(บทความเผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์ เดลินิวส์ ทุกวันจันทร์ หน้ า 2)

ครอบครองทีด่ ิน ส.ป.ก. โดยไม่ ชอบ ... ต้ องถูกเพิกถอน !!!

โดย... ลุงเป็ นธรรม
สายด่ วนศาลปกครอง 1355
ส่ วนที่ 1 ทีด่ นิ ส.ป.ก. คืออะไร ???
จากกรณี ที่ มี ข่ า วเกี่ ย วกับ ปั ญ หาการถื อ ครองที่ ดิ น จ านวนมาก ซึ่ ง ก าลัง เป็ นที่ ส นใจของสั ง คมว่า
ที่ดินที่ กาลังเป็ นประเด็นเหล่านั้นอยูใ่ นเขตป่ าตามกฎหมายป่ าไม้หรื อกฎหมายป่ าสงวนแห่ งชาติหรื อไม่ ? หรื อเป็ นเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ? และได้สิทธิ การครอบครองมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ อย่างไร ?? สารพันปั ญหา
ต่อความสงสัยของประชาชนที่ตอ้ งรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไขข้อข้องใจและให้ความกระจ่าง !!
และในช่ วงนี้ ก็มีเสี ยงเรี ยกร้องจากบรรดาแฟน ๆ ผูต้ ิ ดตามคอลัมน์น้ ี เป็ นประจา ขอให้ลุงเป็ นธรรม
นาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. บ้างครับ ...
ในวันนี ้ ลุงเป็ นธรรมจึ งขอถือโอกาสนาความรู้ มานาเสนอต่ อท่ านผู้อ่านเพื่อให้ ทราบว่ า “ที่ ดิน ส.ป.ก.”
คืออะไร? และโดยหลักแล้ วใคร? เป็ นผู้มีสิทธิ ครอบครองและทาประโยชน์ ในที่ ดินประเภทนี ้ได้ …
ก่ อ นอื่ น ต้อ งต้อ งขอเรี ย กให้ ท ราบก่ อ นว่า ส.ป.ก. เป็ นชื่ อ ย่อ ของ “ส านั กงานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม” ดังนั้น ที่ ดิน ส.ป.ก. จึ งเป็ นที่ ดินอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของหน่ วยงานดังกล่าวซึ่ งนามาปฏิ รูป เพื่อประโยชน์
ในทางเกษตรกรรม ไม่วา่ จะเป็ นการปรับปรุ งเกี่ยวกับสิ ทธิ และการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัด
ที่ อยู่อาศัยในที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรั ฐนาที่ ดินของรัฐ หรื อที่ ดินที่ รัฐจัดซื้ อหรื อเวนคืนจากเจ้าของที่ ดิน ซึ่ งมิได้
ทาประโยชน์ ในที่ ดิ นนั้นด้วยตนเอง หรื อ มี ที่ ดิน เกิ นสิ ทธิ ตามกฎหมาย เพื่อ จัด ให้แก่ เกษตรกรผูไ้ ม่มี ที่ดิ นของตนเอง
หรื อเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้ อ เช่าหรื อเข้าทาประโยชน์ โดยรัฐ
ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุ งทรัพยากรและปั จจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจาหน่าย
ให้เกิดผลดียงิ่ ขึ้น
สาหรั บความเป็ นมาของการปฏิ รูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น ก็ตอ้ งขอเท้าความกลับไปในช่ วงหลัง
เหตุการณ์ “14 ตุลา 2516” ที่มีกลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชน ร่ วมชุมนุมกันเพื่อยืน่ ข้อเรี ยกร้องต่อรัฐบาลหลายประการ
ซึ่ งหนึ่ งในนั้นคือการขอให้รัฐบาลแก้ไขปั ญหาที่ ดินทากิ นและการถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายทุน จนนาไปสู่ การแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าว โดยรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ (นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น) ได้ตรา “พระราชบัญญัติการปฏิ รูปที่ ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518” ขึ้นใช้บงั คับ
ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว ที่ ดินที่ อยู่ในเขตปฏิ รูป ได้ แก่ 1) ที่ ดินที่ เป็ นชุมชนเต็มรู ปแบบมาแต่ ก่อน
แต่ ต่อมาถูกประกาศให้ เป็ นเขตปฏิ รูปที่ ดินทั้งตาบลหรื อทั้งอาเภอ 2) ที่ ดินที่ เป็ นเรื อกสวนไร่ นาของราษฎรซึ่ งได้ ครอบครอง
ทากินกันมาแต่ ครั้ งบรรพบุรุษ แต่ ต่อมาถูกประกาศให้ เป็ นเขตปฏิ รูปที่ ดินครอบคลุมทั้งตาบลหรื อทั้ งอาเภอ และ 3) ที่ ดิน
ป่ าเสื่ อมโทรมที่ หมดสภาพป่ าและไม่ สามารถฟื ้ นสภาพป่ าได้ อีก ตามที่ คณะรั ฐมนตรี มี มติ ให้ โอนที่ ดินดังกล่ าวไปให้
สานั กงานการปฏิ รูปที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรมนาไปใช้ ประโยชน์ โดยที่ ดินที่ อยู่ในเขตปฏิ รูปจะใช้ทาเกษตรกรรมได้เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น จะทาประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ โดยผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินต้องเป็ นเกษตรกร
ที่มีฐานะยากจน ซึ่งจะได้รับเอกสารสิทธิให้ ประชาชนเข้ าทาประโยชน์ ในเขตปฏิรูปทีด่ นิ หรื อที่เรี ยกกันว่า “ส.ป.ก. 4-01”
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แต่ที่ผา่ นมาก็มีกรณี ของผูท้ ี่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แต่ได้ยื่นขอรั บสิ ทธิ เพื่อเข้าครอบครองและทาประโยชน์ในเขตปฏิ รูปที่ ดินอยู่เป็ นจานวนมาก จนกลายเป็ นข่าวใหญ่
ระดับชาติสน่ั สะเทือนถึงเสถียรภาพของรัฐบาลอยูห่ ลายครั้ง ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผา่ นมา
ประเด็นที่ น่าสนใจของเรื่ องนี ้จึงเกี่ ยวกับ การเพิกถอนการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ที่ ได้ สิทธิมาโดย
ไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย !!!
ส่ วนที่ 2 ครอบครองทีด่ นิ ส.ป.ก. โดยไม่ ชอบ ... ต้ องถูกเพิกถอน !!!
อย่างที่ลุงเป็ นธรรมได้กล่าวไปแล้วว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผา่ นมา หลายท่านมักจะได้ยินข่าวสาร
เกี่ยวกับการออกเอกสารสิ ทธิ ส.ป.ก. 4-01 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอยูห่ ลายครั้งหลายหน เคยมีกรณี ถึงขั้นฝ่ ายค้านต้องขอ
เปิ ดอภิ ปรายทั่วไปเพื่อลงมติ ไม่ไว้วางใจรั ฐบาลกันเลยที เดี ยวครับ ... ซึ่ งก็นาไปสู่ การตัดสิ นใจ “ยุบสภา” ของรั ฐบาล
ในขณะนั้น แต่ปัญหาการครอบครองที่ ดิน ส.ป.ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยงั ไม่หมดสิ้ นไป คงมีมาให้เห็ นอยู่เสมอ
เหมือนอย่างอุทาหรณ์จากคดีปกครองที่ลุงเป็ นธรรมจะมานาเสนอต่อท่านผูอ้ ่านในวันนี้ ...
ข้อเท็ จจริ ง มี อยู่ว่า นางสาวปลาได้ค รอบครองที่ ดิน ส.ป.ก. 4 – 01ข ต่อมาจากบิ ดาที่ ครอบครอง
ที่ดินแปลงนี้มาตั้งแต่ยงั ไม่มีเอกสารสิ ทธิในที่ดิน และก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินให้เป็ นเขตปฏิรูป
ที่ ดิ น แปลงนี้ ก็ ต้ ัง อยู่ ใ นเขตป่ าสงวนแห่ ง ชาติ ต่ อ มา มี ผู ้ร้ อ งเรี ยนว่ า นางสาวปลาเป็ นข้า ราชการมิ ใ ช่ เ กษตรกร
จึงขาดคุณสมบัติในการได้รับอนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน !
จากนั้น สานักงานปฏิ รูป ที่ ดิ น จัง หวัดได้ท าการสอบสวนและให้ น างสาวปลาชี้ แจงถึ ง สิ ท ธิ ใ นการ
ถื อ ครองที่ ดิ น ดัง กล่ า ว ต่ อ มา คณะกรรมการปฏิ รู ป ที่ ดิ น จัง หวัด ได้พิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่า นางสาวปลาไม่ มี คุ ณ สมบัติ
เป็ นเกษตรกรที่จะมีสิทธิได้รับเอกสาร ส.ป.ก. 4 – 01ข จึงมีมติให้เพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. 4 – 01ข ดังกล่าว
นางสาวปลาจึ ง ยื่ น ฟ้ องส านั ก งานปฏิ รู ปที่ ดิ น จั ง หวั ด และคณะกรรมการปฏิ รู ปที่ ดิ น จั ง หวั ด
ต่ อศาลปกครอง โดยขอให้ เพิกถอนมติของคณะกรรมการปฏิ รูปที่ ดินจังหวัดที่ ให้ เพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. 4-01ข ของตน !!!
คดีจึงมีประเด็นสาคัญที่ ต้องพิจารณาว่ า การครอบครองและทาประโยชน์ ในที่ดินตามเอกสาร ส.ป.ก. 401ข ของนางสาวปลา เป็ นไปโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรือไม่ ???
ศาลปกครองสู ง สุ ด ท่ า นพิจ ารณาแล้ ว สรุ ป ได้ ว่ า นางสาวปลารั บ ราชการในต าแหน่ ง เจ้า พนัก งาน
สาธารณสุขชานาญงาน โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2544 ต่อมา นางสาวปลาได้ยื่นคาขอ
เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงพิพาทต่อสานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2545 ซึ่งสานักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดได้ออกหนังสื ออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4 – 01 ข) ให้นางสาวปลาเมื่อวันที่ 13
สิ งหาคม 2545
ดัง นั้น ในขณะที่ยื่น ค าขอดัง กล่ า ว นางสาวปลามี ส ถานะเป็ นข้ า ราชการ ซึ่ ง เป็ นผู้มี ร ายได้ ป ระจ า
และมิใช่ผูป้ ระกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นหลัก ไม่ใช่ผูย้ ากจนหรื อผูจ้ บการศึ กษาทางเกษตรกรรม หรื อผูเ้ ป็ นบุ ตรของ
เกษตรกร ซึ่ งไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็ นของตนเอง และประสงค์จะประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นหลัก อันเป็ นการ
ขาดคุณสมบัติการเป็ นเกษตรกร ตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ประกอบ
มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเป็ นเกษตรกร พ.ศ. 2535
นางสาวปลาจึ งไม่ มีสิทธิ ยื่นคาร้ องขอเข้ าทาประโยชน์ ในที่ ดินในเขตปฏิ รูปที่ ดินมาตั้งแต่ ต้น ตามข้อ 6 (6)
ของระเบี ยบคณะกรรมการปฏิ รูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร
ซึ่ งจะมีสิทธิ ได้รับที่ ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 การที่สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดออกใบอนุญาต
เข้ าทาประโยชน์ ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้ แก่ นางสาวปลา จึงเป็ นการออกใบอนุญาตโดยผิดพลาด ซึ่ งคณะกรรมการ
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ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอานาจเพิกถอนหนังสื ออนุญาตดังกล่ าวได้ ตามข้อ 10 (2) ของระเบี ยบคณะกรรมการปฏิ รูปที่ ดิน
เพื่อ เกษตรกรรม ว่าด้ว ยการออก แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม เพิกถอนและออกใบแทนหนัง สื ออนุ ญาตให้เข้า ทาประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540
ดังนั้น มติ ของคณะกรรมการปฏิ รูปที่ ดินจั งหวัด ที่ ให้ เพิ กถอนหนั งสื ออนุญาตทาประโยชน์ ในที่ ดิน
ในเขตปฏิ รูปที่ ดิน ส.ป.ก. 4 - 01ข ของนางสาวปลา จึ งเป็ นคาสั่งที่ ชอบด้ วยกฎหมาย …
นอกจากนี้ การที่ น างสาวปลาอ้า งว่า ได้ค รอบครองที่ ดิ น พิ พ าทมาก่ อ นที่ จ ะมี ก ารก าหนดให้ เ ป็ น
