
 

 

ปที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน พฤษภาคม 2559   
   

 
 

 
 
 

 จากประกาศของจังหวัดเชียงใหม การใชมาตรการทางกฎหมายเอาผิดผูลักลอบเผา และหามไมใหเผาในที่
โลงทุกชนิด เพื่อปองกันปญหาหมอกควันไฟปา ทําใหคาฝุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานเปนอันตรายตอสุขภาพ มี

ผลตอสิ่งแวดลอม กระทบกับการทองเที่ยว และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ในระยะเวลา 60 วัน ที่ผานมา (ระหวาง
วันที่ 15 กุมภาพันธ – 15 เมษายน 2559) แตในขณะนี้จังหวัดเชียงใหมมีคาฝุนละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ทํา
ใหจังหวัดเชียงใหมสั่งการทุกอําเภอ และทุกทองถิ่น ใหมีการเฝาระวังและดูแลพื้นที่ของตนเองอีก 1 เดือน คือ ตั้งแต
วันที่ 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2559 โดยเฉพาะจุดเสี่ยงเกิดปญหาซ้ําซาก รวมทั้งพื้นทีความมั่นคงในเขต
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย  โดยเฉพาะอําเภอแมแจม พบปญหาเผาปามากที่สุด มีคาหมอกควัน หรือคา 
pm10 มากถึง 199 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ถือวามากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งหากพื้นที่ใดละเลยและมี
ปญหาจะมีผลตอการประเมินผลการทํางานดวย  องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  ไดดําเนินเฝาระวังไมใหเผา
ในที่โลงทุกชนิด  รวมทั้งไดประกาศขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  เรื่อง  การควบคุมควันไฟ  และฝุ
นละอองจากการเผา พ.ศ. 2550 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 เพื่อบังคับใช
พื้นที่ตําบลดอนแกวจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีใจความดังนี้ 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตนิี้ 
“การเผา” หมายความวา การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย หญาแหง ตนไม หรือสิ่งอื่นใด อันเปนเหตุใหเกิดควันไฟ 

ความรอน สิ่งมีพิษ เขมา เถา จนเปนเหตุทําใหเสื่อมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารส วนตําบลดอนแกว 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานท องถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจ าหน าที่   ตาม

ขอบัญญัตินี้ 
 ขอ ๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจดังตอไปนี้  

(๑) โฆษณา และประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลดอนแกวไดทราบถึงหนาที่ ตองปฏิบัติตาม
ขอบัญญัตินี้ 

 

งานกฎหมายและคดี สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

จังหวัดเชียงใหม ขยายระยะเวลา “ การงดเผาในที่โลง” 

 

               ขาวประชาสัมพันธ 

 

 



 
(๒) สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนขอบัญญัตินี้โดยเครงครัด 
(๓) ตักเตือนผูกระทําผิด  หรือสั่งใหผูกระทําผิดระงับและแกไข หรือขจัดสภาพรกรุงรัง  หรือความไม

เรียบรอยใหหมดไป 
(๔) รายงานการกระทําผิดของผู กระทําผิดซึ่งไมเชื่อฟง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ใหระงับหรือใหแกไข เพื่อ

ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการปรับตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๖ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินผูใด ปลอยปละละเลยใหตนไมหรือธัญญาพืชที่ตนปลูกไว หรือขึ้นเองใน
ที่ดินของตนใหเหี่ยวแหงมีสภาพรุงรัง หรือปลอยปละละเลยใหมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูล ฝอยในบริเวณที่ดินของตน 
ถาการปลอยปละละเลยนั้น มีสภาพที่อาจทําใหเปนการเสี่ยงที่จะกอเกิดเพลิงไหมรุกลามเปนบริเวณกวาง เจาของ
หรือผูครอบครองมีความผิดตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๗ หามมิใหผูใด เผาขยะ หญาแหง ตนไม หรือสิ่งอื่นใด ไมวาจะเปนการเผาในที่ดินของตน หรือที่ดิน 
หรือบริเวณทางสาธารณะ หรือปาไม ในประการที่ทําใหเกิดควันหรือฝุนละอองอันเปนอันตรายตอสุขภาพประชาชน 

ขอ ๘ หามมิใหผูใด ปรุงขาย หรือกระทําการจําหน ายสินคาที่ทําใหเกิดควันไฟหรือฝุนละอองบนถนน หรือ
ในสถานที่สาธารณะ ทั้งนี้อาจได รับยกเวนไดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที ่

ขอ ๙ หามมิใหผูใด  
(๑) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรอมื  ูลฝอยลงบนที่หรือทางสาธารณะ 

(๒) ปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่หรือทาง
สาธารณะ หรือในสถานที่ ที่อาจทําให เกิดเพลิงไหมรุกลามได 

