
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบ

หนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๓ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสํารวจที่ราช
พัสดุ การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน การรังวัดที่ดิน และการระวังชี้แนวเขตที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และการแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๔๕ และนโยบายของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุก อีกทั้ง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔, ๗, ๘, ๑๐ และข้อ ๒๒ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบ
ไว้ดังนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล 

บํารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสํารวจที่ราชพัสดุ การขอออกหนังสือ

สําคัญสําหรับที่ดิน การรังวัดที่ดิน และการระวังชี้แนวเขตที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน และการ
แก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 
ข้อ ๔  กรณีที่มีปัญหาหรือไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ใน

ระเบียบนี้ ให้กระทรวงการคลังวินิจฉัยช้ีขาด หรือพิจารณาสั่งการ เว้นแต่กรณีที่ราชพัสดุที่เป็นปัญหา
ในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และใช้ มีราคาที่ดินรวมกับมูลค่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ซึ่ง

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง/หน้า ๓๑/๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กําหนดตามระเบียบนี้ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท ให้อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด หรือพิจารณา
สั่งการ 

 
ข้อ ๕  ให้อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

   
 
ข้อ ๖  ในระเบียบนี้ 
(๑) “ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นผู้ปกครอง ดูแลหรือใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และให้
หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิใช้ที่ราชพัสดุตามกฎหมาย 

(๒) “อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมธนารักษ์และให้รวมถึงบุคคลที่อธิบดีกรมธนารักษ์
มอบหมายด้วย 

(๓) “ธนารักษ์พ้ืนที่” หมายถึง ธนารักษ์พ้ืนที่ในจังหวัดซึ่งที่ราชพัสดุต้ังอยู่ 
(๔) “ราคาที่ดิน” หมายถึง ราคาที่ดินตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน 
ในกรณีที่ ดินราชพัสดุแปลงใดไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ตามวรรคแรก ให้

เทียบเคียงกับราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแปลงบริเวณใกล้เคียงที่มีทําเลที่ต้ังคล้ายกันเป็นราคา
ที่ดิน 

(๕) “มูลค่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง” หมายถึง มูลค่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่
ราชพัสดุ ซึ่งคํานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดขึ้นโดยคําสั่งกรมธนารักษ์ 

(๖) “การสํารวจ” หมายถึง การหาความสัมพันธ์ของจุดต่าง ๆ ที่มีอยู่บนและใต้ผิว
โลก โดยวิธีการรังวัดทางตรงและทางอ้อม การวัดทิศทาง การวัดต่างระดับ และให้หมายความรวมถึง
การรังวัดให้ได้อาณาเขต การรังวัดทําแผนที่แสดงที่ต้ัง การรังวัดทําแผนที่รายละเอียดและการคํานวณ
การรังวัดด้วย 

(๗) “หนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน” หมายถึง หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๘) “หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน” หมายถึง หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดิน และให้
หมายความรวมถึงหนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๙) “หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง” หมายถึง หนังสือแสดงเขตของที่ดินอันเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 

(๑๐) “การรังวัด” หมายถึง การรังวัดปักเขตและทําเขต จดหรือคํานวณการรังวัด
เพื่อให้ทราบที่ต้ังแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ต้ังและเนื้อที่ของที่ดิน 

(๑๑) “การทําแผนที่” หมายถึง กรรมวิธีใด ๆ ในการจําลองลักษณะภูมิประเทศตาม
มาตราส่วนลงบนแผ่นพื้นที่ราบ โดยอาศัยข้อมูลจากรูปถ่าย ภาพถ่ายภูมิประเทศ ค่าพิกัด หมุด 
หลักฐาน และการคํานวณทั้งในทางราบและทางดิ่ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๒) “แผนที่ช้ันหนึ่ง” หมายถึง แผนที่ซึ่งดําเนินการจัดทําโดยใช้กล้องธีโอโดไลท์ทํา
การรังวัดโยงยึดหลักเขตจากหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่ที่ทราบตําแหน่งค่าพิกัดภูมิศาสตร์ หรือค่า
พิกัดที่นับเนื่องจากศูนย์กําเนิดและคํานวณเนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร์จากค่าพิกัดฉากของแต่ละมุมเขต 
หรือดําเนินการจัดทําโดยเทคโนโลยีอย่างอื่นที่ได้ผลลัพธ์เท่าเทียมกันหรือดีกว่า  ทั้งนี้ เป็นแผนที่ที่
ดําเนินการจัดทําโดยกรมที่ดินหรือกรมธนารักษ์ซึ่งได้มีการรับรองความถูกต้องแล้ว 

