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๒๒ เมษายน ๒๕๕๑

ระเบียบกรมธนารักษ
วาดวยการอนุญาตเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุที่เปนสวนสาธารณะหรืออุทยาน
พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อใหการเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุที่เปน สวนสาธารณะหรืออุทยานเปนไปดวยความ
เหมาะสมและเปนแนวทางเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๔ แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง
ดูแ ล บํารุ งรักษา ใช และจั ดหาประโยชนเกี่ ยวกั บที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ แกไขเพิ่มเติ ม โดย
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิบดีกรมธนารักษโดยความเห็น ชอบของรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงการคลั ง ตามข อ ๒๓ วรรคสาม และคณะกรรมการที่ ร าชพั ส ดุ ต ามข อ ๒๖ (๘)
แหงกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแ ล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมธนารักษวาดวยการอนุญาตเขาใชประโยชนในที่
ราชพัสดุที่เปนสวนสาธารณะหรืออุทยาน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สวนสาธารณะหรืออุทยาน” หมายความถึง สวนสาธารณะหรืออุทยานที่ตั้งอยูบนที่ราชพัสดุ
และอยูในความปกครองดูแลของกรมธนารักษ
“การใชประโยชน” หมายความถึง การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีลักษณะเปนการหารายได
หรือเปนการใชประโยชนเชิงธุรกิจในสวนสาธารณะหรืออุทยาน เชน การถายทําภาพยนตร รายการ
โทรทัศน วีดีทัศน ภาพนิ่ง การจัดการแสดงละคร คอนเสิรต นิทรรศการ การเดิน - วิ่ง เพื่อการกุศล
การจัดงานแถลงขาวเปดตัวสินคา/อัลบั้ม ของศิลปน การรายงานขาว หรือการดําเนิน การในลักษณะ
อื่นใดที่คลายคลึงกัน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๕๑

“ผูขออนุญาต” หมายความถึง ผูขอใชที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุหรือบุคคลอื่น
ที่มีความประสงคจะเขาใชประโยชนในสวนสาธารณะหรืออุทยาน
“ผูอนุญาต” หมายความถึง อธิบดีกรมธนารักษหรือผูที่อธิบดีกรมธนารักษมอบหมาย
ขอ ๕ ผูขออนุญาตที่ประสงคจะเขาใชประโยชนใ นที่ราชพัสดุที่เปนสวนสาธารณะหรือ
อุทยานใหยื่นคําขอตอผูอนุญาตกอนวันเขาใชประโยชนไมนอยกวาหาวันทําการ
(๑) ผูขอใชที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุใหยื่นขออนุญาตเปนหนังสือ
(๒) บุคคลอื่นใหใชแบบแนบทายระเบียบนี้พรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๒.๑) บุ ค คลธรรมดา - สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนและสํ า เนาทะเบี ย นบ า น
ของผูขออนุญาต
(๒.๒) นิติ บุ ค คล - สํ า เนาหนั ง สือ รั บ รองการจดทะเบี ยนนิ ติ บุ ค คล หรื อ หนั ง สื อ
บริคณหสนธิและหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการเห็นสมควร
กรณีเปนการถายทําภาพยนตรใหยื่นบทบรรยายเรื่อง (SCRIPT) หรือบทภาพยนตรโดยยอ
พรอมแผนผังรายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร ถาเปนการถายทําภาพยนตรตางประเทศซึ่งผูขออนุญาต
เปน บุคคลหรือคณะบุคคลชาวตางประเทศใหยื่นใบอนุญาตของคณะกรรมการสงเสริม อุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทยดวย และหากเห็นเปนการสมควรผูอนุญาตอาจกําหนดใหยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
เชน แบบฉากที่จะใชถายทําภาพยนตร เปนตน
ทั้งนี้ การถายทําภาพยนตรตามวรรคสองจะตองไมขัดตอกฎหมาย วัฒนธรรมไทย ความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ ๖ การยื่นคําขอตามขอ ๕
(๑) ในกรุงเทพมหานครใหยื่นที่สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ
(๒) ในจังหวัดอื่นใหยื่นที่สํานักงานธนารักษพื้นที่ซึ่งที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู
ขอ ๗ ผูไดรับอนุญาตซึ่งมิใชผูขอใชที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุตองชําระ
คาตอบแทนการใชประโยชน พรอมวางหลักประกันความเสียหาย (ถามี) ใหแกกรมธนารักษตามอัตรา
ที่กําหนดกอนการเขาใชประโยชน และผูอนุญาตจะออกใบเสร็จรับเงินใหเมื่อไดรับเงินดังกลาว โดยใน
กรุงเทพมหานครใหชําระที่สวนรายได สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ และใน
จังหวัดอื่นใหชําระที่สํานักงานธนารักษพื้นที่

