
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 

ท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  

ในทองท่ีตำบลเสาธง (ทางพูน) อำเภอรอนพิบูลย (เฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ใหแกนางอวยพร ชวดชุม พ.ศ....... 

 

 

หลักการ 

 

  โอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ 

ในทองท่ีตำบลเสาธง (ทางพูน) อำเภอรอนพิบูลย (เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือโอนที่ดิน 

ใหแกนางอวยพร ชวดชุม 

 

เหตุผล 

 

เนื่องจากกรมชลประทานไดครอบครองที่ราชพัสดุท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อ

ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ.1427 ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน 

(น.ส.3) เลขที่ 159 ในทองท่ีตำบลเสาธง (ทางพูน) อำเภอรอนพิบูลย (เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เนื้อท่ีประมาณ  1 ไร 2 งาน 8 ตารางวา ซึ่งไดมาโดยการบริจาค เพ่ือใชประโยชนในทางราชการของโครงการสงน้ำ

และบำรุงรักษาลุมน้ำปากพนังตอนลาง กรมชลประทานไดเขาใชประโยชนในที่ดินดังกลาว ในป 2523 - 2526 

โดยกอสรางท่ีทำการชลประทานของโครงการกอสรางทางชลประทาน เพื่อเปนสถานที่ทำการชั่วคราวและ

อาคารบานพัก หลังจากนั้นก็ไมใชประโยชนบริเวณท่ีไดรับบริจาคแตอยางใด และศาลปกครองสูงสุด 

ไดมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.2178/2559 ระหวาง นางอวยพร ชวดชุม ผูฟองคดี กรมชลประทาน ที่ 1 

ธนารักษพื้นที่นครศรีธรรมราช ท่ี 2 กระทรวงการคลัง ที่ 3 และกรมธนารักษ ท่ี 4 ผูถูกฟองคดี ใหผูถูกฟองคดีที่ 3 

คืนที่ดินราชพัสดุดังกลาว ใหแกนางอวยพร ชวดชุม ทายาทของนายจับ ไชยสุวรรณ และโดยที่มาตรา 30  

แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562 บัญญัติใหการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินท่ีใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ใหตราเปนพระราชบัญญัติ และใหมีแผนที่แสดงเขตที่ดิน 

แนบทายพระราชบัญญัติน้ันดวย จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 



ราง 

พระราชบัญญัติ 

โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ   

ในทองท่ีตำบลเสาธง (ทางพูน) อำเภอรอนพิบูลย (เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ใหแกนางอวยพร ชวดชุม  

พ.ศ....... 
 

 
 

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

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

เปนปที่....  ในรชักาลปจจุบัน 

 

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 

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

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

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

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา 

ดังตอไปนี้ 

  มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ เปน 

สาธารณสมบัติของแผนดินที่ ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  ในทองที่ตำบลเสาธง (ทางพูน)  

อำเภอรอนพิบูลย (เฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหแกนางอวยพร ชวดชุม พ.ศ.......” 

  มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา            

เปนตนไป 

  มาตรา 3  ใหโอนท่ีราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพื่อประโยชนของแผนดิน

โดยเฉพาะ แปลงหมายเลขทะเบียนที่  นศ.1427 หนังสือรับรองการทำประโยชน  (น.ส.3) เลขที่  159  

ในทองที่ตำบลเสาธง (ทางพูน) อำเภอรอนพิบูลย (เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ  

1 ไร 2 งาน 8 ตารางวา ใหแกนางอวยพร ชวดชุม ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายพระราชบัญญัตินี้  

    มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

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

       นายกรัฐมนตร ี

 



ขอมูลประกอบการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดินท่ีใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ในทองที่ตำบลเสาธง (ทางพูน) อำเภอรอนพบูิลย 

(เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหแกนางอวยพร ชวดชุม พ.ศ. .... 
 

 1. สภาพของปญหาและสาเหตุของปญหา 

  เน่ืองจากกรมชลประทานไดครอบครองที่ราชพัสดุท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพื่อ

ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี นศ.1427 ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส.3) 

เลขที่ 159 ในทองท่ีตำบลเสาธง (ทางพูน) อำเภอรอนพิบูลย (เฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เนื้อที่ประมาณ  1 ไร 2 งาน 8 ตารางวา ซ่ึงไดมาโดยการบริจาค เพ่ือใชประโยชนในทางราชการของโครงการ 

สงน้ำและบำรุงรักษาลุมน้ำปากพนัง กรมชลประทานไดเขาใชประโยชนในท่ีดินดังกลาว ในป 2523 - 2526 

โดยกอสรางที่ทำการชลประทานของโครงการกอสรางทางชลประทาน เพ่ือเปนสถานที่ทำการชั่วคราวและ

อาคารบานพัก หลังจากนั้นก็ไมใชประโยชนบริเวณที่ ไดรับบริจาคแตอยางใด และศาลปกครองสูงสุด 

ไดมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.2178/2559 ระหวาง นางอวยพร ชวดชุม ผูฟองคดี กรมชลประทาน ที่ 1 

ธนารักษพื้นที่นครศรีธรรมราช ที่ 2 กระทรวงการคลัง ที่ 3 และกรมธนารักษ ที่ 4 ผูถูกฟองคดี ใหผูถูกฟองคดีที่ 3 

คืนที่ดินราชพัดสุดังกลาว ใหแกนางอวยพร ชวดชุม ทายาทของนายจับ ไชยสุวรรณ และโดยที่มาตรา 30  

แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2562 บัญญัติใหการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินท่ีใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ใหตราเปนพระราชบัญญัติ และใหมีแผนที่แสดงเขตที่ดิน 

แนบทายพระราชบัญญัติน้ันดวย จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 2. ความจำเปนที่ตองตรากฎหมายเพื่อแกไขปญหา 

  เพ่ือดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใช 

เพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ในทองที่ตำบลเสาธง (ทางพูน) อำเภอรอนพิบูลย (เฉลิมพระเกียรติ)   

จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหแกนางอวยพร ชวดชุม ทายาทของนายจับ ไชยสุวรรณ ตามข้ันตอนและวิธีการ 

ที่กฎหมายกำหนด เน่ืองจากมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัตทิี่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 บัญญัติใหการโอนกรรมสิทธิ์

ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ ใหตราเปน

พระราชบัญญัติ และใหมีแผนที่แสดงเขตท่ีดินแนบทายพระราชบัญญัตินั้นดวย จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 3. หลักการอันเปนสาระสำคัญของกฎหมาย 

  โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ เปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดิน 

โดยเฉพาะ  ในทองที่ตำบลเสาธง (ทางพูน) อำเภอรอนพิบูลย (เฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ใหแกนางอวยพร ชวดชุม ทายาทของนายจับ ไชยสุวรรณ 

 4.  ประเด็นท่ีจะรับฟงความคิดเห็น 

  กรมธนารักษไดกำหนดประเด็นในการรับฟงความคดิเห็นดังน้ี 
  4.1 หลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติ

ของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะในทองที่ตำบลตำบลเสาธง (ทางพูน) อำเภอรอนพิบูลย 

(เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหแกนางอวยพร ชวดชุม พ.ศ. ....  
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4.2 สาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของ

แผนดินท่ีใชเพ่ือประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะฯ รายมาตรา จำนวน 4 ประเด็น โดยในแตละมาตรามีประเด็น

จะรับฟงความคิดเห็นวาเห็นดวย หรือไมเห็นดวย หากไมเห็นดวยมีเหตุผลหรือมีขอมูลยืนยันความไมเห็นดวย

อยางไร โดยการแสดงเหตุผลหรอืขอมูลนั้นพอสังเขปตามสมควร 

 



แบบฟอรมการใหความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติ 

โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน                                                                      

ที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  ในทองที่ตำบลเสาธง (ทางพูน) อำเภอรอนพิบูลย  

(เฉลิมพระเกียรติ)  จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหแกนางอวยพร ชวดชุม 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  “รางพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 

ที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะในทองท่ีตำบลเสาธง (ทางพูน) 

อำเภอรอนพิบูลย (เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหแกนางอวยพร ชวดชุม พ.ศ. ....  (มาตรา  1) 

 เห็นดวย 

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

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

2.  ทานเห็นดวยหรือไมกับพระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา            

เปนตนไป  (มาตรา 2) 

 เห็นดวย 

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

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

3.  ทานเห็นดวยหรือไมในการใหโอนที่ราชพัสดุท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดิน

โดยเฉพาะ แปลงหมายเลขทะเบียนที่  นศ.1427 หนังสือรับรองการทำประโยชน  (น.ส.3) เลขที่  159  

ในทองที่ตำบลเสาธง (ทางพูน) อำเภอรอนพิบูลย (เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ประมาณ  

1 ไร 2 งาน 8 ตารางวา ใหแกนางอวยพร ชวดชุม ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายพระราชบัญญัตินี ้(มาตรา 3)   

 เห็นดวย 

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

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

4.  ทานเห็นดวยหรือไมที่ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  (มาตรา 4)   

 เห็นดวย 

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

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

  ขอขอบคุณเปนอยางย่ิงท่ีทานกรุณาใหความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาจัดทำ

รางพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพ่ือประโยชนของแผนดิน

โดยเฉพาะ ในทองที่ตำบลเสาธง (ทางพูน) อำเภอรอนพิบูลย (เฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ใหแกนางอวยพร ชวดชุม พ.ศ. .... ใหมีความชัดเจนและสมบูรณย่ิงข้ึน 

 

 

กองกฎหมาย  กรมธนารักษ 

 