(๑๓) “แผนที่ช้ันสอง” หมายถึง แผนที่ซึ่งดําเนินการโดยใช้แผนที่ระวางเป็นหลัก
โดยวิธีวัดระยะเป็นมุมฉากหรือวัดระยะสกัดเป็นรูปสามเหลี่ยมจากเส้นหมุดหลักฐานโครงงานแผนที่ 
หรือโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศหรือการรังวัดด้วยโซ่หรือเทปและคํานวณเนื้อที่โดยวิธีคณิตศาสตร์ หรือ
โดยมาตราส่วนหรือโดยใช้กล้องธีโอโดไลท์วางหมุดหลักฐานแผนที่บรรจบตัวเอง (รูปลอย)  ทั้งนี้ เป็น
แผนที่ที่ดําเนินการจัดทําโดยกรมที่ดินหรือกรมธนารักษ์ซึ่งได้มีการรับรองความถูกต้องแล้ว 

(๑๔) “อาณาเขตที่ดิน” หมายถึง แนวเขตติดต่อที่ดินข้างเคียง และให้หมายความถึง
ระยะรอบแปลงแต่ละด้านด้วย 

(๑๕) “ทะเบียนที่ราชพัสดุ” หมายถึง ทะเบียนที่ราชพัสดุกลางหรือทะเบียนที่ราช
พัสดุจังหวัดที่จัดทําโดยแสดงรหัส หมายเลขลําดับที่ของการรับขึ้นทะเบียนรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อที่ 
การได้มา หลักฐานหนังสือแสดงสิทธิ อาณาเขต และแผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขตของที่ราชพัสดุ 

(๑๖) “การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ” หมายถึง การรับรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
มาลงทะเบียนที่ราชพัสดุโดยให้รหัสและหมายเลขสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยผู้มีอํานาจ
จัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเป็นหลักฐาน 

(๑๗) “การแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุ” หมายถึง การแก้ไข เพิ่มเติมรายการ
ในทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยจดแจ้งเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติมไว้ในทะเบียนที่
ราชพัสดุและผู้มีอํานาจจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเป็นหลักฐาน 

(๑๘) “การเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุ” หมายถึง การยกเลิกรายการที่ดินและหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่มิใช่ที่ราชพัสดุออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยจดแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนไว้ใน
ทะเบียนที่ราชพัสดุและผู้มีอํานาจจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเป็นหลักฐาน 

(๑๙) “การจําหน่ายทะเบียนที่ราชพัสดุ” หมายถึง การแก้ไขที่มีผลเป็นการจําหน่าย 
การนํารายการที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ราชพัสดุออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยจดแจ้ง
เหตุแห่งการจําหน่ายไว้ในทะเบียนที่ราชพัสดุและผู้มีอํานาจจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรอง
เป็นหลักฐาน 

 
หมวด ๒ 

การรังวัด การพิสูจน์สอบสวนการทําประโยชน์ และการตรวจสอบเนื้อที่ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

   
 

ข้อ ๗  การสํารวจที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุเพื่อการรังวัด การพิสูจน์สอบสวน การทํา
ประโยชน์ หรือการตรวจสอบเนื้อที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดอ่ืน
เพื่อให้ทราบอาณาเขตที่ต้ัง จํานวนเนื้อที่ของที่ดิน ให้กรมธนารักษ์ หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แล้วแต่กรณี ทําการตรวจสอบทะเบียนที่ราชพัสดุและหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินก่อนดําเนินการสํารวจ 
ดังนี้ 

