
 
กฎกระทรวง 

การโอนกรรมสทิธิ์ทีร่าชพัสดุที่มิใช่ทีด่ินที่เป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน 
ที่ใช้เพ่ือประโยชนข์องแผ่นดินโดยเฉพาะ   

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ที่ราชพัสดุ”  หมายความว่า  ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้ 

เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
“ค าร้องขอ”  หมายความว่า  ค าร้องขอคืนที่ราชพัสดุ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นการโอนกรรมสิทธิ์ 

ที่ราชพัสดุ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมธนารักษ์ให้เป็น

เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องขอ   
ข้อ ๒ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุจะกระท าได้แต่โดยการขาย  การแลกเปลี่ยน  การให้  

และการโอนคืนให้แก่ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้หรือทายาทเท่านั้น 
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเพ่ือใช้ในกิจการของพระมหากษัตริย์   ให้ปลัดกระทรวงการคลัง

เสนอรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ”  มีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขาย  
การแลกเปลี่ยน  หรือการให้ที่ราชพัสดุ  ประกอบด้วย  อธิบดีกรมธนารักษ์  เป็นประธานกรรมการ   
ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีกรมธนารักษ์ซึ่งอธิบดีกรมธนารักษ์มอบหมาย   ผู้แทนกระทรวงการคลัง   
ผู้แทนกรมที่ดิน  ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย  กรมธนารักษ์  ผู้อ านวยการส านักประเมินราคาทรัพย์สิน  

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



กรมธนารักษ์  ธนารักษ์พ้ืนที่ซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู่  และผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ใช้  
ปกครอง  ดูแล  หรือบ ารุงรักษาที่ราชพัสดุที่จะโอนกรรมสิทธิ์นั้น  เป็นกรรมการ   

ให้ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ   กรมธนารักษ์  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ   

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
ข้อ ๔ การขายที่ราชพัสดุและการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุให้กระท าโดยวิธีประมูล   เว้นแต่

เป็นการขายที่ราชพัสดุหรือการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุในกรณีดังต่อไปนี้  ให้กระท าได้โดยไม่ใช้วิธีประมูล 
(๑) การขายที่ราชพัสดุหรือการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ 
(๒) การขายที่ราชพัสดุหรือการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุกับองค์กรทางศาสนา 
(๓) กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงการคลัง  เห็นว่าการขาย 

ท่ีราชพัสดุหรือการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุในกรณีนั้น  ไม่เหมาะสมที่จะกระท าโดยวิธีประมูล 
วิธีประมูลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
ข้อ ๕ ในการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ  ที่ดินที่จะน ามาแลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุอย่างน้อย 

ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตั้งอยู่ติดกับทางหลวงหรือทางสาธารณะที่สะดวกแก่การคมนาคม  หรือตั้งอยู่ติดกับ 

ที่ราชพัสดุตามมาตรา  ๖  ที่มีทางเข้าออกสู่ทางหลวงหรือทางสาธารณะอยู่แล้ว 
(๒) สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ตามความมุ่งหมายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายอื่น   
(๓) มีขนาดเหมาะสมหรือเมื่อน าไปผนวกเข้ากับที่ราชพัสดุตามมาตรา  ๖  ที่ตั้งอยู่ติดกันแล้ว

จะมีขนาดเหมาะสมที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ 
กรณีการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรทางศาสนา  คณะกรรมการ 

โดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงการคลังอาจพิจารณาแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
ข้อ ๖ นอกจากหน้าที่และอ านาจตามข้อ  ๓  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจใน 

การก าหนดมูลค่าของที่ราชพัสดุที่จะด าเนินการขายหรือแลกเปลี่ยน   และมูลค่าของที่ดินที่จะน ามา 
แลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุ  รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

