
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และการใชที่ราชพัสด ุ

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
------------------- 

                โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบหนังสือ
สําคัญ      สําหรับท่ีราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการสํารวจท่ีราชพัสดุ  
การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน  การรังวัดท่ีดิน  และการระวังช้ีแนวเขตท่ีดินตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน  และการแกไขเพ่ิมเติมทะเบียนท่ีราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ใหสอดคลองกับกฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และนโยบายของรัฐในการปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกอีกท้ังเพ่ือใหการปฏิบัติ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
                 อาศัยอํานาจตาม ความในขอ  ๔,  ๗,  ๘,  ๑๐,  และขอ  ๒๒ แหงกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ  พ.ศ.  
๒๕๔๕  ออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๑๘  กระทรวงการคลัง  จึงกําหนด
ระเบียบไวดังนี ้
                  ขอ  ๑.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  
และการใชท่ีราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ” 
                  ขอ  ๒.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
                  ขอ  ๓.  ใหยกเลิก 
                                  (๑)  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับท่ีราช
พัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
                                  (๒)  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการสํารวจท่ีราชพัสดุ  การขอออกหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีดิน  การรังวัดท่ีดิน  และการระวังช้ีแนวเขตท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  และการ
แกไขเพ่ิมเติมทะเบียนท่ีราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
                                  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซ่ึง
ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
                  ขอ  ๔.  กรณีท่ีมีปญหาหรือไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือกรณีท่ีไมกําหนดไวในระเบียบ
นี้ใหกระทรวงการคลังวินิจฉัยช้ีขาด  หรือพิจารณาส่ังการ  เวนแตกรณีท่ีราชพัสดุท่ีเปนปญหาในการ
ปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และใช  มีราคาท่ีดินรวมกับมูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสราง(ถามี)  ซ่ึงกําหนด
ตามระเบียบนี้ไมเกินหารอยลานบาท  ใหอธิบดีกรมธนารักษเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด  หรือพิจารณาส่ังการ 
                  ขอ  ๕.  ใหอธิบดีกรมธนารักษเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  
 



 ๒ 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

------------------- 
                   ขอ  ๖.  ในระเบียบนี ้
                                  (๑)  “ผูใชท่ีราชพัสด”ุ  หมายถึง  กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนผูปกครอง  ดูแลหรือใชประโยชนในท่ีราชพัสดุ  
และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลท่ีมีสิทธิใชท่ีราชพัสดุตามกฎหมาย 
                                  (๒)  “อธิบด”ี  หมายถึง  อธิบดีกรมธนารักษและใหรวมถึงบุคคลท่ีอธิบดีกรมธนา
รักษมอบหมายดวย 
                                  (๓)  “ธนารักษพ้ืนท่ี”  หมายถึง  ธนารักษพ้ืนท่ีในจังหวัดซ่ึงท่ีราชพัสดุตั้งอยู 
                                  (๔)  “ราคาท่ีดิน”   หมายถึง  ราคาท่ีดินตามบัญชีกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย
เพ่ือเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายท่ีดิน 
                                ในกรณีท่ีดินราชพัสดุแปลงใดไมมีราคาประเมินทุนทรัพยตามวรรคแรก  ให
เทียบเคียงกับราคาประเมินทุนทรัพยของท่ีดินแปลงบริเวณใกลเคียงท่ีมีทําเลท่ีตั้งคลายกันเปนราคาท่ีดิน 
                                  (๕)  “มูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสราง”  หมายถึง  มูลคาอาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ี
เปน      ท่ีราชพัสดุซ่ึงคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดขึ้นโดยคําส่ังกรมธนารักษ 
                                  (๖)  “การสํารวจ”  หมายถึง  การหาความสัมพันธของจุดตาง ๆ ท่ีมีอยูบนและใต
ผิวโลกโดยวิธีการรังวัดทางตรงและทางออม  การวัดทิศทาง  การวัดตางระดับ  และใหหมายความ
รวมถึงการรังวัดใหไดอาณาเขต  การรังวัดทําแผนท่ีแสดงท่ีตั้ง  การรังวัดทําแผนท่ีรายละเอียด  และการ
คํานวณการรังวัดดวย 
                                  (๗)  “หนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน”  หมายถึง  หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน  และ
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
                                  (๘)  “หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน” หมายถึง หนังสือแสดงกรรมสิทธในท่ีดินและ
ใหหมายความรวมถึงหนังสือแสดงสิทธิครอบครองท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
                                  (๙) “หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง” หมายถึง หนังสือแสดงเขตของท่ีดินอันเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน  ประเภทใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 
                                  (๑๐)  “การรังวัด”  หมายถึง  การรังวัดปกเขตและทําเขต  จดหรือคํานวณการรังวัด
เพ่ือใหทราบท่ีตั้งแนวเขตของท่ีดิน  หรือทราบท่ีตัง้และเนื้อท่ีของท่ีดิน 
                                  (๑๑)  “การทําแผนท่ี”  หมายถึง  กรรมวิธีใด ๆ ในการจําลองลักษณะภูมิประเทศ
ตามมาตราสวนลงบนแผนพ้ืนท่ีราบ  โดยอาศัยขอมูลจากรูปถาย  ภาพถายภูมิประเทศ  คาพิกัด  หมุด  
หลักฐาน  และการคํานวณท้ังในทางราบและทางดิ่ง 



