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สรุปสาระสําคัญของการนําที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชนสรุปสาระสําคัญของการนําที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชน

ตามกฎกระทรวงการจัดหาประโยชนที่ราชพัสด ุพ.ศ. ๒๕๖๔ตามกฎกระทรวงการจัดหาประโยชนที่ราชพัสด ุพ.ศ. ๒๕๖๔

 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนท่ี ๕๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๕ มีนาคม ๒๕๑๘
   ๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๓ ก/หนา ๔๙/๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

 การนําท่ีราชพัสดุซ่ึงเปนท่ีดินของรัฐ
ประเภทหน่ึงไปใชประโยชนในทางท่ีเกิดรายได
จากเอกชนหรือจากหนวยงานรัฐ น้ัน 
พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไดกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังในการตรากฎกระทรวง
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข                
ในการนําท่ีราชพัสดุไปจัดหาประโยชน 
คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับน้ีจึงใครขอ
เสนอเร่ือง “สรุปสาระสําคัญของการนํา

ท่ีราชพัสดุไปจัดหาประโยชนตามกฎกระทรวงการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔” เพ่ือให
ผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงความเปนมา และความหมาย ของ “การจัดหาประโยชน”รวมท้ัง
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการนําท่ีราชพัสดุไปจัดหาประโยชน และขอยกเวนการใชบังคับ ดังน้ี

๑. ความเปนมา
   ภายหลังจากท่ีมีการประกาศใชพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘๑ แลว ไดมีการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 
ตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามมาอีกหลายฉบับ  
อยางไรก็ตามหลังจากน้ันไดมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕๒

  โดยกําหนดใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเปนสวนราชการ ในกรมธนารักษ ซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของอธิบดี
กรมธนารักษ โดยไมมีสํานักงานธนารักษจังหวัด ทําใหผูวาราชการจังหวัดไมสามารถมอบอํานาจ                       
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สรุปสาระสําคัญของการนําท่ีราชพัสดุไปจัดหาประโยชน�
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๑๒๘

ใหสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได
จึงไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับ                 
ท่ีราชพัสดุตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ท้ังหมด เพ่ือให
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันและสอดคลองกับการแบงสวนราชการของกรมธนารักษ กระทรวง
การคลัง และเพ่ือกระจายอํานาจใหสวนภูมิภาค โดยมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕๓

   หลังจากน้ัน ไดมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุ โดยตราเปนพระราชบัญญัติ 
ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒๔ ซ่ึงไดมีการบัญญัติใหการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุ การขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการท่ีราชพัสดุในการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุจากบุคคลท่ีมิใชสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐซ่ึงมีราคาเกินกวา ๕๐๐ ลานบาท และมูลคาโครงการท่ีมีการจัดหาประโยชนในกิจการเก่ียวกับ
โครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง จึงไดมีการตรา
กฎกระทรวงการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔๕ เพ่ือกําหนดในเร่ืองน้ี

๒. สรุปสาระสําคัญ
   ๒.๑ ความหมายของการจัดหาประโยชน 
     “การจัดหาประโยชน” หมายความวา การนําท่ีราชพัสดุไปใชประโยชนในทางท่ีเกิด
รายไดและหมายความรวมถึงการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ๖ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
   ๒.๒ ท่ีราชพัสดุท่ีจะนําไปจัดหาประโยชนได
     ท่ีราชพัสดุดังตอไปน้ี นํามาจัดหาประโยชนได
     ๑ )  ท่ีราชพัสดุ ท่ียั งไม ได ใช เ พ่ือประโยชน ในทางราชการของสวนราชการ
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
     ๒) ท่ีราชพัสดุท่ีอยูในความครอบครองของสวนราชการหรือองคกรปกครอง                 
สวนทองถ่ินแตสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันยงัไมไดใชประโยชน ซ่ึงสวนราชการหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีครอบครองท่ีราชพัสดุน้ันแจงความประสงคเปนหนังสือใหกรมธนารักษ
ดําเนินการจัดหาประโยชน หรือกรมธนารักษประสงคจะจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุแปลงน้ันดวยตนเอง
 แตท้ังน้ีกรมธนารักษตองแจงแผนการจัดหาประโยชนใหสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีครอบครองท่ีราชพัสดุทราบ 

 ๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๗๙ ก/หนา ๑๔/๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖/ตอนท่ี ๒๘ ก/หนา ๑/๙ มีนาคม ๒๕๖๒

   ๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๘/ตอนท่ี ๒ ก/หนา ๔/๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  “ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความวา การดําเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดิการซ่ึงเปนไปในทางการคากับบุคคลท่ัวไป
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   ๒.๓ หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดหาประโยชน
     ๑) กรณีท่ีราชพัสดุท่ัวไป
      การนําท่ีราชพัสดุมาจัดหาประโยชน ใหกรมธนารักษทําเปนสัญญาเชาหรือ
สัญญาตางตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากสัญญาเชา โดยตองมีการกําหนดขอบเขตและรายละเอียดของการ
จัดหาประโยชนและแบบของสัญญาเชาใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอนท่ีปลัดกระทรวง
การคลังจะใหความเห็นชอบ
     ๒) กรณีท่ีราชพัสดุท่ีสวนราชการไดรับบริจาคโดยผูบริจาคระบุใหนําไปจัดหา
ประโยชน
      ท่ีราชพัสดุท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐไดจากการบริจาค โดยผูบริจาค
แจงความประสงคเปนหนังสือโดยชัดแจงวาใหนําไปจัดหาประโยชนและนํารายไดหรือผลประโยชนน้ัน
ไปใชในกิจการของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐได ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐดังกลาว                        
นําท่ีราชพัสดุน้ันไปจัดหาประโยชนและนํารายไดหรือผลประโยชนไปใชในกิจการของสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐน้ันไดตามความประสงคของผูบริจาค โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
   ๒.๔ สัญญาเชาและระยะเวลาในการทําสัญญาเชาท่ีราชพัสดุ
     ๑) สัญญาเชาท่ีราชพัสดุใหมีกําหนดระยะเวลาเชาไมเกิน ๓๐ ป เวนแตเปนสัญญาเชา
เพ่ือพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการเชาอสังหาริมทรัพย เพ่ือพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมท่ีกําหนดระยะเวลาเชาไวเกิน ๓๐ ป โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง
     ๒) การกําหนดคาเชาหรือผลประโยชนตอบแทนอ่ืนจะตองไมนอยกวาอัตราท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธนารักษ เวนแตการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุท่ีมีราคาเกิน ๕๐๐ ลานบาท
จากเอกชน การกําหนดคาเชาหรือผลประโยชนตอบแทนอ่ืนจะตองไมนอยกวาอัตราท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ
   ๒.๕ การจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุ
     ๑) การจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุจากเอกชน
      ๑.๑) ท่ีราชพัสดุท่ีมีราคาไมเกิน ๕๐๐ ลานบาท
         ใหดําเนินการโดยใชวิธีการประมูลคัดเลือกเอกชนเพ่ือจัดหาประโยชน   
ท่ีราชพัสดุ เวนแตกรณีดังตอไปน้ี 
        กรณีเปนการทําสัญญาเชาดังตอไปน้ี จะกระทําโดยไมใชวิธีประมูลก็ได
        ๑) การเชาท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัย ซ่ึงมีเน้ือท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา 
และมีราคาไมเกินตารางวาละ ๕๐,๐๐๐ บาท
        ๒) การเชาท่ีดินเพ่ือใชประกอบการเกษตรซ่ึงมีเน้ือท่ีไมเกิน ๕๐ ไร                    
และมีราคาไมเกินไรละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
        ๓) การใหองคกรสาธารณประโยชนหรือองคกรสาธารณกุศลทําสัญญาเชา
เพ่ือใชในกิจการอันเปนสาธารณประโยชนหรือสาธารณกุศลท่ีไมไดมุงหากําไร
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๑๓๐

