
 
 

 

 

 

 

ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ท่ีดินในราชอาณาจักรไทยท้ังหมดเปนสิทธิเด็ดขาดของ
พระเจาแผนดิน พระองคอาจจะยกใหแกผูใดก็ได เชน ใหขาราชการเปนบําเหน็จความดีความชอบ
ใหราษฎรเขาทํากิน แตทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะเรียกคืน (เวนคืน) เมื่อใดก็ไดโดยไมตองจายคาชดเชยแต
อยางใด ตอมาไดยินยอมใหราษฎรมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  จึงไดมีการแบงแยกประเภทท่ีดินของรัฐขึ้น
วา ประเภทใดเปนทรัพยสินของแผนดินและประเภทใดเปนท่ีซึ่งราษฎรมีสิทธิในท่ีดินได          
ความจําเปนในการจัดการท่ีดินของรัฐ  และในสวนท่ีใชในกิจการของรัฐบาลก็ไดมีพระราชบัญญัติ
กรมราชพัสดุ ร.ศ. 109 (ประมาณ พ.ศ. 2433) ขึ้นเปนแบบแผนสําหรับราชการกระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติ โดยมีอธิบดีกรมราชพัสดุอยูในบังคับเสนาบดีพระคลังมหาสมบัติมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ราชการในกรมราชพัสดุ ทําหนาท่ีดูแลรักษาทรัพยสินท่ีมีหรือสงวนไวใชในราชการซื้อส่ิงของตางๆ  
ไวใชในราชการ  หรือใหขายส่ิงของใหกรมตางๆ  โดยกรมนั้นๆ  จะตกลงกับกระทรวงพระคลัง       
มหาสมบัติจะเบิกเปนเงินหรือเปนของหรือทําหนาท่ีขายทรัพยสินท่ีเลิกใชราชการแลว  

พระราชบัญญัติกรมราชพัสดุ  ร.ศ. 109 มิไดบัญญัติโดยชัดแจงวา  ท่ีตึกท่ีดินหลวง

ประเภทใดบางท่ีอยูในอํานาจการจัดการของกรมราชพัสดุ  สวนราชการตางๆ  จึงยังคงถือครอง

ท่ีดินและอาคาร  รวมท้ังดําเนินการจัดหาประโยชนในท่ีดินดังกลาวอยูตอไปโดยมิไดสงมอบให

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  จนถึง ร.ศ. 140 ตรงกับ พ.ศ. 2464 รองเสนาบดีกระทรวงพระ

คลังมหาสมบัติเห็นวา  สมควรท่ีจะรวบรวมท่ีราชพัสดุไวท่ีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเพียงแหง

เดียว จึงไดมีหนังสือท่ี  205/23400 ลงวันท่ี 14 มีนาคม พุทธศักราช 2464 กราบบังคมทูล

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  (รัชกาลท่ี 6) ขอพระราชทานราชานุญาตจัดการกับเจา

กระทรวงตางๆ ใหรวบรวมบรรดาท่ีดินของหลวงอันยังกระจัดกระจายอยูท่ัวทุกกระทรวงนั้นมาขึ้น

ทะเบียนท่ีราชพัสดุไวทางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเสียทางเดียว  เมื่อกระทรวงและกรมตางๆ  

ตองการท่ีหลวงเพื่อประโยชนราชการแผนกใดอยางไรก็ยืมไปเพื่อประโยชนราชการนั้นได  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระบรมราชโองการท่ี  65/507 วันท่ี 25 

มีนาคม พุทธศักราช 2464 เห็นชอบใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจัดการกับกระทรวงตางๆ  

เพื่อรวบรวมบรรดาท่ีดินของหลวงในกระทรวงตางๆ  มาขึ้นทะเบียนไวทางกระทรวงพระคลังมหา

สมบัติเสียทางเดียว เพื่อปกครองเปนหลักฐานสืบไป  ซึ่งพระบรมราชโองการท่ี  65/507 ดังกลาว

มีสภาพบังคับเปนกฎหมายท่ีกระทรวงและกรมตางๆ ตองปฏิบัติตาม 

 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 

ความเปนมาของที่ราชพัสดุ 
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แมวาจะไดมีพระบรมราชโองการดังกลาวแลวก็ตาม  ในทางปฏิบัติก็ยังคงมีปญหาอยู  

เพราะความหมายของคําวา  “ท่ีดินราชพัสดุ” หรือ “ท่ีราชพัสดุ” ยังไมเปนท่ีเขาใจตรงกัน  แม

กระทรวงการคลังจะไดออกระเบียบและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับท่ีดิน  ส่ิงปลูกสรางราชพัสดุ

เร่ือยมาตั้งแต ป พ.ศ. 2465 – 2485 ปญหาการโตแยงกับสวนราชการอื่นก็ยังมีอยู ประกอบกับ

หลังจากท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในป  พ.ศ. 2475 มีการออกกฎหมายตางๆ  มาบังคับ