 ๓ 

                                  (๑๒)  “แผนท่ีช้ันหนึ่ง ”  หมายถึง  แผนท่ีซ่ึงดําเนินการจัดทําโดยใชกลองธีโอ
โดไลททําการรังวัดโยงยึดหลักเขตจากหมุดหลักฐานโครงงานแผนท่ีท่ีราบตําแหนงคาพิกัดภูมิศาสตร
หรือคาพิกัดท่ีนับเนื่องจากศูนยกําเนิดและคํานวณเนื้อท่ีโดยวิธีคณิตศาสตรจากคาพิกัดฉากของแตละมุม
เขต  หรือดําเนินการจัดทําโดยเทคโนโลยีอยางอ่ืนท่ีไดผลลัพธเทาเทียมกันหรือดีกวา  ท้ังนี้  เปนแผนท่ี
ท่ีดําเนินการจัดทําโดยกรมท่ีดินหรือกรมธนารักษซ่ึงไดมีการรับรองความถูกตองแลว 
                                  (๑๓)  “แผนท่ีช้ันสอง”  หมายถึง  แผนท่ีซ่ึงดําเนินการโดยใชแผนท่ีระวางเปน
หลักโดยวิธีวัดระยะเปนมุมฉากหรือวัดระยะสกัดเปนรูปสามเหล่ียมจากเสนหมุดหลักฐานโครงงาน
แผนท่ีหรือโดยใชรูปถายทางอากาศหรือการรังวัดดวยโซหรือเทปและคํานวนเนื้อท่ีโดยวิธีคณิตศาสตร
หรือโดยมาตราสวนหรือโดยใชกลองธีโอโดไลทวางหมุดหลักฐานแผนท่ีบรรจบตัวเอง  (รูปลอย)  ท้ังนี้
เปนแผนท่ีท่ีดําเนินการจัดทําโดยกรมท่ีดิน หรือกรมธนารักษซ่ึงไดมีการรับรองความถูกตองแลว 
                                  (๑๔)  “อาณาเขตท่ีดิน”  หมายถึง  แนวเขตติดตอท่ีดินขางเคียง  และให
หมายความถึงระยะรอบแปลงแตละดานดวย 
                                  (๑๕)  “ทะเบียนท่ีราชพัสด”ุ หมายถึง ทะเบียนท่ีราชพัสดุกลางหรือทะเบียนท่ีราช
พัสดุจังหวัดท่ีจัดทําโดยแสดงรหัส  หมายเลขลําดับท่ีของการรับขึ้นทะเบียน  รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อท่ี  
การไดมา หลักฐานหนังสือแสดงสิทธิ  อาณาเขต  และแผนท่ีแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของท่ีราชพัสด ุ
                                  (๑๖)  “การขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสด”ุ   หมายถึง   การรับรายการท่ีดินหรือส่ิงปลูก
สรางมาลงทะเบียนท่ีราชพัสดุโดยใหรหัสและหมายเลขสําหรับท่ีดินและส่ิงปลูกสรางนั้น  โดยผูมี
อํานาจจัดทําทะเบียนท่ีราชพัสดุลงนามรับรองเปนหลักฐาน 
                                  (๑๗)  “การแกไขเพ่ิมเติมทะเบียนท่ีราชพัสด”ุ  หมายถึง การแกไข เพ่ิมเติมรายการ
ในทะเบียนท่ีราชพัสดุใหถูกตองและเปนปจจุบัน  โดยจดแจงเหตุแหงการแกไข  เพ่ิมเติมไวในทะเบียน
ท่ีราชพัสดุและผูมีอํานาจจัดทําทะเบียนท่ีราชพัสดุลงนามรับรองเปนหลักฐาน 
                                  (๑๘)  “การเพิกถอนทะเบียนท่ีราชพัสด”ุ หมายถึง การยกเลิกรายการท่ีดินและ
หรือส่ิงปลูกสรางท่ีมิใชท่ีราชพัสดุออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ  โดยจดแจงเหตุแหงการเพิกถอนไวใน
ทะเบียนท่ีราชพัสดุและผูมีอํานาจจัดทําทะเบียนท่ีราชพัสดุลงนามรับรองเปนหลักฐาน 
                                  (๑๙)  “การจําหนายทะเบียนท่ีราชพัสด”ุ  หมายถึง  การแกไขท่ีมีผลเปนการ
จําหนายการนํารายการท่ีดินและหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุออกจากทะเบียนท่ีราชพัสดุ  โดยจด
แจงเหตุแหงการจําหนายไวในทะเบียนท่ีราชพัสดุและผูมีอํานาจจัดทําทะเบียนท่ีราชพัสดุลงนามรับรอง
เปนหลักฐาน 
 
