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ที่ราชพัสดุ
คําวา“ที่ราชพัสดุ ” มาจากคําวา “ ที่ + ราช + พัสดุ ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2525 ใหความหมายของศัพท$แตละคําไวดังนี้
“ ที่ ” หมายถึง แหลง ถิ่น สถานที่
“ ราช ” หมายถึง พระเจาแผนดิน
“ พัสดุ” หมายถึง สิ่งของ ที่ดิน บานเรือน
เมื่อพิจารณาตามพจนานุกรมฯแลว จะเห็นไดวา “ที่ราชพัสดุ” หมายถึง ที่ดิน สถานที่
บานเรือนของพระเจาแผนดินสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ซึ่งปกครองโดยระบบกษัตริย$ หรือหมายถึงของ
รัฐบาลในป<จจุบันนั่นเอง
แตเดิมคนทั่วไปมักจะเรียก “ ที่ราชพัสดุ” วา ที่หลวง และบางคนก็เขาใจวาที่ดินจะเป=นที่ราช
พัสดุตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ นอกจากนี้บางคนยังเขาใจวา ที่ราชพัสดุมีเฉพาะที่ดิน หรือมีไวเชา
เทานั้น ซึ่งยังเป=นความเขาใจที่คลาดเคลื่อน กลาวคือ
- ที่ราชพัสดุ เป=นเพียงที่ดินประเภทหนึ่งของที่หลวงเทานั้น โดยความหมาย ที่หลวง จะรวมถึงที่
สาธารณะ ที่ทรัพย$สินสวนพระมหากษัตริย$ ที่พระคลังขางที่ ที่ศาสนสมบัติ และแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
เชนป?าไม รวมทั้ง ที่ป?าสงวนดวย
- ที่ดินจะเป%นที่ราชพัสดุหรือไม' ไมไดอยูที่วาขึ้นทะเบียนแลวหรือไม แตขึ้นอยูกับวาที่ดินแปลง
นั้นมีองค$ประกอบครบตามความหมายของที่ราชพัสดุหรือไม หากองค$ประกอบครบถวนแมไมไดขึ้นทะเบียนที่
ราชพัสดุ ที่ดินแปลงนั้น ก็เป=นที่ราชพัสดุตั้งแตตน
- ที่ราชพัสดุมีอะไรบาง นอกจากที่ดิน แลวยังมี อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสราง ตนไมยืนตน
ฯลฯ
- ที่ราชพัสดุมีไวเพื่ออะไร โดยแทจริงแลวที่ราชพัสดุเกือบรอยเปอร$เซ็นต$ มีไวเพื่อใชในราชการ
จะมีการนําไปจัดใหเชาเพียงเล็กนอย
นอกจากนี้ ยังมีบางคนเรียกหนวยงานที่ดูแลที่ราชพัสดุคือสํานักงานราชพัสดุจังหวัดหรือ
สํานักงานธนารักษ$จังหวัด หรือสํานักงานธนารักษ$พื้นที่วา“ราชพัสดุ” และเขาใจวา ราชพัสดุก็คือผูดูแลพัสดุ
ของหลวง อีกทั้งยังมีสวนราชการบางสวนมิไดปกครองดูแลที่ราชพัสดุใหเป=นไปตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ เชน
1. มิไดสํารวจที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุใหครบถวน ทําใหขอมูลไมเป=นป<จจุบัน
2. ใชประโยชน$ที่ดินมากเกินความจําเป=นซึ่งเป=นการใชประโยชน$ที่ดินไมคุมคาและเกิดป<ญหาการบุก
รุกที่ราชพัสดุ
3. เขาใชประโยชน$ที่ดินกอนไดรับอนุญาตจากรมธนารักษ$
สิ่งเหลานี้เป=นป<ญหาอุปสรรคในการบริหารที่ดินของรัฐ และทําใหรัฐตองเสียเวลาบุคลากร และ
งบประมาณในการดําเนินคดี หรือแกไขป<ญหาโตแยงกับราษฎร จึงสมควรที่หนวยงานราชการและประชาชน
ทั่วไปไดรูหลักเกณฑ$ และระเบียบเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ เพื่อใหการบริหารที่ดินของรัฐเป=นไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกิดประโยชน$สูงสุดตอประเทศตามหลักสากลโดยคํานึงถึงความจําเป=น ความเหมาะสม และ
