ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ความเปนมาของที่ราชพัสดุ
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ที่ดินในราชอาณาจักรไทยทั้งหมดเปนสิทธิเด็ดขาดของ
พระเจาแผนดิน พระองคอาจจะยกใหแกผูใดก็ได เชน ใหขาราชการเปนบําเหน็จความดีความชอบ
ใหราษฎรเขาทํากิน แตทรงไวซึ่งสิทธิที่จะเรียกคืน (เวนคืน ) เมื่อใดก็ไดโดยไมตองจายคาชดเชยแต
อยางใด ตอมาไดยินยอมใหราษฎรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงไดมีการแบงแยกประเภทที่ดินของรัฐขึ้น
วา ประเภทใดเปนทรัพยสินของแผนดินและประเภทใดเปนที่ซึ่งราษฎรมีสิทธิในที่ดินได
ความจําเปนในการจัดการที่ดินของรัฐ และในสวนที่ใชในกิจการของรัฐบาลก็ไดมีพระราชบัญญัติ
กรมราชพัสดุ ร.ศ. 109 (ประมาณ พ.ศ. 2433) ขึ้นเปนแบบแผนสําหรับราชการกระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติ โดยมีอธิบดีกรมราชพัสดุอยูในบังคับเสนาบดีพระคลังมหาสมบัติมีหนาที่รับผิดชอบ
ราชการในกรมราชพัสดุ ทําหนาที่ ดูแลรักษาทรัพยสินที่มีหรือสงวนไวใชในราชการซื้อสิ่งของตางๆ
ไวใชในราชการ หรือใหขายสิ่งของใหกรมตางๆ โดยกรมนั้นๆ จะตกลงกับกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติจะเบิกเปนเงินหรือเปนของหรือทําหนาที่ขายทรัพยสินที่เลิกใชราชการแลว
พระราชบัญญัติกรมราชพัสดุ ร.ศ. 109 มิไดบัญญัติโดยชัดแจงวา ที่ตึกที่ดินหลวง
ประเภทใดบางที่อยูในอํานาจการจัดการของกรมราชพัสดุ สวนราชการตางๆ จึงยังคงถือครอง
ที่ดินและอาคาร รวมทั้งดําเนินการจัดหาประโยชนในที่ดินดังกลาวอยูตอไปโดยมิไดสงมอบให
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จนถึง ร.ศ. 140 ตรงกับ พ.ศ. 2464 รองเสนาบดีกระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติเห็นวา สมควรที่จะรวบรวมที่ราชพัสดุไวที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเพียงแหง
เดียว จึงไดมีหนังสือที่ 205/23400 ลงวันที่ 14 มีนาคม พุทธศักราช 2464 กราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ขอพระราชทานราชานุญาตจัดการกับเจา
กระทรวงตางๆ ใหรวบรวมบรรดาที่ดินของหลวงอันยังกระจัดกระจายอยูทั่วทุกกระทรวงนั้นมาขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุไวทางกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเสียทางเดียว เมื่อกระทรวงและกรมตางๆ
ตองการที่หลวงเพื่อประโยชนราชการแผนกใดอยางไรก็ยืมไปเพื่อประโยชนราชการนั้นได
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระบรมราชโองการที่ 65/507 วันที่ 25
มีนาคม พุทธศักราช 2464 เห็นชอบใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจัดการกับกระทรวงตางๆ
เพื่อรวบรวมบรรดาที่ดินของหลวงในกระทรวงตางๆ มาขึ้นทะเบียนไวทางกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติเสียทางเดียว เพื่อปกครองเปนหลักฐานสืบไป ซึ่งพระบรมราชโองการที่ 65/507 ดังกลาว
มีสภาพบังคับเปนกฎหมายที่กระทรวงและกรมตางๆ ตองปฏิบัติตาม
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เพราะความหมายของคําวา “ที่ดินราชพัสดุ ” หรือ “ที่ราชพัสดุ ” ยังไมเปนที่เขาใจตรงกัน แม
กระทรวงการคลังจะไดออกระเบียบและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูกสรางราชพัสดุ
เรื่อยมาตั้งแต ป พ.ศ. 2465 – 2485 ปญหาการโตแยงกับสวนราชการอื่นก็ยังมีอยู ประกอบกับ
หลังจากที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 มีการออกกฎหมายตางๆ มาบังคับ
ใชอีกมาก เปนตนวา พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
การหวงหามที่ดิน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน ทําใหเกิดความไมชัดเจนในการ
ปฏิบัติจึงกอใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ดังนั้น ในป พ.ศ. 2518 กระทรวงการคลังไดขอออกกฎหมาย 2 ฉบับ เพื่อ
แกปญหาในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ คือ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยให
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้วา เนื่องในปจจุบันนี้ไมมีกฎหมายวาดวยการ
ปกครองดูแลรักษาที่ราชพัสดุใหเปนไป โดยมีระเบียบและหลักเกณฑที่แนนอน ทําใหเกิดปญหา
