
การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุของมหาวิทยาลัย
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นิยามตามระเบียบคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้

และจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน พ.ศ. 2552

ทรัพย์สิน หมายความว่า “ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่า
ด้วยที่ราชพัสดุ และทรัพย์สินอื่นที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์อยู่ และหมายความรวมถึง
ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ควบคู่กับทรัพย์สินที่ให้เช่า

ค่าบริการ หมายความว่า ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และค่าสาธารณูปโภค 
ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน



หน่วยงาน หมายความว่า ส านักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และส่วนงานภายในที่เป็นคณะ หรือเทียบเท่าคณะที่จัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย 
ในสังกัดมหาวิทยาลัย

หัวหน้าหน่วยงาน หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าส่วนงาน
ภายในที่เป็นคณะหรือเทียบเท่าคณะที่จัดต้ังตามมติสภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



การจัดหารายได้ “การเช่าทรัพย์สิน ระยะเวลา 1 ปี”

แผน/นโยบาย/ทรัพย์สิน

อัตราการเช่าทรัพย์สิน

ท าเร่ืองขออนุมัติเช่าทรัพย์สิน + 
ประกาศ+คณะกรรมการพิจารณาผล

การเช่า

หวัหนา้

หน่วยงาน/

หวัหนา้สว่น

ราชการ

ประกาศลงเว็บไซต์เผยแพร่

พิจารณาผลการเช่า

เหน็ชอบ



รายงานผลการพิจารณาการเช่า
ทรัพย์สิน/ประกาศผู้ชนะการเช่า

ทรัพย์สิน

ท าสัญญา/ค้ าประกันสัญญา

หวัหนา้หน่วยงาน/

หวัหนา้สว่น

ราชการ

บริหารสัญญา

พิจารณาการเช่าปีถัดไป

เหน็ชอบ

การจัดหารายได้ “การเช่าทรัพย์สิน ระยะเวลา 1 ปี”



อัตราค่าเช่าทรัพย์สิน

ค าส ัง่กรมธนารกัษ์

ที่ 683/2560

เรื่อง หลกัเกณฑก์ารก าหนดอตัราค่าเช่า  ค่าทดแทน ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการจดัหาผลประโยชน์ในที่ราชพสัดุ

ประเภทการจดัใหเ้ช่า อตัราค่าเช่า (กรุงเทพฯ) หมายเหตุ

การจดัใหเ้ช่าที่ดินราชพสัดุขนาดเลก็ 

เน้ือที่ไม่เกนิ 12 ตารางวา

670 บาท / ตารางวา / เดือน

การจดัใหเ้ช่าพื้นที่บางสว่นภายในอาคารราชพสัดุ 260 บาท / ตารางเมตร / เดือน









ท าเรื่องขออนุมัติเช่าทรัพย์สิน 

ประกาศ

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเช่า



พ.ศ. 2552 ข้อ 7
พ.ศ. 2554

ยกเลิก ข้อ 7 ปี พ.ศ. 2552 
โดยใช้ข้อความนี้แทน

พ.ศ. 2559
ยกเลิก ข้อ 7 ปี พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2554

โดยใช้ข้อความนี้แทน
(1) การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน       
ให้ด าเนินการตามวิธีการที่หัวหน้าหน่วยงานเห็นสมควร  แต่อัตรา
ค่าบริการต้องไม่ต่ ากว่าอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด
(2) ภายใต้บังคับในข้อ 8 การให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่มี
ระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน ให้มหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย จัดท าประกาศเชิญชวนเผยแพร่เป็นการท่ัวไป  อย่างน้อย
มีรายละเอียด ดังนี้

(ก) วัตถุประสงค์ในการเช่า
(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการให้เช่า เช่น สถานที่ที่ให้เช่า จ านวน

พ้ืนที่ ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่าขั้นต่ า
(ค) ก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอและการพิจารณาผล

การพิจารณาจัดหาประโยชน์ ให้พิจารณาจากค่าเช่า หรือค่า
บ ารุงและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่เป็นตัวเงินสูงสุด            
เป็นเกณฑ์

(1) การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่มรีะยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
ให้ด าเนินการตามวิธีการที่หัวหน้าหน่วยงานเห็นสมควร แต่อัตรา
ค่าบริการต้องไม่ต่ ากว่าอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด
(2) ภายใต้บังคับในข้อ 8 การให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่มี
ระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน ให้มหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย จัดท าประกาศเชิญชวนเผยแพร่เป็นการท่ัวไป  อย่างน้อย
มีรายละเอียด ดังนี้

(ก) วัตถุประสงค์ในการเช่า
(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการให้เช่า เช่น สถานที่ที่ให้เช่า จ านวน

พ้ืนที่ ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่าขั้นต่ า
(ค) ก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอและการพิจารณาผล

การพิจารณาจัดหาประโยชน์ ให้พิจารณาจากค่าเช่า หรือ
ค่าบ ารุงและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่เป็นตัวเงินสูงสุดเป็น
เกณฑ์

(1) การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่มี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี         
ให้ด าเนินการตามวิธีการที่หัวหน้าหน่วยงานเห็นสมควร แต่อัตรา
ค่าบริการต้องไม่ต่ ากว่าอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด
(2) ภายใต้บังคับในข้อ 8 การให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่มี
ระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี ให้มหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย จัดท าประกาศเชิญชวนเผยแพร่เป็นการท่ัวไป  อย่าง
น้อยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) วัตถุประสงค์ในการเช่า
(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการให้เช่า เช่น สถานที่ที่ให้เช่า จ านวน

พ้ืนที่ ระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่าขั้นต่ า
(ค) ก าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอและการพิจารณาผล

การพิจารณาจัดหาประโยชน์ ให้พิจารณาจากค่าเช่า หรือ
ค่าบ ารุงและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่เป็นตัวเงินสูงสุด
เป็นเกณฑ์

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการใชแ้ละจดัหาผลประโยชนใ์นทรพัยส์นิ



ขอ้ควรระวงั

ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิที่มีผูบ้รจิาค

ใหท้างราชการ พ.ศ. 2526 ขอ้ 7

“หา้มมิใหส้ว่นราชการก าหนดเงือ่นไข ในการประมูลซ้ือทรพัยส์นิ จา้งท าของ หรอืใหเ้ช่าทรพัยส์นิ 

โดยระบใุหผู้ข้าย ผูร้บัจา้ง ผูเ้ช่าทรพัยส์นิหรอืผูท้ี่เป็นคู่สญัญากบัทางราชการตอ้งบรจิาคเงนิหรอื

ทรพัยส์นิ ใหแ้ก่สว่นราชการนั้น”

































รายงานผลการพิจารณาการเช่า
ทรัพย์สิน/ประกาศผู้ชนะการเช่า

ทรัพย์สิน

ท าสัญญา/ค้ าประกันสัญญา

หวัหนา้หน่วยงาน/

หวัหนา้สว่น

ราชการ

บริหารสัญญา

พิจารณาการเช่าปีถัดไป

เหน็ชอบ

การจัดหารายได้ “การเช่าทรัพย์สิน ระยะเวลา 1 ปี”



การจดัสรรรายได ้จากการบรหิารทรพัยส์นิ

จัดสรรเป็น  
รายได้สะสมของมหาวิทยาลัย  ร้อยละ 60

รายได้สะสมของคณะ ร้อยละ 40



ตดิต่อบรหิารทรพัยส์นิ

กองคลงั ส านกังานอธกิารบดี ชัน้ 2

โทรศพัท ์02-665-3777 ต่อ 6120


