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สารจากนายกสมาคมช่างสํารวจ

 สวัสดีครับสมาชิกสมาคมช่างส�ารวจที่เคารพทุกท่าน ในวารสารสมาคมช่างส�ารวจฉบับนี้ 

ผมมีเรื่องที่จะมาน�าเรียนให้สมาชิกได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหว และกิจกรรมของสมาคมเรา

อยู่หลายเรื่องด้วยกันครับ

 เนื่องจากสถานการณ์ covid 19 ที่เกิดขึ้นในรอบสองปีที่ผ่านมา ท�าให้สมาคมเรางดจัดกิจกรรม

ไปหลายอย่าง เช่น การสัมมนาในส่วนภูมิภาค โบว์ลิ่งการกุศล แม้กระทั่งการประชุมสามัญสมาชิก

ประจ�าปี 2564 จากเดิมที่ก�าหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ต้องเลื่อนมาจัดในเดือนมกราคม 2565 

แทน ก็ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมใหญ่กันมากมายเหนือความคาดหมาย แม้ว่า

ทางสมาคมจะงดจัดกิจกรรมบันเทิงในช่วงค�่าก็ตาม ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่สละเวลาเดินทาง

มาร่วมประชุมใหญ่ในครั้งนี้ด้วยครับ

 ในวารสารเล่มนี้ท่านสมาชิกจะเห็นรูปอาคารสมาคมช่างส�ารวจสวยเด่นเป็นสง่า เป็นความ

ภาคภูมิใจของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง ที่สมาคมของเรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้ว หลังจากสมาคมได้ก่อตั้ง

มาเป็นระยะเวลา 43 ปี (ก่อตั้งปี 2522) อาคารของเราตั้งอยู่บนเนื้อที่ 116 ตารางวา ในหมู่บ้าน

เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ใกล้ๆ อาคารรังวัดและท�าแผนที่ กรมที่ดิน) เป็นอาคาร 3 ชั้น 

ชั้นล่างใต้ถุนโล่งใช้เป็นที่จอดรถ ชั้น 2 เป็นห้องประชุมเล็ก จุได้ประมาณ 30 คน และเป็นที่ท�างานของ

กรรมการบริหาร ชั้น 3 เป็นห้องประชุมใหญ่จุได้ประมาณ 150 คน ใช้งบประมาณก่อสร้างไปประมาณ  

7,500,000 บาท ขณะนี้ด�าเนินการแล้วเสร็จ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยมีท่านมนตรี เพชรชะเอม 

พร้อมคณะเป็นประธานและกรรมการตรวจการจ้าง ผมต้องขอขอบคุณท่านมนตรีฯ และคณะมา ณ 

โอกาสนี้ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์ส�านักงาน เงินค่าก่อสร้างเราได้มาจากการจ�าหน่าย

พระพทุธรงัสท่ีีพวกเราได้ช่วยกนัเช่าบชูา ผมต้องขอขอบคณุท่านสมาชกิอกีครัง้ทีท่�าให้สมาคมฯ ของเรา

สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จ เมื่อได้จัดซื้อวัสดุส�านักงานเรียบร้อยแล้ว เราสามารถที่จะใช้สมาคมฯ 

เป็นที่พบปะช่วยเหลือสมาชิก จัดอบรมสัมมนา เพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับสมาชิก พร้อมทั้งกิจกรรม

อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกได้อีกด้วย

 สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณกรรมการบริหารทุกท่าน ที่ช่วยกันบริหารกิจการของสมาคม 

ได้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีขอขอบคุณสมาชกิทกุท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุกจิกรรมของสมาคมฯ มาโดยตลอด 

ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดปีและตลอดไป พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

   นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง

 นายกสมาคมช่างส�ารวจ
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การก่อสร้างอาคารสมาคมช่าง

 อาคารสมาคมช่างส�ารวจ ตั้งอยู่หมู่บ้านเมืองทองธานีโครงการ 5 ซอย 1 (ตรงข้ามอาคารรังวัด

และท�าแผนที ่กรมทีด่นิ) เป็นอาคาร 3 ชัน้ ประกอบด้วยห้องประชมุ ขนาด 30 คน จ�านวน 1 ห้อง ห้องประชมุ 

ขนาด 150 คน จ�านวน 1 ห้อง เพื่อรองรับการจัดอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่ทางสมาคมจะจัดขึ้นให้กับ