 
  
 



 ๔ 

หมวด  ๒ 
การรังวัด  การพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน  และการตรวจสอบเนื้อที ่

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
------------------- 

                  ขอ  ๗  การสํารวจท่ีดินซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุเพ่ือการรังวัด  การพิสูจนสอบสวนการทํา
ประโยชน  หรือการตรวจสอบเนื้อท่ีตามประมวลกฏหมายท่ีดินในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดอ่ืน
เพ่ือใหทราบอาณาเขตท่ีตั้ง  จํานวนเนื้อท่ีของท่ีดิน  ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี
แลวแตกรณีทําการตรวจสอบทะเบียนท่ีราชพัสดุและหลักฐานเกี่ยวกับท่ีดินกอนดําเนินการสํารวจ  ดังนี ้
                                  (๑)  ท่ีดินซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุท่ีมีหลักฐานเปนแผนท่ีช้ันหนึ่งหรือแผนท่ีช้ันสองให
ตรวจสอบระวางแผนท่ี  แผนท่ีตนราง  รายการรังวัด  รายการคํานวณ 
                                  (๒)  ท่ีดินท่ีไมมีหลักฐานเปนแผนท่ีช้ันหนึ่งหรือแผนท่ีช้ันสอง  ใหตรวจสอบ
ระวางแผนท่ี แผนท่ีตนราง  รายการรังวัด  หรือระวาง  น.ส.๓ ก.  ของท่ีดินขางเคียงจากสํานกังานท่ีดิน
และหลักฐานการไดมาอ่ืนๆ จากกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีหรือสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
                  ขอ  ๘  เม่ือดําเนินการสํารวจท่ีราชพัสดุตามขอ  ๗  แลว  ใหดําเนินการดังนี ้
                                  (๑)  กรณีอาณาเขตท่ีดินไมเปล่ียนแปลง  โดยมีเนื้อท่ีมากขึ้นหรือเทาเดิมให
ดําเนินการตอไปได 
                                  (๒)  กรณีอาณาเขตท่ีดินเปล่ียนแปลงและทําใหเนื้อท่ีมากขึ้นหรือเทาเดิม 
                                                (๒.๑)  ในกรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบใน
การใชอาณาเขตหรือเนื้อท่ีท่ีดินตามผลการสํารวจไปดําเนินการตอไปได 
                                                (๒.๒)  ในจังหวัดอ่ืน  ใหธนารักษพ้ืนท่ีเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการใชอาณาเขตหรือเนื้อท่ีท่ีดินตามผลสํารวจไปดําเนินการตอไปได 
                                  (๓)  กรณีอาณาเขตท่ีดินไมเปล่ียนแปลง  หรือเปล่ียนแปลงไปโดยทําใหเนื้อท่ี
ท่ีดินนอยกวาเดิม  ใหดําเนินการดังนี ้
                                                (๓.๑)  ในกรณีท่ีมีหลักฐานหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  หรือ
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง  ถาไดเนื้อท่ีนอยกวาใหยื่นคําขอรังวัดสอบเขตตอสํานักงานท่ีดิน  หากผล
การรังวัดสอบเขตไดเนื้อท่ีนอยกวาหลักฐานดังกลาว  ในกรุงเทพมหานครใหกรมธนารักษ  ในจังหวัด
อ่ืนใหธนารักษพ้ืนท่ีแตงตั้งคณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควรพิจารณาเสนออธิบดีเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบในการดําเนินการ  และดําเนินการขอจดทะเบียน  ณ  สํานักงานท่ีดินเพ่ือแกไขรูปแผนท่ีและ
