(บทความลงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คอลัมน์รายงานพิเศษ โดย สมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง)

ผลของการซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. : เป็นโมฆะหรือไม่ ?
เมื่อพูดถึงที่ดิน ส.ป.ก. หลาย ๆ ท่าน ก็อาจเคยได้ยินข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ดังกล่าว และมีหลาย ๆ คดี
ที่เป็นข่าวซึ่งสังคมให้ความสนใจ เพราะเป็นประเด็นเกี่ยวพันในทางการเมือง
วันนี้... ผู้เขียนจะชวนทุกท่านมาทาความรู้จักกับที่ดิน ส.ป.ก. ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่มุม
ของผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ครอบครองและท าประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ส.ป.ก. การสิ้ น ไปซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ดั ง กล่ า ว
และการตกทอดแก่ทายาท รวมไปถึงคาถามที่หลาย ๆ ท่านอาจสงสัยว่า... สิทธิที่ว่านั้น จะสามารถโอน
แบ่งแยก ขาย หรือให้เช่า ได้หรือไม่ ? และผลจะเป็นอย่างไร ?
“ที่ดิน ส.ป.ก.” นั้น ดังที่ทราบกันว่า... เป็นที่ดินที่สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) ได้นาเอาที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพ ที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรเลิกใช้ร่วมกัน ที่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน หรือที่รกร้างว่างเปล่าที่อยู่นอกเขตป่าไม้ถาวร มาจัดสรรให้แก่เกษตรกร ซึ่งผู้ที่จะได้รับจัดสรร
ที่ดินดังกล่าว มิใช่มีอาชีพเป็นเกษตรกรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ว่ายังต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกาหนดไว้ด้วย
คุณสมบัติของเกษตรกรผู้ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. นั้น นอกจากจะต้อง
มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว (ไม่จาต้องบรรลุนิติภาวะ) แล้ว ยังต้องมีความประพฤติดี
มีร่างกายสมบูรณ์สามารถประกอบการเกษตรได้ และจะต้องไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง
หรือของบุคคลในครอบครัวเดี ยวกัน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยแต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรม
เพื่อเลี้ยงชีพด้วย (ข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535)
เมื่ อ มี ผู้ ยื่ น ค าร้ อ งขอเข้ า ท าประโยชน์ ใ นที่ ดิ น ในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรร
ที่ดิน ส.ป.ก. หรื อไม่ และผู้ นั้ น เป็ น ผู้ ที่ส ามารถประกอบเกษตรกรรมในที่ดินนั้นได้ด้ว ยตนเองหรือไม่
ก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ คาว่า “เกษตรกร” ดังกล่ าว นอกจากหมายถึง ผู้ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
เป็นหลักแล้ว ยังให้หมายความรวมถึง บุคคลผู้ยากจน หรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือผู้เป็นบุตร
โดยชอบด้วยกฎหมายของเกษตรกร ซึ่งไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเอง และประสงค์จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก และอีกประการที่สาคัญ คือ เกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ ดังกล่าว จะต้องไม่มีอาชีพ
อั น มี ร ายได้ ป ระจ าเพี ย งพอแก่ ก ารยั ง ชี พ อยู่ แ ล้ ว (มาตรา 4 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ประกอบมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535)
ดังนั้น ผู้ที่มีสิทธิครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. จึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. กาหนดไว้เท่านั้น มิใช่เป็นเพียงเกษตรกรก็จะมีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรที่ดินดังกล่าว ดังเช่น... ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. 198/2562 กรณีปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ออกเอกสารสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. โดยเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่
เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีสถานะเป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้ประจา จึงมิใช่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
และไม่ ใช่ ผู้ย ากจนหรื อผู้ จ บการศึ กษาทางเกษตรกรรมหรื อผู้ เ ป็ น บุ ตรของเกษตรกร ผู้ ฟ้อ งคดีจึ ง
ขาดคุณสมบัติการเป็นเกษตรกร ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาว่า การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
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มีมติเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
(คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 198/2562)
ในส่วนของการสิ้นสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. นั้น อาจสิ้นไปด้วยเหตุหลายประการ ตามข้อ 11
ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535
เช่น การขาดคุณสมบัติ การสละสิทธิ รวมถึงการเสียชีวิตหรือถึงแก่ความตาย
คดีพิพาทที่ผู้เขียนจะนามาพูดคุยกันในวันนี้ มีประเด็นน่าสนใจ... เกี่ยวกับการสิ้นสิทธิ
ในที่ดิน ส.ป.ก. กรณีผู้ได้รับสิทธิให้เข้าครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ได้ถึงแก่ความตาย
และก่อนตายได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่ ผู้ อื่น หลังจากนั้น ทายาทได้ยื่นคาร้องขอรับมรดกสิทธิในที่ดิน
ดังกล่าวต่อจากผู้ตายซึ่งเป็นบิดาของตน
เช่นนี้... ใครจะมีสิทธิได้ครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ต่อจากผู้ตาย ?