สมาชกิ และห้องท�าการกรรมการสมาคม จ�านวน 1 ห้อง เพือ่รองรบัการให้ค�าปรกึษาหรอืช่วยเหลอืแก่สมาชกิ

ของสมาคมด้านการรังวัด การท�าแผนที่ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับที่ดิน ด้านกฎหมาย และคดีความ

ที่สมาชิกถูกกล่าวหา ลงโทษ รวมถึงการให้ค�าปรึกษา ปัญหาด้านที่ดินแก่บุคคลทั่วไปที่สมาชิกแนะน�ามา 

ประการส�าคัญจะมีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่แล้ว และ

ผู้ที่สนใจด้วย 

 นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายกสมาคมช่างส�ารวจ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับห้างหุ้นส่วน

จ�ากัด กู๊ด เฮ้าส์ บิวด้ิง ประกอบด้วย 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสมาคมช่างส�ารวจ 

สัญญาเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มูลค่าการก่อสร้าง จ�านวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้าน

บาทถ้วน) และสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและประตูอาคารสมาคมช่างส�ารวจ สัญญาเลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 

25 ตุลาคม 2564 มูลค่าการก่อสร้าง จ�านวน 510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และได้มีพิธีท�าบุญ

ยกเสาเอก เมื่อวันพฤหัสที่ 7 มกราคม 2564 แรม 9 ค�่าเดือน 2 ปีชวด เวลา 07.19 น. โดยมีนายวราพงษ์ 

เกียรตินิยมรุ่ง นายกสมาคม พร้อมด้วยนายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ อุปนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคม 

เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์

 กรรมการบริหารสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารสมาคมช่างส�ารวจ จะเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลาง

ในการพบปะแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ สถานที่ฝกฝนเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิกสมาคม เพื่อต่อ

ยอดให้สมาคมช่างส�ารวจได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไป

บัณฑิต สิงห์จันทร์ 
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจรับอาคารสมาคมช่างส�ารวจ
16 มีนาคม 2565

(ตอ)

1. การสัมมนาวิชาการ ภูมิภาค วันเสารที่ 9 กรกฎาคม พศ.2565 ณ โรงแรมคามิโอ จังหวัดระยอง 

 รายละเอียดและหัวขอสัมมนาจะแจงใหทราบตอไป

2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 รายละเอียดจะแจง

 ใหทราบตอไป

2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 2. การจัดโบวลิ่งการกุศล กําหนดใหจัดขึ้นในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 

ทานสามารถติดตามขาวของสมาคมชางสํารวจทั้งทางไลนกลุม ทางเฟสของสมาคมชางสํารวจ และทางเว็บไซดสมาคมชางสํารวจ

ขาวประชาสัมพันธ
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การสัมมนาและการประชุมใหญสามัญสมาชิกสมาคมชางสํารวจประจําป 2564
วันเสารที่ 29 มกราคม 2565  ณ  โรงแรมริชมอนด นนทบุรี
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การสัมมนาและการประชุมใหญสามัญสมาชิกสมาคมชางสํารวจประจําป 2564
วันเสารที่ 29 มกราคม 2565  ณ  โรงแรมริชมอนด นนทบุรี (ตอ)
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การสัมมนาและการประชุมใหญสามัญสมาชิกสมาคมชางสํารวจประจําป 2564
วันเสารที่ 29 มกราคม 2565  ณ  โรงแรมริชมอนด นนทบุรี (ตอ)
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การสัมมนาและการประชุมใหญสามัญสมาชิกสมาคมชางสํารวจประจําป 2564
วันเสารที่ 29 มกราคม 2565  ณ  โรงแรมริชมอนด นนทบุรี (ตอ)
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การสัมมนาและการประชุมใหญสามัญสมาชิกสมาคมชางสํารวจประจําป 2564
วันเสารที่ 29 มกราคม 2565  ณ  โรงแรมริชมอนด นนทบุรี (ตอ)
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 วันที่ 24 มกราคม 2565 นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง
นายกสมาคมช่างส�ารวจเป็นตัวแทนสมาคมมอบเงินสนับสนุน
สวัสดิการกรมที่ดิน เพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ
กรมที่ดิน จ�านวน 20,000 บาท โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ 
อธิบดีกรมที่ดินเป็นผู้รับมอบ

