
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 
ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 

ในท้องที่ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
ให้แก่นางม ี รักเสมอวงศ์ 

พ.ศ. .... 
____________ 

 
หลักการ 

 
 โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ ในท้องที่ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้แก่นางมี รักเสมอวงศ์ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
ที่ดินของนางมี รักเสมอวงศ์ 
 

เหตุผล 
 

  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ครอบครองที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้
เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด. 2719 ในท้องที่ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง  
จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา  เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียนบ้านป่าเป้า 
ต่อมา ผู้ใหญ่บ้านป่าเป้า คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการโรงเรียนและชาวบ้าน เห็นว่า ท าเลที่ตั้งที่ราชพัสดุ
แปลงเดิมมีสภาพไม่เหมาะสม คับแคบ และการคมนาคมไม่สะดวก จึงได้ท าความตกลงด้วยวาจาขอแลกเปลี่ยน
ที่ราชพัสดุแปลงนี้กับที่ดินของนางมี รักเสมอวงศ์ ตาม น.ส. 3 ก. เลขที่ 884 (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ 
ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เดียวกัน และในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนบ้านป่าเป้า โดยประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านป่าเป้า ในฐานะตัวแทนชาวบ้านบ้านป่าเป้า ได้ท าบันทึกข้อตกลงเแสดงเจตนาการแลกเปลี่ยนที่ดินดังกล่าวขึ้นมา 
ต่อมาภายหลัง นางมี รักเสมอวงศ์ ได้ด าเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) 
เลขที่ 884 ในส่วนที่โรงเรียนเข้าใช้ประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ เป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์  
(น.ส. 3 ก.) เลขที่ 2011 การแลกเปลี่ยนที่ดินท าให้โรงเรียนได้รับประโยชน์โดยมีเนื้อที่เพ่ิมขึ้นและมีท าเล  
ที่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ในการขยายโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันนางมี รักเสมอวงศ์ ได้โอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้
เป็นที่ราชพัสดุแล้ว สมควรโอนที่ราชพัสดุดังกล่าวเพ่ือแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางมี รักเสมอวงศ์ แต่โดยที่
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะต้องกระท าโดยพระราชบัญญัติ และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดิน
แนบท้ายพระราชบัญญัตินั้นด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  



 
ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 

ท้องที่ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
ให้แก่นางมี รักเสมอวงศ์   

พ.ศ....... 
____________ 

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

ให้ไว้  ณ  วันที่.....................................พ.ศ....... 
เป็นปีที่  ..  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

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

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 
  มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  ในท้องที่ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
ให้แก่นางมี รักเสมอวงศ์ พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา            
เป็นต้นไป 
 
  มาตรา 3  ให้โอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด. 2719 ในท้องที่ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี   
เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา ให้แก่นางมี รักเสมอวงศ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
พระราชบัญญัตินี้  
 
    มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
............................................ 
       นายกรัฐมนตร ี



ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ให้แกน่างมี รักเสมอวงศ์ พ.ศ....... 
 

 1. สภาพของปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ครอบครองที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้
เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด. 2719 หนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(น.ส. 3 ก.) เลขที่ 959 ในท้องที่ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 
90 ตารางวา  เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียนบ้านป่าเป้า ต่อมาเห็นว่า ท าเลที่ตั้งที่ราชพัสดุแปลงเดิม
มีสภาพไม่เหมาะสม คับแคบ และการคมนาคมไม่สะดวก จึงได้ท าความตกลงขอแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุแปลงเดิมนี้
กับที่ดินของนางมี รักเสมอวงศ์ ตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 884 (บางส่วน) เนื้อที่
ประมาณ 16 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เดียวกัน ต่อมาภายหลัง นางมี รักเสมอวงศ์ ได้ด าเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน
ตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 884 ในส่วนที่โรงเรียนเข้าใช้ประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 
16 ไร่ เป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 2011 การแลกเปลี่ยนที่ดินท าให้โรงเรียนได้รับ
ประโยชน์โดยมีเนื้อที่เพ่ิมขึ้นและมีท าเลที่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ในการขยายโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันนางมี  
รักเสมอวงศ ์ได้โอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นที่ราชพัสดุ เป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด. 1080 แล้ว แต่เอกชน
ไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้เพราะทางราชการยังไม่ได้ด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ เพ่ือความเป็นธรรม 
จึงสมควรโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุดังกล่าวเพ่ือแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางมี รักเสมอวงศ์  
 2. ความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา 
  เพื่อแก้ไขปัญหาจากการแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุโรงเรียนบ้านป่าเป้า จังหวัดอุดรธานี  
ตาม น.ส. 3 ก. เลขที่ 959 ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา  
กับที่ดินของนางมี รักเสมอวงศ์ ซึ่งปัจจุบันทางราชการได้เข้าใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านป่าเป้าและ
ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้เป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด.  1080 เนื้อที่ตามหลักฐานทางทะเบียน 
16 ไร่ 0 งาน 00 ตารางวา การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์มีทางเลือกเดียว คือ การออกพระราชบัญญัติ 
ไม่สามารถด าเนินการได้โดยวิธีการอ่ืนใด เนื่องจากมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 
บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
ต้องกระท าโดยพระราชบัญญัติ และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัตินั้นด้วย จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 3. หลักการอันเป็นสาระส าคัญของกฎหมาย 
  ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ ในท้องที่ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้แก่นางมี รักเสมอวงศ์ เพื่อแลกเปลี่ยน
กับที่ดินของนางมี รักเสมอวงศ์ 
 