ในการก าหนดมูลค่าของที่ราชพัสดุที่จะด าเนินการขายหรือแลกเปลี่ยน  และมูลค่าของที่ดิน 
ที่จะน ามาแลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุ   ให้คณะกรรมการค านึงถึงราคา  สภาพ  มูลค่าเพ่ิม  และ 
เหตุดังต่อไปนี้ประกอบกัน 

(๑) ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในปัจจุบัน   
(๒) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ   
(๓) สภาพและที่ตั้งของที่ราชพัสดุหรือที่ดินที่จะน ามาแลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



(๔) มูลค่าเพ่ิมของที่ราชพัสดุหรือที่ดินที่จะน ามาแลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุที่อาจเกิดขึ้นจาก
การขายที่ราชพัสดุหรือการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุนั้น  และ 

(๕) ความเหมาะสมและปัจจัยที่ส าคัญอื่น ๆ  ที่จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
ในการก าหนดมลูค่าของที่ราชพัสดุและทีด่ินที่จะน ามาแลกเปลี่ยนกบัที่ราชพัสดุ  คณะกรรมการ 

อาจให้สถาบันวิชาชีพหรือบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ประเมินราคา  
เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดมูลค่าของที่ราชพัสดุและที่ดินที่จะน ามาแลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุก็ได้   
ทั้งนี้  การจ้างสถาบันวิชาชีพหรือบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กรณีการขายที่ราชพัสดุหรือการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร 
ทางศาสนา  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงการคลังอาจพิจารณาก าหนดมูลค่าของ 
ที่ราชพัสดุและที่ดินที่จะน ามาแลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุโดยไม่ใช้หลักเกณฑ์ตามวรรคสองก็ได้ 

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการได้ก าหนดมูลค่าของที่ราชพัสดุที่จะด าเนนิการขายหรือแลกเปลีย่น  
หรือมูลค่าของที่ดินที่จะน ามาแลกเปลี่ยนกับที่ราชพัสดุ  และได้ก าหนดวิธีการขายหรือแลกเปลี่ยนแล้ว  
ให้เสนอปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๘ การให้ที่ราชพัสดุจะกระท าได้เฉพาะเพ่ือการสาธารณประโยชน์   สาธารณกุศล   
หรือศาสนา   

ข้อ ๙ การโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่คู่สัญญาในการขายที่ราชพัสดุหรือการแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ  
หรือให้แก่องค์กรหรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับการให้ที่ราชพัสดุ   กรมธนารักษ์ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี  ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อ ๑๐ ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้หรือทายาทของบุคคลดังกล่าว  ผู้ใดเห็นว่าที่ราชพัสดุที่ได้บริจาค 
หรืออุทิศให้นั้นไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์และประสงค์จะขอคืนที่ราชพัสดุ   ให้ยื่นค าร้องขอต่อ 
กระทรวงการคลังภายในห้าปีนับแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาที่ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้ก าหนดให้น า 
ที่ราชพัสดุไปใช้ประโยชน์  หรือภายในห้าปีนับแต่วันพ้นก าหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการบริจาค 
หรืออุทิศให้  โดยต้องยื่นค าร้องขอและเอกสารหรือหลักฐานตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้   

ข้อ ๑๑ การยื่นค าร้องขอตามข้อ  ๑๐  ผู้ยื่นค าร้องขอจะยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์  
ณ  สถานที่ดังต่อไปนี้ก็ได้   

(๑) ที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นต่อกรมธนารักษ์ 
(๒) ที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นต่อกรมธนารักษ์หรือ

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ซึ่งที่ราชพัสดุตั้งอยู่ 
ในกรณีของค าร้องขอที่ส่งทางไปรษณีย์  ให้ถือวันที่ส่งค าร้องขอต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ 

เป็นวันที่ได้ยื่นค าร้องขอ   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๒ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอและเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ  ๑๐  ให้ถูกต้อง
และครบถ้วน  หากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องขอทราบทันที 

หากเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น  ให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องขอด าเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน  ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้น   
ให้บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติม   พร้อมทั้งก าหนด
ระยะเวลาที่จะต้องด าเนินการ  และให้เจ้าหน้าที่มอบส าเนาบันทึกให้ผู้ยื่นค าร้องขอไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ค าร้องขอถูกต้องและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนแล้ว  หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสาร
หรือหลักฐานเพ่ิมเติมครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าร้องขอให้แก่ผู้ยื่นค าร้องขอภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอและเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค าร้องขอไม่ด าเนินการให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
ให้เจ้าหน้าที่คืนค าร้องขอและเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าร้องขอ  พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือ 
ถึงเหตุแห่งการคืนค าร้องขอให้ทราบด้วย   

ข้อ ๑๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๒  วรรคสาม  แล้ว  ให้ส่งค าร้องขอให้
คณะกรรมการที่ราชพัสดุพิจารณา  และให้คณะกรรมการที่ราชพัสดุเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย   

ให้รัฐมนตรีแจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้ยื่นค าร้องขอทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้ออก 
ใบรับค าร้องขอ 

ข้อ ๑๔ ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอของรัฐมนตรี  หากปรากฏว่าผู้ยื่นค าร้องขอ
ถึงแก่ความตาย  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีผู้ยื่นค าร้องขอถึงแก่ความตายก่อนที่รัฐมนตรีมีค าวินิจฉัย   ให้ถือว่าค าร้องขอนั้น 
เป็นอันยกเลิก  และหากทายาทของผู้ยื่นค าร้องขอประสงค์จะขอคืนที่ราชพัสดุ   ให้ยื่นค าร้องขอ 
และเอกสารหรือหลักฐานตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าร้องขอ  
ถึงแก่ความตาย  ทั้งนี้  ให้ถือว่าค าร้องขอของทายาทเป็นค าร้องขอที่ยื่นภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ  ๑๐   
และให้ถือว่าวันที่ทายาทยื่นค าร้องขอเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค าร้องขอตามข้อ  ๑๒  วรรคสาม 

(๒) กรณีผู้ย่ืนค าร้องขอถึงแก่ความตายภายหลังจากที่รัฐมนตรีมีค าวินิจฉยัให้คืนที่ราชพัสดแุล้ว  
ให้ทายาทของผู้ยื่นค าร้องขอซึ่งศาลตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป  ในกรณีที่ผู้ยื่นค าร้องขอไม่มีทายาท  หรือไม่ปรากฏทายาทหรือทายาทไม่ด าเนินการ
ภายในสามปีนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าวินิจฉัย  ให้รัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีเกี่ยวกับ
ที่ดินนั้น 

ข้อ ๑๕ การขอคืนที่ราชพัสดุที่ได้ยื่นไว้อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ถือเป็น
การยื่นค าร้องขอตามกฎกระทรวงนี้  โดยให้ถือวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเป็นวันที่กระทรวงการคลัง 
ได้รับค าร้องขอ  และให้พิจารณาด าเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ตามกฎกระทรวงนี้   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๖ การขายที่ราชพัสดุ  การแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ  และการให้ที่ราชพัสดุที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาหรือด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   ให้พิจารณาด าเนินการต่อไป 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๑๗ บรรดาระเบียบที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์  
ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  จนกว่าจะมีระเบียบที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  26  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



 
ค ำร้องขอคืนที่รำชพัสดุ 

 
เขียนที่............................................................... 

 วันที่..............เดือน.................................พ.ศ.................. 

