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พระราชบัญญัติ 
ท่ีราชพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให+ไว+ ณ วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ0 พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เป1นป2ท่ี ๓๐ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล+า

ฯ ให+ประกาศว:า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรมีกฎหมายว:าด+วยท่ีราชพัสดุ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ ให+ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว+ โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห:งชาติทําหน+าท่ีรัฐสภา ดังต:อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว:า “พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให+ใช+บังคับต้ังแต:วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต+นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และข+อบังคับอ่ืนในส:วนท่ีมีบัญญัติไว+แล+วใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัด หรือแย+งกับบทแห:งพระราชบัญญัตินี้ ให+ใช+พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ท่ีราชพัสดุ หมายความว:า อสังหาริมทรัพย0อันเป1นทรัพย0สินของแผ:นดิน

ทุกชนิด เว+นแต:สาธารณสมบัติของแผ:นดิน ดังต:อไปนี้ 
(๑) ท่ีดินรกร+างว:างเปล:า และท่ีดินซ่ึงมีผู+เวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเป1นของ

แผ:นดินโดยประการอ่ืนตามกฎหมายท่ีดิน 
(๒) อสังหาริมทรัพย0สําหรับพลเมืองใช+หรือสงวนไว+เพ่ือประโยชน0ของพลเมืองใช+

ร:วมกันเป1นต+นว:า ท่ีชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาป 
ส:วนอสังหาริมทรัพย0ของรัฐวิสาหกิจท่ีเป1นนิติบุคคลและขององค0การปกครองท+องถ่ิน

ไม:ถือว:าเป1นท่ีราชพัสดุ 
 
มาตรา ๕  ให+กระทรวงการคลังเป1นผู+ถือกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุ 
บรรดาท่ีราชพัสดุท่ีกระทรวง ทบวง กรมใดได+มาโดยการเวนคืนหรือการแลกเปลี่ยน

                                                 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๒/ตอนที� ๕๔/ฉบบัพิเศษ หน้า ๑/๕ มนีาคม ๒๕๑๘ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หรือโดยประการอ่ืน ให+กระทรวงการคลังเข+าถือกรรมสิทธิ์ในท่ีราชพัสดุนั้น  ท้ังนี้ ยกเว+นท่ีดินท่ีได+มา
โดยการเวนคืนตามกฎหมายว:าด+วยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 
มาตรา ๖  ให+มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว:า “คณะกรรมการท่ีราชพัสดุ” 

ประกอบด+วย รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการคลังเป1นประธาน ปลัดกระทรวงการคลังเป1นรองประธาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ0 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*เป1น
กรรมการ อธิบดีกรมธนารักษ0เป1นกรรมการและเลขานุการ และผู+อํานวยการกองรักษาท่ีหลวง 
กรมธนารักษ0เป1นกรรมการและผู+ช:วยเลขานุการ 

ให+คณะกรรมการมีหน+าท่ีในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ0และวิธีการในการ
ปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช+และจัดหาประโยชน0 เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ 

หลักเกณฑ0และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด ให+ตราเป1นกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗  การประชุมของคณะกรรมการต+องมีกรรมการมาประชุมไม:น+อยกว:าก่ึง

จํานวนของกรรมการท้ังหมดจึงเป1นองค0ประชุม ถ+าประธานกรรมการไม:อยู:หรือไม:อาจปฏิบัติหน+าท่ีได+ 
ให+รองประธานกรรมการปฏิบัติหน+าท่ีแทน ถ+าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม:อยู: 
หรือไม:อาจปฏิบัติหน+าท่ีได+ ให+ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป1นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให+ถือเสียงข+างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให+มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ+าคะแนนเสียงเท:ากันให+ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป1นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๘  การโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุเฉพาะท่ีดินท่ีเป1นสาธารณสมบัติของแผ:นดิน

ท่ีใช+เพ่ือประโยชน0ของแผ:นดินโดยเฉพาะ ให+กระทําโดยพระราชบัญญัติ ส:วนการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราช
พัสดุอ่ืน ให+เป1นไปตามหลักเกณฑ0และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การตราพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให+มีแผนท่ีแสดงเขตท่ีราชพัสดุแนบท+ายด+วย 
 
มาตรา ๙  ท่ีราชพัสดุเฉพาะท่ีดินท่ีเป1นสาธารณสมบัติของแผ:นดิน ท่ีใช+เพ่ือ

ประโยชน0ของแผ:นดินโดยเฉพาะ เม่ือเลิกใช+เพ่ือประโยชน0เช:นนั้น หรือเม่ือสิ้นสภาพการเป1นสาธารณ
สมบัติของแผ:นดินแล+ว หรือท่ีราชพัสดุท่ีทางราชการหวงห+ามไว+และทางราชการไม:ประสงค0จะหวง
ห+ามอีกต:อไป ให+ถอนสภาพการเป1นสาธารณสมบัติของแผ:นดิน หรือถอนการหวงห+าม แล+วแต:กรณี 
โดยตราเป1นพระราชกฤษฎีกา และให+มีแผนท่ีแสดงเขตท่ีดินแนบท+ายพระราชกฤษฎีกานั้นด+วย 