 สมาคมช่างส�ารวจ ขอขอบคุณคณุสดุา ปญญาพรวทิยา
หัวหน้าฝ่ายโยธา ส�านักงานเขตราชเทวี ที่สั่งซื้อหนังสือ “รวมค�า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ดิน” จ�านวน 60 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้ส�านักงานเขตต่างๆ 

การสัมมนาและการประชุมใหญสามัญสมาชิกสมาคมชางสํารวจประจําป 2564
วันเสารที่ 29 มกราคม 2565  ณ  โรงแรมริชมอนด นนทบุรี (ตอ)
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การประชุมคณะกรรมการ บริหารสมาคมชุดที่ 22

นายกสมาคมมอบเงินสวัสดิการชวยเหลืองานศพสมาชิก
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บทความ “ความสัมพันธระหวางกรมที่ดินกับกรมปาไม”

ชิงด�า
ค�าว่า “ชิงด�า” ส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบกับเกมส์การแข่งขันสนุ๊กเกอร์จะเข้าใจได้ไม่ยาก หากเปรียบเทียบ

กรมที่ดินกับกรมป่าไม้ เป็นคู่แข่งกันโดยมีที่ดินที่ไม่มีหลักฐานเป็นเดิมพันเป็นลูกสนุ๊กเกอร์สีด�า การต่อสู้สูสีกระทั่ง
สุดท้ายในเกมส์การแข่งขันฝ่ายไหนส่งลูกด�าลงหลุมได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะ เท่ากับได้คุ้มครองสิทธิในที่ดินที่เชื่อว่า
เป็นสิทธิของฝ่ายตนไว้ได้
 ตัง้แต่ดัง้เดมิเริม่ตัง้แต่มพีระราชบญัญติัเกีย่วกบัป่าไม้ (ไม่ย้อนหลงัไปทีก่ฎหมายป่าไม้ต่างๆ ท่ียกเลิกไปแล้ว) 
เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 คือ พระราชบัญญัติคุ ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 บัญญัติไว้ในมาตรา 4(1) ว่า 
“ปา หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า” ต่อมามีพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 บัญญัติไว้ในมาตรา 4(1) ว่า “ปา หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน”
ภายหลังจากที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2497 การตรากฎหมายเก่ียวกับป่าไม้
กรมป่าไม้จะยกเอาค�าจ�ากดัความของค�าว่า “ทีด่นิ” ตามมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายทีด่นิ มาใช้เป็นค�าจ�ากัดความ
ของ “ปา” โดยตรง เช่น พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ยกเอามาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ในความหมายของค�าว่า “ที่ดิน” มาทั้งหมดและบัญญัติไว้ในมาตรา 4(1) โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรืออาจจะ
เรียกว่าลอกกันมาเลยก็ได้ หรือต่อมาในปี พ.ศ. 2507 มีการยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่าทั้ง 3 ฉบับ 
แล้วตราพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ขึ้นมาใช้แทนและยกเอาข้อความมาตรา 1 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดินมาบัญญัติไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ตราขึ้นใหม่และเพิ่มเติม
ต่อท้ายไว้ว่า “ที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย” คราวนี้กลับไม่ได้เจาะจงลงไปว่าได้มาตามกฎหมายที่ดิน 
แต่หมายความถึงกฎหมายอื่นๆ ด้วยเท่ากับการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินถูก “บล็อคหรือวางสนุ๊ก” 
โดยประมวลกฎหมายที่ดินเสียเอง การแข่งขันจึงต้องหาวิธีแก้อย่างไรไม่ให้ฟาวล์ 
 ในกรณีที่ดินไม่มีหลักฐานที่ไม่อยู่ในพื้นที่สงวนหวงห้าม ถึงแม้จะถูกตีความให้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า
ประเภทหนึ่ง แต่ที่ผ่านมาก็มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1334 วางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่า บุคคลอาจ
ได้มาตามกฎหมายที่ดิน เช่น ได้มาตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2479 มาตรา 5 แห่ง
พระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมายทีดิ่น พ.ศ. 2497 หรือมาตรา 30 มาตรา 33 มาตรา 58 และมาตรา 58 ทวิ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งมาตรการรองรับโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน 
พ.ศ. 2498 ในการออกใบจอง (น.ส.2) ให้ประชาชนตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ ในสมัยก่อนนั้นที่ดินนอกเขตป่า
หรอืทีส่งวนหวงห้ามส่วนใหญ่กเ็ป็นพืน้ทีร่กร้าง การเข้าบกุเบกิจับจองท�าประโยชน์กต้็องมกีารแผ้วถาง หกัร้างถางพง
หรอืทีเ่รยีกว่า “การก่นสร้างท�าประโยชน์” หากเจ้าหน้าทีป่่าไม้ได้กลิน่การบุกเบกิจบัจองพืน้ทีเ่พือ่ท�ากินกจ็ะน�าก�าลัง
เข้าจับกุมเป็นคดีบุกรุกป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และถือเป็นความผิดตามมาตรา 9(1) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน และต่อมาเมื่อมีค�าพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 1220/2515 ลงโทษจ�าเลยในคดีบุกเบิก จับจองแผ้วถางป่า
ที่ไม่เคยมีการแผ้วถางมาก่อนและเข้ายึดครองท่ีดินโดยไม่ได้รับอนุญาต และโดยผลของค�าพิพากษานี้กรมป่าไม้
จึงใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการจับกุมผู้ที่เข้าบุกเบิกจับจองพื้นที่เพื่อท�ากินที่ยังไม่เคยมีการแผ้วถางมาก่อน และเมื่อ
คณะกรรมการกฤษฎกีามมีตติอบข้อหารอืของกรมป่าไม้เมือ่ปี พ.ศ. 2555 ให้แม่น�า้ เป็นป่าตามพระราชบญัญตัป่ิาไม้ 
พ.ศ. 2484 การขออนุญาตดูดทรายจึงต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ด้วย ซึ่งก็เท่ากับเป็นการขยายเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของกรมป่าไม้เพิ่มมากขึ้น
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บทความ “ความสัมพันธระหวางกรมที่ดินกับกรมปาไม”
(ตอ)