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๔ ง
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การกําหนดอัตราคาตอบแทนการใชประโยชนและหลักประกันความเสียหายใหออกเปนคําสั่ง
กรมธนารักษ
ขอ ๘ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการเขาใชประโยชน ดังนี้
(๑) การขอใชสถานที่แตละครั้งตองใชประโยชนภายในเวลาเปดถึงปดสวนสาธารณะหรือ
อุทยานตามที่ทางราชการกําหนด เวนแตมีความจําเปนตองใชสถานที่เกินกําหนดเวลาดังกลาว ผูไดรับ
อนุญาตจะตองรีบแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบในทันที โดยตองยินยอมชําระคาตอบแทนการใช
ประโยชนเพิ่มเติมตามอัตราที่ทางราชการกําหนด
(๒) หากผู ข ออนุ ญ าตไม เ ข า ใช ป ระโยชน ใ นวั น และเวลาที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าต ทางราชการ
จะไมรับผิดชอบและไมคืนเงินคาตอบแทนการใชประโยชนใหไมวากรณีใด ๆ เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย
(๓) กรณีการถายทําภาพยนตรตองถายทําหรือจัดฉากใหตรงตามบทหรือแบบฉากที่ไดรับ
อนุญาต หามเปลี่ยนแปลงบทภาพยนตรหรือบทบรรยายและแบบฉาก เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
ผูอนุญาตเปน ลายลักษณ อักษร ทั้งนี้ ใหขึ้น ข อความหลังจบรายการ ดังนี้ “ขอขอบคุณ สถานที่
(ชื่อสวนสาธารณะหรืออุทยาน) ที่ต้ัง ................................... กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง”
สําหรับกรณีการใชประโยชนอื่นตองใชสถานที่ตามวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
(๔) ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของทางราชการโดยเครงครัด
(๕) ต อ งไม ก ระทํ า การใด ๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบหรื อ จะก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก
สวนสาธารณะหรืออุทยาน
(๖) ตอ งจั ดหาอุ ปกรณ สัม ภาระที่ใ ชสํ าหรับ ปอ งกั น อุ บัติ เหตุที่ อาจจะเกิด ขึ้น กับ อาคาร
สิ่งปลูกสราง ตนไม ไมดอก ไมประดับ สนามหญา หรือทรัพยสินอื่น ๆ ของทางราชการที่อยูใ น
บริเวณสวนสาธารณะหรืออุทยาน
(๗) ต อ งจั ด หาเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า อุ ป กรณ ไ ฟฟ า มาเอง โดยประสานงานกั บ ผู ดู แ ล
สวนสาธารณะหรืออุทยาน หรือตองชําระคากระแสไฟฟาใหแกทางราชการตามที่กําหนด
(๘) ตองดูแลรักษา เก็บกวาด ทําความสะอาด และทําใหบริเวณดังกลาวกลับสูสภาพเดิม
ใหเรียบรอยดวยทุนทรัพยของผูขออนุญาตเอง
(๙) ตองวางหลักประกันความเสียหายในกรณีที่ทางราชการเห็นสมควร
ขอ ๙ ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับอาคาร สิ่งปลูกสราง ตนไม หรือทรัพยสิน อื่น ๆ
ของทางราชการที่อยูในบริเวณสวนสาธารณะหรืออุทยาน ซึ่งเกิดหรือเกี่ยวเนื่องจากการเขาใชประโยชน

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๕๑

ผูไดรับอนุญาตตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูอนุญาตภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันที่ผูไดรับอนุญาต
ไดรับแจงคาเสียหาย หรือยินยอมใหหักเอาจากหลักประกัน (ถามี)
การกําหนดอัตราคาเสียหายใหออกเปนคําสั่งกรมธนารักษ
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ มีป ญหาอั น เนื่อ งมาจากไม อาจปฏิ บัติ ตามระเบีย บนี้ หรื อกรณี ที่มิ ไ ด
กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหอธิบดีกรมธนารักษวินิจฉัยชี้ขาดหรือพิจารณาสั่งการ
ขอ ๑๑ ใหอธิบดีกรมธนารักษเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พันธทิพย สุรทิณฑ
อธิบดีกรมธนารักษ

(หนา ๑ / ๓)

แบบคําขออนุญาต
ที่ ............................................
วันที่ .........................................................
เรื่อง

..............................................................

เรียน ..............................................................
ดวย ขาพเจา
 นาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................................
 บริษัท/หางหุนสวน .............................................................................................................
โดย ....................................................................................................................................... อายุ....................ป
สัญชาติ ...................... อยูบานเลขที่ ............................. หมูที่ .........................ถนน ............................................
ตําบล/แขวง ........................................................อําเภอ/เขต .................................................................................
จังหวัด ................................................................................... รหัสไปรษณีย .......................................................
โทรศัพท ..................................................................... โทรสาร ...........................................................................
มีความประสงคจะขออนุญาตเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุบริเวณสวนสาธารณะหรืออุทยาน ..........................
................................................................................................เพื่อ.........................................................................
...............................................................................................................................................................................
ตั้งแตวันที่ ...................................................... เวลา ..................... น. ถึงวันที่ ......................................................
เวลา .................... น. โดยมีเอกสารประกอบคําขอที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต โดยขาพเจายินยอมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
และเงื่อนไขแนบทายแบบคําขอนี้
ขอแสดงความนับถือ
...................................................
(................................................... )
ผูขออนุญาต

เอกสารประกอบแบบคําขออนุญาต

(หนา ๒ / ๓)

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลหรือหนังสือบริคณหสนธิ
 หนังสือมอบอํานาจ ....................................................................................................................
 เอกสารอื่น ๆ ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของ
๑. ชื่อเรื่อง/งาน

.............................................................................................