(๑) ที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุที่มีหลักฐานเป็นแผนที่ช้ันหนึ่งหรือแผนที่ช้ันสอง ให้
ตรวจสอบระวางแผนที่ แผนที่ต้นร่าง รายการรังวัด รายการคํานวณ 

(๒) ที่ดินที่ไม่มีหลักฐานเป็นแผนที่ช้ันหนึ่งหรือแผนที่ช้ันสอง ให้ตรวจสอบระวาง
แผนที่ แผนที่ต้นร่าง รายการรังวัด หรือระวาง น.ส.๓ ก. ของที่ดินข้างเคียงจากสํานักงานที่ดินและ
หลักฐานการได้มาอ่ืน ๆ จากกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ ๘  เมื่อดําเนินการสํารวจที่ราชพัสดุตามข้อ ๗ แล้ว ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีอาณาเขตที่ ดินไม่ เปลี่ยนแปลง โดยมีเนื้อที่มากขึ้นหรือเท่าเดิมให้

ดําเนินการต่อไปได้ 
(๒) กรณีอาณาเขตที่ดินเปลี่ยนแปลงและทําให้เนื้อที่มากขึ้นหรือเท่าเดิม 

(๒.๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้
อาณาเขตหรือเนื้อที่ที่ดินตามผลการสํารวจไปดําเนินการต่อไปได้ 

(๒.๒) ในจังหวัดอ่ืน ให้ธนารักษ์พ้ืนที่เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการใช้
อาณาเขตหรือเนื้อที่ที่ดินตามผลการสํารวจไปดําเนินการต่อไปได้ 

(๓) กรณีอาณาเขตที่ดินไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงไปโดยทําให้เนื้อที่ที่ดิน
น้อยกว่าเดิม ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๓.๑) ในกรณีที่มีหลักฐานหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดิน หรือหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง ถ้าได้เนื้อที่น้อยกว่าให้ย่ืนคําขอรังวัดสอบเขตต่อสํานักงานที่ดิน หากผลการรังวัดสอบ
เขตได้เนื้อที่น้อยกว่าหลักฐานดังกล่าว ในกรุงเทพมหานครให้กรมธนารักษ์ ในจังหวัดอ่ืนให้ธนารักษ์
พ้ืนที่แต่งต้ังคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรพิจารณาเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ดําเนินการ และดําเนินการขอจดทะเบียน ณ สํานักงานที่ดินเพื่อแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหลักฐาน
ดังกล่าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้องตรงกัน 

(๓.๒) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดิน หรือหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง ถ้าได้เนื้อที่น้อยกว่ารายการในทะเบียนที่ราชพัสดุ หรือหลักฐานอื่น ๆ ใน
กรุงเทพมหานครให้ผู้อํานวยการสํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ในจังหวัดอ่ืนให้ธนารักษ์
พ้ืนที่พิจารณานําเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดําเนินการก่อนแก้ไขเพิ่มเติม
ทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้องตรงกัน 

 
ข้อ ๙  การขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง ในกรุงเทพมหานคร

หรือในจังหวัดอ่ืน ซึ่งกระทรวงการคลังมิได้มอบอํานาจให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุดําเนินการเป็นการเฉพาะราย 
ให้กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบทะเบียนที่ราชพัสดุว่าที่ดินแปลงใดยังไม่มีโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง ให้จัดทําบัญชีที่ราชพัสดุประเภทที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะบัญชีหนึ่ง และประเภททรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาอีกบัญชีหนึ่ง 

(๒) ให้ดําเนินการสํารวจที่ราชพัสดุตามข้อ ๗ และข้อ ๘ เพื่อให้ทราบอาณาเขตที่ดิน
ก่อนยื่นคําขอและนําทําการรังวัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) ให้นําเอกสารการได้มาของที่ดิน สําเนาทะเบียนที่ราชพัสดุหรือเอกสารอื่น ๆ 
เช่น ส.ค. ๑ หรือ น.ส. ๓ ไปประกอบการยื่นคําขอ 

(๔) แจ้งผู้ใช้ที่ราชพัสดุ (ถ้ามี) ให้แต่งต้ังผู้แทนไปร่วมนําทําการรังวัดและให้ถ้อยคํา
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