ยุงยากในทางปฏิบัติหลายประการ สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบที่ราชพัสดุขึ้น
โดยเฉพาะ โดยใหกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการนี้เพื่อการประหยัดและขจัดปญหา
งานซ้ําซอนกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2518 โดยให
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้วา โดยที่ไดมีกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุโดยให
กระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่ในการปกครอง ดูแลและบํารุงรักษา รวมทั้งจัดหาประโยชนและ
ทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ สมควรแกไขอํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้นเพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังในกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใหชัดเจน ซึ่งพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 92 ตอนที่ 54 ฉบับพิเศษ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 จึงมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2518 เปนตนมา
ความหมายของคําวา “ที่ราชพัสดุ”
ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4 บัญญัติไววา
มาตรา 4 “ที่ราชพัสดุ ” หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของ
แผนดินทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้

-3(1) ที่ดินรกรางวางเปลาและที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปน
ของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(2) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใช
รวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ
สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครอง
สวนทองถิ่นไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1307 บัญญัติไววา “ทานหามมิ
ใหยึดทรัพยสินของแผนดินไมวาทรัพยสินนั้นจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไม ” จะเห็นได
วาทรัพยสินของแผนดินนั้น จะมีทั้งประเภทที่เปนทรัพยสินธรรมดาและประเภทที่เปนสาธารณ
สมบัติของแผนดิน ดังนั้น ที่ราชพัสดุจึงแยกออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1)
อสังหาริมทรัพยที่เปนทรัพยสินของแผนดินธรรมดา
ซึ่งมิไดใชเพื่อ
สาธารณประโยชนหรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน...เชน
1.1) ที่ราชพัสดุที่ไดมาโดยการยึดมาจากการคางชําระภาษีหรือตกมาเปนของ
แผนดินตามมาตรา 17 แหงธรรมนูญการปกครองแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 แลวมิไดใชเปน
สํานักราชการบานเมืองแตนําไปจัดหาประโยชน
1.2) ที่ราชพัสดุที่รัฐไดเขาถือครองเชนบุคคลทั่วไปเชน ที่ราชพัสดุที่ใชเปน
บานพักขาราชการ ซึ่งมิไดใชเพื่อ สาธารณประโยชนดังเชนเปนที่ตั้งสํานักราชการบานเมืองจึงไม
เปนสาธารณสมบัติ ของแผนดินตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1304 )
2) อสังหาริมทรัพยที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน
หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน สํานักราชการบานเมือง ปอม โรงทหาร กําแพงเมือง-คู
เมือง ที่ดินซึ่งมีพระบรมราชโองการหรือประกาศสงวนหวงหามสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช หรือมี
กฎหมายหรือประกาศตามกฎหมายวาดวยการสงวนหวงหามไวใชในราชการของกระทรวง ทบวง
กรม ตางๆ หรือที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียนเปนของทบวงการเมือง (กระทรวง ทบวง กรม) โดยอาศัย
อํานาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน
คําวา “อสังหาริมทรัพย ” ทรัพยสินใดบางที่เปนอสังหาริมทรัพย จะพิจารณาได
จากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 139 ที่บัญญัติไววา “ อสังหาริมทรัพย
หมายความวา ที่ดินและทรัพยอันติดอยูกับที่ดินมีลักษณะเปนการถาวร หรือประกอบเปนอัน
เดียวกับที่ดินนั้นและหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพยอันติดอยูกับที่ดิน
หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย ”
ดังนั้น ที่ราชพัสดุจึงหมายความรวมถึงทรัพยสินที่เปนอสังหาริมทรัพยทุก
ลักษณะตามมาตรา 139 ดังกลาว