เนือ้ท่ีในหลักฐานดังกลาวตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติมทะเบียนท่ีราชพัสดุให
ถูกตองตรงกัน 
                                                (๓.๒)  ในกรณีท่ีไมมีหลักฐานหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  หรือ
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง  ถาไดเนื้อท่ีนอยกวารายการในทะเบียนท่ีราชพัสดุ  หรือหลักฐานอ่ืน ๆ 
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ในกรุงเทพมหานครใหผูอํานวยการสํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  ในจังหวัดอ่ืนใหธนารักษ
พ้ืนท่ีพิจารณานําเสนออธิบดีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการดําเนินการกอนแกไขเพ่ิมเติมทะเบียน
ท่ีราชพัสดุใหถูกตองตรงกัน 
                  ขอ  ๙  การขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง  ในกรุงเทพมหานครหรือ
ในจังหวัดอ่ืน ซ่ึงกระทรวงการคลังมิไดมอบอํานาจใหผูใชท่ีราชพัสดุดําเนินการเปนการเฉพาะรายให
กรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีดําเนินการดังนี ้
                                (๑)  ตรวจสอบทะเบียนท่ีราชพัสดุวาท่ีดินแปลงใดยังไมมีโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวง  ใหจัดทําบัญชีท่ีราชพัสดุประเภทท่ีสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพ่ือ
ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะบัญชีหนึ่ง  และประเภททรัพยสินของแผนดินธรรมดาอีกบัญชีหนึ่ง 
                                (๒)  ใหดําเนินการสํารวจท่ีราชพัสดุตามขอ  ๗   และขอ  ๘  เพ่ือใหทราบอาณาเขต
ท่ีดินกอนยื่นคําขอและนําทําการรังวัดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
                                (๓)  ใหนําเอกสารการไดมาของท่ีดิน  สําเนาทะเบียนท่ีราชพัสดุหรือเอกสารอ่ืน ๆ         
เชน  ส.ค. ๑ หรือ  น.ส. ๓ ไปประกอบการยื่นคําขอ 
                                (๔)  แจงผูใชท่ีราชพัสดุ  (ถามี)  ใหแตงตั้งผูแทนไปรวมนําทําการรังวัดและให
ถอยคําตอพนักงานเจาหนาท่ีดวย 
                                (๕)  นําทําการรังวัดตามหลักฐานของท่ีราชพัสดุและของท่ีดินขางเคียง  และตาม
สภาพการครอบครอง  รวมกับผูแทนของผูใชท่ีราชพัสดุ  (ถามี) 
                                (๖)  เม่ือทราบผลการรังวัดจากพนักงานเจาหนาท่ีผูทําการรังวัดแลว  หากเนื้อท่ีนอย
กวาผลการสํารวจตามขอ ๙(๒) ไมเกินรอยละสอง ใหดําเนินการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวงตอไปได แตถาเนื้อท่ีนอยกวาผลการสํารวจตามขอ  ๙(๒)  เกินกวารอยละสองให
ดําเนินการตามขอ  ๘  กอน 
                                (๗)  การคัดคานการนํารังวัดท้ังแปลงหรือบางสวน 
                                                (๗.๑)  การออกโฉนดท่ีดิน  หากมีผูคัดคานการนํารังวัดท้ังแปลงหรือ
