ทะเบียนที่ราชพัสดุคืออะไร
ทะเบี ย นที่ ราชพัส ดุ คื อ เอกสารที่ ทางราชการโดยกรมธนารัก ษ์
กระทรวงการคลังจัดทาขี้น สาหรับใช้ ขึ้นทะเบียนที่ ราชพัสดุ เพื่อประโยชน์ ในการ
ปกครองดูแ ล บ ารุง รัก ษา โดยได้ จ าแนกทะเบี ย นที่ ร าชพัส ดุต ามลัก ษณะการใช้
ประโยชน์ เป็ น 4 ประเภท ดังนี้ 1) ทะเบียนทัวไป
่ สาหรับขึ้นทะเบียนที่ ดินและสิ่งปลูก
สร้ า งของรัฐ ซึ่ ง ปลูก เสร็จ อยู่ใ นที่ ดิ น ของรัฐ ประเภทที่ เ ป็ นทรัพ ย์สิ น ธรรมดา หรื อ
ประเภทที่ เป็ นทรัพย์สินที่ ใช้ ประโยชน์ สาหรับแผ่นดินโดยเฉพาะ 2) ทะเบียนเอกชน
ส าหรับ ขึ้ นทะเบี ย นสิ่ งปลูก สร้ า ง ซึ่ งปลูก สร้ า งอยู่บ นที่ ดิ นที่ มิ ใ ช่ เ ป็ นที่ ร าชพัส ดุ 3)
ทะเบียนอุตสาหกรรม สาหรับขึ้นทะเบียนที่ ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ ใช้ ประโยชน์ เพื่อ
การอุตสาหกรรม 4) ทะเบียนสาธารณะ สาหรับขึ้นทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้
ประโยชน์ สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน

ทีร่ าชพัสดุกบั อสั งหาริมทรัพย์ ของรัฐบาลไทย
ในต่ างประเทศ
ที่ ร าชพั ส ดุ คื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องรั ฐ บาลไทย ที่ ต้ั ง อยู่ ภายในประเทศ
กระทรวงการคลั ง เป็ นผู้ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ส าหรั บ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องรั ฐ ในต่ า งประเทศ
กระทรวงการคลังเป็ นผู้ถือกรรมสิ ทธ์ เช่ น เดียวกัน แต่ ไม่ ถือว่ าเป็ นที่ราชพัสดุ การเก็บรั กษา
เอกสารสิ ทธิ์และการจัดทาทะเบียน กรมธนารั กษ์ กระทรวงการคลัง เป็ นผู้เก็บรั กษาต้ นฉบับ
เอกสารสิ ท ธิ์ แ ละจัด ท าทะเบี ย นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ การใช้ ก ารปกครอง ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา ให้
กระทรวงการต่ างประเทศ หรื อส่ วนราชการที่ได้ รับมอบอานาจจากระทรวงการคลัง เป็ นผู้มี
หน้ าที่รับผิดชอบ การซื้อให้ กระทรวงการต่ างประเทศเป็ นผู้จัดซื้อเพื่อใช้ ในราชการกระทรวง
ต่ างประเทศหรือให้ ส่วนราชการอื่น เป็ นผู้จัดซื้อเพื่อใช้ ในราชการของส่ วนราชการนั้นแล้ วแต่
กรณี โดยกระทรวงการคลังจะเป็ นผู้มอบอ านาจให้ เป็ นผู้ทานิ ติก รรมและรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์
อสั งหาริมทรัพย์ น้ ัน การขาย การแลกเปลี่ยน การให้ การจาหน่ ายจ่ ายโอน หรือจัดหาประโยชน์
(ถ้ ามี) ให้ มีคณะกรรมการถาวรขึน้ คณะหนึ่ง ประกอบด้ วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธาน
ผู้แทนกระทรวงการต่ างประเทศ ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนส่ วนราชการ ผู้ครอบครองและ
ใช้ ประโยชน์ เป็ นกรรมการและอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็ นกรรมการและเลขานุการ มีหน้ าที่พจิ ารณา
เสนอเรื่องให้ คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมัติ การดาเนินการขาย แลกเปลีย่ น ให้ จาหน่ าย โอน หรือ
จัดหาประโยชน์ ในอสั งหาริมทรัพย์ ที่ส่วนราชการผู้ครอบครอง และใช้ ประโยชน์ ไม่ ต้องการใช้
ประโยชน์ จ ากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ น้ ั น อีก ต่ อ ไป โดยให้ ส่ วนราชการดั ง กล่ า วท าเรื่ อ งเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีได้ โดยตรง เมื่อได้ รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ ว
กระทรวงการคลังก็จะมอบอานาจให้ หัวหน้ าส่ วนราชการหรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ า
ส่ วนราชการไปด าเนิ น การต่ อไปเมื่ อ ด าเนิ น การเสร็ จ แล้ ว ให้ ส่ วนราชการนั้ นแจ้ งให้
กระทรวงการคลังทราบส่ วนรายได้ ที่เกิดจากการดาเนินการดังกล่าวให้ นาส่ งเป็ นรายได้ แผ่นดิน

คู่มือ แนวทาง หลักเกณฑ์ ในการดาเนินการขอคืนที่ดินราชพัสดุจากส่วนราชการ/
หน่วยงาน รายละเอียดเพิ่มเติม_(Adobe Acrobat :format pdf file)
ที่ดินราชพัสดุมีมาตั้งแต่เมื่อใด
ความเดิมเรื่ องที่ราชพัสดุน้ นั มิได้มีไว้เป็ นที่แจ้งชัดโดยกฎหมายใดมีแต่ เฉพาะ
พระบรมราชโองการรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม ๒๔๖๔ ที่ทรงวินิจฉัยคากราบ
บังคมทูลของเหล่าเสนาบดีกระทรวงการคลังมหาสมบัติในขณะนั้น มีใจความว่า
(ก) ที่ราชพัสดุเป็ นทรัพย์คงพระคลังอย่างหนึ่ง
(ข) มีคงกระทรวงมาแต่เดิมบ้าง ได้มาด้วยการเป็ นที่หลวง หวงห้ามไว้ใช้ในราชการบ้าง ด้วย
การที่ราษฎรเวนคืนให้แก่หลวงบ้าง หรื อได้รับ หรื อยึดจากเจ้าหน้าที่ภาษีนายอากรก็มี
(ค) ทรัพย์น้ ีกระจัดกระจายอยูต่ ามกระทรวงต่าง ๆ
(ง) ให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติจดั การรวบรวมทรัพย์ จากกระทรวงต่าง ๆ มาปกครองดูแล
รักษาไว้แต่แห่งเดียว
(จ) เมื่อกระทรวงใดจะใช้เพื่อราชการใด ก็ให้ยมื ไปโดยไม่ ต้องเช่า(เมื่อเลิกใช้ให้ส่งคืน
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ)
(ฉ) ที่แห่งใดยังมิได้ใช้ราชการ ให้กระทรวงพระคลังมหา สมบัตินาไปจัดประโยชน์หารายได้
เข้าแผ่นดิน
(ช) ที่ใดควรขายก็ให้ขายไป เคยมีการพิจารณาในทางกฎหมายว่า พระบรมโองการฯ ในสมัย
สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์มีผลเป็ นกฎหมาย เพราะใช้บงั คับแก่กระทรวง ทบวง กรม เสมือน
พระราชบัญญัติปรับปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม ในปัจจุบนั ที่กาหนดอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงต่าง ๆ และโดยที่ไม่มีกฎหมายอื่นใดลบล้างพระบรมราชโองการนี้ แม้ปัจจุบนั จะมี
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระบรมราชโองการส่วนใดที่ไม่ขดั แย้ง หรื อที่
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ยังไม่ได้กาหนดไว้กย็ งั มีผลใช้บงั คับได้