ความคุมคา ตลอดจนการอนุรักษ$ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันจะทําใหประเทศสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
ถาวร
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กอนที่จะทําความรูจักกับ กฎและระเบียบเกี่ยวกับที่ราชพัสดุเรามาทราบถึงประวัติ และที่มาของคํา
วา “ ที่ราชพัสดุ ” กอนเป=นเบื้องตน
“ที่ราชพัสดุ” มีมาตั้งแตสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช เดิมเรียกวา “ที่ดินของหลวง” ดังปรากฏอยูใน
มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติกรมราชพัสดุวา “ถาเป=นตึกที่ดินของหลวง..........” ซึ่งพระราชบัญญัติทรง
ตั้งไว วันที่ 13 ธันวาคม รัตนโกสินทร$ศก 109 หรือปH พ.ศ. 2434 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
ตอมาก็ปรากฏคําวา “ที่ดินราชพัสดุ” ในหนังสือหอรัษฎากรพิพัฒน$ที่ 205/234 ลงวันที่ 14 มีนาคม
2464 ซึ่งเป=นหนังสือของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติที่กราบบังคมทูลตอพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 สรุปสาระไดวา “ ที่ดินราชพัสดุ” เป=นพระราชทรัพย$คงพระคลังอยางหนึ่งโดยมี
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป=นผูปกครองดูแล ไดแก
1. ที่ดิน ตึก บานเรือน สวน นา ตลอดจนสถานที่วาการกระทรวง กรม ตางๆ ซึ่งมีคงกระทรวงมาแต
เดิม แตอยางไรก็ตาม ยังมีที่ราชพัสดุกระจัดกระจายอยูตามกระทรวงตางๆอีกจํานวนมาก
2. ไดรับ และ ยึดจากเจาภาษี นายอากรที่คางภาษี
3. รับโอนนจากกระทรวงบางกระทรวง เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ
และ กระทรวงคมนาคม
4. ที่ดินเหลือจากการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา เชน เขตถนน
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จึงขอพระบรมราชานุญาตรวบรวมบรรดาที่ดินของหลวงที่กระจัดกระจายอยู
ทั่วทุกกระทรวงมาขึ้นทะเบียนไวทางกระทรวงพระคลังฯเสียทางเดียวเพื่องายแกการปกครองดูแล ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6ไดมีพระบรมราชโองการเห็นชอบตามกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ ดังนี้
1. ใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จัดการรวบรวมที่ราชพัสดุจากกระทรวงตางๆมาปกครองดูแล
รักษาไวแหงเดียว
2. เมื่อกระทรวงใดจะใชเพื่อราชการ ใหยืมไปไดโดยไมตองเชา
3. ที่ดินใดควรขายก็ให ขายไปตามเวลาและราคาอันสมควร
4. ที่ใดยังไมควรขาย ก็จัดหาประโยชน$ เก็บเป=นเงินงบประมาณ
อนึ่ง พระบรมราชโองการฯในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย$เคยมีการพิจารณาทางกฎหมายวา มีผลเป=น
กฎหมาย แมป<จจุบันจะมีพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ฯบังคับใชก็ตาม พระบรมราชโองการสวนใดที่ไมขัดแยง
หรือที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ฯ ยังไมกําหนดไว ก็ยังมีผลใชบังคับ
สําหรับคําจํากัดความของคําวา “ที่ดินราชพัสดุ” ครั้งแรกปรากฏในระเบียบการปกครองและจัด
ประโยชน$ที่ดินสิ่งปลูกสรางราชพัสดุพุทธศักราช 2485 วา “ที่ดินราชพัสดุ” หมายความวา