บางสวนใหขอพนักงานเจาหนาท่ีทําการรังวัดแสดงเขตพิพาทใหชัดเจนและใหบันทึกการคัดคาน  แลว
ใหกรมธนารักษหรือ  สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีทําการตรวจสอบ  พรอมท้ังรวบรวมหลักฐานเอกสาร
เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและท่ีดินขางเคียง  เพ่ือใชประกอบการพิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบขอพิพาทของ
เจาพนักงานท่ีดินหรือใชประกอบการพิจารณาฐานะทางคด ี
                                                (๗.๒)  การออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง  หากมีผูคัดคานการนํา
รังวัดท้ังแปลงหรือบางสวน  ใหขอพนักงานเจาหนาท่ีทําการรังวัดแสดงเขตพิพาทใหชัดเจนและให
บันทึกการคัดคาน  แลวใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีดําเนินการตรวจสอบพรอมท้ัง
รวบรวมหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ  สงใหเจาพนักงานท่ีดินดําเนินการตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 
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                                (๘)  การสอบสวนเปรียบเทียบหรือการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับแนวเขต 
                                                (๘.๑)  ในกรุงเทพมหานคร  ใหกรมธนารักษรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ตางๆ เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและท่ีดินขางเคียงพรอมแตงตั้งเจาหนาท่ีไปใหถอยคําตอเจาพนักงานท่ีดิน
รวมกับผูใชท่ีราชพัสดุ  หากผลการสอบสวนเปรียบเทียบของเจาพนักงานท่ีดินไมเปนไปตามผลการ
สํารวจรังวัดท่ีราชพัสดุตามขอ  ๘  ใหอยูในดุลพินิจของอธิบดีท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร  โดยให
คํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 
                                                (๘.๒)  ในจังหวัดอ่ืน ใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีรวบรวมเอกสาร
หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและท่ีดินขางเคียงตลอดจนเปนผูใหถอยคําตอเจาพนักงานท่ีดิน  
รวมกับผูใชท่ีราชพัสดุ หากผลการสอบสวนเปรียบเทียบของเจาพนักงานท่ีดินไมเปนไปตามผลการ
สํารวจรังวัดท่ีราชพัสดุตามขอ  ๘  ใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีรวบรวมแผนท่ี  เอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของท้ังหมดพรอมท้ังความเห็นเสนออธิบดีพิจารณาส่ังการ 
                  ขอ  ๑๐.  กรณีท่ีไดขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไปกอนระเบียบนีใ้ช
บังคับโดยมิไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกําหนดไวในหมวดนี้และยังไมไดรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวงมา  ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวงนั้นมากอน  แลวดําเนินการตามขอ  ๘  โดยอนุโลม 
                  ขอ  ๑๑.  การระวังช้ีแนวเขตและการลงนามรับรองแนวเขตท่ีดิน  ใหดําเนินการดังนี ้