 

4. ประเด็น ... 
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 4. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น 
 กรมธนารักษ์ได้ก าหนดประเด็นในการรับฟังความคิดเห็นดังนี้ 
 4.1 หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้แก่
นางมี รักเสมอวงศ์ พ.ศ. ....  และสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะฯ รายมาตรา ฉบับดังกล่าว 
 4.2 ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นจ านวน 4 ประเด็น ตามจ านวนมาตราของร่างพระราชบัญญัติ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่
ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้แก่นางมี รักเสมอวงศ์  พ.ศ...... โดยในแต่ละมาตรามีประเด็น 
จะรับฟังความคิดเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หากไม่เห็นด้วยมีเหตุผลหรือมีข้อมูลยืนยันความไม่เห็นด้วย
อย่างไร โดยการแสดงเหตุผลหรือข้อมูลนั้นพอสังเขปตามสมควร 
 
  



หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
 

ร่างพระราชบัญญัติ  โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ ในท้องที่ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้แก่นางมี รักเสมอวงศ์ พ.ศ. .... 
   กฎหมายใหม่    แก้ไข/ปรับปรุง    ยกเลิก 

 
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 

 1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจเพ่ือโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้แก่
นางมี รักเสมอวงศ ์

 1.2 ความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ 
 มีความจ าเป็นเนื่องจาก เมื่อปี พ.ศ. 2522 ผู้ใหญ่บ้านป่าเป้า คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการ

โรงเรียนและชาวบ้านเห็นว่า ท าเลที่ตั้งของโรงเรียนบ้านป่าเป้า (เดิม) มีสภาพไม่เหมาะสม คับแคบ และการคมนาคม
ไม่สะดวก จึงได้ตกลงด้วยวาจาขอแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุแปลงนี้กับที่ดินของนางมี รักเสมอวงศ์ ตาม น.ส. 3 ก. 
เลขที่ 884 (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เดียวกัน ต่อมาภายหลัง นางมี รักเสมอวงศ์  
ได้ด าเนินการรังวัดแบ่งแยกท่ีดินตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 884 ในส่วนที่โรงเรียน
เข้าใช้ประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ เป็นหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 2011 การแลกเปลี่ยน
ที่ดินท าให้โรงเรียนได้รับประโยชน์โดยมีเนื้อที่เพ่ิมขึ้นและมีท าเลที่เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ในการขยายโรงเรียน 
ซึ่งปัจจุบันนางมี รักเสมอวงศ์ ได้โอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นที่ราชพัสดุแล้ว เป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 
อด. 1080 แต่เอกชนไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้เพราะทางราชการยังไม่ได้ด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให ้
จึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการแลกเปลี่ยนที่ดินดังกล่าว โดยด าเนินการออกพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราช
พัสดใุห้แก่นางมี รักเสมอวงศ์ ตามนัยมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 

  1.3 การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีก่ีทางเลือก  มีทางเลือกอะไรบ้าง 
   เพ่ือแก้ไขปัญหาจากการแลกเปลี่ยนที่ดินราชพัสดุโรงเรียนบ้านป่าเป้า แปลงหมายเลขทะเบียนที่ 
อด. 2719 ตามหลักฐาน น.ส. 3 ก. เลขที่ 959 เลขที่ดิน 146 ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
ออก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เนื้อที่ 14 - 1 - 90 ไร่ กับที่ดินของนางมี รักเสมอวงศ์ ซึ่งปัจจุบันทางราชการ
ได้เข้าใช้ประโยชน์เป็นสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเป้าและได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้เป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่ 
อด. 1080 ตามหลักฐาน น.ส. 3 ก. เลขที่ 2011 เลขที่ดิน 331 ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
ออก ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 เนื้อที่ 16 - 0 -00 ไร่ การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์มีทางเลือกเดียว 
คือ การออกพระราชบัญญัติ ไม่สามารถด าเนินการได้โดยวิธีการอ่ืนใด 