 

 

ข้าพเจ้า.......................................................... .......... อายุ.................ปี อยู่บ้านเลขที่........................
หมู่ที่.....................ซอย/ตรอก............................ถนน...................................ต าบล/แขวง........................................
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์................... ..................
หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

ขอยื่นค าร้องขอคืนที่ราชพัสดุที่บริจาคหรืออุทิศให้แก่ทางราชการต่อกระทรวงการคลัง ในฐานะ 
๑.  เป็นผู้บริจาค/ผู้อุทิศให้   
๒.  เป็นทายาทของ............................ ....................................ผู้บริจาค/ผู้อุทิศให้ และข้าพเจ้า

เกี่ยวข้องเป็นทายาท ดังนี้ 
  คูส่มรส    
  ผู้สืบสันดาน ระบุ............................................................    
  บิดามารดา   
  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
  พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน  
  ปู่ ย่า ตา ยาย 
  ลุง ป้า น้า อา 
  ผู้รับพินัยกรรม 

 ๒.๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้บริจาค/ผู้อุทิศให้ มีทายาททั้งสิ้น..................ราย    
 ๒.๒ ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิขอคืนที่ราชพัสดุที่บริจาคหรืออุทิศให้แก่ทางราชการโดย  

  เป็นผู้ใช้สิทธิขอคืนที่ราชพัสดุแต่เพียงผู้เดียว  
(ทายาทอ่ืนทุกรายยินยอมสละสิทธิ ตามแบบหนังสือยินยอมสละสิทธิที่กรมธนารักษ์

จัดท าขึ้น) 
  เป็นผู้ด าเนินการแทนทายาทอ่ืน  

(ทายาทอ่ืนทุกรายมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน ตามแบบหนังสือมอบอ านาจ 
ที่กรมธนารักษ์จัดท าข้ึน) 

๓.  เป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้บริจาค/ผู้อุทิศให้ หรือทายาท  
 (ตามแบบหนังสือมอบอ านาจที่กรมธนารักษ์จัดท าขึ้น) 

 
 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นค ำร้องขอ 
 



๒  
 

 

๑. หลักฐานเกี่ยวกับที่ดินที่ขอคืน เป็น   โฉนดที่ดิน   น.ส. ๓   น.ส. ๓ ก.   น.ส. ๓ ข.   
 ส.ค. ๑   หลักฐานอ่ืน ระบุ........................................................................................................................... 
เลขที.่...............................เลขที่ดิน..................................หมู่ที่.........................ต าบล............................................ 
อ าเภอ........................................จงัหวัด...............................................จ านวนเนื้อที.่.........................................ไร่   
โดยมี.......................................................................................... ................เป็นผู้บริจาค/ผู้อุทิศให้แก่ทางราชการ  
เมื่อวันที่........................................................มีวัตถุประสงคใ์นการบริจาคหรืออุทิศให้เพ่ือ................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนที่ดิน   
       ทั้งแปลง 

        บางส่วน (เนื้อที่................................. ......................ไร่) เนื่องจาก….........………………..…………. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 

พร้อมค าร้องขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ   
 กรณีผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้เป็นผู้ยื่นค าร้องขอด้วยตนเอง  

 (๑) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้   
 (๒) เอกสารหรือหลักฐานการบริจาคหรือการอุทิศให้ เช่น หนังสือสัญญาให้ หรือหลักฐานอ่ืน 

ทีเ่กี่ยวข้อง  
 (๓) ภาพถ่ายสภาพที่ดินที่ขอคืน 
 (๔) แผนที่แสดงที่ตั้งที่ดินที่ขอคืนโดยสังเขป 
 (๕) อ่ืน ๆ ระบุ...................................................................................................  

 กรณีทายาทเป็นผู้ยื่นค าร้องขอ 
 (๑) บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ของทายาททุกราย 
 (๒) ทะเบียนสมรส (กรณีผู้ขอคืนเป็นคู่สมรสของผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้) 
 (๓) ใบมรณบัตรของผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้ 
 (๔) หนังสือยินยอมสละสิทธิของทายาทอ่ืน (กรณทีายาทอ่ืนทุกรายยินยอมสละสิทธิ) 

   (ตามแบบหนังสือยินยอมสละสิทธิที่กรมธนารักษ์จัดท าขึ้น) 
 (๕) หนังสือมอบอ านาจของทายาทอ่ืน (กรณทีายาทอ่ืนทุกรายมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน)  