1) ที่ดินซึ่งรัฐบาลปกครองใชในราชการอยู หรือสงวนไวใชในราชการภายหนาและรัฐบาลไดเขาใช
ประโยชน$แลว นอกจากที่ดินในความปกครองกรมรถไฟ ทางหลวงในความปกครองกรมโยธา เทศบาล และ
ทรัพย$สินของจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี
2) ที่สาธารณประโยชน$เลิกใช เชน คู คลอง ถนน ทางหลวงตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการสาธารณประโยชน$
แลว
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จากนั้น ก็มาถึงคําวา “ ที่ราชพัสดุ ” ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ซึ่ง
กลาวโดยยอที่ราชพัสดุ คือ อสังหาริมทรัพย$ของรัฐบาลประเภทหนึ่งนั่นเองแตอยางไรก็ตามพระราชบัญญัติที่
ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4 กําหนด ความหมายหรือ คําจํากัดความของ ที่ราชพัสดุ ไวดังนี้
“ ที่ราชพัสดุ ” หมายความวา อสังหาริมทรัพย. อันเป=นทรัพย.สินของแผนดินทุกชนิด เวนแต สา
ธารณสมบัติของแผ'นดิน ดังตอไปนี้
1. ที่ดินรกรางว'างเปล'า และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป%น
ของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน
2. อสังหาริมทรัพย.สําหรับพลเมือง หรือสงวนไวเพื่อประโยชน$ของพลเมือง
ใชร'วม กันเป=นตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ
สวนอสังหาริมทรัพย$ของรัฐวิสาหกิจที่เป=นนิติบุคคล และขององค$การปกครองทองถิ่นไมถือวาเป=น
ที่ราชพัสดุ”
แต'เพื่อใหสามารถ เขาใจความหมายของที่ราชพัสดุ ไดอยางลึกซึ้งจะขอแยกองค$ประกอบสําคัญของ
ความหมายที่ราชพัสดุที่ควรรู ดังนี้
อสังหาริมทรัพย. เรามักจะแปลตรงตัววา ทรัพย.สินที่เคลื่อนที่ไม'ได แตตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย$ มาตรา 139 หมายถึง
1. ที่ดิน คือพื้นดินทั่วๆไปแตไมรวมถึงหวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ ซึ่งใชเฉพาะ ใน
ประมวลกฎหมายที่ดินเทานั้น สําหรับดินที่ขุดขึ้นมาจากพื้นดินแลวไมเป=นที่ดินตอไปอีกจะเป=นเพียง
สังหาริมทรัพย$ (เคลื่อนยายได) เทานั้น
2. ทรัพย.อันติดกับที่ดิน
2.1 ทรัพย$ที่เกิดหรือติดกับที่ดินโดยธรรมชาติ เชนไมยืนตน ( ตนสัก,ประดู , ยาง,พลู, มะมวง,
มะพราว, มะขาม, หมาก, คูน เป=นตน ) ดังนั้นตนไมยืนตนจึงเป=นสวนหนึ่งของที่ราชพัสดุดวย สําหรับไมลมลุก
หรือธัญพืช (ขาว,ขาวโพด,ฝUาย, มันสัมปะหลัง) แมจะติดกับที่ดินตามธรรมชาติ ก็เป=นเพียงสังหาริมทรัพย$
เทานั้น
2.2 ทรัพย$ที่ติดกับที่ดินโดยมีผูนํามาติดไว ซึ่งจะตองติดในลักษณะตรึงตราแนนถาวร หากมี
การรื้อถอนก็จะเสียสภาพ เชน ตึก บาน โรงเรือน รั้วคอนกรีต แตไมจําเป=นตองติดจนกัลปาวสาน อาจปลูก
สรางชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งแลวรื้อออกไปก็ได กรมธนารักษ$จะใชเป=นหลักเกณฑ$และองค$ประกอบดังกลาวใน
การพิจารณารับขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แตถาเป=นเพียงการวางไวเชนเครื่องจักร แมจะมีมูลคามาก หนัก
ใหญ หรือวางไวนานเทาใดก็ตาม ก็เป=นเพียงสังหาริมทรัพย$ เพราะสามารถโยกยายไดโดยไมเสียสภาพ
3. ทรัพย.ซึ่งประกอบเป%นอันหนึ่งอันเดียวกับพื้นดิน คือ ทรัพย$ที่เป=นสวน รวม หรือประกอบเป=น
