
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดทุี่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

ที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  

ในทองที่ตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี  จังหวัดสุราษฎรธานี 

ใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา  

พ.ศ....... 

_______________ 

 

หลักการ 

 

  โอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 

ในทองที่ตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา ทายาทผูยกให 

 

เหตุผล 

 

 เนื่องจากนายประดิษฐ  ทองเหลา (บุตรบุญธรรมและผูจัดการมรดกของนายภู และนางสวน  

ทองเหลา) มีความประสงคจะขอคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.57 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 

เลขท่ี สฎ.0375 ตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี เนื้อที่ประมาณ 3 ไร 1 งาน 

11 ตารางวา ที่นายภู และนางสวน  ทองเหลา ทำหนังสือมอบที่ดินใหสรางโรงเรียนบานคอลาง ลงวันที่ 29 

มกราคม 2503 โดยมีเงื่อนไขวาหากโรงเรียนเลิกลมไปขอที่ดินรายนี้คืน และศาลปกครองสูงสุดไดมีคำพิพากษา

ในคดีหมายเลขแดงที่  อ.884/2556 ระหวาง นายประดิษฐ  ทองเหลา ผูฟองคดี กรมธนารักษ ที่ 1 

กระทรวงการคลัง ที่ 2 ผูถูกฟองคดี ใหผูถูกฟองคดทีั้งสองคืนที่ดินราชพัสดุดังกลาวใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา 

แตโดยที่มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 บัญญัติใหการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 

เฉพาะท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ใหตราเปนพระราชบัญญัติ  

และใหมีแผนท่ีแสดงเขตที่ดินแนบทายพระราชบัญญัตินั้นดวย จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

 

 
 
 
 



ราง 

พระราชบัญญัติ 

โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  

ในทองที่ตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี  จังหวัดสุราษฎรธานี 

ใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา  

พ.ศ....... 

_____________ 
 

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

ใหไว  ณ  วันท่ี................................................พ.ศ....... 

เปนปที่....  ในรชักาลปจจุบัน 

 

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

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

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

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

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคำแนะนำและยินยอม 

ของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

  มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุท่ีเปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ในทองท่ีตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี 

จังหวัดสุราษฎรธานี ใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา พ.ศ. ....” 

  มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา            

เปนตนไป 

  มาตรา 3  ใหโอนที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดิน

โดยเฉพาะ เนื้อที่ประมาณ  3 ไร 1 งาน 11 ตารางวา ในทองท่ีตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี  

จังหวัดสุราษฎรธานี ใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา ภายในแนวเขตตามแผนท่ีทายพระราชบัญญัตินี้  

    มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

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

         นายกรัฐมนตร ี



ขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ในทองที่ตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี 

จังหวัดสุราษฎรธานี ใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา พ.ศ....... 

 

 1. สภาพของปญหาและสาเหตุของปญหา 

  เน่ืองจากนายประดิษฐ  ทองเหลา (บุตรบุญธรรมและผูจัดการมรดกของนายภู และนางสวน  

ทองเหลา) มีความประสงคจะขอคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.57 หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 

เลขท่ี สฎ.0375 ตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี เนื้อที่ประมาณ 3 ไร 1 งาน 

11 ตารางวา ที่นายภู และนางสวน  ทองเหลา ทำหนังสือมอบที่ดินใหสรางโรงเรียนบานคอลาง ลงวันที่ 29 

มกราคม 2503 โดยมีเงื่อนไขวาหากโรงเรียนเลิกลมไปขอที่ดินรายนี้คืน และศาลปกครองสูงสุดไดมีคำพิพากษา

ในคดีหมายเลขแดงที่  อ.884/2556 ระหวาง นายประดิษฐ  ทองเหลา ผูฟองคดี กรมธนารักษ ที่ 1 

กระทรวงการคลัง ที่ 2 ผูถูกฟองคดี ใหผูถูกฟองคดทีั้งสองคืนที่ดินราชพัสดุดังกลาวใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา 

แตโดยที่มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 บัญญัติใหการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 

เฉพาะท่ีดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ใหตราเปนพระราชบัญญัติ  

และใหมีแผนท่ีแสดงเขตที่ดินแนบทายพระราชบัญญัตินั้นดวย จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 2. ความจำเปนที่ตองตรากฎหมายเพื่อแกไขปญหา 

  เพ่ือดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใช 

เพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ในทองที่ตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

ใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ

ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 บัญญัติใหการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

ที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ใหตราเปนพระราชบัญญัติ และใหมีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบทาย

พระราชบัญญัติน้ันดวย จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 3. หลักการอันเปนสาระสำคัญของกฎหมาย 

  โอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 

ในทองที่ตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี คืนใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา ทายาท

และผูจัดการมรดกของนายภู และนางสวน  ทองเหลา ผูบริจาคที่ดินตามเงื่อนไขการบริจาค 

 4. ประเด็นที่จะรับฟงความคิดเห็น 

  กรมธนารักษไดกำหนดประเด็นในการรับฟงความคดิเห็นดังน้ี 
  4.1 หลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดินท่ีใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะในทองที่ตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี  

จังหวัดสุราษฎรธานี ใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา พ.ศ. ....  

4.2 สาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
ที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะฯ รายมาตรา จำนวน 4 ประเด็น โดยในแตละมาตรามีประเด็น 
จะรับฟงความคิดเห็นวาเห็นดวย หรือไมเห็นดวย หากไมเห็นดวยมีเหตุผลหรือมีขอมูลยืนยันความไมเห็นดวย
อยางไร โดยการแสดงเหตุผลหรือขอมูลนั้นพอสังเขปตามสมควร 
 



แบบฟอรมการใหความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ 

โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน                                                                      

ท่ีใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  ในทองที่ตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี 

จังหวัดสุราษฎรธานี ใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา พ.ศ....... 

 

สวนท่ี  1  ขอมูลทั่วไปของผูใหความเห็น 

เพศ 

        ชาย 

        หญิง 

อายุ 

         ต่ำกวา  30  ป 

         31 – 40  ป 

         41 – 50  ป 

         51 – 60 ป 

                  60 ปขึ้นไป 

อาชีพ 

  ขาราชการ 

  ทนายความ 

  นักวิชาการ 

  พนักงานบริษัท 

  ประชาชนทั่วไป 

  อ่ืน ๆ ........................................................................ 

  

 



ประเด็นที่จะรับฟงความคิดเห็น 

1.  ทานเห็นดวยหรือไมกับชื่อพระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “รางพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพัสดุ 

ที่ เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ ใช เพื่ อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะในทองที่ ตำบลคลองนอย  

อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา พ.ศ....... (มาตรา  1) 

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย  เพราะอะไร  (ระบุพอสังเขป)  ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  ทานเห็นดวยหรือไมกับพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา            

เปนตนไป (มาตรา 2) 

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย  เพราะอะไร  (ระบุพอสังเขป)  ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3.  ทานเห็นดวยหรือไมในการใหโอนท่ีราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดิน

โดยเฉพาะ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร 1 งาน 11 วา ในทองที่ตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

คืนใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา ทายาทและผูจัดการมรดกของนายภู และนางสวน  ทองเหลา ผูบริจาคที่ดิน 

ตามเงื่อนไขการบริจาค ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 3)   

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย  เพราะอะไร  (ระบุพอสังเขป)  ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.  ทานเห็นดวยหรือไมที่ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 4)   

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย เพราะอะไร (ระบุพอสังเขป)  ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ขอขอบคุณเปนอยางย่ิงท่ีทานกรุณาใหความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาจัดทำ

รางพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 

ในทองที่ตำบลคลองนอย อำเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ใหแกนายประดิษฐ  ทองเหลา พ.ศ.......  

ใหมีความชัดเจนและสมบูรณยิ่งข้ึน 

 

 

 

กองกฎหมาย  กรมธนารักษ 

 