คดีนี้... ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย พ. ผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ได้ขายที่ดินดังกล่าว
ให้แก่นาย ซ. ก่อนที่ตนจะเสียชีวิต ซึ่งนาย ซ. ก็ได้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินพิพาทแล้ว ต่อมา นาย ล.
ลูกของผู้ตายได้ไปยื่นคาร้องขอรับมรดกสิทธิการเข้าทาประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าวต่อจากนาย พ. บิดา
โดยปฏิ รู ป ที่ ดิน จั งหวัด ได้ ต รวจสอบแล้ ว เห็ น ว่าเป็น ทายาทผู้มีคุ ณ สมบัติ ที่จ ะได้ สิ ท ธิในที่ดิ น ส.ป.ก.
ต่อจากบิดาที่เสียชีวิตไปแล้ว จึงได้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย ล. ซึ่งการออกเอกสารสิทธิ
ในที่ดิน ส.ป.ก. ถือเป็นการใช้อานาจทางปกครอง
นาย ซ. จึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เพราะเห็นว่าตนได้ซื้อที่ดินมาก่อนที่ทายาท
จะมาร้ อ งขอรั บ มรดกสิ ทธิ และไม่รู้ ม าก่ อ นว่า ที่ ดิน ส.ป.ก. ซื้อ ขายกั น ไม่ ไ ด้ โดยขอให้ ศ าลเพิก ถอน
หนังสืออนุญาตให้สิทธิในที่ดินดังกล่าวแก่ทายาทของผู้ตาย
คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาว่า เมื่อนาย พ. ผู้ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ถึงแก่ความตาย
สิทธิการเข้าทาประโยชน์ในที่ดินย่อมสิ้นสุดลงทันที ตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง ของระเบียบ
คณะกรรมการปฏิรู ปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน
จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น จั ง หวั ด (ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ) จึ ง สามารถน าที่ ดิ น นั้ น ไปจั ด ให้ แ ก่ เ กษตรกร
ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่ อ นไขที่ คณะกรรมการฯ กาหนดได้ (มาตรา 30 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ประกอบระเบียบคณะกรรมการปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535)
เมื่อต่อมา นาย ล. บุตรของผู้ตายได้ยื่นคาขอเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. 4 - 01 ข
แปลงที่ผู้ตายเคยมีสิทธิเข้าทาประโยชน์ ซึ่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรวจสอบแล้วเห็นว่า นาย ล. เป็นทายาท
ของผู้ตาย โดยทายาทคนอื่นซึ่ งเป็ นบุ ตรของผู้ ตายได้ให้ ความยินยอมเป็นหนังสื อแล้ ว และเป็นเกษตรกร
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 6 ของระเบียบดังกล่ าว จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(คปจ.) เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึง่ เมื่อ คปจ. ให้ความเห็นชอบแล้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจึงออกหนังสืออนุญาต
ให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4 - 01 ข) แปลงดังกล่าวให้แก่นาย ล.