พื้นดินเชน แมน้ํา ลําคลอง แรธาตุ กรวด ทรายตามธรรมชาติ ฉะนั้น ดินกรวด ทราย แรธาตุใน
ที่ดินราชพัสดุ จึงเป=นที่ราชพัสดุดวย
4. สิทธิอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
4.1 สิทธิโดยตรง ไดแก กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิใชสอยและไดดอกผล สิทธิติดตามเอา
ทรัพย$คืน สิทธิจํานอง
4.2 สิทธิโดยออม ไดแก สิทธิที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย$อยางอื่นที่อยูติดกับที่ดินอีกทอดหนึ่ง
เชน บานที่ปลูกบนที่ดิน หากจํานองบาน สิทธิจํานองบานถือเป=นสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน
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ทรัพย.สิน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย$ มาตรา 138 ไดกําหนดไววาทรัพย$สินจะตองเป=น
1. ทรัพย$ ( หรือวัตถุที่มีรูปราง ) คือ สิ่งที่เห็นไดดวยตาจับตอง สัมผัสได เชน บาน โทรทัศน$
พัดลม รวมถึงกระแสไฟฟUา
2. อาจเป=นวัตถุไมมีรูปราง คือ สิ่งที่ไมเห็นดวยตา จับตองไมได เชน แกWส พลังน้ําตก และยัง
รวมถึงสิทธิตางๆที่กฎหมายรับรองเชนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง
3. อาจมีราคา คือมีคาในตัวทรัพย$เอง
4. อาจถือเอาได คือ มีการหวงกันเพื่อตนไมจําเป=นตองเขายึดถือจับตองจริงจัง
สาธารณสมบัติของแผ'นดิน ในที่นี้หมายถึง ทรัพย$สินของแผนดิน ประเภทอสังหาริมทรัพย$ที่ใชเพื่อ
สาธารณประโยชน$ หรือสงวนไวใชประโยชน$รวมกัน กรณีที่เป=นประกาศสงวนหวงหามฯจะตองมีการใช
ประโยชน$ในราชการจริง
ที่รกรางว'างเปล'า หมายถึง ที่ดินที่ราษฎรไมเคยมีกรรมสิทธิ์สิทธิ หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายมากอน
ที่ดินเวนคืน หมายถึง ที่ดินเอกชนที่เวนคืนเป=นของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 5
ที่ดินทอดทิ้ง หมายถึง ที่ดินที่เอกชนมีสิทธิ ตอมาทอดทิ้งไมทําประโยชน$หรือปลอยใหรกรางวาง
เปลาภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่ดินกําหนด เชน โฉนด (5ปH)
ที่ดินซึ่งกลับมาเป%นของแผ'นดินโดยประการอื่น เชน การเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย$
อสังหาริมทรัพย.สําหรับพลเมืองใชร'วมกันหรือสงวนไวใชร'วมกัน หมายถึง ประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช
สอยหรือใชประโยชน$รวมกันได เชน
1. ที่ชายตลิ่ง ( ที่ดินที่อยูติดริมแมน้ํา ทะเล ซึ่งในฤดูปกติน้ําทวมถึง )
2. ทางน้ํา ( แมน้ํา ลําคลอง คู หนอง) แมตื้นเขินเดินเรือไมได แตถาเจาพนักงานปกครองดูแลอยู ก็ยัง
ถือวาเป=นทางน้ํา
3. ทางหลวง ( ถนน ทางสาธารณะ ) มิใชถนนหรือทางสวนบุคคล
4. ที่ป?าชาสาธารณะ
5. ที่ทําเลเลี้ยงสัตว$
ดังนั้น เมื่อพิจารณาองค.ประกอบที่ราชพัสดุขางตนแลว จะเห็นไดวา ที่ราชพัสดุ จะตองเป=น
อสังหาริมทรัพย. ที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
1. เป%นทรัพย.สินของแผ'นดินประเภทธรรมดา กลาวคือ มิไดใชเพื่อประโยชน$ของแผนดินโดยเฉพาะ
ไดแก
1.1 ที่นา สวน ไร
1.2 บานพักขาราชการ
