำกผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงฯ ได้ ให้ ข้อสั งเกตไว้ )
หำกมีปัญหำเกีย่ วกับกำรใช้ ทรี่ ำพัสดุข้ำงต้ นให้ คณะกรรมกำรทีร่ ำชพัสดุ
เป็ นผู้วนิ ิจฉัยชี้ขำด

หมำยเหตุ กำรขอควำมร่ วมมือ สนง.ธพ. ออกรังวัดตรวจสอบไม่ มีค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น
สงวนลิขสิทธิ์ กรมธนำรักษ์
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2.3 กำรส่ งคืนที่รำชพัสดุ (ต่ อ)

2.3.3 กำรส่ งคืนทีร่ ำชพัสดุทมี่ ผี ้ ูบุกรุกหรือมีผ้ ูละเมิด
กำรส่ งคืนทีร่ ำชพัสดุทมี่ ีผ้ บู ุกรุ กหรือมีผ้ ูละเมิด
- ผู้ใช้ ฯ มีหน้ ำทีด่ ำเนินกำรกับผู้บุกรุ ก หรือ ผู้ละเมิด ก่ อนส่ งคืน
- เว้ นแต่ กรมธนำรักษ์ จะพิจำรณำเห็นสมควรแก้ไขปัญหำเอง
หรือ เห็นควรแก้ ไขปัญหำร่ วมกับผู้ใช้ ฯ ทีข่ อส่ งคืน
* กรณี กรมธนำรักษ์ ดำเนินกำรเอง ให้ ผ้ ใู ช้ ฯ มีหน้ ำทีร่ วบรวมเอกสำรหลักฐำนเกีย่ วกับ
กำรได้ มำ หลักฐำนกำรครอบครอง กำรเข้ ำใช้ ประโยชน์ ของผู้บุกรุ กหรือมีผ้ ูละเมิด หรือ
หลักฐำนอืน่ ๆ ให้ กบั กรมธนำรักษ์

* ถ้ ำปรำกฏมีควำมเสี ยหำย หรือ น่ ำจะเกิดควำมเสี ยหำยใดๆ แก่ทรี่ ำชพัสดุ ซึ่งเป็ น
กำรกระทำโดยจงใจ หรือ ประมำทเลิน่ เล่ออย่ ำงร้ ำยแรง หรือ มีเจตนำทุจริต หรือ
กระทำโดยปรำศจำกอำนำจ หรือ นอกเหนืออำนำจ ให้ กรมธนำรักษ์ แจ้ งข้ อมูลกำร
กระทำดังกล่ำวแก่หัวหน้ ำส่ วนรำชกำรของผู้ใช้ ฯ ดำเนินกำรทำงวินัยเกีย่ วกับ
ควำมรับผิดทำงแพ่งต่ อไป *
51
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ขอบคุณครับ
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