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1) โดยการซื้อ เมื่อพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใชบังคับ สวนราชการ
ตางๆที่จัดซื้อมาตองดําเนินการจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิที่ดินเปนชื่อกระทรวงการคลังตาม
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 สวนที่ซื้อกอนพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2518 และไดจดทะเบียนในนามตนเอง สวนราชการนั้นก็จะตองโอนเปลี่ยนชื่อมาเปน
กระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2) โดยการแลกเปลี่ยน เปนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่ดิน
ของบุคคลอื่น เชน วัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล ราษฎร เปนตน
การดําเนินการในเรื่องนี้ตองดําเนินการตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
สวนการดําเนินการกอนพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใชบังคับก็ตองดําเนินการตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและประมวลกฎหมายที่ดิน
3) โดยการรับบริจาคหรือมีผูยกให เมื่อมีการบริจาคหรือยกที่ดินใหแกทางราชการ
เชน ใหที่ดินเพื่อใชเปนสถานที่สรางโรงพยาบาล สถานีตํารวจ ซึ่งเปนการยกที่ดินใหแกสวน
ราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม ก็จะมีผลใหที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนทรัพยสินของ
แผนดินที่เปนที่ราชพัสดุ ซึ่งจะตองใหกระทรวงการคลังเขาถือกรรมสิทธิ์ตามนัยมาตรา 4 และ
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และในสวนที่ไดรับมากอนพระราชบัญญัติที่
ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใชบังคับก็ตองโอนใหกระทรวงการคลังตามนัยมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
4) โดยผลของสัญญา เชน ในการจัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุจะมีการจัดใหเชา
ประเภท “การใหเชาที่ดินเพื่อปลูกสรางอาคารโดยยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสรางใหแก
กระทรวงการคลัง”
5) โดยการหวงหาม หรือดําเนินการใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการ
หวงหาม กอนมี พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลา
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช 2478 โดยมีประกาศพระบรมราชโองการ
ประกาศสมุหเทศาภิบาล ประกาศผูวาราชการจังหวัด ประกาศนายอําเภอหวงหามที่ดินเพื่อใช
ประโยชนในราชการ
หวงหามภายหลังจากมี พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวาง
เปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พุทธศักราช 2478 โดยมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
หวงหามที่ดินไวใชประโยชนในราชการ
เมื่อประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ ในป 2497 มีผลเปนการยกเลิก
พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลาอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

-5พุทธศักราช 2478 การดําเนินการใหไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการตอง อาศัยอํานาจ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 8 ทวิ ขึ้นทะเบียนเพื่อเปนของทบวงการเมืองหรือใหทบวง
การเมืองใชประโยชนในราชการโดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อสวนราชการหรือทบวงการเมืองไดเขาใชประโยชนแลวที่ดินที่หวงหามนั้นก็จะตกเปน
ที่ราชพัสดุ
6) โดยการเวนคืน เปนการดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย เชน ที่ตั้งสนามบินสุวรรณภูมิ ไดมาโดยการเวนคืนเพื่อสรางสนามบิน
พาณิชย ที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดมาโดยการเวนคืนเพื่อใชในราชการกระทรวงพาณิชย
ตอมาเมื่อเลิกใชแลว จึงใชเปนที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนตน
7) โดยการริบทรัพยสิน เปนการไดมาโดยบทบัญญัติของกฎหมายที่ใหริบทรัพยสิน
นั้นมาเปนของแผนดิน เชน ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 เปนตน

สวนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ
สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ

