คู่มือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เทศบาลตาบลบุสูง
อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตาบลบุสูง
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตาบล
บุสูง ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการ จาเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บริการประชาชนในด้านกฎหมาย และข้อแก้ไขปัญหา เพื่อสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ร่วมกัน
ในการเป็นผู้ตรวจตราสอดส่อง และเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต คอรัปชั่นในภาครัฐ ขึ้น

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตาบลบุสูง
อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ตุลาคม 2563

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

1. หลักการและเหตุผล
2. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตาบลบุสูง
3. สถานที่ตั้ง
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4. วัตถุประสงค์
6. คาจากัดความ
7. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
10. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
11. การบันทึกข้อร้องเรียน
12. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
13. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
14. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
15. มาตรฐานงาน
16. แบบฟอร์ม
17. จัดทาโดย
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ภาคผนวก
- แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
- คาสั่งจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและการประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัตงิ านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตาบลบุสูง
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบั ติร าชการ มุ่ง ให้ เกิ ดประโยชน์ สุ ขแก่ป ระชาชน โดยยึ ดประชาชนเป็น ศูน ย์ก ลาง เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมี
การประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตาบลบุสูง
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บาบัดทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลบุสูงจึงได้จัดตั้งศูนย์รับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งใน
กรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้
ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการเทศบาลตาบลบุสูง ชั้น 2 อาคารทาการหลังใหญ่ เลขที่ 60 หมู่ที่ 11 ตาบล
บุสูง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับ
เรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนิน งานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เทศบาลตาบลบุสูง มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
๖. คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบุสูง
(2) การจัดการ….

-๒“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่ วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การ
ร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/facebook
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น.

(3) ๘.แผนผัง...

-๓-

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง/ตู้รับเรื่อง ณ ที่
ทาการกานัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์/ Facebook
เทศบาลตาบลบุสูง

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เทศบาลตาบลบุสูง
(3 วัน ไม่เกิน 15 วัน)

ยุติ

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
081-7000-8736

๔. ร้องเรียนทางไปรษณีย์
เทศบาลตาบลบุสูง

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

(4) ๙.ขั้นตอน...

-๔๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน
๘.๑ จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน
๘.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
๘.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งเทศบาลตาบลบุสูง เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง
ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เทศบาลตาบลบุสูง

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน

ภายใน ๑ วันทาการ

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์/
facebook
เทศบาลตาบลบุสูง

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ร้องเรียนทางโทรศัพท์
081-700-8736
ร้องเรียนทางตู้รับเรื่อร้องเรียน
ร้องทุกข์ ประจาที่ทาการ
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑๐.๑ กรอกแบบฟอร์มบั นทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
๑๐.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้ องเรี ย น เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้ อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ
๑๒.๑ กรณีเป็ นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่ว ยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที

-๕๑๒.๒ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทาบันทึกข้อความเสนอ
ไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๒.๓ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบุสูง ให้ดาเนินการ
ประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป
๑๒.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความ
ไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทาการ เพื่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
๑๔. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๑๓.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
๑๓.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
องค์กร ต่อไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณี ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น / ร้ อ งทุ ก ข์ ให้ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ เ ทศบาลต าบลบุ สู ง
ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้
แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทาการ
๑๖. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
๑๗. จัดทาโดย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตาบลบุสูง
- หมายเลขโทรศัพท์ 081-700-8736
- หมายเลขโทรสาร 081–257-9231
- เว็บไซต์ www.busung.go.th
- https: www.facebook.com/sm.busung

ภาคผนวก

คาร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตาบลบุสูง อาเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
**********************
วันที่.....................เดือน..................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า......................................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่………..
ตาบล................................อาเภอ..........................จังหวัด..................................โทรศัพท์..........................................
อาชีพ.................................บัตรประจาตัวประชาชน..................................................ออกให้โดย...............................
มีความประสงค์ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อง...................................................................................................................
(รายละเอียด).......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ...........................................................
(ลงชื่อ).................................................................
(...........................................................)
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอรับบริการ
เรียน หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- เห็นควร
............................................................................................................................................................ ...........................
.......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(นายทองสุข สัมฤทธิ์)
นิติกร
- ................................
(ลงชื่อ)
(นางสาวสาธิตา เพ็งแจ่ม)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
- ................................
(ลงชื่อ)

- ....................................
(ลงชื่อ)

(นางสาวจรินยา แสวงผล)
ปลัดเทศบาลตาบลบุสูง

(นายสุวัฒน์ มะณู)
นายกเทศมตรีตาบลบุสูง

ในทางกฎหมายบอกว่า “ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว” เพราะถ้าหากว่าให้มีการกล่าวอ้างแก้ตัวได้ ทุกคน
ก็จะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายกันหมด เพื่อให้คนหลุดพ้นจากความรับผิด ในที่สุดกฎหมายก็จะขาดความศักดิ์สิทธิ์
และบังคับใช้กับใครไม่ได้อีกต่อไป
ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 64 บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความ รับผิดในทางอาญาไม่ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่า
ตามสภาพและพฤติการณ์ ผู้กระทาความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทานั้นเป็น ความผิด ศาลอาจ
อนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล และถ้าศาล เชื่อว่า ผู้กระทาไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นศาลจะลงโทษ
น้อย กว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ สาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
อะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นการก่อความเดือดร้อน
– การเลี้ยงสัตว์ ปัญหาที่ก่อความราคาญ ได้แก่ เสียง กลิน่ และสัตว์ที่เป็นอันตรายอันติดมากับสัตว์
เลี้ยงแล้วแพร่กระจายไปสู่พื้นที่รอบข้างได้ อาทิ เห็บ หมัด เป็นต้น สัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดอาจก่อปัญหา
เดือดร้อนราคาญไปสู่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใกล้เคียงได้ แต่ควรพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป สุนัข บางตัวไม่ส่งเสียง
ก่อความราคาญ สุนัขบางตัวทาเช่นนั้น แมวบางตัวหากเลี้ยงแบบระบบเปิดอาจขับถ่ายก่อความเดือดร้อนราคาญ
บางตัวไม่เป็นเช่นนั้น หรือหากเลี้ยงสุกรแต่สุกรไม่ส่งเสียงให้เดือดร้อนหรือราคาญ แต่อาจสร้างกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
ไปสู่บริเวณรอบข้าง การแก้ปัญหาจึงเป็นไปตามผลที่กระทบ โดยมีตั้งแต่ให้กาจัดสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นและคอยดูแล
ความสะอาด ไปจนถึงย้ายพื้นเลี้ยงดู เพื่อไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์อีกต่อไป
และอะไรบ้างที่เป็นเหตุให้เกิดความราคาญ
มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้อง
ประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุราคาญ
(1) แหล่งน้า ทางระบายน้า ที่อาบน้า ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทาเลไม่เหมาะสม
สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองเป็นพิษ หรือเป็นหรือ
น่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนาโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(2) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจานวนเกินสมควร จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ622 แนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(3) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การ
ระบายน้า การกาจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือ
ละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(4) การกระทาใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง
เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(5) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยสามารถระงับเหตุเดือดร้อนราคาญได้อย่างไรกันบ้าง
มาตรา 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุราคาญในที่ หรือทางสาธารณะ หรือ
สถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุราคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุงบารุงรักษาบรรดาถนน ทางบก ทางน้า
รางระบายน้า คู คลอง และสถานที่ต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุราคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับกาจัดและควบคุมเหตุราคาญต่างๆ ได้
(9)มาตรา 27...

-9มาตรา 27 ในกรณีที่มีเหตุราคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทาง สาธารณะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้ นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญนั้น ระงับ
หรือป้องกันเหตุราคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคาสั่ง และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อ
ระงับหรือป้องกันเหตุราคาญนั้น หรือสมควรกาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุ
ไว้ในคาสั่งได้ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามวรรค
หนึ่ง และเหตุราคาญที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุราคาญนั้น
และอาจจัดการตามความจาเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุราคาญนั้นขึ้นอีกโดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุ หรือเกี่ยวข้องกับ
การก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการนั้น
มาตรา 28 ในกรณีที่มีเหตุราคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็น
หนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุราคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคาสั่ง และถ้า
เห็นว่าสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้นหรือสมควรกาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญ
เกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสั่งได้
ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจระงับ
เหตุราคาญนั้นและอาจจัดการตามความจาเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 623 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ 5เกิดขึ้นอีก และถ้าเหตุราคาญเกิดขึ้นจากการกระทาการ
ละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้
เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการนั้นในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุราคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่ เอกชนอาจเกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคาสั่งเป็นหนังสือ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่
นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า ได้มีการระงับเหตุราคาญนั้นแล้วก็ได้
หมวด 6การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
มาตรา 29 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม กับการดารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรื อเพื่อป้องกัน อันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่ว นท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของ
ท้องถิ่นกาหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้การออกข้อกาหนดของท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดให้เป็นเขตห้าม
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกิน จานวนที่กาหนดหรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
มาตรา 30 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 29 โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกักสั ตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกาหนดแล้ว
ยังไม่มีผู้ใดมาแสดง หลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการ กัก
สัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการ
ขายหรื อขายทอดตลาดสั ตว์นั้น ตามควรแก่กรณีก่อนถึงกาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขาย
ทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 624 แนว
ทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
(10) กาหนด…
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จานวนที่ได้จ่ายจริงด้วยในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
หมวด 7
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรา 31 ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดให้
กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา 31 ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(1) กาหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น
(2) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสาหรับให้ผู้ดาเนินกิจการตาม (1) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรา 33 เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อกาหนดของท้องถิ่น ตามมาตรา 32(1)ใช้บังคับ ห้ามมิให้
ผู้ใดดาเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อกาหนดของท้องถิ่นกาหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา 32(1)
ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม มาตรา 56ในการออกใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อ
สุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปในข้อกาหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 32(2) ก็ได้ใบอนุญาต
ตามวรรคหนึ่งให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
มาตรการควบคุมสัตว์เลี้ยงในเมืองไทย
ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่เพียงลาพังคนเดียวได้ จาเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่ก็หา
สัตว์เลี้ยงน่ารักๆ หลากชนิด ตัวเล็กใหญ่ หนึ่งหรือสองตัวมาเลี้ยงเป็นเพื่อนแก้เหงา หรือเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อน
ใจ เป็น งานอดิเรก หรือใช้ประโยชน์จากสัตว์เพื่อไว้ขายหรือการค้า ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดแต่ละประเภทก็ย่อมมีข้อ
แตกต่างกันไปทั้งในเรื่องของการเลี้ยงดู สถานที่สาหรับเลี้ยงสัตว์ทั้งแบบมีข้อจากัดและแบบมีอิสระได้ เรื่องของ
อาหารสัตว์ การเอาใจใส่ดูแลจากผู้เลี้ยง การให้วัคซีน ฯลฯ ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากมนุษย์เราเท่าไหร่นัก
สัตว์เลี้ยงทุกชนิดที่เรานามาเลี้ยงทั้งแบบกักขังหรือแบบปล่อย อาจจะนาปัญหามาสู่ผู้เลี้ยง ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นาโรค เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคจากสัตว์ไปสู่คน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส โรคเยื่อ
หุ้มสมองอักเสบ แอนแทรกซ์ ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น รวมทั้งอันตรายที่เกิดจากถูกสัตว์ทาร้าย เช่น สุนัข
รุมกัดเด็ก ซึ่งเป็นข่าวให้พบเห็นประจา นอกจากนั้นอาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ ในเรื่องของกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์
เสียงรบกวนจากการร้องของสัตว์ รวมถึงน้าเสียจากการล้างคอกสัตว์ หรือตัวสัตว์เป็นต้น
(11) พระราช…
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สัตว์ โดยให้อานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกาหนดท้องถิ่น เพื่อกาหนดเขตควบคุมการเลี้ ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ ทั้งในเรื่องประเภทของสัตว์ที่ห้ามเลี้ยง กรรมวิธีการเลี้ยง การป้องกันเหตุราคาญ และการปล่อยสัตว์ในที่
หรื อทางสาธารณะด้วย ข้อกาหนดของท้องถิ่นที่กาหนดเขตควบคุมการเลี้ ยงหรือปล่ อยสัตว์ส ามารถแบ่งได้ ๓
ลักษณะดังนี้
๑. เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดโดยเด็ดขาด คือ เขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่มีความเจริญ เป็นชุมชน
หนาแน่น เป็นสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะให้มีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ เช่น
ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร เป็นต้น และเมื่อได้มีการกาหนดเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ชนิดใดในเขตพื้นที่ใดก็ตาม จะ
มีผลให้ประชาชนแม้มีที่เป็นของตนเองก็ไม่อาจเลี้ยงสัตว์ที่ถูกกาหนดในพื้นที่นั้นได้ เช่น กาหนดห้ามเลี้ยงหรือปล่อย
โค กระบื อ ม้า แพะ ในบริ เวณรอบหนอง บึง ที่เป็นแหล่งน้าอุปโภคบริโ ภคของชุมชน เพราะจะทาให้แหล่งน้า
สกปรก
๒. เขตให้เลี้ยงสัตว์บางชนิดไม่เกินจานวนที่กาหนด ต้องกาหนดชนิดและประเภทของสัตว์ที่ห้ามให้ชัดเจนด้วย
เช่น ในเขตชุมชน อาคารพาณิชย์ที่มีผู้อาศัยอย่างหนาแน่นไม่สมควรให้มีสุนัขจานวนเกินกว่า ๒ ตัวต่ออาคาร ๑ คูหา
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ก่อเหตุราคาญแก่ผู้อยู่ข้างเคียง หรือการกาหนดให้เขตพื้นที่ของท้องถิ่นนั้นเป็นเขตห้ามเลี้ยง
สุ ก รเกิ น กว่ า ๕๐ ตั ว ทั้ ง นี้ ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ของ ปั ญ หาว่ า ต้ อ งมี จ านวนเท่ า ไหร่ จึ ง จะเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมของชุมชนนั้นๆ
๓. เขตให้เลี้ ยงสัตว์ห รือปล่อยสั ตว์บางชนิดได้โ ดยมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการนามาตรฐาน
หลั กเกณฑ์ และวิธีการทางวิช าการมาก าหนด เพื่อมิ ให้ เกิดปัญหาด้ านสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้ อม สุ ขลั กษณะหรื อ
ก่อให้เกิดเหตุราคาญ เช่น กาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด อาคารสถานที่ คอกสัตว์ ตัวสัตว์ การ
กาจัดมูลสัตว์และสิ่งปฏิกลู ต่างๆ การบาบัดน้าเสีย รวมทั้งการควบคุมโรคติดต่อ โดยการฉีดวัคซีน แล้วแต่กรณี หรือ
การนาสุนัขออกไปเลี้ยงนอกบ้านต้องล่ามโซ่ไปด้วย หรือกาหนดให้ผู้เลี้ยงสุกรตั้งแต่ ๒๐ ตัวขึ้นไป ต้องอยู่ห่างจาก
ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือมีแนวพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร จากโรงเลี้ยง และต้องจัดทาระบบกาจัดมูล
สุกรอย่างน้อย ๑ ถัง
เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นออกเป็นข้อกาหนดของท้องถิ่นแล้ว ก็จะมีผลบังคับให้ประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆ ต้อง
ปฏิบัติตาม หากใครฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และในการกาหนดเขตควบคุมดังกล่าวจะต้องกาหนด
ขอบเขตให้ชัดเจน และต้องขึ้นอยู่กับปัญหา และต้องมีเหตุมีผล มีข้อเท็จจริงตามสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนนั้นๆ
หากไม่มีเหตุผล ประชาชนย่อมมีสิทธิฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนข้อกาหนดของท้องถิ่นนั้นได้
กฎหมายจึงเป็นเครื่องมือและเป็นหลักปฏิบัติของสังคม ที่จะทาให้ดาเนินไปได้อย่างมีระเบียบเกิดความ
เรียบร้อย และเป็นปกติสุข และยังเป็นแนวทางให้ชุมชนได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กฎหมายจึงมีบทบาทสาคัญ
ต่อการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของมนุษย์ และถ้าไม่มีกฎหมายเข้า
มาควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ ลองคิดดูว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมา
(12) ประมวล…
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มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น
(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น
ตามกฎหมายที่ดิน
(๒) ทรัพย์สินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้า ทางหลวงทะเลสาบ
(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหารสานักราชการบ้านเมือง
เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์
มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้เว้นแต่อาศัยอานาจแห่งบท
กฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓๐๖ ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉ.11) พ.ศ. 2551 แก้ไข ม. 122 ซึ่งจะมีผลบังคับใน 5 เม.ย. 51
บัญญัติเป็นว่า “ นายอาเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่น
อันอยู่ในเขตอาเภอนายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอานาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินตาม
วรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะร่วมกันดาเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ดาเนินการ ก็ให้มีอานาจกระทาได้ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย
จะวางระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ” ถึงอย่างไรนายอาเภอก็มีหน้าที่โดยตรงในอันที่จะปกปักรักษาที่
สาธารณประโยชน์ โดยต้องแจ้งให้ผู้บุกรุก ออกจากที่สาธารณประโยชน์ก่อน เมื่อไม่ยอมออก ถือว่ามีเจตนายึดถือ
ครอบครองที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงมีความ ผิดตาม ป.ที่ดิน ม.108 ทวิ วรรคสอง
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตาม ปพพ. จะมีคาสั่ง มท ที่ 12/2543 ลง 18
เม.ย.2543 เรื่อง มอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นมีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาและดาเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินหรือทรัพย์ของแผ่นดิน
ความผิดฐานร่วมกันบุกรุกที่ดินราชพัสดุ บุกรุกที่ดินของรัฐ ความผิดฐานเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ก่น
สร้าง บุกรุกที่ราชพัสดุเป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายที่ดิน????
คาพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีคาตอบครับ เป็นความผิดอันมิใช่โทษทาง ป.อาญา เป็นมาตรการที่มุ่งประสงค์
ให้รัฐสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้โดยไม่จาต้องฟ้องขับไล่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 681/2550
การกระทาของจาเลยนอกจากจะเป็นความผิดฐานร่วมกันบุกรุกที่ดินราชพัสดุตาม ป.อ. มาตรา 365 (2) แล้ว ยัง
เป็นความผิดฐานเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ก่นสร้างและทาด้วยประการใดให้เป็นการทาลายหรือทาให้เสื่อมสภาพ
ที่ดินของรัฐ อันเป็นความผิดตาม ป.ที่ดิน มาตรา 9 (1) (2), 108 ทวิ วรรคหนึ่ง ด้วย ซึ่งตาม ป.ที่ดิน มาตรา 108
ทวิ วรรคสี่ บัญญัติให้ศาลมีอานาจสั่งในคาพิพากษาให้ผู้กระทาความผิด คนงาน ผู้รับจ้างและบริวารของผู้กระทา
(13) ความผิด...
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ประโยชน์ในที่ดินได้โดยไม่จาต้องฟ้องขับไล่จาเลยเป็นคดีแพ่งอีกต่างหาก ดังนั้น แม้ศาลจะลงโทษจาเลยตาม ป.อ.
มาตรา 365 (2) ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียวตาม ป.อ. มาตรา 90 แต่เมื่อเป็นความผิดตาม
ป.ที่ดิน มาตรา 108 ทวิ วรรคหนึ่ง ด้วย ศาลก็มีอานาจสั่งให้จาเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไปจาก
ที่ดินของรัฐได้
โจทก์ฟ้องว่า จาเลยกับพวกซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครอง ก่นสร้าง ทาด้วยประการใดให้
เป็นการทาลายหรือทาให้เสื่อมสภาพที่ดินราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในความปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ของกรมสวัสดิการ
ทหารเรือกองทัพเรือ อันเป็นที่ดินของรัฐที่ใช้เพื่อประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยเฉพาะ และจาเลยมิได้มีสิทธิ ครอบครอง
โดยจาเลยกับพวกเข้าไปขุด ถาง ปรับสภาพพื้นดินเป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 52 ตารางวา และปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 1 หลัง
พร้อมล้อมรั้วลวดหนามอันเป็นการเข้าไปรบกวนการครอบครองและถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร และโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษจาเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 90, 362,
363, 365 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ ให้จาเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและให้จาเลยกับบริวาร
ออกไปจากที่ดินของรัฐด้วย
จาเลยให้การรับสารภาพ
ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365 (2) (3) ประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ วรรคสอง และวรรคสี่ การกระทาของจาเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลาย
บท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 (2) (3) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 90 จาคุก 2 ปี และปรับ 6,000 บาท จาเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจาคุก 1 ปี และปรับ
3,000 บาท โทษจาคุกให้รอการลงโทษไว้มีกาหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชาระค่าปรับ
ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้จาเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและให้จาเลยกับบริวารออกไป
จากที่ดินของรัฐด้วย
จาเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 (2)
ประกอบด้วยมาตรา 362, 83 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 (1) (2), 108 ทวิ วรรคหนึ่ง การกระทาของ
จาเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 (2) อันเป็นบทที่
มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จาคุก 1 ปี และปรับ 6,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว
คงจาคุก 6 เดือน และปรับ 3,000 บาท ข้อหาอื่นและคาขอให้จาเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและให้จาเลยกับบริวาร
ออกไปจากที่ดินของรัฐนั้นให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคาพิพากษาศาลชั้นต้น
โจทก์ฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าศาลมี อานาจสั่งให้จาเลยรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้างและให้จาเลยกับบริวารออกไปจากที่ดินของรัฐหรือไม่ เห็นว่า การกระทาของจาเลยเป็นกรรมเดียว
(14) ผิดต่อ…
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กฎหมายอาญา มาตรา 365 (2) แล้ว จาเลยยังมีความผิดฐานเข้าไปยึดถือ ครอบครอง ก่นสร้างและทาด้วยประการ
ใดให้เป็นการทาลายหรือทาให้เสื่อมสภาพที่ดินของรัฐอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 (1) (2),
108 ทวิ วรรคหนึ่ง ด้วย ซึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 108 ทวิ วรรคสี่ บัญญัติให้ศาลมีอานาจสั่งในคา
พิพากษาให้ผู้กระทาความผิด คนงาน ผู้รับจ้าง และบริวารของผู้กระทาความผิดออกจากที่ดินนั้นได้ ซึ่งบทบัญญัติ
ดังกล่าวมิใช่โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 แต่เป็นมาตรการที่มุ่งประสงค์ให้รัฐอันเป็นเจ้าของที่ดิน
สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้โดยเร็วโดยไม่จาต้องฟ้องขับไล่จาเลยเป็นคดีแพ่งอีกต่างหาก ดังนั้น แม้ศาลจะ
ลงโทษจาเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 (2) ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบทเดียวตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 แต่เมื่อการกระทาของจาเลยดังกล่าวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 108 ทวิ วรรคหนึ่ง ด้วย ศาลก็ย่อมมีอานาจสั่งให้จาเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดิน
ของรัฐได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยกคาขอของโจทก์ในส่วนนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น”
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จาเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและให้จาเลยกับบริวารออกไปจากที่ดินของรัฐ นอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ( ธนัท วิรบุตร์ - สิทธิชัย รุ่งตระกูล - ประเสริฐ วิริยสิทธาวัฒน์ )
หมายเหตุคาพิพากษาฎีกา
การเข้าไปขุด ถาง ปรับสภาพพื้นดิน และปลูกบ้านพักอาศัยพร้อมล้อมรั้วลวดหนามในที่ดินของบุคคลอื่นที่
ไม่ใช่ของตนเอง ตามแนวคาพิพากษาของศาลฎีกาได้แยกวินิจฉัยไว้ชัดเจนว่าหากเป็นที่ดินของเอกชนหรือที่รัฐ
ครอบครองทาประโยชน์อยู่เป็นความผิดฐานบุกรุกตาม ป.อ. แต่ถ้าเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินก็จะมีความผิด
ตาม ป.ที่ดินฯ มาตรา 9, 108 ทวิ วรรคสอง กล่าวคือ จะผิดกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น เช่น
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5616/2539 ความผิดฐานบุกรุกตาม ป.อ. มาตรา 362, 365 กฎหมายมุ่ง
ประสงค์ลงโทษผู้บุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้นไม่ใช่บทบัญญัติที่จะลงโทษผู้บุกรุกที่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ซึ่งมีบัญญัติไว้โดยเฉพาะตาม ป.ที่ดินฯ มาตรา 9, 108 ทวิ วรรคสอง
ในคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทาความผิดตาม ป.อ. มาตรา 362, 365 กับความผิดตาม ป.
ที่ดินฯ มาตรา 9, 108 ทวิ วรรคสอง เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงบทหนักตาม ป.อ. มาตรา 365 ศาล
อุทธรณ์มิได้พิพากษาแก้ในส่วนนี้ เมื่อคดีขึ้นมาสู่ศาลฎีกาโดยที่ไม่มีคู่ความยกปัญหาดังกล่าวขึ้นมาให้ศาลฎีกาวินิจฉัย
แต่ศาลฎีกาเห็นว่ามีอานาจปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา
225
แต่คาพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยคดีแตกต่างจากแนวคาพิพากษาดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ ความผิดตาม
ป.อ. มาตรา 365 (2) กับความผิดตาม ป.ที่ดินฯ มาตรา 9 (1) (2), 108 ทวิ วรรคหนึ่ง เป็นความผิดกรรมเดียวผิด
กฎหมายหลายบท จึงต้องพิจารณาว่าคาพิพากษาศาลฎีกาแนวใดชอบด้วยหลักกฎหมาย
ป.ที่ดินฯ มาตรา 9 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้
มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด
(1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า
(2) ทาด้วยประการใด ให้เป็นการทาลาย หรือทาให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่
รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา
(15) (3)ทาสิ่ง…

-15(3) ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน
จากบทบัญญัติดังกล่าวห้ามประชาชนทั่วไปเข้าไปยุ่งในที่ดินของรัฐ คงมีปัญหาว่าที่ดินของรัฐ หมายความว่า
อย่างไร คงไม่ได้หมายความว่าหากมิใช่เป็นของเอกชนแล้วจะต้องเป็นที่ดินของรัฐไปหมด ซึ่งเคยมีคาพิพากษาศาล
ฎีกาวินิจฉัยไว้เป็นแนวแล้วว่าหากเป็นสถานที่ราชการซึ่งมีลักษณะการครอบครองเช่นเดียวกับที่ดินของเอกชน
ผู้กระทาความผิดก็มีความผิดฐานบุกรุกตาม ป.อ. เช่น คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 306/2517 ส่วนที่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินผู้กระทาความผิดก็มีความผิดตาม ป.ที่ดินฯ เช่น คาพิพากษาที่กล่าวมาข้างต้น คงมีข้อพิจารณาว่าที่ราช
พัสดุเป็นที่ดินประเภทใด
พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุฯ มาตรา 4 บัญญัติว่า ที่ราชพัสดุ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุก
ชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดินดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตาม
กฎหมายที่ดิน
(2) อสังหาริมทรัพย์สาหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง
ทางน้า ทางหลวง ทะเลสาบ
ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติตบุคคลและขององค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราช
พัสดุ
จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่าที่ราชพัสดุนั้นเป็นที่ดินของรัฐทั้งหมดที่ประชาชนมิได้ใช้ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ ที่ราช
พัสดุน่าจะหมายถึงที่ดินที่หน่วยงานของรัฐครอบครองเช่นเดียวกันกับที่ดินของเอกชน ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม ป.ที่ดิน
ฯ มาตรา 9 ดังนั้น ผู้กระทาจึงไม่มีความผิดตาม ป.ที่ดินฯ เมื่อเทียบกับคาพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุแล้ว จาเลย
น่าจะมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 365 (2) แต่เพียงบทเดียว หาเป็นความผิดตาม ป.ที่ดินฯ แต่อย่างใด
ศิริชัย วัฒนโยธิน
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 18 โทษสาหรับลงแต่ผู้กระทาความผิดมีดังนี้
(1) ประหารชีวิต
(2) จาคุก
(3) กักขัง
(4) ปรับ
(5) ริบทรัพย์สิน
โทษประหารชีวิตและโทษจาคุกตลอดชีวิต ให้นามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระทาความผิดในขณะที่มีอายุต่ากว่าสิบแปดปี
ในกรณีผู้ซึ่งกระทาความผิดในขณะที่มีอายุต่ากว่าสิบแปดปี ได้กระทาความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิต
หรือจาคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจาคุกห้าสิบปี
มาตรา 90 เมื่อการกระทาใดอันเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ กฏหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มี
โทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้ กระทาความผิด
มาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการ ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน หรือเข้าไป กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ของเขาโดยปกติสุข ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(16) มาตรา 363...

-16มาตรา 363 ผู้ใดเพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตน หรือของบุคคลที่สาม ยักย้ายหรือทาลาย
เครื่องหมายเขตแห่ง อสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ต้องระวางโทษจาคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 364 ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเข้าไป หรือซ่อนตัวอยู่ใน เคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือ
สานักงานในความครอบครอง ของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่ านั้น เมื่อผู้มีสิทธิที่จะ ห้ามมิให้เข้าไปได้
ไล่ให้ออก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 365 ถ้าการกระทาความผิดตาม มาตรา 362 มาตรา 363 หรือ มาตรา 364 ได้กระทา
(1) โดยใช้กาลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย
(2) โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทาความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคน ขึ้นไป หรือ
(3) ในเวลากลางคืน ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 9 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง
หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด
(1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า
(2) ทาด้วยประการใด ให้เป็นการทาลาย หรือทาให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่
รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ
(3) ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน
มาตรา 108 ทวิ นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทาแก่ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือที่ใช้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
ถ้าความผิดตามวรรคสองได้กระทาเป็นเนื้อที่เกินกว่าห้าสิบไร่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่มีคาพิพากษาว่าผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรานี้ศาลมีอานาจสั่งในคาพิพากษาให้ผู้กระทาความผิด
คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทาความผิดออกไปจากที่ดินนั้นด้วย
บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทา
ความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทาความผิดดังกล่าว ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตาม
คาพิพากษาหรือไม่
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดว่า ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
และข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
(17)ของแผ่น...

-17ของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ กาหนดว่า อานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและดาเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินที่ประชาชน
ใช้ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน ไม่ว่าเป็ น โดยสภาพที่ดิน หรือทางราชการได้สงวนไว้ ก็ตาม เช่น ที่ชายตลิ่ ง ทางบก ทางน้ า
สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจาตาบลและหมู่บ้าน เป็นต้น เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่กฎหมายกาหนด และนายอาเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศัก ราช ๒๔๕๗
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคาสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่
ในการดูแล รักษา และดาเนินการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่นภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีอานาจ
ออกคาสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลจะต้องเป็นกรณีที่มี กฎหมายให้
อานาจหน่ วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยชัดแจ้ง เมื่อไม่ปรากฏว่ าตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าว มีบทบัญญัติใดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบลในการออกคาสั่งให้เอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างใดๆ ออก
จากทางสาธารณะไว้ อ ย่ า งชั ด แจ้ ง ดั ง เช่ น ที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เป็นต้น อานาจหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล รักษา
ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินขององค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าวจึงเป็นเพียงอานาจทั่วไป ประกอบ
กับ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ ได้ให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่
ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินดาเนินการขจัดความไม่เรียบร้อยโดยการแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองขน
หรือย้ายสิ่งที่ได้มีการติดตั้งหรือวางหรือทอดทิ้งไปให้พ้นทางสัญจรของประชาชน หรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาลเท่านั้น ดังนั้น แม้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้วางท่อ
ลาเลียงน้าเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสาปะหลังของผู้ฟ้องคดีผ่านทางสาธารณประโยชน์และลาห้วย
แพงในเขตตาบลส้มป่อย ซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาตอัน
เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน และมีการรั่วซึมของน้าเสียออกมาทาให้เกิดความเสียหายแก่ไร่นาของเกษตรกร
และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และประชาคมตาบลส้มป่อยและสภาองค์การบริหารส่วนตาบลส้มป่อยมีมติไม่เห็นชอบ
ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ที่สาธารณะดังกล่าวจริงดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่มีอานาจออก
คาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าวโดยอาศัยเพียงอานาจทั่วไปตามมาตรา ๖๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดู แลรักษา
และป้องกันที่ดินอัน เป็น สาธารณสมบั ติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และคาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒/๒๕๔๓
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ ได้ เมื่อฟังว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ให้อานาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการออกคาสั่งให้ผู้ฟ้อง
คดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน คาสั่งดังกล่าวจึงเป็นคาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์เห็นชอบด้วยกับคาสั่งดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ชย ๘๐๒๐๑/๑๗๘ ลง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ และเพิกถอนคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๒๔.๓/๒๑๐๘๔

(18) ลงวันที่…

(18)
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ตั้งแต่วนั ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๔๕ ชอบแล้ว ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยพิพากษายืน
แต่การบุกรุกที่สาธารณะ ตราบใดยังอยู่ในที่นั้น อายุความยังไม่เริ่มนับ จะเริ่มนับก็ต่อเมื่อออกจากที่ไป
เมื่อใด เริ่มนับทันที ดัง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2565/2543
ที่ดินที่จาเลยซื้อจาก พ. เป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ซึ่งมีรูปแผนที่แสดงอาณาเขตและเขต
ติดต่อไว้อย่างชัดแจ้ง การซื้อขายได้มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จาเลยย่อมทราบเป็นอย่างดีว่าที่ดินที่ซื้อ
ด้านทิศตะวันตกติดทางสาธารณประโยชน์ มิใช่ที่รกร้างว่างเปล่า เมื่อจาเลยปลูกสร้างบ้านและอาคารโรงงานล้าเข้า
ไปในทางสาธารณประโยชน์ จึงเป็นการกระทาโดยเจตนาเพื่อจะยึดถือครอบครองทางสาธารณประโยชน์เป็นของ
ตนเอง จึงมีความผิดตาม ป.ที่ดินฯ มาตรา 9 (1), 108 ทวิ
ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณารับฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุในฟ้องจาเลยยังยึดถือครอบครอง
ที่พิพาทอันเป็นความผิดอยู่ ย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่ตรงกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้อง ศาลย่อมมีอานาจพิพากษาลงโทษ
จาเลยได้ หาใช่ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาแตกต่างจากข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องอันเป็นสาระสาคัญที่จะต้อง
พิพากษายกฟ้องไม่
จาเลยเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐหลังจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 มีผลใช้บังคับแล้ว
ซึ่ง ป.ที่ดินฯ มาตรา 9 (1) ประกอบมาตรา 108 ทวิ บัญญัติให้การเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ เป็น
ความผิดในทันทีที่เข้าไปยึดถือครอบครอง โดยไม่จาต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งและมีคาสั่งให้จาเลยปฏิบัติตาม
เสียก่อน การที่โจทก์ไม่ได้บรรยายข้อความดังกล่าว ก็ไม่ทาให้ฟ้องโจทก์ขาดองค์ประกอบความผิด
จาเลยเริ่มเข้ายึดถือครอบครองที่พิพาทตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา อันถือเป็นวันเริ่มต้นกระทาความผิด
เมื่อปรากฏว่าหลังจากนั้นจาเลยยังคงยึดถือครอบครองที่พิพาทตลอดมาจนถึงวันฟ้อง จึงเป็นความผิดต่อเนื่องอยู่ทุก
ขณะตราบเท่าที่จาเลยยังคงยึดถือครอบครองที่พิพาทอยู่ คดีจึงไม่ขาดอายุความ
“ที่สาธารณะ”
“ที่สาธารณประโยชน์ ” เป็น คาใช้เรี ยกชื่อสาธารณสมบัติของแผ่ นดิน ที่ ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 สาหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แบ่งสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้เป็น 2“ที่สาธารณะ”
“ที่สาธารณประโยชน์ ” เป็น คาใช้เ รี ยกชื่อสาธารณสมบัติของแผ่ นดิน ที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
สาหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ่งสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้เป็น 2 ประการคือ
1. สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้สอยร่วมกันเช่น ถนน ตรอก ซอย คู คลอง หนอง บึง
ลาธาร เป็นต้น
2. สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับใช้ประโยชน์เพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่ราชพัสดุ อยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
(19) พ.ศ…