เขตปฏิรูปที่ดิน แต่ ก่อนทีจ่ ะมีการกาหนดให้ บริเวณทีด่ นิ แปลงพิพาทเป็ นเขตปฏิรูปที่ดินนั้น เดิมที่ดินบริ เวณดังกล่ าวอยู่ใน
เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ ที่ดินดังกล่ าวจึงเป็ นที่ดินของรั ฐ การที่บิดาของนางสาวปลาเข้ าก่ นสร้ าง เข้ ายึดถือครอบครองที่ดิน
โดยไม่ มีหนังสือสาคัญตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ จึงไม่ มีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย แม้นางสาวปลาจะครอบครองที่ดิน
ต่อมาก็ไม่มีผลให้ได้มาซึ่งสิ ทธิครอบครองเช่นเดียวกัน ดังนั้น นางสาวปลาจึ งไม่ อาจอ้ างเอาการครอบครองที่ ดินต่ อจากบิดา
มาเป็ นเหตุผลเพื่อให้ ได้ มาซึ่ งสิ ทธิ ในการเข้ าทาประโยชน์ ในที่ ดินพิพาทได้ !!!
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ เจตนารมณ์ของกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีวตั ถุประสงค์เพื่อจะ
ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยให้โอกาสกับเกษตรกรผูด้ อ้ ยโอกาสที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ทากิน หรื อมีที่ทากิน
ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ได้มีที่ดินทากินเป็ นของตนเอง ทั้งยังเป็ นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ทางเกษตรกรรมมากที่สุด
แต่หากปรากฏว่าผูย้ ื่นคาขอเข้าทาประโยชน์ในเขตปฏิ รูปที่ ดิน ไม่ใช่ ผูม้ ี คุณสมบัติตามที่ กฎหมายกาหนด สิ ทธิ ในการ
ครอบครองที่ดินดังกล่าวก็ยอ่ มต้องถูกเพิกถอนไปตามกฎหมายครับ !!!
(ผู้สนใจศึ กษารายละเอี ยดได้ จากคาพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. 198/2562 และสามารถสื บค้ น
บทความย้ อนหลังได้ ที่ www.admincourt.go.th เมนูวิชาการ เมนูย่อยอุทาหรณ์ จากคดีปกครอง)
ส่ วนที่ 3 รู้ ทนั การปฏิรูปทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
“การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” หมายความว่า การปรับปรุ งเกี่ยวกับสิ ทธิ และการถือครองในที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยูอ่ าศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนาที่ดินของรัฐ หรื อที่ดินที่รัฐจัดซื้ อหรื อ
เวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทาประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรื อมีที่ดินเกินสิ ทธิตามพระราชบัญญัติน้ ี เพื่อจัดให้แก่
เกษตรกรผูไ้ ม่มีที่ดินของตนเองหรื อเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชี พและสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้ อ
เช่าหรื อเข้าทาประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุ งทรัพยากรและปั จจัยการผลิต
ตลอดจนการผลิตและการจาหน่ายให้เกิดผลดียงิ่ ขึ้น
ส่วน “เกษตรกร” หมายความว่า ผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก และให้หมายความรวมถึงบุคคล
ผูย้ ากจนหรื อผูจ้ บการศึ กษาทางเกษตรกรรม หรื อผูเ้ ป็ นบุตรของเกษตรกร บรรดาซึ่ งไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็ นของ
ตนเองและประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก รวมถึงผูย้ ากจน ผูจ้ บการศึกษาทางเกษตรกรรม และบุตรโดย
ชอบด้วยกฎหมายของเกษตรกร ซึ่ งทั้งสามประเภทนี้ ตอ้ งไม่มีอาชีพอันมีรายได้ประจาเพียงพอแก่การยังชี พอยู่แล้ว ไม่มี
ที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็ นของตนเอง และประสงค์จะประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นหลัก ทั้งนี้ ตามมาตรา 4 แห่ งการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ประกอบมาตรา 3 แห่ งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเป็ น
เกษตรกร พ.ศ. 2535
------------------------------------------------------

