
พระราชบัญญัติ 
ที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                   
  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า

ฯ ให้ประกาศว่า 
  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 
  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม และหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือศาลหรือองค์กรอัยการหรือ
รัฐสภา 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐบาล องค์การมหาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในก ากับของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ราชพัสดุ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  
หมวด ๑ 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=828956&ext=htm#_ftn1


บททั่วไป 

                   
  

มาตรา ๖  ที่ราชพัสดุ ได้แก่ 
(๑) อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด 

(๒) ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 

(๓) ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย 

  
มาตรา ๗  อสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นที่ราชพัสดุ 
(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และท่ีดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดย

ประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย 

(๒) อสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพ่ือ
ประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกัน 

(๓) อสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๔) อสังหาริมทรัพย์ขององค์การมหาชน ซึ่งได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือโดยการซื้อหรือ
แลกเปลี่ยนจากรายได้หรือทรัพย์สินขององค์การมหาชนนั้น โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล 

(๕) อสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือโดย
การซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้หรือทรัพย์สินของสถานศึกษานั้น โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล 

(๖) อสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือโดย
การซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้หรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐนั้น โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๗) อสังหาริมทรัพย์ที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติยกเว้นไว้ไม่ให้ถือเป็นที่ราชพัสดุ 
  
มาตรา ๘  ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ 
ให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล และบ ารุงรักษาท่ีราชพัสดุ ส่วนการใช้และการ

จัดหาประโยชน์ให้เป็นไปตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมวด ๒ 

คณะกรรมการที่ราชพัสดุ 
                   

  
มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการท่ีราชพัสดุ” ประกอบด้วย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมที่ดิน และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และ



ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านที่ดิน หรือด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ านวนสามคน เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมธนา
รักษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้อธิบดีกรมธนารักษ์แต่งตั้งข้าราชการของกรมธนารักษ์จ านวนไม่เกินสองคน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

มาตรา ๑๐  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 

(๗) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
  

มาตรา ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ จะด ารง

ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
  

มาตรา ๑๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 

  
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะไม่แต่งตั้งก็
ได้ 



ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ ซ่ึงตน
ด ารงต าแหน่งแทน 

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ 
  

มาตรา ๑๔  การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ ขาด 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ให้กรรมการผู้นั้นแจ้งคณะกรรมการทราบ และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น 

  
มาตรา ๑๕  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุ 
(๓) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ 
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร 
(๕) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล 

บ ารุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออ านาจ

ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
มาตรา ๑๖  คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
หมวด ๓ 

การจัดท าและการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
                   

  
มาตรา ๑๗  ให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่จัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา ๑๘  เพ่ือประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 



(๑) กรณีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อได้มีการ
ถอนสภาพที่ดินจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของ
พลเมืองใช้ร่วมกัน เพ่ือมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ ให้กรมท่ีดินแจ้งกรมธนา
รักษ์ทราบโดยเร็ว เพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

(๒) กรณีที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่สงวน
หรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย ให้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้ และเม่ือส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ให้แจ้งกรมธนารักษ์ทราบโดยเร็ว เพ่ือแก้ไขรายการทะเบียนที่
ราชพัสดุให้ถูกต้อง 

(๓) กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้มาซึ่งที่ราชพัสดุนอกเหนือจากกรณี
ตาม (๑) และ (๒) ให้จัดส่งต้นฉบับหนังสือส าคัญส าหรับที่ดิน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ราชพัสดุ
นั้น รวมทั้งรายการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่กรมธนารักษ์โดยเร็ว เพื่อขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

ก่อนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ให้กรมธนารักษ์ตรวจสอบการได้มาซึ่งที่ดิน
และสถานะของที่ดินให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

  
หมวด ๔ 

การใช้ การเรียกคืน และการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ 
                   

  
มาตรา ๑๙  ที่ราชพัสดุให้น าไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางราชการในการปฏิบัติตามหน้าที่และ

อ านาจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะขอใช้ที่ราชพัสดุตามวรรค
หนึ่ง ให้แจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ราชพัสดุและขอท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  

มาตรา ๒๐  ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใช้ที่ราชพัสดุ มีหน้าที่ใช้ที่ราช
พัสดุให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความตกลงที่ท าไว้กับกรมธนารักษ์ และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ ด้วย 

(๑) ดูแลและบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 
และระมัดระวังมิให้เกิดการบุกรุกหรือความเสียหายใด ๆ แก่ท่ีราชพัสดุ 

(๒) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุ เสนอต่อกรมธนา
รักษ์  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีมีการใช้ รื้อถอน หรือดัดแปลงที่ราชพัสดุ หรือกระท าการใด ๆ อันมี

ผลกระทบต่อสาระส าคัญหรือสถานะของที่ราชพัสดุ โดยยังเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เดิม ให้ส่วน
ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งกรมธนารักษ์ทราบเพื่อแก้ไขรายการทะเบียนที่ราชพัสดุให้ถูกต้อง 

