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การถอนสภาพทีด่ินสาธารณประโยชน์ 

หน่วยงานต้องได้รับมอบอ านาจจากอธิบดีกรมพฒันาทีด่ินก่อนการด าเนินงาน 

 สรุปขั้นตอนการถอนสภาพทีด่ินสาธารณประโยชน์ 

1. การยืน่ค าขอ 

2. การสอบสวนประวติัความเป็นมา 

3. การจดัท าแผนท่ีทา้ยประกาศ 

4. ความเห็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินการประชุมประชาคมรับฟังความเห็น 

5. ความเห็นหน่วยงานเก่ียวขอ้ง 

6. การประชุมคณะกรรมการก ากบัการใชป้ระโยชน์ของจงัหวดั 

7. จงัหวดัส่งเร่ืองใหก้รมท่ีดิน 

8. ร่างพระราชกฤษฎีกา 

9. กรมท่ีดินเสนอกระทรวงมหาดไทย 

10. น าเสนอคณะรัฐมนตรี 

11. น าเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา 

12. ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

13. กรมท่ีดินแจง้จงัหวดั 

 ในการถอนสภาพท่ีดินสาธารณะประโยชน์มีทั้งหมด 13 ขั้นตอนแต่หน่วยงานผูข้อจะด าเนินการใน

ขั้นตอนท่ี 1 - 4 

 ขั้นตอนที ่1 ย่ืนค าขอ 

 หน่วยงานผูข้อท าหนงัสือ  ขอถอนสภาพท่ีดินแปลงสาธารณประโยชน์ ยื่นต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั

พร้อมแนบเอกสารประกอบดงัน้ี 

  1. แผนโครงการ แสดงเหตุผลความจ าเป็น วตัถุประสงค์ วิธีการด าเนินการงบประมาณ

ด าเนินการและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ หน่วยงานเขียนโครงการการจดัสร้างหน่วยงานโดยมีรายละเอียด

ตามท่ีแจง้ขา้งตน้ 

  2. แผนท่ีสังเขป แสดงท่ีตั้ งของท่ีดินท่ีขอ สถานท่ีส าคญั และเส้นทางคมนาคมบริเวณ

ใกลเ้คียงโดยรอบ พร้อมพร้อมภาพถ่ายรอบแปลงท่ีดิน ( หน่วยงานเขียนแผนท่ีชนิดน้ีเอง ) 
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  3. ส าเนาแผนท่ีภูมิประเทศแสดงต าแหน่งท่ีตั้งของท่ีดิน มาตราส่วน  1 : 50000   

  4. ส าเนาหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง แสดงบริเวณท่ีดินท่ีขอถอนสภาพ (ตามระเบียบกระ

ทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการถอนสภาพ การจดัข้ึนทะเบียน และการจดัหา ผลประโยชน์ใน

ท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 หมวด 2 การถอนสภาพ ส่วนท่ี 2 การถอนสภาพ ขอ้ 14 

) 

 ขั้นตอนที ่2. การสอบสวนประวตัิความเป็นมา 

  นายอ าเภอร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสอบสวนประวติัความเป็นมา เพื่อใช้เป็น 

หลกัการและเหตุผลในร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

ปฏิบติัเก่ียวกบัการถอนสภาพ การจดัข้ึนทะเบียน และการจดัหา ผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 หมวด 2 การถอนสภาพ ส่วนท่ี ส่วนท่ี 2 การด าเนินการถอนสภาพ ขอ้ 12 (1) 

และขอ้ 13 (1) - (2) ) 

  1.มีการประกาศสงวนหวงห้ามหรือไม่ อยา่งไร ตั้งแต่เม่ือใด ผูใ้ดเป็นผูส้งวนหวงห้ามและ

สงวนหวงหา้มเพื่อการใด (ดูจากทะเบียนท่ีดินสาธารณประโยชน์) 

  2.กรณีไม่มีการประกาศสงวนหวงห้าม ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัอย่างไร หรือเป็น

โดยสภาพธรรมชาติ เดิมสภาพท่ีดินเป็นอยา่งไร ปัจจุบนัมีสภาพอยา่งไร กรณีมีการอุทิศ ตั้งแต่เม่ือใด ใช้

ประโยชน์ร่วมกนัอยา่งไร 

  3.กรณีเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกนัแล้ว เป็นเพราะเหตุใด เลิกใช้ตั้งแต่เม่ือใด ทั้งแปลงหรือ

บางส่วนอยา่งไร 

 ขั้นตอนที ่3 การจัดท าแผนทีท้่ายประกาศ  

  ให้หน่วยงานผูข้อยื่นขอรังวดัจดัท าแผนท่ีต่อส านกังานท่ีดินท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยู ่และประสาน 

นายอ าเภอหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรังวดั โดยการจดัท าแผนท่ีใชม้าตราส่วน 1:4,000 หรือ 

1:50,000 หรือ 1:25,000 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมลงในกรอบกระดาษขนาด A4 ยกเวน้ กรณี ท่ีดิน

ขนาดใหญ่ หรือ เล็กเกินไปจะใชม้าตราส่วนอ่ืน หรือขนาดกรอบกระดาษอ่ืนก็ได ้ 

เม่ือท่ีดินท าแผนท่ีเรียบร้อยแล้วจะส่งให้หน่วยงานผูข้อ เพื่อน าไปประกอบการประชุม 

ประชาคมรับฟังความเห็นในขั้นตอนท่ี 4  

 ** หมายเหตุ ในขั้นตอนน้ีบางพื้นท่ี ท่ีดินจะมีหนงัสือแจง้หน่วยงานผูข้อใหไ้ปยืน่ขอรังวดัท่ีดินตาม

หนังสือท่ีหน่วยงานผูข้อได้ยื่นขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์ต่อจงัหวดัไวใ้นขั้นตอนท่ี 1 (ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการถอนสภาพ การจดัข้ึนทะเบียน และการจดัหา 
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ผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 หมวด 2 การถอนสภาพส่วนท่ี 2 การ 

ด าเนินการถอนสภาพ ขอ้ 12 (2) และ ขอ้ 14 ขอ้ 14 (1)-(2) และขอ้ 15 ) 

 ขั้นตอนที ่4 ความเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมประชาคมรับฟังความเห็น  

  หน่วยงานผูข้อท าหนงัสือประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัประชุมประชาคมรับฟัง 

ความเห็นราษฎรในพื้นท่ีว่า หากจะด าเนินการถอนสภาพจะขดัขอ้งหรือได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ 

อย่างไร จ านวนเน้ือท่ีเท่าใด โดยให้หน่วยงานผูข้อ เขา้ร่วมช้ีแจงกบัราษฎรด้วย และความเห็นของสภา

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานผูข้อท าหนงัสือแจง้ผลการประชุมต่อส านกังานท่ีดิน พร้อมจดัส่ง

ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวและความเห็นขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินโดยระบุจ านวนเน้ือท่ีท่ีขอ

ถอนสภาพให้ชดัเจนดว้ย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการถอนสภาพ การจดั

ข้ึนทะเบียน และการจดัหา ผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 หมวด 2 

การถอนสภาพ ส่วนท่ี 2 การด าเนินการถอนสภาพ ขอ้ 12 (3) และ ขอ้ 16 ) 

 ขั้นตอนที ่5 ความเห็นหน่วยงานเกีย่วข้อง  

  ส านักงานท่ีดินจงัหวดั ท าหนังสือแจง้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีว่าทบัซ้อน

พื้นท่ี ของหน่วยงานหรือไม่ หากจะด าเนินการถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อใหท้บวงการเมืองใช้

ประโยชน์ ในราชการดงักล่าว จะขดัขอ้งหรือไม่อยา่งไร (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิปฏิบติั

เก่ียวกบัการถอนสภาพ การจดัข้ึนทะเบียน และการจดัหา ผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 หมวด 2 การถอนสภาพ ส่วนท่ี ส่วนท่ี 2 การด าเนินการถอนสภาพ ขอ้ 12 (4) ) 

 ขั้นตอนที ่6 การประชุมคณะกรรมการก ากบัการใช้ประโยชน์ของจังหวดั  

  ใหส้ านกังานท่ีดินจงัหวดัในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ น าเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ 

พิจารณาวา่จ านวนเน้ือท่ีเหมาะสมกบัแผนงานโครงการและผงัการใชท่ี้ดินหรือไม่อยา่งไรอยูใ่น (Zoning) 

ใชป้ระโยชน์ราชการหรือไม่ มีขอ้ขดัขอ้งดา้นการเมืองหรือไม่ โดยค านึงการใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดและ

การ อนุรักษไ์วใ้หอ้นุชนรุ่นหลงัไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนัดว้ย  

 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการถอนสภาพ การจดัข้ึนทะเบียน และ

การจดัหา ผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 หมวด 1 คระกรรมการ ขอ้ 7 

(1-2) ขอ้ 8(1)-(5) ) 

 ขั้นตอนที ่7 จังหวดัส่งเร่ืองให้กรมทีด่ิน  

  จงัหวดัตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยสรุปขอ้เทจ็จริงให้ครบถว้น และเสนอความเห็น พร้อม

เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งไปยงักรมท่ีดิน  
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 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการถอนสภาพ การจดัข้ึนทะเบียน และ

การจดัหา ผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 หมวด การถอนสภาพ ส่วน

ท่ี ส่วนท่ี 2 การด าเนินการถอนสภาพ ขอ้ 17 ) 

 ขั้นตอนที ่8 ร่างพระราชกฤษฎกีา  

 เม่ือกรมท่ีดินไดรั้บหนงัสือจากจงัหวดัแลว้ จะด าเนินการ ดงัน้ี  

  1. ใหส้อบถามกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของท่ีตั้งท่ีดินและสอบถามกรม

โยธาธิการ และผงัเมือง เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นวา่มีขอ้ขดัขอ้งดา้นผงัเมืองหรือไม่  

  2. กรณีท่ีดินท่ีขอถอนสภาพตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นเมืองหลกั

ตามบญัชีทา้ย ระเบียบหมายเลข 1 และการใช้ท่ีดินมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นท่ีตั้งหน่วยราชการระดบั

จงัหวดั ระดบัภาค หรือ ศูนยแ์ต่ไม่รวมถึงการใช้ท่ีดินของหน่วยราชการระดบัทอ้งถ่ิน สถานศึกษาต่างๆ 

ทุกระดับสถานพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับความมัน่คง ให้ส่งเร่ืองให้

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มพิจารณาใหค้วามเห็น  

  3. กรณีท่ีดินท่ีขอถอนสภาพเป็นท่ีดินสงวนหวงห้าม ตามความในมาตรา 20 (4) แห่ง

ประมวล กฎหมายท่ีดิน หรือเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินส าหรับพลเมืองใชร่้วมกนั ซ่ึงการถอนสภาพ 

มีวตัถุประสงค์ เพื่อน าไปจดัให้ประชาชนหรือน าไปจดัหาผลประโยชน์ ให้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมการจดั

ท่ีดินแห่งชาติพิจารณา ใหค้วามเห็น  

  4. กรณีท่ีดินท่ีขอถอนสภาพเป็นท่ีสาธารณะประจ าต าบลและหมู่บ้าน ตามนัยหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี 473/2486 ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2556 ให้ส่งเร่ืองให้กรมการปกครองพิจารณาให้

ความเห็น เม่ือกรมท่ีดิน ไดรั้บแจง้ยนืยนั และไม่ขดัขอ้งจากหน่วยงานขา้งตน้แลว้กรมท่ีดินพิจารณายกร่าง 

พระราชบญัญติัหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพ 

  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการถอนสภาพ การจดัข้ึนทะเบียน และ

การจดัหา ผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 หมวด การถอนสภาพส่วนท่ี 

2 การด าเนินการถอนสภาพ ขอ้ 18 และ ขอ้ 19 ) 

 ขั้นตอนที ่9 กรมทีด่ินเสนอกระทรวงมหาดไทย  

 ขั้นตอนที ่10 กระทรวงมหาดไทยน าเสนอคณะรัฐมนตรี  

 ขั้นตอนที ่11 น าเสนอคณะกรรมการกฤษฎกีา  

 ขั้นตอนที ่12 ประกาศราชกจิจานุเบกษา  
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 ขั้นตอนที ่13 กรมทีด่ินแจ้งจังหวดั  

  ให้กรมท่ีดินแจง้หน่วยงานผูข้อและจงัหวดัทราบ หากเป็นการถอนสภาพเพื่อให้ทบวง

การเมือง ใชป้ระโยชน์ในราชการ ใหแ้จง้กรมธนารักษท์ราบดว้ย 

 

 หมายเหตุ  

  1. เม่ือหน่วยงานยื่นขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์แลว้ ให้หน่วยงานยื่นค าขอใช้

ท่ีดินตามแบบ ทด.64  และเอกสารในขั้นตอนท่ี 1 ยื่นค าขอ ล าดบัท่ี 1-4 และแนบแผนผงัการใชป้ระโยชน์

ให้สอดคล้องกับแผนโครงการ ต่อส านักงานท่ีดิน หรือสาขาแล้วแต่พื้นท่ีนั้ นๆ โดยแผนผงัการใช้

ประโยชน์ให้หน่วยงานเขียนเอง (ว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการอนุญาตตามมาตร 9 แห่ง

ประมวลกฎหมายท่ีดิน)  

  2. การเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการรังวดั ใชร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ

รังวดัเก่ียวกับ โฉนดท่ีดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเน้ือท่ีเก่ียวกับหนังสือรับรองการท า

ประโยชน์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558(แบบ ค)  

  3. การเบิกจ่ายค่าใชใ้นการด าเนินการถอนสภาพ เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน หมวดค่าใชส้อย 

ตามระเบียบ กระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
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