ขอ ๑๐ หากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินไมปฏิบัติตามคําสั่ง  หรือคําแนะนําของพนักงานทองถิ่น  หรือ
พนักงานเจาหนาที่ ที่อาจจัดการตามอํานาจหน าที่ และองคการบริหารส วนตําบลดอนแกวมีความจําเปน เพื่อ
ปองกันมิใหมีการเผา การป องกันการลุกลามของไฟ หรือดําเนินการใด ๆ กับสภาพพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิด เพลิงไหม 
เชน แนวกันไฟ การตัดถาง การรื้อถอน เจ าของหรือผูครอบครองสถานที่นั้นตองเปนผูรับผิดชอบในภาระคาใชจาย
สําหรับการนั้น  

ขอ ๑๑ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตามขอ ๕ ตองระวาง
โทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 

ขอ ๑๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ ต ามขอ ๕ 
หรือฝาฝนความในขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๙ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท 
 ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนในตําบลดอนแกวทราบถึงการ
ปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเว นการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตามความจําเปน 
และความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในเขตตําบลดอนแกว 

ขอ ๑๕ ใหนายกองคการบริหารส วนตําบลดอนแกว รักษาการตามขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ การออก
คําสั่ง ขอบังคับ และประกาศเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
อุบล ยะไวทย 

ปลัดองคการบริหารส วนตําบลดอนแกว ปฏิบัติหนาที่แทน  
นายกองคการบริหารส วนตําบลดอนแกว  

 

 ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/070/36.PDF 
              http://news.sanook.com/1950514/ 
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ในพื้นที่ตําบลดอนแกว มีที่ดินที่มีเจาของ หรือที่ดินที่เจาของปลอยรกราง ทําใหเกิดปญหาตางๆ ไม
วาจะเปนดานสิ่งแวดลอม หรือปญหาสังคม อาทิ การเขามาใชที่ดินโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ  การบุกรุกที่ดิน
เพื่อทําประโยชนสวนตน ทําใหเกิดการฟองรองเรื่องปญหาที่ดิน  

ดังนั้น เรามาทําความรูจักเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ "ที่ดิน" กันดีกวา เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน มีอยู
หลายประเภทที่ควรรู และที่สําคัญที่ดิน นับวาเปนทรัพยสินที่มีคา มีราคา และมีประโยชนแกมวลมนุษยอยางยิ่ง 
เชน ใชเปนที่อยูอาศัย ใชในการเกษตรกรรม ใชในการอุตสาหกรรม ใชเปน  

หลักประกัน และอื่น ๆ นอกจากนี้ ที่ดินยังเปนเครื่องแสดงฐานะความเปนอยู ของแตละคนดวยเหตุ
นี้มนุษยจึงลวนพยายามใฝหา ใหไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินเปนของตนเอง แมปจจุบันที่ดินจะมีราคาแพงสักเพียงใดก็ตาม 
ก็จะพยายามทํางานใหไดมาเพื่อจะไดแลกซื้อที่ดิน เปนของตนเองสักแปลง  

แบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) 
           แบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)  คือใบแจงการครอบครองที่ดินเปนหลักฐานวาผูครอบครอง
เปนผูแจงวา ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู (แตปจจุบันไมมีการแจง ส.ค.๑ อีกแลว) ส.ค.๑ ไมใชหนังสือแสดงสิทธิ
ที่ดิน เพราะไมใชหลักฐานที่ทางราชการออกใหเพียงแตเปนการแจงการครอบครองที่ดินของราษฎรเทานั้น ดังนั้น
ตามกฎหมาย ที่ดินที่มี ส.ค.๑ จึงทําการโอนกันไดเพียงแตแสดงเจตนาสละ
การครอบครองและไมยึดถือพรอมสงมอบใหผูรับโอนไปเทานั้น ก็ถือวาเปน
การโอนกันโดยชอบแลว ผูมี ส .ค.๑ มีสิทธินํามาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) ได 2 กรณี คือ 
           กรณีที่ ๑ นํามาเปนหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินตาม
โครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ กรณีนี้ทางราชการจะเปนผู
ออกใหเปนทองที่ไป โดยจะมีการประกาศใหทราบกอนลวงหนา 
           กรณีที่ ๒ นํามาเปนหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน หรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) เฉพาะราย 
คือกรณีที่เจาของที่ดินมีความประสงคจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทําประโยชน ก็ใหไปยืนคําขอ ณ สํานักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยูเฉพาะการ
ออกโฉนดที่ดินนี้ จะออกไดในพื้นที่ที่ไดสรางระวางแผนที่สําหรับออกโฉนด
ที่ดินไวแลวเทานั้น 
 