ในกรณีที่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่
ราชพัสดุ ให้แจ้งและขอท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ใหม่ 
  



มาตรา ๒๒  ให้กรมธนารักษ์เรียกคืนที่ราชพัสดุจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เลิกใช้ที่ราชพัสดุ 
(๒) ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิได้รับอนุญาต 

(๓) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ 

(๔) ไม่ใช้ที่ราชพัสดุภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ 
กรณีตาม (๓) ให้กรมธนารักษ์แจ้งให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ

หน้าที่ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาอันสมควรก่อน ส่วนกรณีตาม (๔) ให้กรมธนารักษ์แจ้งให้สว่นราชการหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเหตผุลที่ไม่ใช้ที่ราชพัสดุภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษ์ก าหนด 

เมื่อกรมธนารักษ์ได้เรียกคืนที่ราชพัสดุแล้ว แต่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นไม่ส่งคืนที่ราชพัสดุภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษ์ก าหนด ให้กรมธนารักษ์เสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป 

  
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีอ านาจ

ในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นมีหน้าที่จัดท า
รายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา ๒๔  ที่ราชพัสดุที่ยังไม่ได้ใช้เพ่ือประโยชน์ในทางราชการของส่วนราชการหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ กระทรวงการคลังสามารถน ามาจัดหา
ประโยชน์ได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  

มาตรา ๒๕  การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุต้องเป็นไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทาง
ราชการ และให้กระท าได้เพ่ือการดังต่อไปนี้ 

(๑) การสนับสนุนการด าเนินภารกิจของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๒) การสาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศล การสงเคราะห์ข้าราชการ หรือสวัสดิการของ
ข้าราชการ 

(๓) กิจการอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา ๒๖  การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง โดยให้ท าเป็นสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากสัญญาเช่ากับ
กระทรวงการคลัง 
  

มาตรา ๒๗  การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุจากบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ โดยต้องค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) วัตถุประสงค์ในการจัดหาประโยชน์ 
(๒) สภาพและที่ตั้งของที่ราชพัสดุนั้น 



(๓) อัตราค่าเช่าตามปกติในท้องตลาด 

(๔) ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากค่าเช่าที่จะได้รับ 

(๕) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินที่ตกหรือจะตกเป็นของกระทรวงการคลัง อันเป็นมูลค่าใน
เวลาที่สัญญาสิ้นสุดลง 
  

มาตรา ๒๘  การจัดหาประโยชน์ตามมาตรา ๒๗ ซึ่งมีราคาที่ราชพัสดุเกินกว่าห้าร้อยล้าน
บาทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

การขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอ
โครงการ การท าสัญญา การบริหารสัญญา การแก้ไขสัญญา การก ากับดูแลและติดตามผล และการก าหนดค่า
เช่าหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าเช่า 

ราคาที่ราชพัสดุตามวรรคหนึ่ง ส าหรับกรณีที่ดินให้ถือราคาประเมินทุนทรัพย์ของ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

  
มาตรา ๒๙  การจัดหาประโยชน์ตามมาตรา ๒๗ ที่เริ่มด าเนินการนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เว้นแต่
การจัดหาประโยชน์ในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่มีมูลค่าโครงการตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

  
หมวด ๕ 

การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุและการถอนสภาพที่ราชพัสดุ 
                   

  
มาตรา ๓๐  การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้

เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้าย
พระราชบัญญัตินั้นด้วย 

  
มาตรา ๓๑  การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้

เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เว้นแต่กรณีตามมาตรา ๓๒ หรือกรณีการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบและก าหนดขั้นตอนและวิธีการโอนไว้เป็นการเฉพาะ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

  
มาตรา ๓๒  ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของ

แผ่นดินโดยเฉพาะ ซึ่งได้มาจากการบริจาคหรือมีผู้อุทิศให้ หากไม่ได้น าที่ราชพัสดุนั้นไปใช้ประโยชน์ภายใน



ระยะเวลาที่ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้ก าหนดหรือภายในห้าปีนับแต่วันที่มีการบริจาคหรืออุทิศให้ ให้ผู้บริจาคหรือ
ผู้อุทศิให้หรือทายาทมีสิทธิขอคืนที่ดินนั้น 

การขอคืนตามวรรคหนึ่ง ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้หรือทายาทต้องขอคืนต่อกระทรวงการคลัง
ภายในห้าปีนับแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยยื่นค าร้องขอตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
  

มาตรา ๓๓  ให้คณะกรรมการพิจารณาค าร้องขอตามมาตรา ๓๒ แลว้เสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย  ทั้งนี้ ต้องแจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้ยื่นค าร้องขอทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับค าร้องขอ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๓๔  การถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดิน

ที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้กระท าได้เมื่อเลิกใช้ เพ่ือประโยชน์เช่นนั้น 
หรือเมื่อสิ้นสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว และกระทรวงการคลังไม่ประสงค์จะสงวนหรือหวง
ห้ามไว้ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะอีกต่อไป โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดง
เขตท่ีดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย 

  
มาตรา ๓๕  การถอนสภาพที่ราชพัสดุที่ทางราชการสงวนหรือหวงห้ามไว้ ให้กระท าได้เมื่อ

กระทรวงการคลังไม่ประสงค์จะสงวนหรือหวงห้ามอีกต่อไป โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผน
ที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย 

  
หมวด ๖ 

ที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักร 
                   

  
มาตรา ๓๖  ในหมวดนี้ 
“ที่ราชพัสดุ” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิดที่รัฐบาล

ไทยได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์และตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร 
  

มาตรา ๓๗  ให้เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ ได้รับ
แต่งตั้งให้มีหน้าที่เช่นเดียวกับเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ มีหน้าที่ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และใช้ที่ราช
พัสดุซึ่งตั้งอยู่ในประเทศหรือเขตท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตน เว้นแต่กรณีท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๘ 

  
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่หน่วยงานของส่วนราชการใดตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรและใช้ที่ราช

พัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการนั้น เป็นผู้มีหน้าที่ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และใช้ที่ ราชพัสดุ
ดังกล่าว 
  



มาตรา ๓๙  ให้บุคคลตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แล้วแต่กรณี จัดท ารายงานเกี่ยวกับการ
ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอต่อกรมธนารักษ์ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา ๔๐  ให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่จัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา ๔๑  การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  

หมวด ๗ 

ทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร 
                   

  
มาตรา ๔๒  ในหมวดนี้ 
“ทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร” หมายความว่า สิทธิการครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ใน

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งได้มาโดยวิธีการทางการทูตหรือเป็นไปตามความตกลงที่รัฐบาล
ไทยท าไว้กับรัฐบาลต่างประเทศที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ 
  

มาตรา ๔๓  ให้กรมธนารักษ์มีหน้าที่จัดท าทะเบียนทรัพย์สินนอกราชอาณาจักรตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา ๔๔  การปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ จัดท ารายงาน และโอนทรัพย์สินนอก

ราชอาณาจักร ให้ด าเนินการตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๖ โดยอนุโลม 

  
หมวด ๘ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๔๕  ผู้ใดเข้าไปในที่ราชพัสดุเพ่ือยึดถือหรือครอบครองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่มี
สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุโดย
ปกติสุข หรือท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการท าลายหรือท าให้เสื่อมสภาพแก่ที่ราชพัสดุ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่มีค าพิพากษาว่าผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรานี้ ศาลมีอ านาจสั่งในค า
พิพากษาให้ผู้กระท าความผิด คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระท าความผิดออกไปจากท่ีราชพัสดุ
นั้นด้วย 



บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระท า
ความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดดังกล่าว ให้ริบเสียทั้งสิ้น โดย ไม่ต้องค านึง
ว่าเป็นของผู้กระท าความผิดหรือมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาของศาลหรือไม่ 
  

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๔๕ เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการ และละเว้นไม่
สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
บทเฉพาะกาล 

                   
  

มาตรา ๔๗  บรรดากฎกระทรวงหรือระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๔๘  ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๙ ให้

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งตามมาตรา ๙ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ต้องไม่เกินหนึ่ง ร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๔๙  การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุที่ได้ด าเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างการ

ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 
๒๘ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้มีการประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุนแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จนกว่าจะได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้ท าการ
คัดเลือกให้ร่วมลงทุนแล้ว จึงให้ด าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตามความในมาตรา ๒๘ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

  
มาตรา ๕๐  การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุโครงการใดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตาม

มาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ .ศ. ๒๕๕๖ ให้
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ท าหน้าที่แทนคณะกรรมการตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
  

ผู้รับสนองพระราชโองการ 



พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งท าให้การบริหาร
จัดการที่ราชพัสดุไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าท่ีควร และขาดความคล่องตัวในการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ประกอบกับ
ไม่มีหน่วยงานใดท าหน้าที่ในการปกครอง ดูแล และบ ารุงรักษาที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามกฎหมาย ท าให้เกิด
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินดังกล่าว และยังขาดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุนอกราชอาณาจักรและ
ทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าว เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และนโยบาย
ของรัฐบาล โดยกรณีจ าเป็นที่ต้องให้มีคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
รวมทั้งก าหนดโทษอาญาส าหรับกรณีที่มีการบุกรุกที่ราชพัสดุ เพ่ือเป็นการรักษาที่ดินของรัฐไว้เพ่ือใช้ประโยชน์
ของทางราชการต่อไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ปุณิกา/ธนบดี/จัดท า 
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

  
พจนา/ตรวจ 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
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