   (ตามแบบหนังสือมอบอ านาจที่กรมธนารักษ์จัดท าขึ้น) 
 (๖) เอกสารหรือหลักฐานการบริจาคหรือการอุทิศให้ เช่น หนังสือสัญญาให้ หรือหลักฐานอ่ืน 

ที่เก่ียวข้อง 
 (๗) ภาพถ่ายสภาพที่ดินที่ขอคืน 
 (๘) แผนที่แสดงที่ตั้งที่ดินที่ขอคืนโดยสังเขป  
 (๙) อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................................................  

ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดินที่ขอคืน 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสำร 
 



 ๓  
 

 กรณีผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้หรือทายาท มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน 
 (๑) หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนจากผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้หรือทายาท ในกรณีที่

ทายาทเป็นผู้ใช้สิทธิขอคืนที่ราชพัสดุแต่เพียงผู้เดียว ให้ยื่นหนังสือมอบอ านาจ พร้อมหนังสือยินยอมสละสิทธิ
ของทายาทอ่ืนทุกราย (ตามแบบหนังสือยินยอมสละสิทธิและแบบหนังสือมอบอ านาจที่กรมธนารักษ์จัดท าข้ึน)  

 (๒) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ  
 (๓) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้ 
 (๔) บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ของทายาททุกราย 
 (๕) ทะเบียนสมรส (กรณีผู้ขอคืนเป็นคู่สมรสของผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้) 
 (๖) ใบมรณบัตรของผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้   
 (๗) เอกสารหรือหลักฐานการบริจาคหรือการอุทิศให้ เช่น หนังสือสัญญาให้ หรือหลักฐานอ่ืน 

ที่เก่ียวข้อง 
 (๘) ภาพถ่ายสภาพที่ดินที่ขอคืน 
 (๙) แผนที่แสดงที่ตั้งที่ดินที่ขอคืนโดยสังเขป 
 (๑๐) อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................................................  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีผู้มีสิทธิขอคืนที่ราชพัสดุรายอ่ืนนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ตามค าร้องขอนี้  
รวมทั้งข้อความและเอกสารต่าง ๆ ที่ยื่นตามค าร้องขอข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความ 
และเอกสารต่าง ๆ ที่ยื่นตามค าร้องขอข้างต้นไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าค าร้องขอนี้เป็นโมฆะ   

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   
 
 
           ลงชื่อ....................................................ผู้ยื่นค าร้องขอ 
             (.....................................................) 
 
 
หมำยเหตุ ๑. เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาขอคืนที่ดินกรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน 

๒. ให้ท าเครื่องหมาย   ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
 ๓. กรุณาจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะกรณีทายาทเป็นผู้ขอคืน 

ต้องแนบหนังสือยินยอมของทายาทอ่ืน ตามแบบหนังสือยินยอมสละสิทธิหรือแบบหนังสือ 
มอบอ านาจที่กรมธนารักษ์จัดท าขึ้นให้ครบถ้วนด้วย 

๔. กรณีผู้ยื่นค าร้องขอไม่สามารถจัดส่งบัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส  
หรือใบมรณบัตร ตามที่ก าหนดไว้ได้ ถ้าสมัครใจที่จะจัดส่งส าเนาของเอกสารดังกล่าวโดยรับรอง 
ความถูกต้องก็ให้สามารถกระท าได้  

   
 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
ที่ราชพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
และโดยที่มาตรา  ๓๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  บัญญัติให้ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  ซึ่งได้มาจากการบริจาคหรือมีผู้อุทิศให้  หากไม่ได้น า 
ที่ราชพัสดุนั้นไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้บริจาคหรือผู้อุทิศให้หรือทายาทมีสิทธิขอคืนที่ดินนั้นได้   
โดยยื่นค าร้องขอตามแบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒


