
 

 

 

 
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการ 

แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดตรัง   
 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
 

 วันจันทร์ท่ี  ๑๖ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง  (ชั้น ๓) 
 

 

 

*************************** 

 

 

      

 

             ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง(กก./เลขานุการ กบร.จ.ตง.) 
  กลุ่มงานปกครองจังหวัด 

                            โทร.โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๗๐๔๓ 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดตรัง   

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

ณ  ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ช้ัน  ๓ 
*************** 

ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
๑. เรื่องที่ประธาน
แจ้งให้ท่ีประชุม   
      ทราบ 

๑.๑ ............................................................................................................... .................. 
ที่ประชุม ................................................................................................................. ...... 
๑.๒ ........................................................................................................................... .... 
ที่ประชุม ................................................................................................. ...................... 
.......................................................................................................................................  

๒. รับรองรายงาน
การประชมุ 
ครั้งที่แล้ว 

 
-ไม่มี-  
ที่ประชุม ......................................................................................................................     
............................................................................................................................. ......... 
 

๓. เรื่องเพื่อ
พิจารณา 

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
เนื่องมาจากบุคคลอ่ืน เพ่ือขอมติที่ประชุมฯ อนุมัติด าเนินการออกโฉนดที่ดิน  
(น าเสนอโดยเอกสารจัดเฉพาะ แฟ้มที่ ๑) (สนง. ที่ดินจ.ตง. )  ดังนี้ 
1. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางอาภรณ์ ทรงจ ารัส ส.ค. 1 เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๗ การได้มาของ
ที่ดิน รับมรดกจากนายเทศ พากเพียร (บิดา) พ.ศ. ๒๔๘๒ 
........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ...............................................................................................................     
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................      
 
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 
(น าเสนอโดยเอกสารจัดเฉพาะ แฟ้มที่ ๒) (สนง.ที่ดินจ.ตง. )  ดังนี้ 

 1. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางจ้อย  รัตนจันทร์ ส.ค. 1 เลขที่ ๒๓๔,๒๓๗ หมู่ที่ ๙ การได้มา
ของที่ดิน รับมรดกจากนายชู รัตนจันทร์ (บิดา) พ.ศ. ๒๔๙๗ 
........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ...............................................................................................................     
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................           

  



ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
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 (น าเสนอโดยเอกสารจัดเฉพาะ แฟ้มที่ ๓) (สนง.ที่ดินจ.ตง.) ดังนี้ 

 1. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางสาวมลฤดี หมนมิตร ส.ค. 1 เลขที่ ๓๓๒ หมู่ที่ ๗ การได้มา
ของที่ดิน รับจากนายด า (พ่อตา) พ.ศ. ๒๔๘๘ 
........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ...............................................................................................................     
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................     
...................................................................................................................... ....................
..........................................................................................................................................
.................................................................................................. .......................................  
๒. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางเพ่ือม แก้วพิทักษ์ ส.ค. 1 เลขที่ ๕๔๗,๕๔๘,๕๔๖ หมู่ที่ ๗  
จ านวน ๓ แปลง การได้มาของที่ดิน รับจากนายรุ่น (บิดา) พ.ศ. ๒๔๙๓ 
........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ...............................................................................................................     
.......................................................................................................................................... 
.................................................................................... ......................................................     
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .... 
          

 
 

๓. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางสมปอง อภัยพงษ์ กับพวก ส.ค. 1 เลขที่ ๕๑๖ เลขที่ ๕๑๗ 
หมู่ที่ ๗ จ านวน ๙ แปลง การได้มาของที่ดิน รับจากนางปก (มารดา) พ.ศ. ๒๔๘๘ 
........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ......................................................................................................... ......     
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ................................     
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .... 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
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  (น า เสนอโดยเอกสารจัด เฉพาะจัด เฉพาะ แฟ้มที่  ๔ )                            
(สนง.ที่ดินจ.ตง.) ดังนี้      
1. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนายมีสิทธิ์ ฟองโหย ส.ค. 1 เลขที่ ๒๔๗ หมู่ที่ ๑ การได้มาของ
ที่ดิน รับให้จากสามีเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๓ 
........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ......................................................................................................... ......     
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ................................      
๒. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนายเยาว หนูเรือง ส.ค. 1 เลขที ่๒๔๗ หมู่ที่ ๑ การได้มาของที่ดิน 
รับให้จากสามีเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๓ 
........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ......................................................................................................... ......     
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ................................ 

 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 (น าเสนอโดยเอกสารจัดเฉพาะ แฟ้มที่ ๕) (สนง.ที่ดินจ.ตง.) ดังนี้      
1. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางเหิม หาสังข์  ส.ค. 1 เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๔ การได้มาของที่ดิน 
ก่นสร้างไม่ระบุ ปี พ.ศ. 
........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ......................................................................................................... ......     
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ................................      
๒. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนายสมทรง กลิ่นหอม ส.ค. 1 เลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๔ การได้มาของ
ที่ดิน รับมรดกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ 
........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ......................................................................................................... ......     
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ................................ 

  
 



ระเบียบวาระ ประเด็น/สาระส าคัญ 
๓. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางออง ชุมอินทร์ ส.ค. 1 เลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๔ การได้มาของ
ที่ดิน รับมรดกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ 
........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ......................................................................................................... ......     
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ............................... 
๔. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางชุติมา ศรีนคร ส.ค. 1 เลขที ่๑๓๐ หมู่ที่ ๔ การได้มาของที่ดิน 
รับมรดกไม่ระบุปี พ.ศ. 
........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ......................................................................................................... ......     
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ................................
๕. ผู้ขอออกโฉนดชื่อนางอารมณ์ มีศรี ส.ค. 1 เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๔ การได้มาของที่ดิน 
รับมรดกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ 
........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม ......................................................................................................... ......     
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... ................................ 

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

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

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

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

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

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


