
“ปัญหาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบเกีย่วกบัที่ดิ ิ 

: 
กลโกงทุจริตทีด่ิ ิ!!!”

กลุ่มพอเพยีง

11 มนีาคม 2565  เวลา 09.00 -10.30 น.



สถานการณ์ และสภาพปัญหาด้านท่ีดินประเทศไทย



หลกัเกณฑ์การออกโฉ ดิทีด่ิ ิ

ตามประมวลกฎหมายที่ดิิ  พ.ศ.2497 มาตรา  60-65 และ

กฎกระทรวงฉบับที่ 5,43 และระเบียบ คจช. จะต้องยดึิหลัก 3 ต้อง 
คือ

1. ผู้ขอต้องมีสิทธิครอบครองที่ดิิ  โดิยเจต ายดึิถือเพือ่ต 
2. ต้องท าประโยช ์ ตามสภาพใ ท้องถิ ่
3. ต้อง เป็ ที่ดิิ ที่สามารถออกโฉ ดิที่ดิิ ได้ิ  ไม่ใช่ที่สงว 

หวงห้าม เช่  ใ เขต ส.ป.ก., ป่าไม้ , อทุยา , พื ้ที่ลาดิชั เก ิ 35
เปอร์เซ็ ต์



กลโกงทุจริตท่ีดิน :  การออกเอกสารสิทธิท่ีดิน

บิน
น ำหนงัสือแจง้กำรครอบครองจำกต ำแหน่งหน่ึง
ไปออกอีกต ำแหน่งหน่ึง (ส.ค.1 บิน) สำมำรถตรวจสอบ
ไดไ้ม่ยำก เพรำะท่ีดินแผลขำ้งเคียงท่ีระบุใน ส.ค. 1 จะไม่

สัมพนัธ์กบัท่ีดินแปลงขำ้งเคียงตำมขอ้เทจ็จริง ดงันั้น เพื่อหลีกเล่ียง
กำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรโดยแจง้วำ่ ส.ค.1  ช ำรุด โดยเจำ้หนำ้ที่จะ
ท ำให ้ส.ค.1 ฉบบัช ำรุดแลว้ออกใบแทนระบุขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบั
สภำพที่ดินแปลงท่ีจะออกโฉนดแลว้น ำ ส.ค.1 นั้นไปออกโฉนด มกั
เกิดข้ึนบริเวณท่ีมีรำคำแพง หรือเป็นต ำแหน่งท่องเท่ียว 

เท็จ ร่วมมือกนัรำยงำนเทจ็ในเอกสำรเพื่อใหเ้ขำ้
หลกัเกณฑท์ี่สำมำรถออกเอกสำรสิทธิโฉนดท่ีดินได้

ตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน หำกผูข้อออกโฉนดไม่ไดค้รอบครองท ำ
ประโยชน์อยำ่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2498  ก็ไม่สำมำรถออกโฉนดท่ีดิน
ได ้แต่กลบัรำยงำนวำ่มีกำรท ำประโยชน์เตม็ทั้งแปลง ทั้งท่ีไม่ท ำ
ประโยชน์ และที่ดินมีสภำพเป็นป่ำสมบูรณ์ มีกำรตรวจพบในหลำย
พื้นท่ี 

ปกปิด รำยงำนหรือปกปิดขอ้เทจ็จริงว่ำท่ีดินท่ีขอออกโฉนด                       
ท่ีดินไม่ใช่ท่ีเขำ ท่ีภูเขำ ไม่ใช่ท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ 

ไม่ใช่ท่ีอุทยำนแห่งชำติแต่ท่ีดินดงักล่ำวเป็นท่ีเขำหรือภูเขำ หรือเป็นท่ีป่ำ
สงวนแห่งชำติ ท่ีอุทยำนแห่งชำติ ซ่ึงเจำ้หนำ้ท่ีของกรมท่ีดินและกรมป่ำ
ไมจ้ะช่วยกนัรำยงำนเทจ็ เพ่ือให้สำมำรถออกโฉนดท่ีดิน ไดมี้กำร
ตรวจสอบในหลำยพ้ืนท่ี 

น ำโฉนดท่ีดิน 2 แปลง หรือ
กวำ่นั้นมำรวมกนัเป็นโฉนด

ท่ีดินแปลงเดียวแลว้ขยำยพื้นท่ีรวมเอำท่ีดินนอก
หลกัฐำนรวมไวใ้นโฉนดท่ีดินท ำใหเ้น้ือท่ี และ
รูปแบบแผนท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงเช่น ท่ีดิน 2 แปลง 
แปลงท่ี 1 เน้ือท่ี 10 ไร่ แปลงท่ี 2 เน้ือท่ี 4 ไร่ เม่ือ
น ำมำรวมกนัควรไดเ้น้ือท่ี 14 ไร่ แต่กลบัออกโฉนด
ที่ดิน 40 ไร่ ซ่ึงเน้ือท่ีท่ีน ำมำรวมเพิ่มข้ึนนั้นเป็นท่ีดิน
ของ ส.ป.ก. ท่ีดินของป่ำสงวนแห่งชำติ หรือท่ีดิน
ของอุทยำนแห่งชำติ มีกำรตรวจพบหลำยพื้นที

เปลีย่นแปลง

บวม ออกเอกสำรสิทธิโฉนดท่ีดินเกินกวำ่   
หนงัสือแจง้กำรครอบครอง (ส.ค.1

บวม) เช่น ส.ค. 1 เน้ือท่ี 30 ไร่  แต่น ำไปออก
เอกสำรสิทธิเน้ือท่ีเกินกวำ่ท่ีระบุไว ้เป็นเน้ือท่ี 
155 ไร่

ที่มา: ส า ักงา  ป.ป.ท.



บวม+เทจ็

แหลมตุ๊กแก ภูเกต็





















ปกปิดิ + เปลี่ย แปลง

Seaview Resort 
เกาะช้าง ตราดิ



ทีด่ิน
ซีวิว รีสอรท์

น.ส. ๓ ก. เลขที ่๒๑๔
เนือ้ที ่๔-๓-๖๐ ไร่

ผู้ครอบครอง : นายพิศูจน ์รัตนวงศ์

น.ส. ๓ ก. เลขที ่๔๕
เนือ้ที ่๑๑-๓-๓๓ ไร่

ผู้ครอบครอง : นางเสวียง  ลักษณะเพ็ง

น.ส. ๓ ก. เลขที ่๔๕
เนือ้๓๘ -- ๑๔ ไร่

ผู้ครอบครอง :นายพิศูจน ์รัตนวงศ์

น.ส. ๓ ก. เลขที ่๔๕
เนือ้๔๒-๒-๕๑ ไร่

ผู้ครอบครอง :นายพิศูจน ์รัตนวงศ์

เนือ้ที ่๑๖-๒-๙๓ ไร่ 
เทา่น้ัน

เนือ้ทีเ่พ่ิม 
๒๑-๑-๒๑ ไร่ 

เนือ้ทีเ่พ่ิม 
๔-๒-๓๗ ไร่ 

เนือ้ทีเ่พ่ิม 
๒๕-๓-๕๘ ไร่ 

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ ?

ทีม่าของการออกเอกสารสิทธ์ิทีด่ินโดยมิชอบ

การังวดัรวม น.ส.๓ก.

การรังวดัตรวจสอบเน้ือที่



น.ส.๓ ก. เลขที ่๔๕
เนือ้ที ่๑๑-๓-๓๓ ไร่

น.ส.๓ ก. เลขที ่๒๑๔
เนือ้ที ่๔-๓-๖๐ ไร่

น.ส. ๓ ก. เลขที ่๔๕
เนือ้๓๘ -- ๑๔ ไร่

ผู้ครอบครอง : นายพิศูจน ์รัตนวงศ์

ภาพแสดงรูปแปลงทีด่ิน

ออกเอกสารสิทธ์ิ วนัที ่๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔

ออกเอกสารสิทธ์ิ วนัที ่๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙

ออกเอกสารสิทธ์ิ วนัที ่๑๙ กนัยายน ๒๕๔๓



๘

๑๐

เนือ้ทีเ่พิ่ม 
๒๑-๑-๒๑ ไร่ 

น.ส. ๓ ก. เลขที ่๔๕
เนือ้๓๘ -- ๑๔ ไร่

ผู้ครอบครอง :นายพิศูจน ์รัตนวงศ์



น.ส. ๓ ก. เลขที ่๔๕
เนือ้๓๘ -- ๑๔ ไร่

ผู้ครอบครอง :นายพิศูจน ์รัตนวงศ์

น.ส. ๓ ก. เลขที ่๔๕
เนือ้๔๒-๒-๕๑ ไร่

ผู้ครอบครอง :นายพิศูจน ์รัตนวงศ์

เนือ้ทีเ่พิม่ ๔-๒-๓๗ ไร่ 

กำรรังวดัตรวจสอบพื้นท่ี 
มีกำรขยบัพ้ืนท่ีและรูปแผนท่ี



แผนทีแ่สดงพกิดั SEAVIEW RESORT ทีด่ าเนินการธุรกจิในพืน้ทีป่่าอทุยานาแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อ ำเภอเกำะช้ำง จงัหวดัตรำด





บิ  + เทจ็ + ปกปิดิ

เทอืกเขากมลา ภูเกต็



๒.) มีการออกเอกสารสิทธ์ิและพยายามออกเอกสารสิทธ์ิในพืน้ท่ีป่า
สงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา พืน้ท่ีอนุรกัษณ์โซน C ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภเูกต็ 
เน้ือท่ีกว่า ๒๐๐ ไร่ มลูค่าไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท









การออกโฉนดที่ดินบนภูเขา ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา     
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเกต็



การออกโฉนดทีด่นิบนภูเขา ป่าสงวนแห่งชาตเิทือกเขากมลา 
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเกต็



การออกโฉนดทีด่นิบนภูเขา ป่าสงวนแห่งชาติ
เทือกเขากมลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเกต็



การออกโฉนดทีด่นิบนภูเขา ป่าสงวนแห่งชาตเิทือกเขากมลา 
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเกต็



การออกโฉนดที่ดินบนภูเขา ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา 
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเกต็



การออกโฉนดที่ดินบนภูเขา ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา 
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเกต็



เทจ็ + ปกปิดิ

หาดิฟรีดิอม ภูเกต็



ประมวลกฎหมายทีด่นิ

ตำมมำตรำ ๕๙ ทว ิ ผูซ่ึ้งครอบครองและท ำประโยชน์ในท่ีดินอยูก่่อนวนัท่ีประมวล
กฎหมำย น้ีใชบ้งัคบัโดยไม่มีหนงัสือส ำคญัแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และมิไดแ้จง้กำรครอบครองตำม
มำตรำ ๕ แห่งพระรำชบญัญติัใหใ้ชป้ระมวลกฎหมำยท่ีดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ไม่รวมถึงผูซ่ึ้งมิได้
ปฏิบติัตำมมำตรำ ๒๗ ตรี ถำ้มีควำมจ ำเป็นจะขอออกโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองกำรท ำ
ประโยชน์เป็นกำรเฉพำะรำย เม่ือพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีพิจำรณำเห็นสมควรใหด้ ำเนินกำรออกโฉนด
ท่ีดินหรือหนงัสือรับรองกำร  ท ำประโยชน์ แลว้แต่กรณี ไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีประมวล
กฎหมำยน้ีก ำหนด แต่ตอ้งไม่เกินหำ้สิบไร่ ถำ้เกินหำ้สิบไร่จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูว้ำ่รำชกำร
จงัหวดั  ทั้งน้ี ตำมระเบียบท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด

เพ่ือประโยชน์แห่งมำตรำน้ี ผูค้รอบครองและท ำประโยชน์ในท่ีดินตำมวรรคหน่ึงให้
หมำยควำมรวมถึงผูซ่ึ้งไดค้รอบครองและท ำประโยชน์ในท่ีดินต่อเน่ืองมำจำกบุคคลดงักล่ำวดว้ย



ทีด่ินทีอ่อกโฉนดทีด่ินอยู่ตรงสีฟ้า 
ซ่ึงเป็นพื้นทีอ่นุรักษ์โซน C 

และเป็นพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติ



หาดฟรีดอม



พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาติ







เทจ็ + ปกปิดิ

* เขาใหญ่ ปราจี บุรี
* ดิอยสุเทพ ดิอยปุย เชียงใหม่



๓.) การออกโฉนดท่ีดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และพืน้ท่ีหวงห้าม
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ท่ีอ าเภอประจันตคาม จังหวดั
ปราจีนบุรี จ านวน ๒๒ โฉนด เน้ือที่รวม ๒๕๑-๐-๐ไร่ มูลค่าประมาณ 
๒๐๐ ล้านบาท



พืน้ที่ที่ตรวจพบว่ามีการออกเอกสารโฉนดตลอดแนวล าธารธรรมชาติ



ฝ่ังขวาของล าธารมีการออกโฉนดที่ดินแล้ว



๔.) การออกโฉนดที่ดนิในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม และในเขตอุทยาน  
แห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จ านวน 
๒๙ โฉนด เน้ือที่ประมาณ ๗๐ ไร่



มกีารบุกรุกทีภู่เขาเพ่ือปลูกสร้างทีอ่ยู่อาศัยโดยผู้มอีทิธิพลในท้องถิ่น













มีการเปิดหน้าดินบนพืน้ที่ภูเขาสูงชันและท าลายป่าไม้เพ่ือท าเกษตร



11 มนีาคม 2565  เวลา 09.00 -10.30 น. 

Q&A

“ปัญหาการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
เกีย่วกบัทีด่ิิ  

: 
กลโกงทุจริตทีด่ิิ !!!”

ถกแถลง