ใชอีกมาก เปนตนวา พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ

การหวงหามท่ีดิน  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการออกโฉนดท่ีดิน  ทําใหเกิดความไมชัดเจนในการ

ปฏิบัติจึงกอใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ  

ดังนั้น ในป พ.ศ. 2518 กระทรวงการคลังไดขอออกกฎหมาย  2 ฉบับ เพื่อ

แกปญหาในการบริหารจัดการท่ีราชพัสดุ  คือ พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  พ.ศ. 2518 โดยให

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้วา  เนื่องในปจจุบันนี้ไมมีกฎหมายวาดวยการ

ปกครองดูแลรักษาท่ีราชพัสดุใหเปนไป  โดยมีระเบียบและหลักเกณฑท่ีแนนอน  ทําใหเกิดปญหา

ยุงยากในทางปฏิบัติหลายประการ  สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบท่ีราชพัสดุขึ้น

โดยเฉพาะ โดยใหกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการนี้เพื่อการประหยัดและขจัดปญหา

งานซ้ําซอนกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น  และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศ

ของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 216 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2515 (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2518 โดยให

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้วา  โดยท่ีไดมีกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุโดยให

กระทรวงการคลังมีอํานาจหนาท่ีในการปกครอง  ดูแลและบํารุงรักษา  รวมท้ังจัดหาประโยชนและ

ทํานิติกรรมเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ  สมควรแกไขอํานาจหนาท่ีของกระทรวงการคลังตามประกาศของ

คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 216 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2515 ใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อกําหนดอํานาจหนาท่ีของกระทรวงการคลังในกฎหมายวาดวยการ

ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม ใหชัดเจน ซึ่งพระราชบัญญัติท้ัง  2 ฉบับไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลม 92 ตอนท่ี 54 ฉบับพิเศษ พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  พ.ศ. 2518 จึงมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2518 เปนตนมา 

 

  ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสด ุพ.ศ. 2518 มาตรา 4 บัญญัติไววา  
มาตรา 4 “ท่ีราชพัสดุ” หมายความวา  อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของ

แผนดินทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้  
 

ความหมายของคําวา “ที่ราชพัสดุ”  
 



 
- 3 - 

 

(1) ท่ีดินรกรางวางเปลาและท่ีดินซึ่งมีผูเวนคืน  หรือทอดท้ิง หรือกลับมาเปน
ของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  

(2) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใช
รวมกัน เปนตนวา ท่ีชายตล่ิง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ  

สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคลและขององคการปกครอง
สวนทองถิ่นไมถือวาเปนท่ีราชพัสดุ  

  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 1307 บัญญัติไววา “ทานหามมิ
ใหยึดทรัพยสินของแผนดินไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม ” จะเห็นได
วาทรัพยสินของแผนดินนั้น  จะมีท้ังประเภทท่ีเปนทรัพยสินธรรมดาและประเภทท่ีเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน  ดังนั้น ท่ีราชพัสดุจึงแยกออกไดเปน 2 ประเภท คือ  

1) อสังหาริมทรัพยท่ีเปนทรัพยสินของแผนดินธรรมดา ซึ่งมิไดใชเพื่อ
สาธารณประโยชนหรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน...เชน  

1.1) ท่ีราชพัสดุท่ีไดมาโดยการยึดมาจากการคางชําระภาษีหรือตกมาเปนของ
แผนดินตามมาตรา 17 แหงธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 แลวมิไดใชเปน
สํานักราชการบานเมืองแตนําไปจัดหาประโยชน  

1.2) ท่ีราชพัสดุท่ีรัฐไดเขาถือครองเชนบุคคลท่ัวไปเชน  ท่ีราชพัสดุท่ีใชเปน
บานพักขาราชการ  ซึ่งมิไดใชเพื่อ สาธารณประโยชนดังเชนเปนท่ีตั้งสํานักราชการบานเมืองจึงไม
เปนสาธารณสมบัติ  ของแผนดินตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1304 )  

2) อสังหาริมทรัพยท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  ซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน  เชน สํานักราชการบานเมือง  ปอม โรงทหาร กําแพงเมือง-คู
เมือง ท่ีดินซึ่งมีพระบรมราชโองการหรือประกาศสงวนหวงหามสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช  หรือมี
กฎหมายหรือประกาศตามกฎหมายวาดวยการสงวนหวงหามไวใชในราชการของกระทรวง  ทบวง 
กรม ตางๆ หรือท่ีดินท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนของทบวงการเมือง  (กระทรวง ทบวง กรม) โดยอาศัย
อํานาจตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  