        ๔) การใหขาราชการทําสัญญาเชาท่ีราชพัสดุตามโครงการสงเคราะห
ขาราชการหรือสวัสดิการของขาราชการ ซ่ึงมีเน้ือท่ีรายละไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา
        ๕) การใหคณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการทําสัญญาเชาเพ่ือจัด
สวัสดิการในเชิงธุรกิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
        ๖) การใหองคกรคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการทําสัญญาเชาเพ่ือใชดําเนินภารกิจขององคกรคนพิการ
        ๗)  การใหเจาของท่ีดินท่ีอยู ติดกับท่ีดินท่ีเปนท่ีราชพัสดุทําสัญญาเชา                
โดยท่ีดินท่ีเปนท่ีราชพัสดุน้ันมีขนาดหรือเน้ือท่ีไมเพียงพอท่ีจะปลูกสรางอาคารหรือส่ิงปลูกสรางตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือขอบัญญัติทองถ่ิน
        ๘) กรณีอ่ืนท่ีปลัดกระทรวงการคลังเห็นวาไมเหมาะสมท่ีจะใช วิธีการประมูล
        กรณีเปนการทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนดังตอไปน้ี จะกระทําโดยไมใช
วิธีประมูลก็ได
         ๑) การใหเอกชนทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืนเพ่ือใชทําสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ หรือการปรับปรุงภูมิทัศน
         ๒) การใหเอกชนซ่ึงเปนผูไดรับอนุญาตหรือผูขอรับสัมปทาน จากสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืน เชน กิจการระเบิดและยอยหิน กิจการเหมืองแร
กิจการดูดทราย การทําบอดินลูกรัง
         ๓) กรณีอ่ืนท่ีปลัดกระทรวงการคลังเห็นวาไมเหมาะสมท่ีจะใชวิธีการประมูล
      ๑.๒) ท่ีราชพัสดุท่ีมีราคาเกิน ๕๐๐ ลานบาท
       การจัดหาประโยชนอาจกระทําไดในกรณีดังตอไปน้ี
       ๑) การจัดหาประโยชนท่ีมีการกําหนดการใชประโยชนโดยเฉพาะในท่ีราชพัสดุ
       ๒) การจัดหาประโยชนท่ียังไมมีการกําหนดการใชประโยชนโดยเฉพาะ                          
ในท่ีราชพัสดุ
         ท้ังน้ี ใหกรมธนารักษศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมเบ้ืองตน เพ่ือให
เกิดประโยชนแกทางราชการมากท่ีสุด
       วิธีดําเนินการ 
       ๑) เสนอเปนโครงการเพ่ือจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุ 
       ๒) ใหหนวยงานเจาของโครงการ๗ จัดทํารางประกาศเชิญชวนใหเอกชน 
เขารวมโครงการ โดยจัดทํารางเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชนและรางสัญญา เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือกตรวจพิจารณากอนทําการประกาศเชิญชวน 

๗ “หนวยงานเจาของโครงการ” หมายความวา กรมธนารักษหรือสวนราชการท่ีไดรับมอบอํานาจใหนําท่ีราชพัสดุไปจัดหาประโยชน
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เกร็ดกฎหมายน�ารู�

๑๓๑

       ๓) การคัดเลือกเอกชน จะตองใชวิธีประมูล เวนแตเปนกรณีท่ีคณะกรรมการ
ท่ีราชพัสดุเห็นสมควรใหใชวิธีการคัดเลือกโดยไมใชวิธีประมูล 
       ๔) การคัดเลือกเอกชนโดยใชวิธีประมูล เม่ือคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก
คณะหน่ึงข้ึนมาโดยมีหนาท่ีและอํานาจ ตรวจพิจารณารางประกาศเชิญชวนใหเอกชนเขารวมโครงการ                         
รางเอกสารสําหรับการคัดเลือกเอกชน และรางสัญญา พิจารณาคัดเลือกเอกชนผูเขารวมโครงการ  
เจรจาเง่ือนไขในรางสัญญากับผูไดรับการคัดเลือก พิจารณาดําเนินการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการคัดเลือก
เอกชนตามท่ีเห็นสมควร
       ๕) การประกาศเชิญชวนเอกชนเขารวมโครงการตองกระทําอยางเปดเผย 
ไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวันเปดซองขอเสนอของเอกชน 
       การบริหารสัญญา การกํากับดูแล และติดตามผล
       เม่ือไดมีการลงนามในสัญญาเชาหรือสัญญาตางตอบแทนอ่ืนแลว ใหหนวยงาน
เจาของโครงการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการคณะหน่ึง โดยมีหนาท่ีและอํานาจดังตอไปน้ี
       ๑) กํากับดูแลและติดตามการดําเนินโครงการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา
       ๒) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนิน
โครงการตามท่ีกําหนดในสัญญาตอหนวยงานเจาของโครงการ
       ๓) รายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหา และแนวทางการแกไข
ตอหนวยงานเจาของโครงการ ท้ังน้ี ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการกําหนด
อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง
       ๔) พิจารณาใหความเห็นชอบในการแกไขสัญญา

       ในกรณีท่ีเปนโครงการเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
หนวยงานเจาของโครงการอาจวาจางท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการอาจกําหนดให
หนวยงานเจาของโครงการวาจางท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษาแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินโครงการ                 
ใหความเห็นตอการแกไขสัญญา หรือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการได
       การแกไขสัญญาและการทําสัญญาใหม
       ๑) ในกรณีท่ีตองมีการแกไขสัญญาเชาหรือสัญญาตางตอบแทนอ่ืน ใหหนวยงาน
เจาของโครงการเสนอเหตุผลและความจําเปนในการขอแกไขตอคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการ
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการแกไขสัญญา
       ๒ ) ในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการพิจารณาแลวเห็นวา
เปนการแกไขสัญญาในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและใหความเห็นชอบแลว ใหหนวยงานเจาของโครงการ 
ลงนามในสัญญาตอไปได
       ๓ ) ในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการพิจารณาแลวเห็นวา                
เปนการแกไขสัญญาในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ ใหหนวยงานเจาของโครงการสงรางสัญญาฉบับแกไข
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สรุปสาระสําคัญของการนําท่ีราชพัสดุไปจัดหาประโยชน�
ตามกฎกระทรวงการจัดหาประโยชน�ท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓๒

ท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาแลวเสนอคณะกรรมการท่ีราชพัสดุเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
แลวใหหนวยงานเจาของโครงการลงนามในสัญญาตอไปได
     ๒) การจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุจากหนวยงานของรัฐ
      การจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุจากหนวยงานของรัฐ ใหกระทําโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 เวนแตกรณีดังตอไปน้ี
      ๑) กรณีท่ีหนวยงานของรัฐต้ังแตสองหนวยงานประสงคท่ีจะใชประโยชน ท่ีราชพัสดุ
บริเวณพ้ืนท่ีทับซอนกันเพ่ือเปนสถานท่ีทําการหรือบานพักผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
ใหหนวยงานของรัฐแตละแหงจัดทําแผนการใชประโยชนท่ีราชพัสดุเสนอปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา
      ๒) กรณีท่ีหนวยงานของรัฐตัง้แตสองหนวยงานประสงคท่ีจะใชประโยชน ท่ีราชพัสดุ
บริเวณพ้ืนท่ีทับซอนกันเพ่ือใชประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากสถานท่ีทําการหรือบานพักผูปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐตาม (๑) ใหคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือกตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด
     เม่ือไดหนวยงานของรัฐท่ีจะเปนผูใชประโยชนท่ีราชพัสดุแลวใหทําสัญญาเชาหรือสัญญา
ตางตอบแทนอ่ืนตอไป
   ๒.๖ การจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุตามขอผูกพันระหวางประเทศ
     ๑) การจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุใหเปนไปตามขอผูกพันระหวางประเทศท่ีรัฐบาลไทย
ทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ หรือองคการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
ท่ีราชพัสดุกําหนด ตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญาหรือตามความตกลงหรือตามหลักถอย
ทีถอยปฏิบัติตอกัน และใหคํานึงถึงความสัมพันธระหวางประเทศดวย โดยจะใชการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงก็ได และใหทําสัญญาเชาหรือสัญญาตางตอบแทนอ่ืนตอไป
     ๒) หากท่ีราชพัสดุมีราคาเกิน ๕๐๐ ลานบาท ใหกรมธนารักษขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการท่ีราชพัสดุ โดยใหนําเสนอเหตุผลและขอมูลอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการท่ีราชพัสดุ
     ๓) การทําสัญญาเชาหรือสัญญาตางตอบแทนอ่ืนใหเปนไปตามท่ีกระทรวงการ
ตางประเทศหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของรวมกับกรมธนารักษกําหนดโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวง
การคลัง ท้ังน้ี ใหกรมธนารักษสงรางสัญญาใหสานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอนเสนอ
ปลัดกระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ
   ๒.๗ ขอยกเวนการบังคับใชกฎกระทรวงการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔
     ไมใชบังคับกับการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุในกิจการเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐาน
และบริการสาธารณะท่ีมีมูลคาโครงการต้ังแต ๕,๐๐๐ ลานบาท ข้ึนไป หรือมูลคาท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน 
โดยกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒๘

ไมวาท่ีราชพัสดุน้ันจะมีราคาเกิน ๕๐๐ ลานบาทหรือไม

 ๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖/ตอนท่ี ๒๙ ก/หนา ๑/๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
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๑๓๓

 บทสรุป
 การจัดหาประโยชนจากท่ีราชพัสดุมีรายละเอียดท่ีตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีในกฎกระทรวงการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔ คอนขางมาก รวมท้ังยงัมีสวน
ท่ีตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ัน 
สวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีครอบครองท่ีราชพัสดุ หรือไดรับบริจาคท่ีราชพัสดุมา 
โดยผูบริจาคมีวัตถุประสงคใหนําไปจัดหาประโยชน จําเปนท่ีจะตองศึกษาในรายละเอียดในการดําเนินการ
ในดานตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตองตามข้ันตอน ตลอดจนสามารถนําท่ีราชพัสดุ
ไปจัดหาประโยชนไดอยางคุมคา และเหมาะสมตอไป 

                     
                     

            กฎกระทรวงการจัดหาประโยชนท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔

                     
                     

         