 
 

 
 
 

                   ขาวกฎหมายชาวบาน 

มารูจักเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ "ที่ดิน" กันดีกวา 

 

 



 
ใบจอง (น.ส. ๒) 

           ใบจอง คือหนังสือที่ทางราชการออกใหเพื่อเปนการแสดงความยินยอมใหครอบครองทําประโยชน
ในที่ดินเปนการชั่วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออกใหแกราษฎร
ที่ทางราชการไดจัดที่ดินใหทํากินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ซึ่งทางราชการจะมีประกาศเปดโอกาสใหจับจอง
เปนคราว ๆ ในแตละทองที่และผูตองการจับจองควร
คอยฟงขาวของทางราชการ 
            ผูมีใบจองจะตองเริ่มทําประโยชนใน
ที่ดินใหแลวเสร็จภายใน ๖ เดือนตองทําประโยชนใน
ที่ดินใหแลวเสร็จภายใน ๓ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับใบจอง
และจะตองทําประโยชนใหไดอยางนอยรอยละ ๗๕ ของ
ที่ดินที่จัดให ที่ดินที่มีใบจองนี้จะโอนใหแกบุคคลอื่นไมได 
เวนแตจะตกทอดทางมรดก เมื่อทําประโยชนตามเงื่อนไขดังกลาวแลว ก็มีสิทธินําใบจองนั้นมาขอออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) หรือโฉนดที่ดินไดแตหนังสือรับรองการทําประโยชนหรือโฉนด
ที่ดินนั้นจะตองตกอยูในบังคับหามโอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด 
 

หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข) 
           หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. และ น.ส.๓ ข) หมายความวาหนังสือรับรองจาก
พนักงานเจาหนาที่วาไดทําประโยชนในที่ดินแลว  
                  
 
 
 
 
 
 

น.ส. ๓ ออกใหแกผูครอบครองที่ดินทั่ว ๆ ไป ในพื้นที่ที่ไมมีระวาง มีลักษณะเปนแผน
ที่รูปลอย ไมมีการกําหนดตําแหนงที่ดินแนนอน หรือออกในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ ซึ่งรัฐมนตรียังไมได
ประกาศยกเลิกอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหนาเขต นายอําเภอ หรือ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ (นายอําเภอทองที่เปนผูออก) 

น.ส. ๓ ก. ออกในทองที่ที่มีระวางรูปถายทางอากาศ โดยมีการกําหนดตําแหนงที่ดินใน
ระวางรูปถายทางอากาศ (นายอําเภอทองที่เปนผูออกให) 

 

 

 



 
 
น.ส. ๓ ข. ออกในทองที่ที่ไมมีระวางรูปถายทางอากาศ และรัฐมนตรีไดประกาศยกเลิก

อํานาจหนาที่ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายที่ดินของหัวหนาเขต นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอแลว (เจาพนักงานที่ดิน เปนผูออก) 

 
ใบไตสวน (น.ส. ๕) 
ใบไตสวน คือหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดินเปน

หนังสือแสดงใหทราบวาไดมีการสอบสวนสิทธิในที่ดินแลว สามารถจดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายที่ดินได ใบไตสวนไมใชหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ แตสามารถ
จดทะเบียนโอนใหกันได 
          ถาที่ดินมีใบไตสวนและมีหนังสือรับรองการทําประโยชนแสดงวาที่ดินนั้น
นายอําเภอไดรับรองการทําประโยชนแลว เมื่อจดทะเบียนโอนจะตองจดทะเบียน
ในหนังสือรับรองการทําประโยชนกอน แลวจึงมาจดแจงหลังใบไตสวน แตถาใบ
ไตสวนมีแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หรือไมมีหลักฐานที่ดินใด ๆ และ
เปนที่ดินที่นายอําเภอยังไมรับรองการทําประโยชน จะจดทะเบียนโอนกันไมได 
เวนแตเปนการจดทะเบียนโอนมรดก 
 

โฉนดที่ดิน (น.ส.4) 
โฉนดที่ดิน หรือ น .ส.4 คือหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์

ในที่ดิน ซึ่งออกใหตามประมวลกฎหมายที่ดินปจจุบัน นอกจากนี้ยัง
รวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่วา "ไดทําประโยชน
แลว" ซึ่งออกใหตามกฎหมายเกา แตก็ถือวามีกรรมสิทธิ์เชนกัน  ผูเปน
เจาของที่ดิน ถือวามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอยางสมบูรณ  เชน มีสิทธิใช
ประโยชนจากที่ดิน มีสิทธิจําหนาย มีสิทธิขัดขวางไมใหผูใดเขามา
เกี่ยวของกับทรัพยสินโดยมิชอบดวยกฎหมาย  

