สรุปความเป็นมาและสาระสําคัญ
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ที่ถูกบุกรุกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2556
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนําที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสงวนไว้แต่ยังไม่ได้
ใช้ประโยชน์ในทางราชการมาจัดหาประโยชน์ไว้ ดังนี้
“ข้อ ๒๕ ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสงวนไว้แต่ยังไม่ได้
ใช้ประโยชน์ในทางราชการ จะนํามาจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทน
อื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้ แต่จะต้องเป็นการจัดหาประโยชน์เป็นการชั่วคราว
การจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าตามวรรคหนึ่งต้องเป็นการให้เช่าตามข้อ ๒๓ (๑) (๒)
(๔) หรือ (๕) และจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังกล่าว
การจั ด หาประโยชน์ ใ นที่ ร าชพั สดุ ที่ ถู ก บุ ก รุ ก อาจดํา เนิ น การจั ด ให้ เ ช่ า ในระยะยาว
ตามข้อ ๒๓ (๑) (๒) (๔) หรือ (๕) ได้ ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งก่อน
การจัดหาประโยชน์โดยวิธีจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่าตาม
วรรคหนึ่งจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังกล่าว และได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 25 วรรคสาม ของกฎกระทรวงข้างต้นกระทรวงการคลังจึงได้
วางระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนําที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์
ของหน่วยงานราชการผู้ใช้ที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกมาจัดหาประโยชน์ โดยไม่ต้องขอรับความยินยอมจากหน่วยงาน
ราชการผู้ใช้ที่ราชพัสดุ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ชื่อ ระเบีย บ “ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารจัด หา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2556” กําหนดตาม
แบบในการร่างกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าระเบียบมีสาระหรือเกี่ยวกับเรื่องใด (ระเบียบ ข้อ 1)
2. การบัง คับ ใช้ เนื ่อ งจากมีที่ร าชพัส ดุอ ยู ่จํ า นวนหนึ ่ง ที ่อ ยู ่ใ นความครอบครองใช้
ประโยชน์ของหน่วยงานราชการ มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้ต้องกันพื้นที่ไว้ เพื่อความปลอดภัย ความสะดวก
หรือ ประโยชน์ใ นการปฏิบัติง าน ระเบีย บนี้จึง ไม่ใ ช้บัง คับ กับ ที่ร าชพัส ดุที่มีก ฎหมายเฉพาะกําหนดให้
ต้องกันพื้นที่ไว้ เช่น กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ เป็นต้น (ระเบียบ
ข้อ 3 วรรคสอง)

-23. การกําหนดความหมายของ “ที่ราชพัสดุซึ่งถูกบุกรุก” ที่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบนี้
เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของผู้ใช้ที่ราชพัสดุด้วยวิธีการจัดให้ผู้บุกรุกเช่า
โดยปกติแล้วสามารถดําเนินการได้ด้วยวิธีให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุส่งคืนให้กรมธนารักษ์เพื่อนํามาจัดให้เช่า หรือ
ผู้ใช้ที่ราชพัสดุได้ให้ความยินยอมให้กรมธนารักษ์นํามาจัดให้เช่าเป็นการชั่วคราว ดังนั้น การจะนําที่ราชพัสดุ
ที่อยู่ในความครอบครองใช้ป ระโยชน์ของหน่ว ยงานราชการผู้ใช้ที่ร าชพัส ดุที่ถูกบุกรุก มาจัด หาประโยชน์
ด้วยวิธีการจัดให้เช่าโดยไม่ต้องขอรับความยินยอมจากหน่วยงานราชการผู้ใช้ที่ราชพัสดุตามระเบียบนี้ จึงต้อง
เป็นกรณีที่ที่ราชพัสดุนั้นได้ถูกบุกรุกและหน่วยงานราชการผู้ใช้ที่ราชพัสดุไม่ส่งคืนหรือยินยอมให้นําที่ราชพัสดุ
ดังกล่าวมาจัดให้เช่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกโดยไม่มีเหตุผลอันควร และนอกจากนี้การกําหนดความหมายยัง
ได้คํานึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ที่ถือปฏิบัติ
อยู่ในปัจจุบันด้วย กล่าวคือ กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0312/ว177 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546
เวียนแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบุกรุกที่ราชพัสดุ โดยหากเป็นการบุกรุกเข้า
ถือครองที่ราชพัสดุขึ้นใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2546 ให้รีบแจ้งให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ภายในเวลาที่
เห็นสมควร หากผู้บุกรุกไม่ยินยอมปฏิบัติตาม ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษทางอาญาต่อพนักงานสอบสวนและอาจมี
การดําเนินคดีแพ่งควบคู่ไปด้วย ระเบียบจึงกําหนดความหมายของ “ที่ราชพัสดุซึ่งถูกบุกรุก” หมายถึงที่ราชพัสดุ
ซึ่งถูกบุกรุกอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 (ระเบียบ ข้อ 4 )
4. การนําที่ราชพัสดุซึ่งถูกบุกรุกมาจัดหาประโยชน์ตามระเบียบ แบ่งเป็น 2 กรณี
4.1 กรณีทั่วไป เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุก
รุก ที่ ร าชพั ส ดุ ต ามมาตรการในการแก้ ไ ขปั ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ร าชพั ส ดุ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 18