(๕) นําทําการรังวัดตามหลักฐานของที่ราชพัสดุและของที่ดินข้างเคียง และตาม
สภาพการครอบครอง ร่วมกับผู้แทนของผู้ใช้ที่ราชพัสดุ (ถ้ามี) 

(๖) เมื่อทราบผลการรังวัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทําการรังวัดแล้ว หากเนื้อที่น้อย
กว่าผลการสํารวจตามข้อ ๙ (๒) ไม่เกินร้อยละสอง ให้ดําเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวงต่อไปได้ แต่ถ้าเนื้อที่น้อยกว่าผลการสํารวจตามข้อ ๙ (๒) เกินกว่าร้อยละสอง ให้
ดําเนินการตามข้อ ๘ ก่อน 

(๗) การคัดค้านการนํารังวัดทั้งแปลงหรือบางส่วน 
(๗.๑) การออกโฉนดที่ดิน หากมีผู้คัดค้านการนํารังวัดทั้งแปลงหรือบางส่วน ให้

ขอพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการรังวัดแสดงเขตพิพาทให้ชัดเจนและให้บันทึกการคัดค้าน แล้วให้กรมธนา
รักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ดําเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุและที่ดินข้างเคียง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบข้อพิพาทของเจ้า
พนักงานที่ดินหรือใช้ประกอบการพิจารณาฐานะทางคดี 

(๗.๒) การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง หากมีผู้คัดค้านการนํารังวัดทั้ง
แปลงหรือบางส่วน ให้ขอพนักงานเจ้าหน้าที่ทําการรังวัดแสดงเขตพิพาทให้ชัดเจนและให้บันทึกการ
คัดค้าน แล้วให้กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ดําเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งรวบรวม
หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ส่งให้เจ้าพนักงานที่ดินดําเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

(๘) การสอบสวนเปรียบเทียบหรือการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขต 
(๘.๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้กรมธนารักษ์รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินข้างเคียงพร้อมแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ไปให้ถ้อยคําต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ร่วมกับ
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุ หากผลการสอบสวนเปรียบเทียบของเจ้าพนักงานที่ดินไม่เป็นไปตามผลการสํารวจ
รังวัดที่ราชพัสดุตามข้อ ๘ ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิบดีที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยให้คํานึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 

(๘.๒) ในจังหวัดอ่ืน ให้สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่รวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินข้างเคียงตลอดจนเป็นผู้ให้ถ้อยคําต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ร่วมกับผู้ใช้ที่ราช
พัสดุ หากผลการสอบสวนเปรียบเทียบของเจ้าพนักงานที่ดินไม่เป็นไปตามผลการสํารวจรังวัดที่ราช
พัสดุตามข้อ ๘ ให้สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่รวบรวมแผนที่ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
พร้อมทั้งความเห็นเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ 

 
ข้อ ๑๐  กรณีที่ได้ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไปก่อน

ระเบียบนี้ใช้บังคับโดยมิได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในหมวดนี้และยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน
หรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงมา ให้กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่รับโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงนั้นมาก่อน แล้วดําเนินการตามข้อ ๘ โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๑  การระวังชี้แนวเขตและการลงนามรับรองแนวเขตที่ดิน ให้ดําเนินการดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ที่ราชพัสดุที่มีหลักฐานหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวง เป็นรูปแผนที่ช้ันหนึ่งหรือรูปแผนที่ช้ันสอง ให้ตรวจสอบระวางแผนที่ แผนที่ต้นร่าง รายการ
รังวัด รายการคํานวณ แล้วระวังชี้แนวเขตที่ดินหรือนํารังวัดปักหลักเขตที่ดินให้ตรงกับรายการรังวัด
ตามรูปแผนที่หลังหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

(๒) ที่ราชพัสดุที่ไม่มีหลักฐานตาม (๑) แต่ที่ดินแปลงที่ขอรังวัดเป็นโฉนดรูปแผนที่
ช้ันหนึ่งหรือรูปแผนที่ช้ันสอง ให้ตรวจสอบระวางแผนที่ แผนที่ต้นร่าง รายการรังวัด รายการคํานวณ 
ของที่ดินแปลงนั้นแล้วระวังชี้แนวเขตที่ดินหรือนํารังวัดปักหลักเขตที่ดินให้ตรงตามหลักฐานดังกล่าว 
เว้นแต่ตรวจสอบพบว่าการลงนามรับรองแนวเขตครั้งก่อนกระทําไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ก็ให้กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แล้วแต่กรณี ร่วมกับผู้ใช้ที่ราชพัสดุคัดค้าน
แนวเขต แล้วดําเนินการขอแก้ไขหรือเพิกถอนให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป 

(๓) ที่ราชพัสดุที่ไม่มีหลักฐานตาม (๑) และที่ดินแปลงที่ขอรังวัดไม่มีหลักฐานตาม 
(๒) ให้กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แล้วแต่กรณี ดําเนินการสํารวจที่ราชพัสดุตามข้อ ๗ 
และข้อ ๘ ให้ทราบอาณาเขตและเนื้อที่ของที่ราชพัสดุก่อนระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตที่
ราชพัสดุ เว้นแต่ที่ราชพัสดุนั้นได้ดําเนินการสํารวจตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ไว้แล้ว ก็ให้ใช้เป็นหลักฐานใน
การระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตที่ราชพัสดุต่อไปได้ 

การระวังชี้แนวเขตที่ดินตามวรรคแรก หากไม่สามารถตกลงแนวเขตที่ดินกันได้ ให้
กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ แล้วแต่กรณี ทําการคัดค้านแนวเขตที่ดินและดําเนินการ
ตามข้อ ๙ (๗) และ (๘)  

 
ข้อ ๑๒  ให้กรมธนารักษ์กําหนดวิธีการปฏิบัติ แบบรายงานเกี่ยวกับการรังวัด การ

พิสูจน์สอบสวนการทําประโยชน์ การตรวจสอบเนื้อที่ การระวังชี้แนวเขตและการลงนามรับรองแนว
เขตตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยออกเป็นคําสั่งกรมธนารักษ์ 

 
ข้อ ๑๓  ที่ราชพัสดุแปลงใดเป็นที่ดินประเภททรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดาและไม่

สามารถขอออกโฉนดที่ดินได้ ให้ขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์โดยดําเนินการตามข้อ ๗ ข้อ 
๘ และข้อ ๙ โดยอนุโลม 

 
ข้อ ๑๔  ในกรณีที่ราชพัสดุที่จะดําเนินการตามหมวดนี้ เป็นกําแพงเมือง คูเมือง การ

สํารวจเพื่อกําหนดขอบเขตที่ราชพัสดุจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดขอบเขต
กําแพงเมือง คูเมือง ที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังด้วย 

 
หมวด ๓ 

การแก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอน และจําหน่ายทะเบียนที่ราชพัสดุ 
   

 
ข้อ ๑๕  เมื่อได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงซึ่งได้ดําเนินการตาม

ข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐ แล้ว ให้กรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียน
ที่ราชพัสดุให้ถูกต้องตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในจังหวัดอ่ืน ให้จัดส่งสําเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไปพร้อมกับ
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุให้
ถูกต้องตรงกัน 

 
ข้อ ๑๖  ในกรณีมีการนําที่ดินขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุโดยผิดพลาดหรือซ้ําซ้อน ให้

อธิบดีเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเพิกถอนหรือจําหน่ายออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุ 
ในกรณีที่การดําเนินการตามวรรคแรกจะต้องเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินให้

ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

หมวด ๔ 
การตรวจสอบบัญชีคุมทะเบยีนที่ราชพัสดุ บัญชีคุมหนังสอืสําคัญสําหรบั 

ที่ดินและสภาพหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ 
   

 
ข้อ ๑๗  ให้กรมธนารักษ์แต่งต้ังเจ้าหน้าที่หรือคณะเจ้าหน้าที่เพื่อมีหน้าที่ในการ

ตรวจสอบบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ ทะเบียนที่ราชพัสดุ บัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน และ
สภาพของหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ 

 
ข้อ ๑๘  การตรวจสอบตามความในข้อ ๑๗ ให้ดําเนินการอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานอธิบดีทราบภายใน ๓๐ วันนับต้ังแต่วันที่ตรวจสอบเสร็จ 
 
ข้อ ๑๙  การรายงานผลการตรวจสอบ ให้รายงานตามแบบรายงานการตรวจสอบ

บัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ บัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน และสภาพของหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่ดินซึ่งเป็นไปตามแบบที่กรมธนารักษ์กําหนด 

 
ข้อ ๒๐  หากผลการตรวจสอบตามข้อ ๑๗ ปรากฏว่าบัญชีหรือหนังสือสําคัญสําหรับ

ที่ดินมีการชํารุด หรือสูญหาย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการซ่อมหรือจัดทําให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสมกับการใช้งานและหรือดําเนินการขอออกใบแทน 

 
หมวด ๕ 

การจําหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะทาํการรื้อถอน วัสดุที่รื้อถอนแล้ว 
หรือการจําหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ 

   
 
ข้อ ๒๑  ในกรณีที่จะจําหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะทําการรื้อถอน หรือการ

จําหน่ายวัสดุที่รื้อถอนแล้ว หรือการจําหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ ให้ผู้ใช้ที่
ราชพัสดุที่จะดําเนินการจําหน่าย แต่งต้ังคณะกรรมการมีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพื่อประเมินราคา
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่จะจําหน่าย  ทั้งนี้ กรรมการอย่าง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

น้อย ๑ คน จะต้องเป็นผู้ชํานาญการหรือมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ 

 
ข้อ ๒๒  การจําหน่ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะทําการรื้อถอน หรือการจําหน่าย

วัสดุที่รื้อถอนแล้ว หรือการจําหน่ายต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุให้ดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุโดยอนุโลม 

 
ข้อ ๒๒ ทวิ๒  เมื่อปรากฏว่า ที่ราชพัสดุที่เป็นทางน้ําชลประทานตามพระราชบัญญัติ

การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แห่งใดตื้นเขินและผู้ใช้ที่ราชพัสดุคือกรมชลประทานหรือ
กรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบทางน้ําชลประทานจากกรมชลประทานมาดูแล บํารุงรักษา และใช้
ประโยชน์ เห็นสมควรขุดลอกเพ่ือนําเอากรวด หิน ดิน ทราย ที่ทับถมอยู่ใต้ทางน้ําชลประทานที่ต้ืน
เขินนั้นขึ้นมาบนพื้นดิน เพื่อป้องกัน หรือบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปัญหาภัยแล้ง หรือน้ําท่วม โดย
ประสงค์จะนํากรวด หิน ดิน ทรายที่ได้จากการขุดลอกนั้น ไปตีราคาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก ในเขต
กรุงเทพมหานครให้ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมธนารักษ์ ในจังหวัดอ่ืนให้ขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าราคากรวด หิน ดิน ทราย ที่คณะกรรมการ
ประเมินราคาตามข้อ ๒๑ ได้ประเมินราคาไว้มีราคาเกินกว่าค่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่ากรวด หิน 
ดิน ทราย ส่วนที่เกินให้แก่ทางราชการ และให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุนั้นนําเงินส่วนที่เกินส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน ในนามของกรมธนารักษ์ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ได้จากการขุดลอกเป็นแร่ ทรัพยากรไม้ หรือวัตถุ
โบราณจะต้องแจ้งกรมธนารักษ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันดําเนินการให้
ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

 
ข้อ ๒๒ ตรี๓  การขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือบรรเทาสาธารณ

ภัยที่เกิดจากปัญหาภัยแล้ง หรือน้ําท่วม เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ได้แล้ว หากผู้ใช้ที่ราชพัสดุจําเป็นต้อง
ขุดดินในที่ราชพัสดุเพื่อจัดทําเป็นแหล่งน้ําและประสงค์จะนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากที่ราชพัสดุ
ไปตีราคาเป็นค่าจ้างในการขุดดิน ให้ดําเนินการตามความในข้อ ๒๒ ทวิ โดยอนุโลม แต่ก่อน
ดําเนินการขุดจะต้องมีการรังวัดตรวจสอบอาณาเขตที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง และให้กรมธนารักษ์ หรือ
กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แล้วแต่กรณี ตรวจแบบ
แปลน แผนผังการจัดสร้างแหล่งน้ําให้ถูกต้องและปลอดภัยก่อน 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องขุดลอกแหล่งน้ําหลังจากที่ได้มีการใช้ประโยชน์แล้ว และ
ประสงค์จะนํากรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้จากที่ราชพัสดุไปตีราคาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก ให้
ดําเนินการขออนุญาตโดยปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
                                                 

๒ ข้อ ๒๒ ทวิ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการ
ใช้ท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓ ข้อ ๒๒ ตรี เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการ
ใช้ท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๒ จัตวา๔  ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนตามที่ ไ ด้รับแจ้งจาก
คณะรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ขุดลอกทางน้ําชลประทาน
ตามข้อ ๒๒ ทวิ หรือขุดดินในที่ราชพัสดุที่อยู่ในอาณาเขตที่ผู้ใช้ประโยชน์ครอบครอง ดูแล บํารุงรักษา
อยู่ เพื่อจัดทําเป็นแหล่งน้ํา หรือขุดลอกแหล่งน้ําตามข้อ ๒๒ ตรี เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือ
บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากปัญหาภัยแล้ง หรือน้ําท่วม ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ว่าจ้างเพื่อดําเนินการดังกล่าวไปพลางก่อนแล้วเสนอเรื่องให้
อธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ว่าจ้าง 

 
ข้อ ๒๒ เบญจ๕  การดําเนินการว่าจ้างขุดลอกทางน้ําชลประทาน หรือขุดดินในที่

ราชพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการขุดลอก 
หรือขุดดินในที่ราชพัสดุและกําหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และวาง
หลักประกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก จากการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย 

เงื่อนไขตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุโดย
อนุโลม 

 
หมวด ๖ 

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นําวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์ 
   

 
ข้อ ๒๓  การนําวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการจะต้อง

เป็นการนําวัสดุไปใช้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะต้องนําส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
(๒) จัดทําเป็นวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 

เป็นต้น และวัสดุ อุปกรณ์นั้นจะต้องลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

นอกจากกรณีดังกล่าวแล้ว หากมีความจําเป็นจะต้องนําวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ
ไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ราชการอย่างอื่น ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญ 

 
ข้อ ๒๔  การนําวัสดุที่ได้มาจากท่ีราชพัสดุไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสาธารณ

กุศล ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุเป็นผู้ขออนุญาตต่ออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยจะต้อง
แสดงเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับส่งไปประกอบการพิจารณาด้วย 

 
                                                 

๔ ข้อ ๒๒ จัตวา เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และ
การใช้ท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๕ ข้อ ๒๒ เบญจ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และ
การใช้ท่ีราชพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๕  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้วัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ จะต้อง
แต่งต้ังคณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพื่อตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุที่ได้มาจากท่ีราช
พัสดุ 

 
ข้อ ๒๖  ให้มีการจัดทําบัญชีคุมยอดวัสดุที่รื้อถอนว่ามีจํานวนเท่าใด นําไปใช้เท่าใด

และคงเหลือเท่าใด  ทั้งนี้ หากมีวัสดุคงเหลือจากการใช้ประโยชน์ให้ดําเนินการจําหน่ายตามวิธีที่
กําหนดไว้ในหมวด ๕ 

 
ข้อ ๒๗  ผู้ใช้ที่ราชพัสดุจะต้องนําวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปใช้เฉพาะตามที่ได้รับ

อนุญาตเท่านั้น และจะต้องไม่นําวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุไปสมทบกับงบประมาณที่ได้รับเป็นค่า
ก่อสร้างอาคารใหม่ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากสํานักงบประมาณแล้ว หากมิได้รับอนุมัติจากสํานัก
งบประมาณจะต้องนําวัสดุที่ได้มาจากที่ราชพัสดุจําหน่ายตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
ข้อ ๒๘  ในระหว่างที่กรมธนารักษ์ยังไม่ได้ออกคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