  1.4 มาตรการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร 
   การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะให้แก่นางมี รักเสมอวงศ์ ตามนัยมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562   

  1.5 ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 
   ภารกิจนี้สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
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  1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 
   มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ  ให้แก่นางมี รักเสมอวงศ ์

  1.7 การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย 
มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด  ในเรื่องใด 
   ไม่มี 
   การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่  อย่างไร 
   ไม่มี 
 

2. ผู้ท าภารกิจ 

  2.1 เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรใหเ้อกชนท าภารกิจ
นี้ 
   เนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 จึงต้องเป็นผู้ท าภารกิจ 
   ภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชนหรือไม่  อย่างไร 
   ไม่ควร 

  2.2 เม่ือค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน ควรท าภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่  เพราะเหตุใด 
   ภารกิจนี้เป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ราชพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง 
โดยกรมธนารักษ์ 
  2.3 ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า  จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า
หรือไม่ 
   ภารกิจนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจหน้าที่ 
 

3. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 

 3.1 การจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด  อย่างไร 
       หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ  (ตามภารกิจพื้นฐาน  (Function))  ในเรื่อง 
ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ และการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  
ให้กระท าโดยพระราชบัญญัติ และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัตินั้นด้วย จึงเป็นหน้าที่หลัก
ของกระทรวงการคลัง 
       หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ  ในเรื่อง 
     ยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง 
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในเรื่อง 
       แนวทางการปฏิรูปประเทศ  ในเรื่อง 
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 3.2 การท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ 
   ในการท าภารกิจนี้จ าเป็นต้องตรากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ เนื่องจากในการโอนที่ราชพัสดุ
ที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 
มาตรา 30 บัญญัติให้ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัตินั้นด้วย 

 3.3 ในการท าภารกิจนั้น  เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้ 
   เนื่องจาก เมื่อปี พ.ศ. 2522 ผู้ใหญ่บ้านป่าเป้า คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการ
โรงเรียนและชาวบ้านเห็นว่า ท าเลที่ตั้งโรงเรียนบ้านป่าเป้า ที่อยู่บนที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ อด. 2719 
มีสภาพไม่เหมาะสม คับแคบ และการคมนาคมไม่สะดวก จึงได้ท าความตกลงด้วยวาจาขอแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ
แปลงดังกล่าวกับที่ดินตาม น.ส. 3 ก. เลขที่ 884 (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ ของนางมี รักเสมอวงศ์ 
และนางมี รักเสมอวงศ์ ได้เข้าท าประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ตั้งโรงเรียนบ้านป่าเป้า (เดิม) ตามหลักฐาน น.ส. 3 ก. 
เลขที่ 959 เนื้อที่ปะมาณ 14 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา เป็นการชั่วคราวไปก่อน โดยใช้ประโยชน์ปลูกยางพารา 
จนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ดินที่นางมี รักเสมอวงศ์ น ามาแลกเปลี่ยน ได้ด าเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินออกจาก 
น.ส. 3 ก. เลขท่ี 884 บริเวณที่โรงเรียนเข้าใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ เป็น น.ส. 3 ก. เลขที่ 2011 
และได้น าส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด. 1080 ปัจจุบันโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าเป้า
ได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของนางมี รักเสมอวงศ์ แล้ว แต่เอกชนไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้เพราะทางราชการ
ยังไม่ได้ด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้  

 3.4  การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
 (ก)  การใช้บังคับกฎหมาย 
   ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องท่ีทั่วประเทศ  เนื่องจาก 
   ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ๆ  ไป  เนื่องจาก 
 ใช้บังคับเพียงบางท้องที่  เนื่องจากเป็นกฎหมายโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแลกเปลี่ยนกับที่ดินของเอกชน จึงเป็นการออกกฎหมายเฉพาะพ้ืนที่ 
ที่ท าการแลกเปลี่ยน 
 (ข)  ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
   ใช้บังคับทันทีท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เนื่องจากบังคับการให้กับเอกชนเฉพาะราย 
   มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด  เพราะเหตุใด 
   ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่  เพราะเหตุใด 

 3.5  เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอ่ืน  เช่น  ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 เนื่องจากมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ต้องตราเป็น
พระราชบัญญัติ และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัตินั้นด้วย 

 3.6  ลักษณะการใช้บังคับ 
   ในกฎหมายไม่มีการใช้ระบบควบคุม ก ากับ/ติดตาม ส่งเสริมหรือระบบผสมแต่อย่างใด 