๒. ชื่อผูสราง/ผูจัด

.............................................................................................

๓. ประเภทภาพยนตร/ภาพนิ่ง/งาน ...........................................................................
๔. สําหรับภาพยนตร

 บทบรรยายเรื่องโดยยอ
 บทภาพยนตรโดยยอ
 แผนผังแสดงพื้นที่การใชประโยชน

๕. การถายทําภาพยนตรตา งประเทศซึ่งผูขอเปนบุคคลหรือคณะบุคคลชาวตางประเทศ
ใหยื่นใบอนุญาตของคณะกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
 อุปกรณและ/หรือสัมภาระที่จะนําเขาไปในเขตสวนสาธารณะหรืออุทยาน .............................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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 เจาหนาที่ที่จะเขาไปในเขตสวนสาธารณะหรืออุทยาน จํานวน ................... คน
***************************

เงื่อนไขการเขาใชประโยชนแนบทายแบบคําขออนุญาต

(หนา ๓ /๓)

ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการเขาใชประโยชน ดังนี้
( ๑ ) การขอใชสถานที่แตละครั้งตองใชประโยชนภายในเวลาเปดถึงปดสวนสาธารณะหรือ
อุทยานตามที่ทางราชการกําหนด เวนแตมคี วามจําเปนตองใชสถานที่เกินกําหนดเวลาดังกลาว ผูไดรับอนุญาต
จะตองรีบแจงเปน หนังสือใหผูอนุญาตทราบในทันที โดยตองยินยอมชําระคาตอบแทนการใชประโยชน
เพิ่มเติมตามอัตราที่ทางราชการกําหนด
( ๒ ) หากผูขออนุญาตไมเขาใชประโยชนในวันและเวลาที่ไดรับอนุญาต ทางราชการจะ
ไมรับผิดชอบและไมคืนเงินคาตอบแทนการใชประโยชนใหไมวากรณีใดๆ เวนแตเปนเหตุสุดวิสัย
( ๓ ) กรณีการถายทําภาพยนตรตองถายทําหรือจัดฉากใหตรงตามบทหรือแบบฉากที่ไดรับ
อนุญาต หามเปลี่ยนแปลงบทภาพยนตรหรือบทบรรยายและแบบฉาก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
เปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ ใหขึ้นขอความหลังจบรายการ ดังนี้ “ ขอขอบคุณ สถานที่ (ชื่อสวนสาธารณะ
หรืออุทยาน) ที่ตั้ง ............................... กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง” สําหรับกรณีการใชประโยชนอื่น
ตองใชสถานที่ตามวัตถุประสงคทไี่ ดรับอนุญาตเทานั้น
( ๔ ) ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของทางราชการโดยเครงครัด
( ๕ ) ต อ งไมก ระทําการใดๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบหรื อจะก อให เ กิด ความเสี ย หายแก
สวนสาธารณะหรืออุทยาน
( ๖ ) ตองจัดหาอุปกรณ สัมภาระที่ใชสําหรับปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาคาร
สิ่งปลูก สราง ตนไม ไมด อก ไมประดับ สนามหญา หรือทรัพยสิน อื่น ๆ ของทางราชการที่อยูใ นบริเวณ
สวนสาธารณะหรืออุทยาน
( ๗ ) ตองจัด หาเครื่องกําเนิดไฟฟา อุปกรณไฟฟามาเอง โดยประสานงานกับผูดูแล
สวนสาธารณะหรืออุทยาน หรือตองชําระคากระแสไฟฟาใหแกทางราชการตามทีก่ ําหนด
( ๘ ) ตองดูแลรักษา เก็บกวาด ทําความสะอาด และทําใหบริเวณดังกลาวกลับสูสภาพเดิม
ใหเรียบรอยดวยทุนทรัพยของผูขออนุญาตเอง
( ๙ ) ตองวางหลักประกันความเสียหายในกรณีที่ทางราชการเห็นสมควร
( ๑๐ ) ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับอาคาร สิ่งปลูกสราง ตนไม หรือทรัพยสินอื่นๆ ของ
ทางราชการที่อยูใ นบริเวณสวนสาธารณะหรืออุทยาน ซึง่ เกิดหรือเกีย่ วเนื่องจากการเขาใชประโยชน ผูไ ดรับ
อนุญาตตองรับผิดชดใชคาเสีย หายใหแกผูอนุญาตภายในเจ็ดวันนับตั้งแตวันที่ผูไดรับอนุญาตไดรับแจง
คาเสียหายหรือยินยอมใหหักเอาจากหลักประกัน (ถามี)
**************************