1.3 ที่ซึ่งไมไดสงวนไวใชในราชการและนําไปใหเอกชนเชาปลูกบานอยูอาศัยหรือทําการคาเป=นตน
แตอยางไรก็ตาม ถาที่ราชพัสดุนั้นเคยใชปลูกสํานักราชการแลว ตอมาใชปลูกบานพักขาราชการ
หรือจัดใหเชา ที่ราชพัสดุก็ยังคงเป=นที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
2. เป%นสาธารณสมบัติที่ใชเพื่อแผ'นดินโดยเฉพาะ ซึ่งอาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาเป=นการใชเพื่อ
ประโยชน$สาธารณะนั่นเอง ไดแก

สํานักงานธนารักษพื้นทีม
่ กุ ดาหาร
5

2.1 ที่ดิน ที่ใชเป=นที่ตั้งสถานที่ราชการ
2.2 อาคาร สิ่งปลูกสราง ที่ใชประโยชน$ทางราชการ
2.3 ตนไมยืนตนในที่ราชพัสดุ
2.4 ดิน หิน กรวด ทราย แรธาตุในที่ราชพัสดุ
3. ตองไม'ใช' ที่ดินของรัฐวิสาหกิจที่เป=นนิติบุคคลและที่ดินขององค$กรปกครองทองถิ่น
4. ตองไม'เป%น ที่ดินรกรางวางเปลา ที่ดินที่มีผูเวนคืน ที่ดินทอดทิ้ง ที่สาธารณประโยชน$ที่พลเมืองใช
รวมกัน หรือสงวนไวใชรวมกัน
5. ไม'รวมถึง ที่ทรัพย$สินสวนพระมหากษัตริย$ ที่ดินเอกชน (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ) ที่ดินวัด
(ที่วัด ที่ธรณีสงฆ$ และที่กัลปนา)
6. นอกจากนี้ไม'รวมถึง ที่ดินป?าสงวนแหงชาติ ที่ดินเขตอนุรักษ$ ที่ดินปฏิรูปการเกษตร ที่นิคมสราง
ตนเอง
7. สําหรับที่ดินที่มีกฎหมายพิเศษยกเวนไมใหเป=นที่ราชพัสดุ เชนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ 2542 ที่ดินนั้นก็ไมใชที่ราชพัสดุ
ที่ราชพัสดุ จึงมีทั้งทรัพย$สินทั้งที่เป=นสาธารณสมบัติของแผนดิน และ ที่ เป=นทรัพย$สินของ
แผนดินชนิดธรรมดา และจากการที่เป=นทรัพย$สินของแผนดิน 2 ประเภททําใหมีผลทางกฎหมายแตกตางกัน
ดังนี้
1) กรณีเป%นที่สาธารณสมบัติของแผ'นดิน จะไดรับการคุมครองจากกฎหมาย คือ
1.1 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย$ มาตรา 1306 หามมิใหยกอายุความขึ้นเป=นขอตอสู
กับแผนดินในเรื่องอันเป=นสาธารณสมบัติของแผนดิน กลาวคือ แมใครจะครอบครองที่ราชพัสดุประเภทนี้นาน
เพียงใดก็ตาม ไมวาจะเป=น 10 ปH 20ปH หรือ 100ปH ก็ไมอาจยกอายุความเรื่อง การแยงการครอบครอง
หรือครอบครองปรป<กษ$มาตอสูกับรัฐไดคือไมมีโอกาสไดกรรมสิทธิที่ราชพัสดุ
1.2 ตามประมวลกฎหมายแพงฯ มาตรา 1305 หามมิใหโอนสาธารณสมบัติของแผนดิน เวน
แตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชกฤษฎีกา เทานั้น หากแมมีผูซื้อจากการขายทอดตลาด
ของศาล ผูซื้อก็ไมไดกรรมสิทธ$ (คําพิพากษาฎีกาที่149/2485)
2) กรณีเป%นทรัพย.สินของแผ'นดินประเภทธรรมดา อาจเกิดป<ญหาเกี่ยวกับการครอบครองปรป<กษ$
ได เนื่องจากไมไดรับการคุมจากกฎหมายเชนกรณีที่ 1 สวนราชการที่ครอบครองดูแลที่ราชพัสดุประเภทนี้ จึง
ตองดูแลและระมัดระวังเป=นกรณีพิเศษ ไมใหเกิดการบุกรุก
อยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย$ มาตรา 1307 ไดคุมครองความเป=นทรัพย.สิน
ของแผ'นดินไวโดยของแผนดินหามมิใหยึดทรัพย$สิน แมขณะที่ยึดไมทราบวาเป=นทรัพย$สินของแผนดินก็ไมอาจ
ทําใหการยึดนั้นมีผลยันตอแผนดินได (คําพิพากษาฎีกาที่ 149/2485)
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