ปฏิทินสมาคมช่างส�ารวจ ป พ.ศ. 2565

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. งบประมาณ
1. สัมมนาภูมิภาค 350,000

2. โบว์ลิ่งการกุศล 350,000

3. วารสารสมาคม 42,000

4. ประชุมกรรมการบริหาร 16,000

5. ประชุมใหญ่ 280,000

คณะกรรมการบริหารสมาคมช่างส�ารวจ ชุดที่ 22 ได้พิจารณาแผนงานและงบประมาณ ที่สมาคมจะด�าเนินการ
ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอมา และมีมติที่จะด�าเนินการตามรายละเอียดดังนี้

ปฏิทินสมาคมชางสํารวจ ป พ.ศ. 2565

 ที่ดินไม่มีหลักฐานนอกเขตที่ดินของรัฐตามค�าพิพากษาศาลฎีกา วินิจฉัยไว้ว่าจ�าเลยกระท�าความผิดเพราะ
แผ้วถางที่ดินที่ไม่เคยมีการแผ้วถางมาก่อน ก็เท่ากับว่าจับได้คาหนังคาเขาระหว่างการแผ้วถาง เป็นความผิดซึ่งหน้า 
เมือ่เป็นดงัน้ีหากมกีารแผ้วถางกนัมาหลายรอบจนพ้ืนท่ีเส่ือมโทรมโดยเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ไม่รู้ไม่เหน็ มกีารท�าประโยชน์แล้ว
และสภาพการท�าประโยชน์ในที่ดินนั้นก็เป็นไปตามข้อก�าหนดในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน แต่ละประเภท
ตามกฎหมายที่ดิน การใช้สิทธิขอออกใบจอง (น.ส.2) ตามมาตรา 33 หรือน�าเดินส�ารวจ ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รบัรองการท�าประโยชน์ตามมาตรา 58 , 58 ทว ิแห่งประมวลกฎหมายทีดิ่น เท่ากบัได้รับสิทธิคุม้ครองตามมาตรา 1334 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ อย่างนีก้เ็ท่ากบัได้สิทธคิรอบครองหรือได้กรรมสิทธิม์าโดยชอบตามกฎหมาย
ที่ดินแล้ว กรมป่าไม้จะฟองร้องว่าบุกรุกแผ้วถางตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพื่อยึดที่ดินคืนไม่ได้แล้ว 
เพราะมาตรา 4(1) ตามพระราชบญัญตัดิงักล่าวก�าหนดไว้ชดัเจน โดยลกัษณะดงักล่าวเท่ากับเป็นการแก้สนุก๊ท่ีคู่แข่งขนั
วางไว้และส่งลูกด�าลงหลุมได้ส�าเร็จขณะที่คู่แข่งขันก็ท�าคะแนนมาสูสีกัน จึงเป็นการ “ชิงด�า” ดังที่ได้จั่วหัวเรื่องไว้ 
ที่ส�าคัญที่สุด คือ อย่าได้ท�าฟาวล์เป็นอันขาดเพราะจะมีภัยถึงตัว แพ้ทั้งเกมส์การแข่งขันและแพ้ทั้งคดี