-19พ.ศ.2518)สาหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครจะมีภาระและอานาจหน้าที่ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสาธารณสมบัติ ของ
แผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้สอยร่วมกัน (ที่สาธารณประโยชน์) ตามข้อ 1 ส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับใช้
ประโยชน์เพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะตามข้อ 2 กรุงเทพมหานครจะเกี่ยวข้องก็เฉพาะในกรณีก ารประสานกับกรมธนา
รักษ์เพื่อขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในราชการด้านต่าง ๆ เช่น การตัดและขยายถนน, สร้างอาคารที่ทาการ,
สวนสาธารณะ เป็นต้น
ความหมาย
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิด
ของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น
1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตาม
กฎหมายที่ดิน
2. ทรัพย์สาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้า ทางหลวง ทะเลสาบ
3. ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นต้นว่าป้อมและโรงทหารสาหรับราชการบ้านเมือง
เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์
ความคุ้มครองทางกฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1305 ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น จะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัย
อานาจแห่งกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 1306 ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สิน อันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน
มาตรา 1307 ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพย์ของแผ่นดิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หรือไม่
การได้มาและการสิ้นสภาพ
การเกิดขึ้นและได้มา
เกิดขึ้นหรือเป็นมาโดยสภาพธรรมชาติ เช่น แม่น้า ลาธาร ห้วย หนอง คลอง บึง ทาง ที่ชายตลิ่ง ซึ่ง
เกิดขึ้นหรือเป็นมาทั้งก่อนและภายหลังการออกโฉนดที่ดิน เช่น ทางที่ใช้สอยร่วมกันหรือตลิ่งพังกลายเป็นทางน้า
- เกิดขึ้นหรือได้มาทั้งโดยการจัดซื้อหรือผลของกฎหมาย เช่น การเวนคืน ฯ การสงวนหวงห้าม
- เกิดขึ้นหรือได้มาทั้งโดยการอุทิศหรือการบริจาค เช่น การให้กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเป็นถนน
สวนสาธารณะให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างเป็นสถานศึกษา ให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างโรงพยาบาล
- เกิดขึ้นหรือได้มาโดยสภาพการใช้สอยร่วมกัน (ตกเป็นสาธารณะโดยปริยาย) เช่น ทาง ลาราง ร่องสวน
(ทางที่ปล่อยให้ใช้สอยร่วมกัน, ตลิ่งพังกลายสภาพเป็นทางน้า)
- ได้มาตามคาพิพากษาศาล
การสิ้นสภาพ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 บัญญัติว่า “ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอานาจแห่งกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา”
(20) มาตรา…

(20)
มาตรา 1306 “ห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรั พย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน” มาตรา 1307 “ห้ามมิให้ยึดทรัพย์ของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
หรือไม่”
จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง ๆ แสดงว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินแม้ราษฎร หรือทางราชการเลิกใช้
หรือหมดความจาเป็นใช้สอย และไม่ป ระสงค์จะสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินต่อไป หากสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินนั้นยังมิได้ดาเนินการตามบทกฎหมาย คือ ตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพหรือพระราชบัญญัติโอนหรือ
แลกเปลี่ยนสภาพของสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวก็ยังคงอยู่ตลอดไป สรุปกล่าวได้ว่าสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันจะสิ้นสภาพ หรือเปลี่ยนโอนกร