                                (๑)  ท่ีราชพัสดุท่ีมีหลักฐานหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือหนังสือสําคัญ
สําหรับท่ีหลวงเปนรูปแผนท่ีช้ันหนึ่งหรือรูปแผนท่ีช้ันสอง  ใหตรวจสอบระวางแผนท่ี  แผนท่ีตนราง
รายการรังวัด  รายการคํานวณ  แลวระวังช้ีแนวเขตท่ีดินหรือนํารังวัดปกหลักเขตท่ีดินใหตรงกับรายการ
รังวัดตามรูปแผนท่ีหลังหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง 
                                (๒)  ท่ีราชพัสดุท่ีไมมีหลักฐานตาม  (๑)  แตท่ีดินแปลงท่ีขอรังวัดเปนโฉนดรูป
แผนท่ีช้ันหนึ่งหรือรูปแผนท่ีช้ันสอง  ใหตรวจสอบระวางแผนท่ี  แผนท่ีตนราง  รายการรังวัด  รายการ
คํานวณ  ของท่ีดินแปลงนั้นแลวระวังช้ีแนวเขตท่ีดินหรือนํารังวัดปกหลักเขตท่ีดินใหตรงตามหลักฐาน
ดังกลาว  เวนแตตรวจสอบพบวาการลงนามรับรองแนวเขตครั้งกอนกระทําไปโดยคลาดเคล่ือนหรือไม
ชอบดวยกฎหมายก็ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีแลวแตกรณีรวมกับผูใชท่ีราชพัสดุ
คัดคานแนวเขต  แลวดําเนินการขอแกไขหรือเพิกถอนใหถูกตองตามประมวลกฎหมายท่ีดินตอไป 
                                (๓)  ท่ีราชพัสดุท่ีไมมีหลักฐานตาม (๑)และท่ีดินแปลงท่ีขอรังวัดไมมีหลักฐานตาม 
(๒)  ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีแลวแตกรณี  ดําเนินการสํารวจท่ีราชพัสดุตามขอ  ๗  
และขอ  ๘ ใหทราบอาณาเขตและเนื้อท่ีของท่ีราชพัสดุกอนระวังช้ีแนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตท่ี
ราชพัสดุ  เวนแตท่ีราชพัสดุนั้นไดดําเนินการสํารวจตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ไวแลว  ก็ใหใชเปน
หลักฐานในการระวังช้ีแนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตท่ีราชพัสดุตอไปได 
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                  การระวังช้ีแนวเขตท่ีดินตามวรรคแรก  หากไมสามารถตกลงแนวเขตท่ีดินกันไดใหกรมธนา
รักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีแลวแตกรณี  ทําการคัดคานแนวเขตท่ีดินและดําเนินการตามขอ  ๙(๗)  
และ(๘) 
                  ขอ  ๑๒.  ใหกรมธนารักษกําหนดวิธีการปฏิบัติ  แบบรายงานเกี่ยวกับการรังวัด  การพิสูจน
สอบสวนการทําประโยชน  การตรวจสอบเนื้อท่ี  การระวังช้ีแนวเขตและการลงนามรับรองแนวเขตตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  โดยออกเปนคําส่ังกรมธนารักษ 
                  ขอ  ๑๓.  ท่ีราชพัสดุแปลงใดเปนท่ีดินประเภททรัพยสินของแผนดินธรรมดาและไม
สามารถออกโฉนดท่ีดินได  ใหขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน  โดยดําเนินการตามขอ  ๗  ขอ  
๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 
                  ขอ  ๑๔.  ในกรณีท่ีราชพัสดุจะดําเนินการตามหมวดนี้  เปนกําแพงเมือง  คูเมือง  การสํารวจ
เพ่ือกําหนดขอบเขตท่ีราชพัสดุจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดขอบเขตกําแพง
เมือง  คูเมือง  ท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดวย 
 

หมวด  ๓ 
การแกไขเพ่ิมเติม  เพิกถอน  และจําหนายทะเบียนที่ราชพัสด ุ

------------------- 
                  ขอ  ๑๕  เม่ือไดรับโฉนดท่ีดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงซ่ึงไดดําเนินการตามขอ  ๙  
หรือ  ขอ  ๑๐  แลว  ใหกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมทะเบียนท่ี
ราชพัสดุใหถูกตองตามโฉนดท่ีดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงได 
                  ในจังหวัดอ่ืน  ใหจัดสงสําเนาโฉนดท่ีดินหรือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวงไปพรอมกับแจง
การแกไขเพ่ิมเติมทะเบียนท่ีราชพัสดุใหกรมธนารักษเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมทะเบียนท่ีราชพัสดุใหถูกตอง
ตรงกัน 
                  ขอ  ๑๖  ในกรณีมีการนําท่ีดินขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุโดยผิดพลาดหรือซํ้าซอน  ใหอธิบดี
เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการเพิกถอนหรือจําหนายออกจากทะเบียนท่ีราชพัสด ุ
                  ในกรณีท่ีการดําเนินการตามวรรคแรกจะตองเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินใหถูกตอง
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  ใหอธิบดีเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

หมวด  ๔ 
การตรวจสอบบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ  บัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับ 

------------------- 
ท่ีดินและสภาพหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินซ่ึงเปนท่ีราชพัสด ุ

                  ขอ  ๑๗.  ใหกรมธนารักษแตงตั้งเจาหนาท่ีหรือคณะเจาหนาท่ีเพ่ือมีหนาท่ีในการตรวจสอบ
บัญชีคุมทะเบียนท่ีราชพัสดุ  ทะเบียนท่ีราชพัสดุ  บัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน  และสภาพของ
หนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุ  
                  ขอ  ๑๘.  การตรวจสอบตามความในขอ  ๑๗  ใหดําเนินการอยางนอยปละ  ๒  ครั้ง  เม่ือ
ดําเนินการแลวเสร็จ  ใหรายงานอธิบดีทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแตวันท่ีตรวจสอบเสร็จ 
                  ขอ  ๑๙.  การรายงานผลการตรวจสอบ  ใหรายงานตามแบบรายงานการตรวจบัญชีคุม
ทะเบียนท่ีราชพัสดุ  บัญชีคุมหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน  และสภาพของหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินซ่ึง
เปนไปตามแบบท่ีกรมธนารักษกําหนด 
                  ขอ  ๒๐.  หากผลการตรวจสอบตามขอ  ๑๗  ปรากฏวาบัญชีหรือหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดนิ
มีการชํารุด หรือสูญหาย  ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการซอม  หรือจัดทําใหอยูในสภาพท่ีเหมาะ
กับการใชงานและหรือดําเนินการขอออกใบแทน 
 

หมวด  ๕ 
การจําหนายอาคารหรือส่ิงปลูกสรางที่จะทําการร้ือถอน  วัสดุที่ร้ือถอนแลว 

หรือการจําหนายตนไม  ดิน  หรือวัสดุอื่น ๆ   ที่ไดมาจากที่ราชพัสด ุ
------------------- 

                  ขอ  ๒๑.  ในกรณีท่ีจะจําหนายอาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีจะทําการรื้อถอน หรือการจําหนาย
วัสดุท่ีรื้อถอนแลว หรือการจําหนายตนไม  ดิน  หรือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุ  ใหผูใชท่ีราช
พัสดุท่ีจะดําเนินการจําหนายแตงตั้งคณะกรรมการมีจํานวนไมนอยกวา  ๓  คน  เพ่ือประเมินราคาอาคาร
หรือส่ิงปลูกสราง  วัสดุท่ีรื้อถอน  ตนไม  ดิน  หรือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีจะจําหนาย  ท้ังนี้กรรมการอยางนอย  ๑  
คน  จะตองเปนผูชํานาญการหรือมีความรูเกี่ยวกับการประเมินราคาอาคาร  หรือส่ิงปลูกสราง  ตนไม  
ดิน  หรือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไดมาจากท่ีราชพัสด ุ
                  ขอ  ๒๒.  การจําหนายอาคารหรือส่ิงปลูกสรางท่ีจะทําการรื้อถอน  หรือการจําหนายวัสดุท่ี
รื้อถอนแลว  หรือการจําหนายตนไม  ดิน  หรือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุ  ใหดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุโดยอนุโลม 
 