บรรดาหลักเกณฑ์ วิ ธี แบบรายงาน และคําสั่ งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๓ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการสํารวจที่ราชพัสดุ การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน การรังวัดที่ดิน 
และการระวังชี้แนวเขตที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและการแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๘ และคําสั่งอื่นใดของกรมธนารักษ์ให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ร้อยเอก สุชาติ  เชาว์วิศิษฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อกําหนดในสญัญาให้ดําเนินการขุดลอกที่ราชพัสดุที่เป็นทางน้ําชลประทาน หรือขุดดินในที่ราชพัสดุ 
 

ข้อ ๑  ผู้รับจ้างต้องทําการขุดลอกที่ราชพัสดุที่เป็นทางน้ําชลประทาน หรือขุดดินใน
ที่ราชพัสดุ เพื่อจัดทําแหล่งน้ํา ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขคุณลักษณะเฉพาะ แบบแปลน แผนผัง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขุดลอกหรือจัดสร้าง และทําการขุดลอกฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
กําหนด 

 
ข้อ ๒  ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญหรือ

เสียหายแก่ราษฎรเป็นต้นว่า กระทําเสียงดังเกินควร ทํากิจการในเวลากลางคืน หรือวาง หรือต้ัง
อุปกรณ์ในการทําหรือวัตถุต่าง ๆ เป็นการกีดขวางแก่สาธารณชน 

 
ข้อ ๓  ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ

ทางราชการหรือเอกชน เช่น ปูชนียสถาน โบราณสถาน วัดวาอาราม สํานักสงฆ์ โบราณวัตถุ อาคาร
บ้านเรือน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการดําเนินการของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น 

 
ข้อ ๔  ผู้รับจ้างต้องดําเนินการระหว่างเวลา .............................ถึง.....................

เท่านั้น 
 
ข้อ ๕  ผู้รับจ้างต้องดําเนินการด้วยตนเอง จะให้ผู้อ่ืนดําเนินการหรือโอนสิทธิให้ผู้อ่ืน

ไม่ได้และต้องดําเนินการภายในบริเวณที่ได้รับจ้างเท่านั้น 
 
ข้อ ๖  ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ในทาง

ราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดทําการ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามทันที 
 
ข้อ ๗  เมื่อ........................................ผู้ว่าจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนเข้าไป

ตรวจบริเวณที่ทําการขุดลอกฯ หรือกิจการที่ผู้รับจ้างกระทํา ผู้รับจ้างต้องอํานวยความสะดวกให้ตาม
สมควร 

 
ข้อ ๘  ในการดําเนินการขุดลอกฯ หากพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุหรือซาก

โบราณสถานใด ๆ ต้องหยุดดําเนินการและแจ้งให้...............ผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งมอบโบราณวัตถุที่ขุดพบ
ทั้งหมดต่อ..........................ผู้ว่าจ้าง ด้วยทันที 

 
ข้อ ๙  หากผู้รับจ้างพบซากดึกดําบรรพ์ติดอยู่เป็นกลุ่มก้อนชัดเจนดีต้องหยุดทําการ

ทันทีแล้วแจ้งให้..........................ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ทําการตรวจวิเคราะห์ต่อไป 

หากพบวัตถุที่เป็นแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ผู้รับจ้างต้องหยุดกระทําการจนกว่า
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๑๐  ถ้าผู้รับจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแบบการขุดลอกฯ หลักเกณฑ์วิธีการ 

หรือข้อกําหนดในสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้น.....................ผู้ว่าจ้าง มีอํานาจสั่งให้หยุด
กระทําการดังกล่าวในที่ดินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้ทันทีโดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าว 

 
ข้อ ๑๑  นอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น หากต้องปฏิบัติตามระเบียบและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรืออื่น ๆ ผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามด้วย 

 
ข้อ ๑๒  ............................................................................. 
 
ข้อ ๑๓  ............................................................................. 

* 
ฯลฯ 

* ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙๖ 
 

ข้อ ๗  ให้อธิบดีกรมธนารักษ์รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพร/ผู้จัดทํา 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๑๓/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ 


