1

การถอนสภาพทีด่ ินสาธารณประโยชน์
หน่ วยงานต้ องได้ รับมอบอานาจจากอธิบดีกรมพัฒนาทีด่ ินก่อนการดาเนินงาน
สรุ ปขั้นตอนการถอนสภาพทีด่ ินสาธารณประโยชน์
1. การยืน่ คาขอ
2. การสอบสวนประวัติความเป็ นมา
3. การจัดทาแผนที่ทา้ ยประกาศ
4. ความเห็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นการประชุมประชาคมรับฟังความเห็น
5. ความเห็นหน่วยงานเกี่ยวข้อง
6. การประชุมคณะกรรมการกากับการใช้ประโยชน์ของจังหวัด
7. จังหวัดส่ งเรื่ องให้กรมที่ดิน
8. ร่ างพระราชกฤษฎีกา
9. กรมที่ดินเสนอกระทรวงมหาดไทย
10. นาเสนอคณะรัฐมนตรี
11. นาเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา
12. ประกาศราชกิจจานุเบกษา
13. กรมที่ดินแจ้งจังหวัด
ในการถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์มีท้ งั หมด 13 ขั้นตอนแต่หน่วยงานผูข้ อจะดาเนิ นการใน
ขั้นตอนที่ 1 - 4
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคาขอ
หน่ วยงานผูข้ อทาหนังสื อ ขอถอนสภาพที่ดินแปลงสาธารณประโยชน์ ยื่นต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
พร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้
1. แผนโครงการ แสดงเหตุผลความจาเป็ น วัตถุ ประสงค์ วิธีการดาเนิ นการงบประมาณ
ดาเนินการและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ หน่วยงานเขียนโครงการการจัดสร้างหน่วยงานโดยมีรายละเอียด
ตามที่แจ้งข้างต้น
2. แผนที่ สั ง เขป แสดงที่ ต้ งั ของที่ ดินที่ ข อ สถานที่ ส าคัญ และเส้ นทางคมนาคมบริ เวณ
ใกล้เคียงโดยรอบ พร้อมพร้อมภาพถ่ายรอบแปลงที่ดิน ( หน่วยงานเขียนแผนที่ชนิดนี้เอง )
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3. สาเนาแผนที่ภูมิประเทศแสดงตาแหน่งที่ต้ งั ของที่ดิน มาตราส่ วน 1 : 50000
4. สาเนาหนังสื อสาคัญสาหรับที่หลวง แสดงบริ เวณที่ดินที่ขอถอนสภาพ (ตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหา ผลประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 หมวด 2 การถอนสภาพ ส่ วนที่ 2 การถอนสภาพ ข้อ 14
)
ขั้นตอนที่ 2. การสอบสวนประวัติความเป็ นมา
นายอาเภอร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นสอบสวนประวัติความเป็ นมา เพื่อใช้เป็ น
หลักการและเหตุ ผ ลในร่ างพระราชกฤษฎี กาถอนสภาพฯ (ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหา ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 หมวด 2 การถอนสภาพ ส่ วนที่ ส่ วนที่ 2 การดาเนิ นการถอนสภาพ ข้อ 12 (1)
และข้อ 13 (1) - (2) )
1.มีการประกาศสงวนหวงห้ามหรื อไม่ อย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด ผูใ้ ดเป็ นผูส้ งวนหวงห้ามและ
สงวนหวงห้ามเพื่อการใด (ดูจากทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์)
2.กรณี ไม่มีการประกาศสงวนหวงห้าม ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไร หรื อเป็ น
โดยสภาพธรรมชาติ เดิ มสภาพที่ดินเป็ นอย่างไร ปั จจุบนั มีสภาพอย่างไร กรณี มีการอุทิศ ตั้งแต่เมื่อใด ใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างไร
3.กรณี เลิ กใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เป็ นเพราะเหตุ ใด เลิ กใช้ต้ งั แต่เมื่ อใด ทั้งแปลงหรื อ
บางส่ วนอย่างไร
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาแผนทีท่ ้ายประกาศ
ให้หน่วยงานผูข้ อยื่นขอรังวัดจัดทาแผนที่ต่อสานักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ และประสาน
นายอาเภอหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการรังวัด โดยการจัดทาแผนที่ใช้มาตราส่ วน 1:4,000 หรื อ
1:50,000 หรื อ 1:25,000 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมลงในกรอบกระดาษขนาด A4 ยกเว้น กรณี ที่ดิน
ขนาดใหญ่ หรื อ เล็กเกินไปจะใช้มาตราส่ วนอื่น หรื อขนาดกรอบกระดาษอื่นก็ได้
เมื่ อที่ ดินท าแผนที่ เรี ย บร้ อยแล้วจะส่ ง ให้หน่ วยงานผูข้ อ เพื่ อนาไปประกอบการประชุ ม
ประชาคมรับฟังความเห็นในขั้นตอนที่ 4
** หมายเหตุ ในขั้นตอนนี้บางพื้นที่ ที่ดินจะมีหนังสื อแจ้งหน่วยงานผูข้ อให้ไปยืน่ ขอรังวัดที่ดินตาม
หนังสื อที่หน่ วยงานผูข้ อได้ยื่นขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ต่อจังหวัดไว้ในขั้นตอนที่ 1 (ตาม
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้ นทะเบี ยน และการจัดหา
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ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 หมวด 2 การถอนสภาพส่ วนที่ 2 การ
ดาเนินการถอนสภาพ ข้อ 12 (2) และ ข้อ 14 ข้อ 14 (1)-(2) และข้อ 15 )
ขั้นตอนที่ 4 ความเห็นองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น การประชุ มประชาคมรับฟังความเห็น
หน่วยงานผูข้ อทาหนังสื อประสานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดประชุ มประชาคมรับฟั ง
ความเห็ นราษฎรในพื้นที่ ว่า หากจะดาเนิ นการถอนสภาพจะขัดข้องหรื อได้รับความเดื อดร้ อนหรื อไม่
อย่างไร จานวนเนื้ อที่ เท่าใด โดยให้หน่ วยงานผูข้ อ เข้าร่ วมชี้ แจงกับราษฎรด้วย และความเห็ นของสภา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานผูข้ อทาหนังสื อแจ้งผลการประชุ มต่อสานักงานที่ดิน พร้ อมจัดส่ ง
สาเนารายงานการประชุ มดังกล่าวและความเห็ นขององค์กรปกครองท้องถิ่ นโดยระบุจานวนเนื้ อที่ที่ขอ
ถอนสภาพให้ชดั เจนด้วย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัด
ขึ้นทะเบียน และการจัดหา ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 หมวด 2
การถอนสภาพ ส่ วนที่ 2 การดาเนินการถอนสภาพ ข้อ 12 (3) และ ข้อ 16 )
ขั้นตอนที่ 5 ความเห็นหน่ วยงานเกีย่ วข้ อง
สานักงานที่ ดินจังหวัด ทาหนังสื อแจ้งหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้องในพื้นที่ ว่าทับซ้อน
พื้นที่ ของหน่วยงานหรื อไม่ หากจะดาเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้
ประโยชน์ ในราชการดังกล่าว จะขัดข้องหรื อไม่อย่างไร (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิ
เกี่ ยวกับ การถอนสภาพ การจัดขึ้ นทะเบี ยน และการจัดหา ผลประโยชน์ใ นที่ ดินของรั ฐ ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 หมวด 2 การถอนสภาพ ส่ วนที่ ส่ วนที่ 2 การดาเนินการถอนสภาพ ข้อ 12 (4) )
ขั้นตอนที่ 6 การประชุ มคณะกรรมการกากับการใช้ ประโยชน์ ของจังหวัด
ให้สานักงานที่ดินจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ นาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาว่าจานวนเนื้ อที่เหมาะสมกับแผนงานโครงการและผังการใช้ที่ดินหรื อไม่อย่างไรอยูใ่ น (Zoning)
ใช้ประโยชน์ราชการหรื อไม่ มีขอ้ ขัดข้องด้านการเมืองหรื อไม่ โดยคานึงการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและ
การ อนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่ นหลังได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วย
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และ
การจัดหา ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 หมวด 1 คระกรรมการ ข้อ 7
(1-2) ข้อ 8(1)-(5) )
ขั้นตอนที่ 7 จังหวัดส่ งเรื่ องให้ กรมทีด่ ิน
จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง โดยสรุ ปข้อเท็จจริ งให้ครบถ้วน และเสนอความเห็น พร้อม
เอกสาร ที่เกี่ยวข้องไปยังกรมที่ดิน
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(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และ
การจัดหา ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 หมวด การถอนสภาพ ส่ วน
ที่ ส่ วนที่ 2 การดาเนินการถอนสภาพ ข้อ 17 )
ขั้นตอนที่ 8 ร่ างพระราชกฤษฎีกา
เมื่อกรมที่ดินได้รับหนังสื อจากจังหวัดแล้ว จะดาเนินการ ดังนี้
1. ให้สอบถามกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของที่ต้ งั ที่ดินและสอบถามกรม
โยธาธิ การ และผังเมือง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่ามีขอ้ ขัดข้องด้านผังเมืองหรื อไม่
2. กรณี ที่ดินที่ขอถอนสภาพตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่คณะรัฐมนตรี กาหนดให้เป็ นเมืองหลัก
ตามบัญชี ทา้ ย ระเบียบหมายเลข 1 และการใช้ที่ดินมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อใช้เป็ นที่ ต้ งั หน่ วยราชการระดับ
จังหวัด ระดับภาค หรื อ ศูนย์แต่ไม่รวมถึ งการใช้ที่ดินของหน่วยราชการระดับท้องถิ่ น สถานศึกษาต่างๆ
ทุ ก ระดับสถานพยาบาล โรงพยาบาลของรั ฐ และหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องกับ ความมัน่ คง ให้ส่ งเรื่ องให้
สานัก งานนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และ สิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็น
3. กรณี ที่ ดิน ที่ ข อถอนสภาพเป็ นที่ ดิ น สงวนหวงห้าม ตามความในมาตรา 20 (4) แห่ ง
ประมวล กฎหมายที่ดิน หรื อเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่ งการถอนสภาพ
มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อนาไปจัดให้ประชาชนหรื อนาไปจัดหาผลประโยชน์ ให้ส่งเรื่ องให้คณะกรรมการจัด
ที่ดินแห่งชาติพิจารณา ให้ความเห็น
4. กรณี ที่ ดินที่ ข อถอนสภาพเป็ นที่ ส าธารณะประจาตาบลและหมู่ บ ้า น ตามนัย หนัง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 473/2486 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ให้ส่ง เรื่ องให้กรมการปกครองพิจารณาให้
ความเห็น เมื่อกรมที่ดิน ได้รับแจ้งยืนยัน และไม่ขดั ข้องจากหน่วยงานข้างต้นแล้วกรมที่ดินพิจารณายกร่ าง
พระราชบัญญัติหรื อพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และ
การจัดหา ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 หมวด การถอนสภาพส่ วนที่
2 การดาเนินการถอนสภาพ ข้อ 18 และ ข้อ 19 )
ขั้นตอนที่ 9 กรมทีด่ ินเสนอกระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนที่ 10 กระทรวงมหาดไทยนาเสนอคณะรัฐมนตรี
ขั้นตอนที่ 11 นาเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขั้นตอนที่ 12 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
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ขั้นตอนที่ 13 กรมทีด่ ินแจ้ งจังหวัด
ให้กรมที่ ดินแจ้ง หน่ วยงานผูข้ อและจัง หวัดทราบ หากเป็ นการถอนสภาพเพื่อให้ทบวง
การเมือง ใช้ประโยชน์ในราชการ ให้แจ้งกรมธนารักษ์ทราบด้วย
หมายเหตุ
1. เมื่อหน่ วยงานยื่นขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แล้ว ให้หน่ วยงานยื่นคาขอใช้
ที่ดินตามแบบ ทด.64 และเอกสารในขั้นตอนที่ 1 ยื่นคาขอ ลาดับที่ 1-4 และแนบแผนผังการใช้ประโยชน์
ให้ ส อดคล้อ งกับ แผนโครงการ ต่ อ ส านัก งานที่ ดิ น หรื อ สาขาแล้ว แต่ พ้ื น ที่ น้ ัน ๆ โดยแผนผัง การใช้
ประโยชน์ให้หน่ วยงานเขี ยนเอง (ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีก ารเกี่ ย วกับ การอนุ ญาตตามมาตร 9 แห่ ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน)
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการรังวัด ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
รั ง วัดเกี่ ย วกับ โฉนดที่ ดิ น หรื อพิ สู จน์ ส อบสวน หรื อ ตรวจสอบเนื้ อที่ เกี่ ย วกับ หนัง สื อรั บรองการท า
ประโยชน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(แบบ ค)
3. การเบิกจ่ายค่าใช้ในการดาเนินการถอนสภาพ เบิกจ่ายจากงบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของส่ วนราชการ พ.ศ. 2553
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