 
 



 ๙ 

หมวด  ๖ 
หลักเกณฑการอนุญาตใหนําวัสดุที่ไดมาจากที่ราชพัสดุไปใชประโยชน 

------------------- 
                  ขอ  ๒๓.  การนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุไปใชเพ่ือประโยชนแกทางราชการ  จะตองเปน
การนําวัสดุไปใชในกรณีดังตอไปนี ้
                                (๑)  กอสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางซ่ึงจะตองนําสงขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสด ุ
                                (๒)  จัดทําเปนวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชเพ่ือประโยชนแกทางราชการ  เชน  โตะ  
เกาอ้ี  เปนตนและวัสดุอุปกรณนั้นจะตองลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ
                                นอกจากกรณีดังกลาวแลว  หากมีความจําเปนจะตองนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุ
ไปใชเพ่ือประโยชนแกราชการอยางอ่ืน  ใหอธิบดีเปนผูพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถึงประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 
                  ขอ  ๒๔.  การนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุไปใชเพ่ือสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศล
ใหผูใชท่ีราชพัสดุเปนผูขออนุญาตตออธิบดีหรือผูวาราชการจังหวดัแลวแตกรณีโดยจะตองแสดง
เหตุผลความจําเปนและประโยชนท่ีสาธารณชนจะพึงไดรับสงไปประกอบการพิจารณาดวย 
                  ขอ  ๒๕  ผูใชท่ีราชพัสดุท่ีไดรับอนุญาตใหใชวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุ  จะตองแตงตั้ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา  ๓  คน  เพ่ือตรวจนับและควบคุมการใชวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสด ุ
                  ขอ  ๒๖  ใหมีการจัดทําบัญชีคุมยอดวัสดุท่ีรื้อถอนวามีจํานวนเทาใด  นําไปใชเทาใดและ
คงเหลือเทาใด ท้ังนี้  หากมีวัสดุคงเหลือจากการใชประโยชนใหดําเนินการจําหนายตามวิธีท่ีกําหนดไว
ในหมวด  ๕ 
                  ขอ  ๒๗.  ผูใชท่ีราชพัสดุจะตองนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุไปใชเฉพาะตามท่ีไดรับ
อนุญาตเทานั้น และจะตองไมนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุไปสมทบกับงบประมาณท่ีไดรับเปนคา
กอสรางอาคารใหม  เวนแตไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณแลว  หากมิไดรับอนมัุติจากสํานัก
งบประมาณจะตองนําวัสดุท่ีไดมาจากท่ีราชพัสดุจําหนายตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี ้
 

บทเฉพาะกาล 
------------------- 

                  ขอ  ๒๘.  ในระหวางท่ีกรมธนารักษยังไมไดออกคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้  บรรดา
หลักเกณฑวิธี  แบบรายงาน  และคําส่ังใด  ๆ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับท่ีราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การสํารวจท่ีราชพัสดุ การขอออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน  การรังวัดท่ีดิน  และการระวังช้ีแนวเขต
ท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  และการแกไขเพ่ิมเติมทะเบียนท่ีราชพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๘  และคําส่ังอ่ืน



 ๑๐ 

ใดของกรมธนารักษใหมีผลใชบังคับตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ท้ังนี้  ตองไมเกินหก
เดือนนับแตวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ 
 
                                     ประกาศ ณ วันท่ี  ๓  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
                                                  รอยเอก  สุชาติ     เชาววิศิษฐ 
                                                       ( สุชาติ     เชาววิศิษฐ ) 
                                                 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 