การดาเนิน การของเจ้ าหน้าที่ ดังกล่ าวจึง ชอบด้วย ข้อ 8 ของระเบียบคณะกรรมการ
ปฏิรู ปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ว่าด้ว ยการออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาต
ให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540 และตามข้อ 3.2.1 และข้อ 3.3 2) ของหลักเกณฑ์
ในการพิ จ ารณาการโอนและการตกทอดทางมรดกสิ ทธิก ารเข้า ทาประโยชน์ในที่ดิน ของผู้ ไ ด้รับ สิ ท ธิ

๓
จากการปฏิ รู ป ที่ ดิ น ตามมติ คณะกรรมการปฏิ รู ปที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรม ในการประชุ มครั้ งที่ 7/2544
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544
ส่วนกรณีที่นาย ซ. ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ว่า ตนได้ซื้อที่ดินพิพาทมาจากผู้ตาย โดยไม่ทราบว่า
ที่ดินแปลงดังกล่าวไม่สามารถซื้อขายกันได้และจะตกทอดต่อกันโดยการรับมรดกสิทธิเท่านั้น และตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต้องถือว่าผู้ตายขายที่ดินพิพาทและสละการครอบครองที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว นั้น
ศาลอธิบายว่า มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
บัญญัติว่า ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทาการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิ
ในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร
หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับ ข้อ 7 (1) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ว่าด้ว ยการให้ เกษตรกรและสถาบั น เกษตรกรผู้ ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดว่า เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับมอบที่ดิน
ให้เข้าทาประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่ต้องทาประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองเต็มความสามารถ และไม่นาที่ดินนั้น
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการขาย ให้เช่า หรือเข้าทาประโยชน์ หรือโดยพฤติกรรมใด ๆ
ที่แสดงให้เห็นในลักษณะนั้น
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้น การซื้อขายที่ดินระหว่างนาย พ. กับผู้ฟ้องคดี
จึงเป็นการขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้ง อันถือว่าเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมาย การซื้ อขายจึ งตกเป็ น โมฆะตามมาตรา 150 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 551/2562)
เป็ น อั น ว่า นาย ซ. ไม่มีสิ ท ธิในที่ ดินพิ พาท เนื่องจากผลของการซื้อขายที่ดิ น ส.ป.ก.
ตกเป็ น โมฆะตามกฎหมาย สิ ท ธิ ก ารครอบครองและเข้ า ท าประโยชน์ ใ นที่ดิ น พิ พ าทจึ ง เป็ น ของบุ ต ร
ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั่นเองค่ะ
จากคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว... นับว่าเป็นประโยชน์ ทั้งต่อผู้ ที่ประสงค์
จะขอรับการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. และทายาทโดยธรรมของผู้ได้รับสิทธิเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.
ตลอดจนผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ดังนี้
1. คุ ณสมบั ติ ของผู้ ที่ จะมี สิ ทธิ ได้ รั บการจั ดสรรที่ ดิ น ส.ป.ก. นั้ น จะต้ องเป็ นเกษตรกร
ผู้ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็ น หลั ก และยั ง หมายความรวมถึ ง ผู้ ย ากจนหรื อ ผู้ จ บการศึ ก ษา
ทางเกษตรกรรม หรื อ ผู้ เ ป็ น บุ ต รของเกษตรกร ที่ ไม่ มี ที่ ดิ นเพื่ อท าเกษตรกรรมเป็ นของตนเอง หรื อมี
แต่ ไม่ เพี ยงพอแก่ การเลี้ ยงชีพ และต้องไม่มี อาชีพอั นมี รายได้ประจาอื่นที่เพียงพอแก่ การเลี้ ยงชี พอยู่แล้ ว
นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ด้วย
2. สิทธิการครอบครองและเข้าทาประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. จะสิ้นไป หากผู้ได้รับสิทธิ
ถึงแก่ ความตาย แต่ สิ ท ธิดังกล่ าวสามารถตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมซึ่ง มี คุณสมบัติ ตามที่
กฎหมายกาหนดได้
3. สิ ทธิในการครอบครองและท าประโยชน์ ในที่ ดิน ส.ป.ก. ผู้ ที่ได้ รับสิ ท ธิ จะท าการ
แบ่ งแยก หรื อ โอนสิ ท ธิ ในที่ ดิน นั้ น ทั้ง หมดหรือ บางส่ ว นไปให้ บุ ค คลอื่น ไม่ ว่ าจะโดยการขาย ให้ เ ช่ า
หรื อ ให้ เ ข้ า ท าประโยชน์ ไ ม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากกฎหมายก าหนดห้ า มไว้ และเป็ น การขั ด ต่ อ เจตนารมณ์
ในการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ที่มุ่งหมายให้ทาประโยชน์ในการเลี้ยงชีพด้วยตนเอง
4. การซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งมีกฎหมายกาหนดห้ามไว้อย่างชัดแจ้งนั้น ผลของการซื้อขาย
ย่อมตกเป็นโมฆะ ไม่สามารถอ้างสิทธิในทางกฎหมายได้ แม้ว่าผู้ซื้อจะได้ซื้อมาโดยสุจริตก็ตาม

๔
อย่ างไรก็ตาม การจั ดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ยังมีรายละเอียดในส่ วนอื่น ๆ อีก ซึ่งผู้ ส นใจ
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แล้วพบกับสาระความรู้จากคดีปกครองที่น่าสนใจกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะ
(ปรึกษาคดีปกครองได้ที่... สายด่วนศาลปกครอง 1355 หรือสนใจอ่านบทความเรื่องอื่น ๆ
ได้ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง)
----------------------------------------------------