 3.7  การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 
   ไม่มีการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 

 3.8  การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
   ไม่มีระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
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 3.9  มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่  อย่างไร 
   ในกฎหมายไม่มีการให้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 

 3.10  ประเภทของโทษท่ีก าหนด 
  ไม่มีการก าหนดโทษทางอาญาและโทษทางปกครองไว้ในกฎหมาย 

 ๓.๑๑  การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
  ไม่มี 

 3.12  ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร 
  ไม่มี 
 

 4.  ความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 

 4.1  การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน
หรือไม่ 
  ไม่มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกัน 

  4.2  ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน 
หรือท านองเดียวกันที่มีอยู ่
  ไม่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน 
 
 5.  ผลกระทบและความคุ้มค่า 

 5.1  ผู้ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
  นางมี  รักเสมอวงศ ์

   ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง 
 นางมี  รักเสมอวงศ ์
   ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 

 5.2  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
   ด้านสังคม 
 เชิงบวก 
  นางมี  รักเสมอวงศ ์ ได้รับความเป็นธรรมจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ  
 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
 นางมี  รักเสมอวงศ ์
 เชิงลบ 
 ไม่มี  เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ มิได้มีผลใช้บังคับแก่ประชาชนโดยทั่วไป 
 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
 ไม่มี 

 5.3  สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด 
  ไม่มี 
 



- 5 - 
 

 5.4  ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
  มีประโยชน์กับประชาชนและสังคมโดยทั่วไป 

 5.5  ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ไม่มี 

 5.6  ความคุ้มค่าของภารกิจเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้  ภาระหน้าที่ท่ีเกิดขึ้นกับประชาชน 
และการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 

 ท าให้เกิดความเป็นธรรมแก่นางมี  รักเสมอวงศ์  โดยไม่เกิดภาระหน้าที่กับประชาชน
โดยทั่วไป 

 
 6.  ความพร้อมของรัฐ 

 6.1  ความพร้องของรัฐ 
   (ก)  ก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้ 
   เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้กับนางมี  
รักเสมอวงศ ์ 
   (ข)  คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ท่ีจ าเป็นต้องมี 
   เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วที่ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สังกัดกรมที่ดิน 
   (ค)  งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมายโดยเป็น 
งบด าเนินงานจ านวน และงบลงทุนจ านวน 
   ไม่มี 

 6.2  ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายท่ีมีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง  มีความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณหรือไม่  อย่างไร 
  ไม่ใช่ร่างกฎหมายที่มีการจัดตั้งหน่วยงาน 

 6.3  วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
   วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย  
 โดยการแจ้งให้ผู้อยู่ภายใต้กฎหมายทราบ 
   การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
 
 7.  หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย 

 7.1  มีหน่วยงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่  มีข้อเสนอแนะใน 
การด าเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร 
    ไม่มี 

 7.2  มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่  อย่างไร 
    เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้กับนางมี  รักเสมอวงศ ์ 

 7.3  มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่  อย่างไร 
    ไม่มี 
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 7.4  ผู้รักษาการตามกฎหมาย  ได้แก่  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

    การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก  
    เป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี ่ยวข้องกับที ่ดินที ่มีการแลกเปลี ่ยนกับนางมี  รักเสมอวงศ์   
โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุ และกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ครอบครองใช้ประโยชน์
ในที่ราชพัสดุ 
 
 8.  วิธีการท างานและตรวจสอบ 

  8.1  ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือไม่ 
   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
   ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น 
   มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
   ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
   มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

  8.2  การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  8.2.1  ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง  

แต่ละขั้นตอนใช้เวลาด าเนินการเท่าใด 
  ในกฎหมายไม่มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  8.2.2  หากมีการใช้ดุลพินิจ  การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม 
อย่างไร 
  ในกฎหมายไม่มีการก าหนดให้ใช้ดุลพินิจ 
  8.2.3  ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอ านาจ  หรือมอบอ านาจเพื่อให้
ประชาชน ได้รับการบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพอย่างไร 
  ในกฎหมายไม่มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจพิจารณาในเรื่องใด 

  8.3  มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
  8.3.1  มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่  อย่างไร 
  ในกฎหมายไม่มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน 
  8.3.2  มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่  อย่างไร 
  ในกฎหมายไม่มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอก 
 9.  การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
   ในกฎหมายไม่มีการจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
 
