
 
 
 
 

ที่ ตง ๐๐๑๘.๑/ว๔๖๘๙                ศาลากลางจังหวัดตรัง 
                  ถนนพัทลุง ตง ๙๒๐๐๐ 
 

                             ๒๔  มีนาคม   ๒๕๕8 
 

เรื่อง  ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดตรัง 
        ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕8  ลงวันที่  16 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 

เรียน  คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดตรัง 

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง ๐๐๑๘.๑/ว1620 ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕8 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนารายงานการประชุมฯ   จ านวน  ๑ ชุด 

  ตามท่ี จังหวัดตรังได้ด าเนินการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดตรัง  
เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยและพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในที่ดินของรัฐ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 
ความละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น 

  ในการนี้ จังหวัดตรังพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การประชุมของอนุกรรมการฯ ในครั้งต่อไป           
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม จึงได้จัดส่ง
รายงานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ท่านได้พิจารณาตรวจสอบ และหากมีประเด็น  
ที่จะแก้ไขในรายละเอียดของการประชุมฯ  ขอให้แจ้งที่ท าการปกครองจังหวัดตรังทราบภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕8    
หากเลยก าหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอแก้ไข  อนึ่ง ในกรณีที่ประชุมได้มีมติเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องด าเนินการ
หรือถือปฏิบัติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามมติเพ่ือการนั้นด้วย  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
  

                                                 (นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์) 
                                                          ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หน่วยงานสามารถdownload เอกสารรายงานการประชุมไดจ้าก www.dopatrang.go.th หัวข้อ หนังสือ
สั่งการที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง 
 

ที่ท าการปกครองจังหวัด 
กลุ่มงานปกครอง 
โทร. ๐๗๕-๒๑๘-๐๔๓  



 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดตรัง   

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ 
 วันจันทร์ที่  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ช้ัน  ๓ 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายนิกร  สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง/ประธาน 
(แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง) 

นิกร สุกใส  

2. นายนิพันธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรัง นิพันธ์ ศิริธร  

3. นางสาวเฉลมิขวัญ ถิระวุฒิ  อัยการฯแทนอัยการจังหวัดตรัง เฉลิมขวัญ ถิระวุฒิ  

4. นายเสร ีชัยซื่อ ธนารักษ์พื้นทีต่รัง เสรี ชัยซื่อ  

5. นายประกอบ  ชมเชย ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดตรัง ประกอบ ชมเชย  

6. นายประภาส  ชูพูล แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ประภาส ชูพูล  

7. นายกิตติศักดิ์ บุญม ี แทนผอ.ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 กิตติศักดิ์ บญุม ี  

8. นายจรุง ลิ้มฉุ้น แทนผอ.ส านักบรหิารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 5 จรุง ลิ้มฉุ้น  

9. นายธรรมนญู อัครพินท์ ผอ. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี่ 12 ธรรมนญู อัครพินท์  

10. นายศราวุฒิ ยนประสิทธ์ิ แทนนายอ าเภอเมืองตรัง ศราวุฒิ ยนประสิทธ์ิ  

11. นายสุนทร โพชสาล ี แทนนายอ าเภอนาโยง สุนทร โพชสาล ี  

12. นายเอกกมล คงจันทร ์ ผู้แทนเลขานุการ กบร. เอกมล คงจันทร ์  

13. นายพรชัย สุขโสม จ่าจังหวัดตรัง พรชัย สุขโสม  

14. นายทวีศักดิ์ สุทธินนท์ แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง ทวีศักดิ์ สุทธินนท์  

15. นางพัชรินทร์  บุญยอด แทนเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดตรัง พัชรินทร์ บุญยอด  

16. นายเปลื้อง รัตนฉว ี แทนผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมจังหวดัตรัง 

เปลื้อง รัตนฉว ี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายประกอบ ทองเส็ม เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ประกอบ ทองเส็ม  

2. นายจ านิ รองเดช นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ จ านิ รองเดช  

3. นางสาวชัชปาณี จินาภาค นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ชัชปาณี จินาภาค  



ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

4. นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ เชาวลิต สิทธิฤทธิ ์  

5. นางสาวรุ่งทิวา หนักเพ็ชร ์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ รุ่งทิวา หนักเพ็ชร์  
 

-เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ที่ประชุมพร้อม นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท าหน้าที่ประธานในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดตรัง ครั้ง ๑/๒๕๕๘ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 

๑. เรื่องที่ประธานแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ 
 
ที่ประชุม 

-ผู้ว่าราชการจังหวัดติดประชุมเลยมอบหมายให้ผมมาประชุมแทน 
 
 
-รับทราบ 
 

๒. รับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว 
 
เลขานุการ อนุฯกบร
จังหวัดตรัง 
 
 

 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
เลขานุการ อนุฯกบร 
จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
-ไม่มี- 
การประชุมครั้งล่าสุด ครั้งที่ ๑/255๗  วันที่   ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๗   
 
-จังหวัดได้แจ้งเวียนเพ่ือตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมแล้วตามหนังสือ
จังหวัดตรัง ที่ ตง ๐๐๑๘.๑/ว5614   ลงวันที่ 22 เมษายน 2557  และได้มีการส่ง
รายงานการประชุมให้หน่วยงานราชการต่างๆแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องน ารายงานการประชุมฯ ไปใช้ด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมนั้นๆ ซึ่งหาก
รอให้รับรองในการประชุมครั้งถัดไปซึ่งจะมีก าหนดประชุมที่ไม่แน่นอน ก็จะท าให้การ
ปฏิบัติล่าช้าตามไปด้วย และจะท าให้ทางราชการ และประชาชนเสียประโยชน์ 
รายละเอียดตามเอกสารการประชุมที่ไดม้อบให้ (น าเสนอเป็นเอกสารให้ที่ประชุม) หาก
ผู้ที่ประชุมจะมีการแก้ไขขอให้แจ้งเลขานุการฯ ได ้
-ขอแก้ไขรายงานการประชุม 
ล าดับที่ ๗ ขอแก้ไขนามสกุล จากลิ้นฉุ้น เป็น ลิ้มฉุ้น 
ล าดับที่ ๕ ขอแก้ไขชื่อจาก นิพัธ เป็น นิพัส  
- หน้าที่ ๕ มติที่ประชุมให้พิจารณาตรวจสอบ การขอออกโฉนดผลการประชุมครั้งก่อน
ปรากฏว่ายังไม่ได้ส่งอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศโดย กบร. ซึ่งตอนนั้นเป็นการอ่าน
แปลภาพถ่ายของกรมป่าไม้ มติที่ปะชุมบอกว่าให้ส่งเอกสารภาพถ่ายไปที่อนุกรรมการ
อ่านแปลภาพถ่าย กบร. หลังจากมีบางกลุ่มเอกสารหลักฐานการสอบสวนต่างๆไม่ครบ  
โดยมีมติ 
1. ให้พิจารณาการตรวจสอบการขอออกโฉนดที่ดินเป็นรายๆทุกแปลง 
 
 
 
 
 
 

/๒.กรณี... 



ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 

 
2. กรณีที่เชื่อได้ว่ามีการครอบครองและท าประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ให้ส่ ง
เรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศส่วนกลางที่ กบร.กลาง แต่งตั้ง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ กรณีที่เอกสาร ส.ค.
1 ที่แสดงการครอบครองไม่แน่ชัด แต่เชื่อได้ว่ามีการครอบครองมาก่อนการเป็นที่ดิน
ของรัฐ ให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบเป็นกรณีพิเศษเพ่ิมเติม เช่น การสอบสวนปากค า
พยาน เป็นต้น ในการอ่านแปลฯ ขอเพิ่มเติมต่อท้าย “แล้วให้ส านักงานที่ดินจังหวัด
ส่งเอกสารสอบสวนเพิ่มเติมไปให้ คณะอนุกรรมการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ” 
 
-รับรอง 
 

๓. เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
 
 
 
 
นายจ านิ รองเดช 
จนท.สนง.ที่ดิน จ.ตรัง   
 
 
 
 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง   
ประธาน 
 
นายเอกกมล คงจันทร์
ผู้แทนกบร.กลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 

๓.๑ เรื่องรังวัดขอออกโฉนดที่ดินในเขตที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งน้ าผุด แปลง ๑” 
หมู่ที่ ๗ ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จ านวน ๑ ราย  ๑ แปลง จากหลักฐาน
การแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ระบุว่า รับมรดก, รับให้, หรือครอบครองต่อ
เนื่องมาจากบุคคลอื่น เพ่ือขอมติที่ประชุมฯ อนุมัติด าเนินการออกโฉนดที่ดิน  
1. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางอาภรณ์ ทรงจ ารัส ส.ค. 1 เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๗ การได้มาของ
ที่ดิน รับมรดกจากนายเทศ พากเพียร (บิดา) พ.ศ. ๒๔๘๒   
-3.1.1 นางอาภรณ์ ทรงจ ารัส ส.ค. 1 เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๗ การได้มาของที่ดิน รับ
มรดกจากนายเทศ พากเพียร (บิดา) พ.ศ. ๒๔๘๒  มา 16 ปีแล้ว ซึ่งความเห็นของ 
สนง. ที่ดิน จ. ตรัง และมติ กบร.จ. พิจารณาแล้วเชื่อว่า ผู้ขอได้ครอบครองต่อเนื่องมา
ก่อนที่ดินของรัฐ น าส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศพิจารณาอ่าน
แปลภาพถ่ายทางอากาศปรากฏตามรูปแผนที่ คือ A3 = ไม้ยืนต้น , M1 = ทุ่งหญ้า
ธรรมชาติ, ไม้พุ่ม F1 = ป่าไมพ่ลัดใบ 
-รายนี้ได้น าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติออกโฉนดที่ดิน เพราะด าเนินการมา
ครบถ้วนทุกกระบวนการแล้ว มีการอ่านแปลภาพถ่ายแล้ว 
-การอ่านแปลแบบนี้ หมายความว่าอย่างไร ใช้ประโยชน์การตัดสินใจของคณะกรรมการ
อย่างไรบ้าง ให้ทาง กบร. อธิบาย 
-สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ A3 หมายถึงไม้ยืนต้น มีร่องรอยการท าประโยชน์ ส่วน M1 สี
เขียว แปลสัญลักษณ์ว่าเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ ไม้พุ่ม F1 ป่าไม่พลัดใบ ไม่มีร่องรอยการ
ท าประโยชน์ M1 ทุ่งหญ้าธรรมชาติและ ไม้พุ่มไม่มีร่องรอยการท าประโยชน์ ซึ่งเราจะ
ใช้ข้อมูลตรงนี้ประกอบการพิจารณาจ าแนกร่องรอบการท าประโยชน์ เราก็เชื่อตามที่
คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศลงสัญลักษณ์การจ าแนกการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าเราจะเชื่อได้ หลังจากนั้นจะส่งผลการอ่านแปลไปให้เจ้าของ
ที่ดินกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลที่ดินตรงนี้ว่าเห็นเป็นประการใด จนน าไปสู่การ
ออกโฉนดและการพิจารณาออกโฉนดเป็นอ านาจ ดุลพินิจของ สนง.ที่ดิน จ.ตรัง ส่วน
ทางเรามีหน้าที่แค่ว่า เชื่อว่าราษฎรได้มีการเข้าไปครอบครองและท าประโยชน์ในพ้ืนที่
ของรัฐ ณ เวลานั้นมากน้อยเพียงไหนก็คือใช้ภาพถ่ายจากตรงนี้ประกอบ 
-ใช้ภาพถ่ายตอนปีไหน 
-ภาพถ่ายปี 2510 
 
 

/แล้วที่.. 



ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
 
ประธาน 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
ประธาน 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
ประธาน 
นายศราวุฒิ ยนประสิทธิ์
แทนนายอ าเภอเมืองตรัง 
ประธาน 
 
ธนารักษ์พ้ืนทีต่รัง 
 
 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
ประธาน 
 
นายเอกกมล คงจันทร์
ตัวแทนกบร.กลาง 
 
 
 
 
 
ประธาน 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
นางสาวเฉลิมขวัญ ถิระวฒุิ
แทนอัยการจ.ตรัง 
 

 
 
 
 
 
 

 
-แล้วที่บอกว่ามีการครอบครองก่อนเป็นที่สาธารณประโยชน์ ครอบครองมาตั้งแต่ปีไหน 
-หลักฐานที่ ส.ค.1 แจ้งว่ารับมาจากบิดาประมาณ 16 ปี แสดงว่าได้มาประมาณปี 
2482 เสร็จแล้วอนุกรรมการตามค าสั่ง จ.ตรังให้สอบสวนเพ่ิมเติมว่า นายเทศ 
พากเพียร (บิดา) ของผู้แจ้ง ส.ค.1 ได้ท าประโยชน์มาก่อน 2473 มีการบันทึกถ้อยค า
มา 
-เราเชื่อว่ามีการครอบครองมาก่อนประกาศเป็นที่สาธารณะ โดยกรรมการชุดที่แล้ว 
-กรรมการชุดที่เป็นค าสั่งของจังหวัด โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน 
 
-สอบถามนายอ าเภอเมือง สภาพที่ดินตอนนี้เป็นอย่างไรในปัจจุบัน 
-เป็นสวนยางพารา 
 
- ถ้าดูจากการอ่านแปล จะมี A3 ไม้ยืนต้น มีร่องรอบการท าประโยชน์ แต่ในแผนที่มี 
A3 อยู่นิดเดียว ส่วนที่เหลือเป็นป่าไม่ผลัดใบ ไม่ใช่ที่ท าประโยชน์ 
- หน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบที่สาธารณประโยชน์เห็นชอบการอ่านแปลภาพถ่าย
แล้วหรือไม่ และถ้าปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบก็ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การออกโฉนดเป็นผู้ด าเนินการ 
-รายนางอาภรณ์ ถ้าคณะกรรมการเชื่อได้ว่าภาพถ่ายอ่านแปลได้มีการเข้าท าประโยชน์
มาก่อน ขั้นตอนต่อไปคือเลขาส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ดูแลก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่ 
พอถึงขั้นตอนนั้น สนง.ที่ดิน จึงจะด าเนินการออกโฉนดโดยไม่ต้องน าเข้าประชุมอนุ 
กบร.อีก  
-หมายความว่าต้องให้คณะกรรมการชุดนี้รับทราบการอ่านแปลก่อนจึงจะส่งให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบและแจ้งเจ้าตัว กระบวนการเป็นเช่นนี้ตามที่สนง.ที่ดินกล่าวมา 
- เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เรื่องการ
พิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ข้อ ๓. เมื่อได้พิสูจน์สิทธิ
การครอบครองที่ดิน แล้วปรากฏว่ามีการครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินมาก่อนการ
เป็นที่ดินของรัฐ ให้ กบร. จังหวัดแจ้งผลการพิสูจน์สิทธิดังกล่าวให้บุคคลที่ครอบครอง
ที่ดินทราบภายใน 30 วันท าการ และแจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดิน
ของรัฐด าเนินการ และตามข้อ ๓.๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับมติ
ของ กบร.จังหวัด ให้พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
-เนื้อท่ีเท่าใด 
-เนื้อท่ียื่นขอออกโฉนด 5-2-50 ไร่ 
 
-ภาพถ่ายดังกล่าวใช้ภาพถ่ายเมื่อปี 2510 มีการใช้ประโยชน์บางส่วนของที่ดิน เวลา
ออกโฉนดท าอย่างไร และการท าประโยชน์ล้ าที่สาธารณะ เมื่อออกโฉนดจะท าอย่างไร 
 
 
 
 
 
 

/ถ้ามี... 



ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
 
 
 
 
นางสาวเฉลิมขวัญ ถิระวฒุิ
แทนอัยการจ.ตรัง 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
นายเอกกมล คงจันทร์
ตัวแทนกบร.กลาง 
 
 

นางสาวเฉลมิขวัญ ถิระวุฒิ
แทนอัยการจ.ตรัง 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
ธนารักษ์พ้ืนที่ตรัง 
 
 
 
ปฏิรูปที่ดินจ.ตรัง 
 
 
 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
ประธาน 
 
ผอ. ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 12 
 

นายเอกกมล คงจันทร์
ตัวแทน กบร.กลาง 
 
 
 
 

 
- ถ้ามีการท าประโยชน์อยู่แล้วบางส่วน เราก็ไม่ตัดไม่กันเขตที่เป็น F1 ออก เพราะว่า
แนวทางปฏิบัติ ถ้าสมมติตัดส่วนที่ไม่ท าประโยชน์ตามรูปผลการอ่านแปล ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะว่าต้องให้ผู้ขอมายื่นค าขอ มาจ่ายเงินรังวัด เพ่ือให้ช่างไปท าการกัน
เขตตรงนี้ออก และผู้ขอไม่สามารถน าชี้แนวเขตตามนี้ได้ ครั้งที่แล้วของ ต.บ้านควน มติ 
กบร.บอกว่าให้กันเขต F1 ออก เสร็จแล้วเรื่องก็ยังค้างอยู่จนปัจจุบัน พอเราแจ้งเจ้าของ
ก็ไม่ด าเนินการ คือตัวเจ้าของเสียประโยชน์และต้องจ่ายเงิน ต้องไปตัดที่ดินของเค้าออก 
ช่างรังวัดไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได ้เสร็จแล้วก็ยังคงค้างอยู่ ไม่สามารถออกโฉนดได้ 
จพง.ที่ดินไม่กล้าลงนามเพราะให้กันเขตส่วนนี้ออก 
-ในเมื่อการอ่านแปลภาพถ่ายออกมาเช่นนี้ เค้าน่าจะได้ไปเฉพาะส่วน A3 แล้วในส่วน 
F1 ต้องท าอย่างไร  
- ที่ผ่านมามติ กบร. ให้เป็นดุลพินิจของสนง.ที่ดินจ.ตรัง มีรายบ้านควนที่เดียวที่ให้กัน
ส่วน F1 ออก 
-อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุดนี้ คือมีความเห็นตามที่ได้มีการอ่านแปลว่าเราเชื่อ
ได้ว่าราษฎรได้เข้ามาครอบครองและท าประโยชน์ที่ดินแปลงพิพาทตามที่ปรากฏใน
ภาพถ่ายทางอากาศและส านักงานที่ดินจะน าข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการออกโฉนด 
- สรุปการออกโฉนดเท่าไหร่ไม่เก่ียวกับคณะกรรมการชุดนี้ 
 
-คณะกรรมการชุดนี้แค่ลงความเห็นว่าได้มีการครอบครองท าประโยชน์มาก่อนเป็นที่
สาธารณประโยชน์ 
-โดยหลักแล้ว กบร.ชุดนี้แค่เห็นชอบในหลักการเท่านั้นว่าผลการแปลภาพถ่าย
เห็นสมควรที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้กับผู้ร้อง แต่การจะออกได้หรือไม่ได้ ก็ต้องอยู่ที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องที่สาธารณะ และกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน
หลักเกณฑ์ของส านักงานที่ดิน  
- ในการพิจารณาครั้งนี้ หลักฐาน สค.1 น ามาพิจารณาไม่ได้แล้วใช่ไหม เพราะว่า
หลักฐานบอกว่ารับมาโดยรับมรดกจากบิดาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ซึ่งที่ตรงนี้เป็นที่
สาธารณะ ตั้งแต่ ปี 2473 เพราฉะนั้นการพิจารณาครั้งนี้ก็พิจารณาเฉพาะการอ่าน
แปลภาพถ่ายอย่างเดียว 
-ตามระเบียบของกรมที่ดิน ที่มีหนังสือสั่งการและตามมาตรการของ กบร. ถ้าหลักฐาน 
สค. 1ได้มาไม่ชัดเจนคือได้มาโดยการรับให้ รับมรดก สามารถน าพยานบุคคลมา
สอบสวนเพิ่มเติมได้ แต่ถ้าหลักฐานชัดเจนว่าได้มาหลัง เช่นก่นสร้างมาด้วยตนเองเมื่อปี 
2482 อย่างนี้น ามาพิจารณาไม่ได้ 
-ทุกอย่างกระบวนการเค้าตรวจสอบมาก่อนแล้วว่า น่าเชื่อว่าเค้าครอบครองมาก่อน เรา
ก็เลยไม่รอนสิทธิเค้า 
-อยากสอบถาม กบร. ส่วนกลางว่าในส่วนของภาพถ่ายทางอากาศท าไมแปลจากปี 
2510 อย่างของที่ภูเก็ต ใช้ปี 2494  
- ภาพถ่ายของกรมแผนที่ทหารทางภาคใต้ มีภาพแรกคือปี 2509 เป็นต้นมา เลยยึด
ตรงนี้เป็นมาตรฐานมาตลอด 
 
 
 

/ให้บันทึก... 



ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
 
ประธาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ให้บันทึกความเห็นตรงนี้ไว้ เพราะถ้ามีข้อมูลที่ดีกว่า กบร.กลางก็ต้องยึดข้อมูลที่ดีกว่า 
เพ่ือการตัดสินใจที่ดี และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้บันทึกไว้เป็นข้อสังเกต ข้อ
สงสัย และให้ตัวแทน กบร.แจ้ง กบร.กลางด้วย ส าหรับส่วนของการออกโฉนดที่ดิน
ความเห็นของ กบร. ชุดนี้ น่าจะออกเฉพาะในส่วนของที่ท าประโยชน์จริง แต่แนวทาง
ปฏิบัติก็เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานที่ดิน 
 
มติที่ประชุม  เห็นว่ามีร่องรอยการท าประโยชน์ จึงเห็นชอบให้ออกโฉนดตามผลการ
อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ 
  
๓.๒ เรื่องรังวัดขอออกโฉนดที่ดินในเขตที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งต าเสา” หมู่ที่ ๙ ต าบล
โคกหล่อ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จ านวน ๑ ราย ๑ แปลงจากหลักฐานการแจ้ง
การครอบครอง (ส.ค.๑) ระบุว่า รับมรดก, รับให้, หรือครอบครองต่อเนื่องมาจากบุคคล
อ่ืน เพ่ือขอมติที่ประชุมฯ อนุมัติด าเนินการออกโฉนดที่ดิน 

นายจ านิ รองเดช 
จนท.สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
 
 
 
 
ประธาน 
 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
นายศราวุฒิ ยนประสิทธิ์ 
แทนนายอ าเภอเมือง 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
ประธาน 
 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
นายเอกกมล คงจันทร์
สนง.กบร.กลาง 
 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 

1. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางจ้อย  รัตนจันทร์ ส.ค. 1 เลขที่ 327,324 หมู่ที่ ๙ ต.โคก
หล่อ การได้มาของ ส.ค. 1 นายรุ่ง รัตนจันทร์ ผู้แจ้งการครอบครอง ได้ที่ดินมาโดยรับ
มรดกจากนายชู รัตนจันทร์ (บิดา) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗  ซึ่งคณะอนุกรรมการตามค าสั่ง
จังหวัดตรัง ที่ 231 / 2551 พิจารณาแล้วมีมติเชื่อว่า นายชู รัตนจันทร์ ได้เข้า
ครอบครองและท าประโยชน์มาก่อนการประกาศเป็นที่สาธารณประโยชน์ ความเห็น 
ของส านักงานที่ดินจังหวัดและมติ กบร. จ.ตรัง ครั้งก่อน น่าเชื่อว่าผู้ขอได้ครอบครอง
และท าประโยชน์มาก่อนเป็นที่ดินของรัฐ เห็นควรส่งให้คณะกรรมการอ่านภาพถ่ายทาง
อากาศ ซึ่งผลเป็นไปตามภาพถ่าย เอกสารมอบให้ที่ประชุมแล้ว 
-A1 = นาข้าว A2 = พืชไร่ A4 = ไม้ผล M1 = ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ไม้พุ่ม U2 = บ้าน 
F1= ป่าไม่ผลัดใบ ภาพถ่ายค่อนข้างชัดเจน น่าจะมีการท าประโยชน์จริง เนื้อที่เท่าไหร่ 
-พ้ืนที่ 22 - 3 - 54 ไร่ มากกว่าหลักฐานเดิม 4 -1 -94 ไร่ สนง. ที่ดิน ได้รังวัดกันเขต
ออกแล้วเหลือเท่าระยะ สด.1 16-2-37 ไร่ กันออกเนื้อที่ 6-1-17 ไร่ 
-ที่ดินตรงนี้ได้มีการท าประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย  ที่นา และสวนยางพาราในส่วนของ
อ าเภอ ในการออกรังวัดปลัดอ าเภอไปชี้วัดแนวเขตแต่ท าไมไม่รับรองแนวเขต 
-ที่ไม่รับรองเพราะอยู่ในเขตสาธารณประโยชน์ และน ารังวัดเกินระยะใน ส.ค. 1 เสร็จ
แล้วก็ต้องกันเขตออกให้เท่าระยะที่เหลือ  
-ที่ตัวแทนนายอ าเภอไม่รับรองเพราะที่ล้ าเข้าไปในที่สาธารณะ และได้มีกันเขตออกแล้ว
ใช่ไหม 
-มากันเขตในช่วงหลัง หลังจากที่ทางจังหวัดตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบ สาเหตุจาก
นางจ้อยได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 
-ดูตามระเบียบข้อ 12 คณะกรรมการตามค าสั่ง เมื่อปี 51 ไม่เชื่อว่ามีการครอบครอง
ท าประโยชน์ในที่ดินสืบต่อกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 และให้ผู้ขอไปร้องต่อศาล
พิจารณาคดี ได้มีการฟ้องร้องอะไรบ้างไหม 
-ไมม่ี  
 
 

/มีอนุกรรมการ... 



ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
 
นายเอกกมล คงจันทร์
สนง.กบร.กลาง 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
นายเอกกมล คงจันทร์
สนง.กบร.กลาง 
 
 
 
 
 
 

 
-มีอนุกรรมการตรวจสอบไปรอบหนึ่งแล้ว เชื่อว่าเข้ามาก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๓   คือเข้ามา
เมื่อปี พ.ศ.2463 
-กรรมการชุดเดียวกัน แต่ตรวจสอบคนละครั้ง  
 
-พอผ่านสองชุดนั้น ก็ได้มีการเข้าประชุม กบร.ตรัง อีกครั้ง ที่บอกว่ามีมติเชื่อว่าผู้
ครอบครองได้มีการท าประโยชน์ต่อเนื่องกันมา น าไปสู่การอ่านแปลและในส่วน
คณะกรรมการท่านหนึ่ง แสดงความคิดเห็นเชื่อว่าหลักฐานร่องรอยการท าประโยชน์
ปรากฏตามผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ตรงที่มีร่องรอยการท าประโยชน์ คือ 
นาข้าว , พืชไร่ ไม้ผล บางส่วน N1 , ทุ่งหญ้าธรรมชาติ และ F1 , ป่าไม้ผลัดใบ 
สัญลักษณ์จ าแนกว่าไม่มีร่องรอยการท าประโยชน์ เหมือนกับกรณีที่แล้วต้องส่งผลไป
ให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นว่าเห็นด้วยกับมตินี้หรือเปล่า 
 
มติที่ประชุม  เห็นว่ามีร่องรอยการท าประโยชน์ จึงเห็นชอบให้ออกโฉนดตามผลการ
อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ    

 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๓ เรื่องรังวัดขอออกโฉนดที่ดินในเขตที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งหนองเคียนพอก
สาธารณะ” หมู่ที่ ๗ ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง จ านวน ๕ ราย ๑๓ 
แปลง จากหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ระบุว่า รับมรดก, รับให้, หรือ
ครอบครองต่อเนื่องมาจากบุคคลอ่ืน เพ่ือขอมติที่ประชุมฯ อนุมัติด าเนินการออกโฉนด
ที่ดิน  
 

นายจ านิ รองเดช 
จนท.สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน  
 
 
 
 
 
 

-การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ต. นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่ง
หนองเคียนพอก” จ านวน 5 ราย 13 แปลง ซึ่งทั้ง 13 แปลงนี้ ที่ดินทั้งอยู่ในเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า  “ คลองล าชาน” เป็นที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่ งหนองเคียนพอก” 
คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 ได้ตรวจสอบแล้วผล
ปรากฏว่าที่ดินอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ และผู้ขอได้ครอบครองท าประโยชน์มาก่อน
ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ประเด็นคือได้ส่งเรื่องเข้า กบร.จ.ตรัง พิจารณาในส่วน
ของที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งรายละเอียดดังนี้ 
3.3.1  ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางสาวมลฤดี หมุนมิตร ส.ค. 1 เลขที่ ๓๓๒ หมู่ที่ ๗ ต. นา
ข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง การได้มาของ สค. 1 นายชู ทองยัง ผู้แจ้ง สค.1 ได้ที่ดินมา
โดยรับจากนายด า (พ่อตา) ประมาณ 10 ปี ซึ่งมติ กบร.จ.ตรัง ครั้งก่อน น่าเชื่อได้ว่าผู้
ขอได้ครอบครองต่อเนื่องมาก่อนเป็นที่ดินของรัฐแล้วส่งให้คณะอนุกรรมการอ่านแปล
ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งผลอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ตามรูป ซึ่งของนางสาวมลฤดี 
หมุนมิตร เป็น A1 = นาข้าวอย่างเดียว เนื้อท่ี 1 ไร่ 95 ตร.วา 
-มีร่องรอยการท าประโยชน์ชัดเจน 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบว่ามีร่องรอยการท าประโยชน์อนุมัติให้ออกโฉนดตามผลการ
อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ 
 
 

/3.3.2 นางเพื่อม... 



ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
 
นายจ านิ รองเดช 
จนท.สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายจ านิ รองเดช 
จนท.สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
 
 
นายสุนทร โพชสาลี 
แทนนายอ าเภอนาโยง 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
 
ประธาน 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
 

 
-3.3.2  นางเพื่อม แก้วพิทักษ์ ส.ค.1 เลขที่ 546 ม. 7 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 
การได้มาของ ส.ค.1 นายรื่น หนูนุ่ม ผู้แจ้งสค.1 เมื่อ พ.ศ. 2498 แจ้งการครอบครอง
ได้ที่ดินมาโดยรับจากนายรุ่น (บิดา) ประมาณ 5 ปี (พ.ศ. 2493) ,  เลขที่ 547          
นายกลับ หนูนุ่ม ผู้แจ้งส.ค.1 เมื่อ พ.ศ. 2498 แจ้งการครอบครองได้ที่ดินมาโดยรับ
จากนายรุ่น (บิดา) ประมาณ 5 ปี(พ.ศ. 2493) , เลขที่ 548 นายร่าน หนูนุ่ม                       
ผู้แจ้งส.ค.1 เมื่อ พ.ศ. 2498 แจ้งการครอบครองได้ที่ดินมาโดยรับมรดกจากนายรุ่น 
(บิดา) ประมาณ 5 ปี (พ.ศ. 2493)  มติ กบร.จ.ตรัง น่าเชื่อว่าผู้ขอได้ครอบครอง
ต่อเนื่องมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ เห็นควรสั่งให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทาง
อากาศ ผลการอ่านแปลปรากฏตามรูปแผนที่ ที่ดินแปลงนี้เป็นเลขที่ 4 ,5 และ 6          
(3 แปลง) ออกจาก ส.ค.1 ออกอย่างละแปลง  
 
มติที่ประชุม  เห็นว่ามีร่องรอยการท าประโยชน์ ทั้งสามแปลง จึงเห็นชอบให้ออก
โฉนดตามผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ 
-3.3.3  นายสมปอง อภัยพงษ์ กับพวกรวม 9 ราย ส.ค.1 เลขที่ 516 , 517 ม.7 ต. 
นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ. ตรัง การได้มาของ ส.ค.1 นายริม อภัยพงษ์ ผู้แจ้ง ส.ค.1 ได้
ที่ดินมา โดยรับจาก นางปก (มารดา) ประมาณ 10 ปี มติ กบร.จ.ตรัง ได้เชื่อว่าผู้ขอได้
ครอบครองต่อเนื่องมาก่อนเป็นที่ดินของรัฐ เห็นควรส่งให้อนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทาง
อากาศ ผลการอ่านแปลภาพถ่าย ปรากฏตามรูปแผนที่ คือ A3 เป็นไม้ยืนต้น A4 ไม้ผล 
U2 เป็นบ้าน หมู่บ้าน (เม่ือ พ.ศ. 2510 )  
-ในส่วนของทุ่งหนองเคียนพอก เนื้อที่ 2,458 ไร่ ตอนนี้เหลือประมาณพันไร่ และใน
รายที่ว่ามีบ้าน มีสวนผลไม้  
- ที่ดินรวมทั้งหมด 19-2-06.5 ไร่  มากกว่าหลักฐานเดิม 11-0-06.5 ไร่ ทางที่ดินได้
มีค าสั่งตั้งคณะกรรมการเนื้อที่เกิน ไว้พิจารณาอีกส่วนหนึ่งก่อนที่จะออกโฉนด มีที่ดิน
จังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าฝ่ายทั้งสามฝ่ายเป็นคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบพ้ืนที่
ข้างเคียงมีการลุกล้ าที่ดินของรัฐ หรือว่าของบุคคลอ่ืนหรือไม่ ถ้ากรรมการเห็นว่ารุกล้ า 
ก็จะสั่งตัดเนื้อทีอ่อก ต้องน ามาเข้าอีกครั้ง กรณีเกิน 10 เปอร์เซ็นต์  
-ตรวจสอบยากนะ เพราะเป็นเรื่องส าคัญติดที่สาธารณะ แล้วอย่างนี้ที่ดินให้อย่างไร 
-ดูตามข้อเท็จจริงการแจ้งจดใน สค. 1 ซ่ึงแปลงนี้มีการแจ้งจดบุคคล  
 
มติที่ประชุม  เห็นว่ามีร่องรอยการท าประโยชน์ จึงเห็นชอบให้ออกโฉนดตามผลการ
อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ 

 
 
 
 
 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 

๓.๔ เรื่องรังวัดขอออกโฉนดที่ดินในเขตที่สาธารณประโยชน์  “ทุ่ งไสเตียน
สาธารณประโยชน์” หมู่ที่ ๑ ต าบลนาท่ามใต้ อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จ านวน    
๑ ราย ๒ แปลง จากหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ระบุว่า รับมรดก, รับให้, 
หรือครอบครองต่อเนื่องมาจากบุคคลอ่ืน เข้าประชุมเพ่ือส่งคณะอนุกรรมการอ่าน
ภาพถ่ายทางอากาศ ดังนี้      
-ในกรณีนี้เป็นการประชุมเพ่ือส่งอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ ที่ดิน 3 ราย นี้ ได้น าเข้า
ประชุมครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าคณะกรรมการให้สอบสวนพยานเพ่ิมเติม ทางสนง.ที่ดินได้
ด าเนินการสอบสวนพยานมาแล้ว และได้น าเข้าประชุมวันนี้ 

/1.ผู้ขอ... 



ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
 
นางสาวชัชปาณี จินาภาค 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
 
 
 
 
นางสาวชัชปาณี จินาภาค
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน 
 
นายสุนทร โพชสาลี 
แทนนายอ าเภอนาโยง 
นางสาวเฉลิมขวัญ ถิระวฒุิ
แทนอัยการจ.ตรัง 
 
 
 

 
-1. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนายมีสิทธิ์ ฟ้องโหย กับพวกส.ค. 1 เลขที่ ๒๔๗ หมู่ที่ ๑                  
ต.นาท่ามใต้ การได้มาของส.ค.1 นางหยิ้ง ฟ้องโหย ผู้แจ้ง ส.ค. 1 เมื่อพ.ศ. 2498 รับ
มรดกจากสามีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยสามีได้เข้าครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินมา
ก่อนประมาณ 20 ปี หรือประมาณ พ.ศ.2463 และได้ส่งมอบให้ผู้ขอ เมื่อพ.ศ. 2525 
สอบสวนแล้วเชื่อว่าที่ดินที่น าท าการรังวัดเป็นที่ดินแปลงเดียวกับหลักฐาน ส.ค. 1 และ
ครอบครองท าประโยชน์มาก่อนเป็นที่ดินของรัฐ การพิจารณาและความเห็นของ
ส านักงานที่ดินจังหวัดตรัง  ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งไสเตียน ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อ พ.ศ. 
2473 จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่สามีของนางหยิ้ง ผู้แจ้ง ส.ค.1ได้เข้าครอบครอง
และท าประโยชน์ในที่ดินมาก่อนยกให้นางหยิ้งประมาณ 20 ปี หรือประมาณ พ.ศ. 2463
เชื่อได้ว่าผู้ขอได้ครอบครองและท าประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อนเป็นที่ดินของรัฐ เห็นควรส่ง
ให้คณะกรรมการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ เพ่ือตรวจหาร่องรอยการท าประโยชน์ มติที่
ประชุม กบร.จังหวัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้สอบสวนพยานบุคคลเพ่ิมเติมให้ได้
ข้อยุติว่าผู้ขอได้เข้าครอบครองและท าประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อนเป็นที่ดินของรัฐ การ
ด าเนินการเพ่ิมเติม ได้สอบสวนพยานเพ่ิมเติม จ านวน 1 ปาก คือนายร่าน ทองเยาว์ อายุ 
78 ปี  
-หลังจากที่ มติ กบร. ให้หาพยานเพ่ิมเติม ทางสนง.ที่ดินได้ท าหนังสือแจ้งไปทางผู้ขอ 
ทางผู้ขอแจ้งว่าในพ้ืนที่มีนายร่าน ทองเยาว์ อาวุโสที่สุดในพ้ืนที่ อายุ 78 ปี เลยน ามา
เป็นพยานให้กับบุคคลที่ขอทั้งสองแปลง(นายมีสิทธิ์และนายเยาวลิต ) 
 
มติที่ประชุม พิจารณาและตรวจสอบแล้วเชื่อได้ว่ามีการครอบครองและท าประโยชน์
ในที่ดินแปลงพิพาทมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จึงส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่าน
แปลภาพถ่ายทางอากาศ อ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศฯ  
 
-๒. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนายเยาวลิต หนูเรือง กับพวก รวม 2 แปลง ส.ค. 1 เลขที่ 59 
หมู่ที่ ๑ ต.นาท่ามใต้  การได้มาของ ส.ค.1 นางห้วน กลัวผิด ผู้แจ้ง ส.ค.1 เมื่อ พ.ศ. 
2498 ผู้แจ้งได้ที่ดินมาโดยรับมรดกจากสามีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยสามีได้เข้า
ครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดินมาก่อนประมาณ 20 ปี หรือประมาณ พ.ศ. 2463 
และได้ส่งมอบให้ผู้ขอเมื่อ พ.ศ. 2530 สอบสวนแล้วเชื่อว่าที่ดินที่น าท าการรังวัดเป็น
ที่ดินแปลงเดียวกับหลักฐาน ส.ค. 1 และครอบครองท าประโยชน์มาก่อนเป็นที่ดินของ
รัฐ มติที่ประชุม กบร. จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้สอบสวนพยานบุคคล
เพ่ิมเติม และได้สอบสวนพยานบุคคลเพ่ิมเติมจ านวน 1 ราย คือ นายร่าน ทองเยาว์ 
อายุ 78 ปี  
-สงสัยว่านายร่าน อายุ 78 ปี แต่ให้การว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดมีการครอบครองท า
ประโยชน์ที่ดินมาแล้ว 87 ปี มีการอ้างอิงไปก่อนตัวเองเกิด  
-นายร่านอยู่ในพื้นที่ รับรู้ข้อมูลข่าวสารมาจากพ่อแม่ คนข้างบ้าน 
 
-ให้มีการระบุว่ามีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมาจากผู้ใหญ่ ไว้ในแบบบันทึกถ้อยค า 
 
 
 

/มติ.. 



ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม  

๑. การบันทึกถ้อยค าพยานให้บันทึกโดยละเอียด ในการอ้างอิงการรับรู้ข้อมูล
ก่อนตนเองเกิดมาจากญาติ ผู้ใหญ่ในพื้นที่ 

๒. พิจารณาและตรวจสอบแล้วเชื่อได้ว่ามีการครอบครองและท าประโยชน์ใน 
ที่ดินแปลงพิพาทมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จึงส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่าน
แปลภาพถ่ายทางอากาศ อ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศฯ 
 

 
 
 
 
 
 
นางสาวชัชปาณี จินาภาค
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเอกกมล คงจันทร์
ตัวแทนกบร.กลาง 
 
ประธาน 
 
 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
ประธาน 
นายสุนทร โพชสาลี 
แทนนายอ าเภอนาโยง 
ประธาน 
นางพัชรินทร์ บุญยอด 
สนง.ที่ดิน จ.ตรัง 
 
 
 

๓.๕ เรื่องรังวัดขอออกโฉนดที่ดินในเขตที่สาธารณประโยชน์ “พระราชกฤษฏีกา
ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๘” หมู่ที่ ๔ ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 
จ านวน ๕ ราย ๗ แปลง เข้าประชุมเพ่ือส่งคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ 

 จากหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ระบุว่า รับมรดก, รับให้, หรือ
ครอบครองต่อเนื่องมาจากบุคคลอ่ืน เข้าประชุมเพ่ือส่งคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่าย
ทางอากาศ  
-1. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางเหิม หาสังข์  ส.ค.1 เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๔ การได้มาของ ส.ค.1 
นายแกล้ม จันทร์เต็ม ผู้แจ้ง ส.ค.1 เมื่อ พ.ศ. 2498 ผู้แจ้งได้ที่ดินมาโดย ก่นสร้างด้วย
ตนเอง พ.ศ. ไม่ระบุ และได้ส่งมอบให้ผู้ขอเมื่อ พ.ศ. 2516 สอบสวนแล้ว เชื่อว่าที่ที่น า
ท าการรังวัดเป็นที่ดินแปลงเดียวกับหลักฐาน ส.ค. 1 มติคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน  
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 13 ที่ดินตั้งอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ตั้งอยู่ในเขตพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. 2488 ผู้ขอมี ส.ค.1 ได้เข้าครอบครองท า
ประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อนประกาศเป็นเขตหวงห้าม ให้น าเข้าพิจารณาต่อ กบร.จ.ตรัง  
มติคณะกรรมการ กบร.จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้สอบสวนพยานเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับได้มาของส.ค.1 สนง.ที่ดิน ได้สอบสวนพยานเพ่ิมเติมจ านวน 2 ปาก คือ นาง
ปลิว สังยวน อายุ 72 ปี และนายลาบ เผือกชาย อายุ 7๖ ปี สอบสวนแล้วน่าเชื่อว่า ผู้
ขอเข้าครอบครองและท าประโยชน์ก่อน พ.ศ. 2488  
-กรณีนี้เมื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือของพยาน ค านวณจากอายุและปี พ.ศ. ในการ
ครอบครองที่ดิน ในแง่ความน่าเชื่อถือของพยานก็พอจะให้ข้อเท็จจริงน ามา
ประกอบการพิจารณาได ้
-รายที่เหลือ พิจารณาเหมือนกันเลย เพราะหากเห็นชอบรายที่หนึ่ง รายอ่ืนก็น่าจะ
เหมือนกัน เพราะใช้พยานรายเดียวกัน และที่ดินก็แปลงเดียวกัน ในกรณีนี้ สนง.ที่ดิน 
จ.ตรัง เป็นผู้สอบพยานเองทั้งสองราย 
-พยานทั้งสองรายไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
 
-ตอนนี้ยังเหลือสภาพเขตหวงห้ามหรือไม่ 
-ที่ดินทั้งหมดไม่มีสภาพเขตหวงห้าม  
 
-แล้วรายอื่นที่เข้าครอบครอง รายอื่นขอมาหมดหรือยัง 
-ยังมีอยู่หลายแปลงที่ยังไม่ด าเนินการ 
 
 
 

/กรณี... 



ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
 
นายเอกกมล คงจันทร์
ตัวแทนกบร.กลาง 
 
 
 
 
 
 
 
นายประกอบ ทองเส็ม 
เจ้าพนักงานป่าไมช้ านาญงาน 
 
 
 

นายเอกกมล คงจันทร์
ตัวแทนกบร.กลาง 
 
นายประกอบ ทองเส็ม 
เจ้าพนักงานป่าไมช้ านาญงาน 
 

นายเอกกมล คงจันทร์
ตัวแทนกบร.กลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน 
ธนารักษ์พ้ืนที่ตรัง 
 
 
 
 
ประธาน 

 
-กรณีท่ีพิจารณาอยู่นี้ มาจากมติที่ประชุม เมื่อ 22 เมษายน 2557 พิจารณาครั้งเดียว 
1๙ ราย ผ่านไปแล้ว 14 ราย เหลืออีก 5 ราย ที่พิจารณาร่วมกันในวันนี้ เพราะ ส.ค.1 
ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า เข้ามาครอบครองก่อนหรือเป็นที่ดินของรัฐ ก็เลยต้องสอบพยาน
เพ่ิมเติม และจากเอกสารของ ส.ค. 1 ทั้ง 5 ฉบับ การได้ที่ดินมาอย่างไร ใน ส.ค. 1 
เขียนว่ารับมรดกจากบิดา มารดาทั้งแปลง เมื่อ พ.ศ. 2496 การรับมาหลัง พ.ศ. 
2488 กรณีนี้เมื่อรับมาหลัง แต่เรายังไม่สามารถตัดสิทธิเค้าได้ เพราะก่อนหน้านั้น พ่อ
แม่เค้าก็ครอบครองมาก่อน และการจะทราบว่าพ่อแม่ครอบครองเมื่อใด ก็ต้องมีการ
สอบพยาน และท่ีดินได้ท าการสอบพยานว่ามีการครอบครองมาก่อนปี พ.ศ. 2488 ทั้ง 
5 ราย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของที่ดิน  
-ส.ค.1 ฉบับนี้ แจ้งเมื่อปี พ.ศ. 2498 แสดงว่าแจ้งหลังจากมีการประกาศพระราช
กฤษฎีกา พ.ศ. 2488 กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ส.ค.1 จะแจ้งทับที่หลวง ต้องมีหลักฐาน
การได้มา ต้องมีใบจอง ใบเหยียบย่ าตามมาตรา 3 มาตรา 5 เพราะฉะนั้น ส.ค.1 ฉบับ
นี้ถ้าดูตามกฎหมายไม่ครอบคลุมแน่นอน 
-ส.ค.1 ต้องแจ้งทีหลังอยู่แล้ว เพราะว่า บุคคลใดไม่มีเอกสารสิทธิ ตามประมวล
กฎหมายที่ดินให้แจ้งภายใน 1 ธันวาคม 2497 – 29 พฤษภาคม 2498  ภายใน 
180วัน แต่การครอบครองอาจได้มาก่อน พ.ศ. 2498 
-กรณีการแจ้งหลัง ต้องมีหลักฐานใบจอง ใบเหยียบย่ า มาแสดง ซึ่งในช่อง ส.ค.1 ถาม
ว่าหลักฐานการได้มาอย่างไร ต้องมีการน าเอกสารดังกล่าวมาแสดงด้วย 
-ตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ข้อ ๑. การพิสูจน์
สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ต้องมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ
ที่ดินแปลงนั้น ซึ่งแสดงว่าได้ครอบครองท าประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มาก่อนการเป็นที่ดิน
ของรัฐ ดังนี้ ข้อ ๑.๓ พยานหลักฐานอ่ืนนอกจากข้อ ๑.๑ หรือ ๑.๒ เช่น ส.ค.๑ หรือ
พยานบุคคล เป็นต้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานนั้นมีส่วนสนับสนุนค ากล่าว
อ้างว่ามีการครอบครองท าประโยชน์มาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ ให้ด าเนินการอ่าน
ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่ถ่ายภาพพ้ืนที่นั้นไว้เป็นครั้งแรกหลังจากเป็น
ที่ดินของรัฐ หากปรากฏร่องรอยการท าประโยชน์ในที่ดินอยู่ในภาพถ่ายทางอากาศ จึง
จะเชื่อตามพยานหลักฐานอ่ืนนั้น ซึ่งขั้นตอนที่จะตรวจสอบว่า ราษฎรพูดจริงหรือเท็จ
ประการใดต้องเข้าสู่กระบวนการอ่านแปลภาพถ่ายอีกครั้ง ว่าครอบครองจริงหรือเปล่า 
-คือมีการสงสัยว่า ส.ค. 1 ที่น ามาแสดงน่าเชื่อถือหรือไม่ 
-คือการแก้ไขปัญหาการบุกรุก ไม่ใช่การโต้แย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ ทางรัฐพยามจะช่วย
ประชาชนให้อยู่ในที่ดิน พิสูจน์โดยเอกสารทางราชการที่ออกให้ ถ้าไม่มี  พยานบุคคลก็
ได้ หรือเอกสารอ่ืนใดที่จะให้ กบร.ชุดนี้รับไว้ เพ่ือน าการพิสูจน์สิทธิ์การท าประโยชน์ว่า
ในปีนั้นได้เข้าครอบครองท าประโยชน์จริงหรือไม่อย่างไร ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
คือการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ 
-ถ้ามองว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนก็ดีนะ ให้ประชาชนได้มีโอกาสพิสูจน์สิทธิ์ตรงนั้น
อีกที ด้วยการส่งอา่นแปลไปก่อนทั้ง 5 รายแล้วค่อยว่ากันอีกที  
 
มติที่ประชุม พิจารณาและตรวจสอบแล้วเชื่อได้ว่ามีการครอบครองและท าประโยชน์
ในที่ดินแปลงพิพาทมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ จึงส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการอ่าน
แปลภาพถ่ายทางอากาศ อ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศฯ ทั้ง 5 ราย ดังนี้ 

/1.ผู้ขอ... 



ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
 
1. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางเหิม หาสังข์  ส.ค.1 เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๔  
๒. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนายสมทรง กลิ่นหอม นางโสภา ทองเพ่ิม  ส.ค. 1 เลขที่ ๖๑ หมู่
ที่ ๔ ต.ละมอ อ.นาโยง การได้มาของ ส.ค. 1 นายสว่าง ทองสม ผู้แจ้ง ส.ค. 1 เมื่อ 
พ.ศ. 2498 ผู้แจ้งได้ที่ดินมาโดย รับมรดกจากบิดา มารดา เมื่อ พ.ศ. 2496 และได้ส่ง
มอบให้ผู้ขอ เมื่อ พ.ศ. 2538 มติ กบร.จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้
สอบสวนพยานเพ่ิมเติม สนง.ที่ดินจ.ตรัง ได้สอบสวนพยานเพ่ิมเติมจ านวน 2 ปาก คือ 
นางปลิว สังยวน อายุ 72 ปี และนายลาบ เผือกชาย อายุ 7๖ ปี สอบสวนแล้วน่าเชื่อ
ว่า ผู้ขอเข้าครอบครองและท าประโยชน์ก่อน พ.ศ. 2488 
๓. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางออง ชุมอินทร์,นางเชือบ ทองสม ส.ค. 1 เลขที่ 138 หมู่ที่ ๔ 
ต.ละมอ อ.นาโยง การได้มาของ ส.ค. 1 นางออง ชุมอินทร์ ผู้แจ้ง ส.ค. 1 เมื่อ พ.ศ. 
2498 ผู้แจ้งได้ที่ดินมาโดย รับมรดกจากบิดา มารดา เมื่อ พ.ศ. 2493 และได้ส่งมอบ
ให้ผู้ขอ เมื่อ พ.ศ. 2538 มติ กบร.จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้สอบสวน
พยานเพ่ิมเติม สนง.ที่ดินจ.ตรัง ได้สอบสวนพยานเพ่ิมเติมจ านวน 2 ปาก คือ นางปลิว 
สังยวน อายุ 72 ปี และนายลาบ เผือกชาย อายุ 7๖ ปี สอบสวนแล้วน่าเชื่อว่า ผู้ขอ
เข้าครอบครองและท าประโยชน์ก่อน พ.ศ. 2488 
4. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางชุติมา ศรีนคร  ส.ค. 1 เลขที่ 130 หมู่ที่ ๔ ต.ละมอ อ.นาโยง 
การได้มาของ ส.ค. 1 นางฉวย ศรีนคร ผู้แจ้ง ส.ค. 1 เมื่อ พ.ศ. 2498 ผู้แจ้งได้ที่ดินมา
โดย รับมรดกจากบิดา มารดา เมื่อ พ.ศ. ไม่ระบุ และได้ส่งมอบให้ผู้ขอ เมื่อ พ.ศ. 
2524 มติ กบร.จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้สอบสวนพยานเพ่ิมเติม สนง.
ที่ดินจ.ตรัง ได้สอบสวนพยานเพ่ิมเติมจ านวน 1 ปาก คือ นายลาบ เผือกชาย อายุ 7๖ 
ปี สอบสวนแล้วน่าเชื่อว่า ผู้ขอเข้าครอบครองและท าประโยชน์ก่อน พ.ศ. 2488 
5. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางอารมณ์ มีศรี  ส.ค. 1 เลขที่ 84 หมู่ที่ ๔ ต.ละมอ อ.นาโยง 
การได้มาของ ส.ค. 1 นางรม จันทนา ผู้แจ้ง ส.ค. 1 เมื่อ พ.ศ. 2498 ผู้แจ้งได้ที่ดินมา
โดย รับมรดกจากบิดา มารดา เมื่อ พ.ศ. 2491 มติ กบร.จ.ตรัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2557 ให้สอบสวนพยานเพ่ิมเติม สนง.ที่ดินจ.ตรัง ได้สอบสวนพยานเพ่ิมเติมจ านวน 1 
ปาก คือ นายลาบ เผือกชาย อายุ 7๖ ปี สอบสวนแล้วน่าเชื่อว่า ผู้ขอเข้าครอบครอง
และท าประโยชน์ก่อน พ.ศ. 2488 

  
  
๔. เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) .......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................  
 

- ปิดการประชุมฯ เวลา ๑๖.๑๕ น. – 
 
            (ลงชื่อ)   รุ่งทิวา หนักเพ็ชร์  จดบันทึกรายงานการประชุม 

         (นางสาวรุ่งทิวา หนักเพ็ชร์) 
                                เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

 
           (ลงชื่อ)   พรชัย  สุขโสม    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายพรชัย  สุขโสม) 
                       จ่าจังหวัดตรัง 