 จีรศักดิ์  ผลสุข / กรรมการบริหารสมาคมช่างส�ารวจ
1 กุมภาพันธ์ 2565
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ปญหาและแนวทางแกไขผลกระทบจากมติคณะกรรมการ “ป.ป.ช.” 
กรณีไลออกจากราชการ แตไมเพิกถอนเอกสารสิทธิ

 สบืเนือ่งจากบรรยายในหวัข้อ ปัญหาและแนวทางแก้ไขผลกระทบจากมตคิณะกรรมการป.ป.ช.

กรณไีล่ออกจากราชการ แต่ไม่เพกิถอนเอกสารสิทธิทีค่ณะกรรมการบริหารสมาคมช่างส�ารวจ ฝ่ายวิชาการ

ตัง้ประเดน็ปัญหาขึน้เพือ่ให้ท่านสชุาต ิมงคลเลศิลพ รองประธานศาลปกครองสงูสดุ บรรยายในวนัประชมุใหญ่

สามัญสมาชิกประจ�าปี 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 เหตุที่ทางฝ่ายวิชาการ

ตัง้ปัญหานีข้ึ้นมาก็เพราะเห็นว่าได้มเีจ้าหน้าทีข่องกรมทีด่นิทีเ่ป็นเพ่ือนพ้องน้องพ่ีของพวกเรา ทีต้่องมารบั

ชะตากรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเรื่อง โครงการเดินส�ารวจออกหนังสือรับรองการท�าประโยชน์  

โครงการเดนิส�ารวจออกโฉนดทีด่นิ การออกโฉนดทีด่นิหรอืหนงัสอืรบัรองการท�าประโยชน์เป็นการเฉพาะรายกด็ี 

ซึง่เป็นข่าวอยูเ่นอืงๆ โดยเจ้าหน้าทีเ่หล่าน้ันได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามระเบยีบ ข้อกฎหมายครบถ้วนตามกระบวนการ

ทุกอย่าง แต่มาโดนหน่วยงานองค์กรอิสระ (ป.ป.ช.) ตั้งข้อกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบร่วมกัน 

กระท�าความผดิฐานเป็นเจ้าพนกังานปฏบิตัหิรือละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไม่ชอบ เพ่ือให้เกิดความเสยีหาย

แก่บุคคลหนึ่งคนใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 157 และ 91

 เมื่อป.ป.ช.ชี้มูลความผิด แล้วส่งมายังต้นสังกัดให้ไล่ออกจากราชการทันที และป.ป.ช.ก็ด�าเนิน

คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ด้วย อีกส่วนหนึ่งก็แจ้งให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิหรือหนังสือรับรอง

การท�าประโยชน์ที่ออกไปแล้ว เนื่องจากเป็นการออกโดยมิชอบ

 ปัญหาทีเ่กดิขึน้ คอื เมือ่เจ้าหน้าทีท่ีถ่กูลงโทษทางวนิยัไปแล้วตามอ�านาจของป.ป.ช. และต้องไปต่อสู้

ในคดอีาญา ซึง่บางรายได้รับโทษถงึต้องเข้าเรอืนจ�า แต่ปรากฏว่าเอกสารสทิธหิรอืหนงัสอืรบัรองการท�าประโยชน์

ยังไม่ถูกเพิกถอนแต่อย่างใด บางกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับโทษจนออกมาแล้ว เอกสารสิทธิก็ยังไม่ถูกเพิกถอน

เลย เหตุนี้จึงท�าให้สงสัยว่า พยานเอกสารที่เป็นสิ่งส�าคัญที่เจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดนั้น ไม่ได้มี

การเพิกถอน แล้วเจ้าหน้าที่ท�าผิดจริงหรือตามกฎหมายถือว่าเอกสารสิทธิที่ยังไม่ถูกยกเลิกเพิกถอน