 10.  การรับฟังความคิดเห็น 
     มีการรับฟังความคิดเห็น    ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น 
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 10.1  ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบท่ีรับฟังความคิดเห็น 
   หน่วยงานภาครัฐ 
   ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ  
     ประชาชนทั่วไป ได้เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่าน Website กรมธนารักษ์ 
www.treasury.go.th   โดยขอให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นมายังกรมธนารักษ์  ถนน
พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400, webboard ของกรมธนารักษ์, กองกฎหมาย กรมธนารักษ ์
โทรศัพท์  0 2279 8488 โทรสาร 0 2270 1479 หรือทาง E- Mail: leg@treasury.go.th  และ
เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง law.go.th  

  10.2  มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่  อย่างไร ได้มีการ
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมธนารักษ์ (www.treasury.go.th) 

   10.3  จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 
      จัดท า      ไม่มีการจัดท า 
    รายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็น ปรากฏตามสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
แนบท้าย 
    ในกรณีจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  มีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
หรือไม่ 
      วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
      จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
      พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น 
      ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
      ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
      ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบ 
    การพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
 ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ  และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีฯ  แล้ว 
 
 
 

(นายประภาศ  คงเอียด) 
อธิบดีกรมธนารักษ์ 

            

กรมธนารักษ์ กองกฎหมาย 
ส่วนกฎหมายและระเบียบ 2 
โทร. 0 2298 5043 (นางสาววารุณี  ขันนาค) 



 การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องท่ีต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี ให้แก่นางมี รักเสมอวงศ์  พ.ศ....... 

 
     1.  ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 
 (1) นางมี รักเสมอวงศ์  ราษฎรที่รับได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ 
 (2) กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้กับนางมี  รักเสมอวงศ์ 
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
 ไม่มี 
 
     2.  ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  -  เชิงบวก 
      เมื่อรัฐได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้แก่นางมี รักเสมอวงศ์  แล้ว  
นางมี รักเสมอวงศ์ จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินสามารถน าที่ดินไปท านิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ หรือ
น าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจะท า
ให้เศรษฐกิจระดับชุมชน และรายได้ประชากรต่อคนในท้องถิ่นสูงขึ้น  
  -  เชิงลบ 
  ไม่มี 
 ด้านสังคม 
  -  เชิงบวก 
     ก่อให้เกิดความเป็นธรรม เนื่องจากทางราชการได้น าที่ดินของนางมี  รักเสมอวงศ์  
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด 1080 แล้ว แต่ที่ดินที่ทางราชการได้น าไปแลกเปลี่ยน
ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้นางมี รักเสมอวงศ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อนางมี รักเสมอวงศ์ รับโอนกรรมสิทธิ์ 
ที่ราชพัสดุ แล้วเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้ว ย่อมสามารถที่จะน าที่ดินไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ตนเอง ท าให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
      -  เชิงลบ 
  ไม่มี 
 
     3.  ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 

- นางมี รักเสมอวงศ์ จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ เมื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้ว ก็จะ
สามารถน าที่ดินไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมได้ หรือน าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจ
ต่อไปได ้

- ประชาชนและสังคมจะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ 
ซึ่งจะมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยรอบให้ดีขึ้น เป็นการสร้างสังคมโดยรอบให้มีความเข้มแข็งขึ้น
ตามล าดับและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลในเชิงบวก 
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     3.  ความคุ้มค่าของร่างพระราชบัญญัติเม่ือค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชน แบะการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ  
 ผละกระทบจากร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้
เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ต าบลดงเย็น อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ให้แก่นางมี  
รักเสมอวงศ์ พ.ศ. .... จะเกี่ยวข้องกับนางมี รักเสมอวงศ์ ชุมชนในพ้ืนที่ และโรงเรียนบ้านป่าเป้า ซึ่งหากมี 
การตราพระราชบัญญัติดังกล่าวจะท าให้นางมี รักเสมอวงศ์ ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากตามข้อเท็จจริง 
ต่างฝ่ายต่างครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และทางราชการได้น าที่ดินของ 
นางมี รักเสมอวงศ์ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด. 1080 แล้ว แต่ที่ดินที่ทางราชการ
ได้น าไปแลกเปลี่ยนยังไม่ได้ด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงท าให้นางมี รักเสมอวงศ์  
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดังนั้น เพ่ือความเป็นธรรมแก่นางมี รักเสมอวงศ์ และการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 
ไม่ก่อให้เกิดภาระหน้าที่ หรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพกับประชาชนแต่อย่างใด จึงสมควรโอนที่ราชพัสดุดังกล่าว
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับที่ดินของนางมี รักษ์เสมอวงศ์ แต่โดยที่มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  
พ.ศ. 2562 บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะต้องกระท าโดยพระราชบัญญัติ และให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัติ
นั้นด้วย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 