พฤษภาคม 2547 ให้กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ถือปฏิบั ติ กําหนดแปลงที่ดินที่จะดําเนินการแก้ไข
ปัญหา เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดทําเป็นแผนงานโครงการในการดําเนินการให้ชัดเจนแล้วให้มีการ
สํารวจทางกายภาพ จําแนกผู้บุกรุกออกเป็นผู้ที่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ซึ่งต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์ และผู้ที่ยินยอมเช่า ซึ่งต้อง
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว
ระเบี ยบนี้ จึ งได้ กําหนด ให้ห น่ว ยงานผู ้ร ับ ผิด ชอบ ซึ ่ง ได้แ ก่ สํ า นัก บริห ารที ่ร าชพัส ดุก รุง เทพมหานคร
สํา นัก งานธนารัก ษ์พื้น ที่ห รือ หน่วยงานที่กรมธนารักษ์อาจมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ จัดทํา
แผนงานหรือโครงการแก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุซึ่งถูกบุกรุกเป็นรายปี หรือเฉพาะแปลงใดแปลงหนึ่ง เป็นคราว ๆ ไป
แผนงานหรือโครงการให้ระบุถึงสภาพปัญ หาการบุก รุก ขั้น ตอน วิธีก าร ข้อ กํา หนดของกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในการนําที่ราชพัสดุมาจัดให้เช่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุก เสนอขอความ
เห็นชอบต่อกรมธนารักษ์ และโดยที่การนําที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกมาจัดให้เช่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกโดยไม่ต้อง
ขอความยินยอมจากหน่วยงานราชการผู้ใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติย่อมกระทบต่อสิทธิการใช้ประโยชน์เดิมของ
ผู้ใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย ดังนั้น เมื่อกรมธนารักษ์เห็นชอบแผนงานหรือโครงการแล้วให้แจ้งให้หน่วยงาน
ราชการซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามกฎหมายทราบก่อนนําไปปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงเหตุผล
โต้แย้งหรือคัดค้านการดําเนินการได้ภายในเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบในการดําเนินการและลด

-3ข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ในกรณีที่ไม่สามารถตกลง
กันได้ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด (ระเบียบ ข้อ 5 )
4.2 กรณีที่มีเหตุความจําเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
ในบางกรณีอาจมีความจําเป็นหรือความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา จําเป็นต้องรีบดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
ระเบียบจึงกําหนดให้กรมธนารักษ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการเหมือนกรณีทั่วไป
แต่จํากัดให้สามารถดําเนินการได้ใน 2 กรณี คือ
(1) กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการ ทั้งนี้ เพราะก่อนที่คณะรัฐมนตรี
จะมีมติเช่นนั้นย่อมมีการตรวจสอบหรือสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปแล้ว
(2) กรณีที่กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
รีบดําเนินการแก้ไขปัญหา มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือทําให้ปัญหาลุกลามออกไป เช่น กรณีราษฎร
ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าในการแก้ปัญหาของทางราชการ มีการชุมนุมประท้วงจนเกิดความเดือดร้อน
เสียหายแก่ทางราชการหรือสาธารณะโดยส่วนรวม โดยที่ความล่าช้าในการดําเนินการนั้น มิได้เกิดจากข้อจํากัด
ของระเบียบหรือกฎหมายของทางราชการ
ทั้งสองกรณีย่อยข้างต้นกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์พื้นที่แล้วแต่กรณี สามารถที่จะ
ประสานงานกับหน่วยงานที่ครอบครองที่ราชพัสดุในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อเข้าสํารวจรังวัด จัดทําแผนที่ เพื่อดําเนินการ
จัดให้เช่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกได้ โดยไม่ต้องดําเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเช่นกรณีทั่วไป (ระเบียบ ข้อ 6 )
5. เรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอํานาจจัดให้เช่า เนื่องจากการบุกรุกเข้าอยู่อาศัยในที่ราชพัสดุ
เป็นการเข้าอยู่อาศัยโดยไม่มีการบริหารจัดการ บางแห่งมีสภาพเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ผู้บุกรุกบางรายครอบครอง
ที่ดินไว้จํานวนมาก ระเบียบจึงกําหนดเป็นแนวทางการใช้ดุลพินิจของผู้มีอํานาจในการจัดให้เช่าไว้ เช่น เรื่อง
ขนาดของพื้นที่ ซึ่งไม่จําเป็นต้องจัดให้เช่าเต็มตามเนื้อที่ที่ผู้บุกรุกครอบครอง เรื่องการปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยอาจขอรับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จําเป็น
สําหรับระยะเวลาการจัดให้เช่าตามระเบียบกําหนดเป็นอํานาจของอธิบดีกรมธนารักษ์ที่จะ
ใช้ดุลยพินิจกําหนดตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบ คือ สามารถจัดให้เช่าเกินกว่า 3 ปี ได้แต่ไม่เกิน 30 ปี
(ระเบียบ ข้อ 7 )
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