กถ็อืว่ายงัถกูต้อง ตามกฎหมายแล้วท�าไมเจ้าหน้าทีถ่งึถกูลงโทษ ปัญหานีท้างฝ่ายวชิาการสมาคมช่างส�ารวจ

เห็นว่าการกระท�าดังกล่าวไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ จึงอยากทราบว่ามีแนวทางใดบ้างที่จะช่วยแก้ปัญหา

นี้ได้บ้าง จึงได้เชิญท่านรองประธานศาลปกครองสูงสุด มาบรรยายเพื่อหาแนวทางแก้ไข และการบรรยาย

ในครัง้นีไ้ม่ผูกพนัผูบ้รรยายและองค์กร สรุปแล้วมแีนวทางเป็นไปได้ไหมทีจ่ะขอศาลคุม้ครองผู้ถกูกล่าวหา 

ว่าก่อนลงโทษต้องให้เพิกถอนเอกสารสิทธิก่อน ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อกฎหมายต้องศึกษาก่อน

 ส่วนท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไร หรือมีแนวทางที่ดีที่จะช่วยพวกเราได้ ขอให้แจ้งมาที่สมาคม

ช่างส�ารวจได้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเราครับ  

                                                                          ดิน  คนเดิม
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434 องค์ 143 องค์

หมดแล้ว

86 องค์

738 องค์

หมดแล้ว

สอบถามรายละเอียด
คุณสญชัย	 :	081	3763310	
คุณประวิทย์	(จิต)	:	081	8707370
คุณจ้อย	 :	086	9727371
คุณมนตรี	 :	081	8337093		

โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย	สาขาตลาดรวมใจ

เลขที่บัญช	ี	683-0-187729

ผู้ประสงค์เช่าพระพุทธรังสี
เพื่อสนับสนุน

ทุนในการสร้างสมาคมฯ
และ	กิจกรรมสมาคมฯ
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 ช่างส�ารวจสัมพนัธ์ฉบบันี ้ถอืเป็นฉบบัแรกของปี 2565 และฉบบัแรกนับจากเกดิเหตกุารณ์ โควดิ19

ในช่วงที่ผ่านมาสมาคมมิได้อยู่นิ่งเฉย มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนับจากการออกแบบอาคารสมาคมช่างส�ารวจ 

การก่อสร้างอาคารสมาคมช่างส�ารวจ รวมทั้งการก่อสร้างรั้วของอาคารฯ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคาร 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาครุภัณฑ์ส�าหรับใช้ในห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมเล็ก โต๊ะท�างานส�าหรับเจ้าหน้าที่ 

และสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ ในปีนี้กิจกรรมหลักที่จะจัดให้สมาชิกก็คือ การจัดสัมมนาภูมิภาค โดยก�าหนดจัด

ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 โดยจัดที่จังหวัดระยอง การจัดงานโบว์ลิ่งการกุศล ซึ่งนอกจากสมาชิกจะได้

ประลองฝีมอื ได้พบปะกันแล้วรายได้ยงัน�ามาช่วยในกจิกรรมการสมัมนาทางวชิาการในส่วนภมูภิาค และบางส่วน

ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส�านักงานอาคารสมาคมช่างส�ารวจ รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ด้วย คณะกรรมการ

บริหารจะมีการประชุม ประมาณ 2-3 เดือนคร้ัง หากมีหัวข้อใดให้กรรมการน�ามาพิจารณาแก้ไข ยินดีนะครับ 

ในส่วนของ อาคารสมาคมฯ จะมีการจัดอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ที่ท�างานด้านนี้ 

อาจมีการจ่ายค่าลงทะเบียน เพื่อเป็นค่าแอร์ อาหาร เอกสาร และค่าบ�ารุงสถานท่ี สมาคมฯจะพัฒนาไปจนถึง

ขั้นออกใบรับรองการผ่านการอบรม เพื่อน�าไปใช้ในการท�างานต่อไป นอกจากน้ีทุกท่านมีปัญหาด้านการรังวัด 

ด้านแผนท่ี ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับที่ดิน จะเป็นสมาชิก ญาติสมาชิก หรือบุคคลที่สมาชิกแนะน�ามา ทางสมาคม

มีฝ่ายวิชาการพร้อมที่จะช่วยดูแลหาทางแก้ไขปัญหาให้ครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ขอแสดงความนับถือ
บรรณาธิการ