 
มาตรา ๑๐  ในระหว:างท่ียังมิได+ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ0และวิธีการ ตาม

มาตรา ๖ และมาตรา ๘ ให+ใช+ระเบียบการปกครองและจัดประโยชน0ท่ีดิน สิ่งปลูกสร+างราชพัสดุ 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ บังคับต:อไปจนกว:าจะได+ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ0และวิธีการดังกล:าว
เท:าท่ีไม:ขัดกับพระราชบัญญัตินี้  แต:ท้ังนี้ต+องไม:เกินหกเดือนนับแต:วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ 

 
มาตรา ๑๑  บรรดาท่ีราชพัสดุท่ีกระทรวง ทบวง กรม ได+มาโดยกฎหมายว:าด+วยการ
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เวนคืนอสังหาริมทรัพย0 หรือโดยการแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์กับเอกชน หรือโดยประการอ่ืน ก:อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช+บังคับ ให+โอนมาเป1นของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๑๒  ให+รัฐมนตรีว:าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให+มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือได+ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล+วให+ใช+บังคับได+ 
 
 

ผู+รับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา  ธรรมศักด์ิ 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากป5จจุบันนี้ไม:มีกฎหมายว:า
ด+วยการปกครองดูแลรักษาท่ีราชพัสดุให+เป1นไปโดยมีระเบียบและหลักเกณฑ0ท่ีแน:นอน ทําให+เกิด
ป5ญหายุ:งยากในทางปฏิบัติหลายประการ สมควรให+มีกฎหมายว:าด+วยการจัดระเบียบท่ีราชพัสดุข้ึน
โดยเฉพาะ โดยให+กระทรวงการคลังมีอํานาจหน+าท่ีเก่ียวกับการนี้ เพ่ือการประหยัดและขจัดป5ญหา
งานซํ้าและซ+อนกัน  จึงจําเป1นต+องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
       
*พระราชกฤษฎีกาแก+ไขบทบัญญัติให+สอดคล+องกับการโอนอํานาจหน+าท่ีของส:วนราชการให+เป1นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 
 

มาตรา ๖๑   ในพระราช บัญ ญั ติ ท่ี ราช พัส ดุ  พ .ศ . ๒๕๑๘  ให+ แก+ ไข คําว: า 
“ผู+อํานวยการสํานักผังเมือง” เป1น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช+พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได+บัญญัติให+จัดต้ังส:วนราชการข้ึนใหม:โดยมีภารกิจใหม: ซ่ึงได+มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน+าท่ีของส:วนราชการให+เป1นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล+ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล:าวได+
บัญญัติให+โอนอํานาจหน+าท่ีของส:วนราชการ รัฐมนตรีผู+ดํารงตําแหน:งหรือผู+ซ่ึงปฏิบัติหน+าท่ีในส:วน
ราชการเดิมมาเป1นของส:วนราชการใหม: โดยให+มีการแก+ไขบทบัญญัติต:าง ๆ ให+สอดคล+องกับอํานาจ
หน+าท่ีท่ีโอนไปด+วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให+เป1นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล:าว จึงสมควรแก+ไขบทบัญญัติของกฎหมายให+สอดคล+องกับการโอนส:วนราชการ เพ่ือให+
ผู+เก่ียวข+องมีความชัดเจนในการใช+กฎหมายโดยไม:ต+องไปค+นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน+าท่ีว:าตาม
กฎหมายใดได+มีการโอนภารกิจของส:วนราชการหรือผู+รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป1นของ
หน:วยงานใดหรือผู+ใดแล+ว โดยแก+ไขบทบัญญัติของกฎหมายให+มีการเปลี่ยนชื่อส:วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู+ดํารงตําแหน:งหรือผู+ซ่ึงปฏิบัติหน+าท่ีของส:วนราชการให+ตรงกับการโอนอํานาจหน+าท่ี และเพ่ิมผู+แทน
ส:วนราชการในคณะกรรมการให+ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส:วนราชการเดิมมาเป1นของส:วน
ราชการใหม:รวมท้ังตัดส:วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล+ว ซ่ึงเป1นการแก+ไขให+ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล:าว  จึงจําเป1นต+องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 

ปริญสินีย0/ปรับปรุง 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

วิชพงษ0/ตรวจ 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
                                                 

๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที� ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตลุาคม ๒๕๔๕ 