  คําวา “อสังหาริมทรัพย” ทรัพยสินใดบางท่ีเปนอสังหาริมทรัพย  จะพิจารณาได
จากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  139 ท่ีบัญญัติไววา “ อสังหาริมทรัพย  
หมายความวา  ท่ีดินและทรัพยอันติดอยูกับท่ีดินมีลักษณะเปนการถาวร  หรือประกอบเปนอัน
เดียวกับท่ีดินนั้นและหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับท่ีดินหรือทรัพยอันติดอยูกับท่ีดิน  
หรือประกอบเปนอันเดียวกับท่ีดินนั้นดวย ”  

ดังนั้น  ที่ราชพัสดุจึงหมายความรวมถึงทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยทุก
ลักษณะตามมาตรา 139 ดังกลาว  
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1) โดยการซื้อ เมื่อพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  พ.ศ. 2518 ใชบังคับ สวนราชการ

ตางๆท่ีจัดซื้อมาตองดําเนินการจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิท่ีดินเปนชื่อกระทรวงการคลังตาม
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  พ.ศ. 2518 สวนท่ีซื้อกอนพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  
พ.ศ. 2518 และไดจดทะเบียนในนามตนเอง  สวนราชการนั้นก็จะตองโอนเปล่ียนชื่อมาเปน
กระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธ์ิตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518  

2) โดยการแลกเปลี่ยน  เปนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุเพื่อแลกเปล่ียนกับท่ีดิน
ของบุคคลอื่น เชน วัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคล  ราษฎร เปนตน 
การดําเนินการในเร่ืองนี้ตองดําเนินการตามมาตรา  8 แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  พ.ศ. 2518 
สวนการดําเนินการกอนพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ  พ.ศ. 2518 ใชบังคับก็ตองดําเนินการตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวลกฎหมายท่ีดิน  

3) โดยการรับบริจาคหรือมีผูยกให เมื่อมีการบริจาคหรือยกท่ีดินใหแกทางราชการ  
เชน ใหท่ีดินเพื่อใชเปนสถานท่ีสรางโรงพยาบาล  สถานีตํารวจ  ซึ่งเปนการยกท่ีดินใหแกสวน
ราชการท่ีเปนกระทรวง  ทบวง กรม ก็จะมีผลใหท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนทรัพยสินของ
แผนดินท่ีเปนท่ีราชพัสดุ  ซึ่งจะตองใหกระทรวงการคลังเขาถือกรรมสิทธ์ิตามนัยมาตรา  4 และ
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และในสวนท่ีไดรับมากอนพระราชบัญญัติท่ี
ราชพัสดุ  พ.ศ. 2518 ใชบังคับก็ตองโอนใหกระทรวงการคลังตามนัยมาตรา  11 แหง
พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518  

4) โดยผลของสัญญา  เชน ในการจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุจะมีการจัดใหเชา
ประเภท  “การใหเชาท่ีดินเพื่อปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธ์ิอาคารท่ีปลูกสรางใหแก
กระทรวงการคลัง”  

5) โดยการหวงหาม หรือดําเนินการใหไดมาซึ่งที่ดินเพ่ือใชประโยชนในราชการ        
 หวงหาม กอนมีพระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามท่ีดินรกรางวางเปลา     

อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  พุทธศักราช  2478  โดยมีประกาศพระบรมราชโองการ   
ประกาศสมุหเทศาภิบาล   ประกาศผูวาราชการจังหวัด   ประกาศนายอําเภอหวงหามท่ีดินเพื่อใช
ประโยชนในราชการ  

 หวงหามภายหลังจากมี พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามท่ีดินรกรางวาง
เปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  พุทธศักราช 2478 โดยมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
หวงหามท่ีดินไวใชประโยชนในราชการ  

 เมื่อประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ ในป 2497 มีผลเปนการยกเลิก
พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามท่ีดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน   
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พุทธศักราช 2478  การดําเนินการใหไดมาซึ่งท่ีดินเพื่อใชประโยชนในราชการตอง อาศัยอํานาจ
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  มาตรา 8 ทวิ ขึ้นทะเบียนเพื่อเปนของทบวงการเมืองหรือใหทบวง
การเมืองใชประโยชนในราชการโดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อสวนราชการหรือทบวงการเมืองไดเขาใชประโยชนแลวท่ีดินท่ีหวงหามนั้นก็จะตกเปน
ท่ีราชพัสดุ  

6) โดยการเวนคืน  เปนการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย  เชน ท่ีตั้งสนามบินสุวรรณภูมิ  ไดมาโดยการเวนคืนเพื่อสรางสนามบิน
พาณิชย  ท่ีตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดมาโดยการเวนคืนเพื่อใชในราชการกระทรวงพาณิชย
ตอมาเมื่อเลิกใชแลว จึงใชเปนท่ีตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน  

7) โดยการริบทรัพยสิน เปนการไดมาโดยบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหริบทรัพยสิน
นั้นมาเปนของแผนดิน  เชน ประมวลรัษฎากร  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 เปนตน  

 
 

สวนมาตรฐานระบบงานท่ีราชพัสด ุ

สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพท่ีราชพัสด ุ