ประโยชนของโฉนดที่ดิน 
           1. ทําใหผูครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย ไดมี
หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินยึดถือไวเปนหลักฐาน 
           2. ทําใหเกิดความมั่นคงในหลักกรรมสิทธิ์แกผูเปน
เจาของที่ดิน 
           3. ใชเปนหลักฐานในการพิสูจนสิทธิในที่ดินของตนทั้ง
ตอรัฐและในระหวางเอกชนดวยกัน 
           4. ทําใหรูตําแหนงแหลงที่ตั้ง ตลอดจนขอบเขตและ
จํานวนเนื้อที่ของที่ดินแตละแปลงไดถูกตองทําใหสามารถปองกันการบุก

รุกขยายเขตครอบครองเขาไปในที่ดินของรัฐ ซึ่งเปนที่รกรางวางเปลา ที่สงวนหวงหาม ที่สาธารณประโยชน และ
ที่ดินที่ทางราชการไดกันไวเปนเขตปาไม 
           5. ทําใหสามารถระงับการทะเลาะวิวาท การโตแยง หรือแยงสิทธิในที่ดินหรือการรุกล้ําแนวเขต
ที่ดินซึ่งกันและกัน 
 

 
 

 



 
           6. ทําใหปจจัยพื้นฐานในการผลิตทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและมีผลเปนการลดตนทุนการผลิต
ดวย 
           7. ทําใหเกิดความรักและความหวงแหนที่ดินของตน มีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงและพัฒนาที่ดินของ
ตนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
           8. ใชเปนหลักฐานแสดงทุนทรัพยหรือหลักประกันในการขอสินเชื่อ และกูยืมเงินเพื่อนํามาใชเปน
ทุนในการเพิ่มกําลังการผลิตและรายไดเพื่อยกฐานะความเปนอยูใหสูงขึ้น 
            9. ใชเปนหลักทรัพยในการค้ําประกันบุคคลเขาทํางาน ประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยตอพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ฯลฯ  
           10. การตรวจสอบหลักฐานสําหรับที่ดิน สําหรับที่ดินที่เปนโฉนดกระทําไดโดยสะดวกรวดเร็วเปน
ประโยชนแกบุคคลที่ประสงคจะจําหนาย จาย โอน เนื่องจากการโอนที่ดินที่มีโฉนดที่ดินไมตองประกาศ เวนแต
มรดก 

            11. การทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือมีหนังสือรับรองการทําประโยชน 
           12. การทํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เชน การนําที่ดินไปซื้อขาย ยกให แลกเปลี่ยน 
จํานอง ขายฝาก ฯลฯ จะตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู  
           13. การทํานิติกรรมเกี่ยวกับทีดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. น.ส.๓ ข) 
จะตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงานที่ดินอําเภอที่ที่ดินตั้งอยู การทํานิติกรรมนั้น จึงจะมีผล
ตามกฎหมาย เวนแตไดยกเลิกอํานาจนายอําเภอเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จะตองไปจดทะเบียน ณ 
สํานักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู 

 
 
 

คําเตือน / ขอควรระวัง 
 
 

เอกสารสําคัญทั้งหมดนี้แมจะแสดงถึงการเปนผูมีสิทธิดีกวาบุคคลอื่นแลวก็ตาม ถาหากทานปลอย
ที่ดินใหเปนที่รกรางวางเปลาไมทําประโยชนในที่ดิน กลาวคือ ถาเปนที่ดินที่โฉนดที่ดิน ปลอยทิ้งไวนานเกิน 10 ป 
และที่ดินมีหนังสือรับรองการทําประโยชน ปลอยทิ้งไวนานเกิน ๕ ปติดตอกัน ที่ดินดังกลาวจะตองตกเปนของรัฐตาม
กฎหมาย หรือถาหากปลอยใหบุคคลอื่นครอบครองโดยสงบเปดเผย โดยมีเจตนาเอาเปนเจาของโดยทานไมเขา
ขัดขวาง สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเปนเวลา ๑๐ ปติดตอกันบุคคลที่เขาครอบครองนั้นก็จะมีสิทธิไปดําเนินคดีทาง
ศาล เพื่อใหศาลมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได และที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. น.ส.๓ ข) ใชเวลาแยงการครอบครองเพียง ๑ ปเทานั้น ทานก็จะเสียสิทธิ ดังนั้น
เมื่อที่ดินของทานมีเอกสารสําคัญดังกลาวอยูแลว ก็ควรทําประโยชนและดูแลรักษาใหเกิดประโยชนสูงสุด ที่ดินก็จะ
เปนของทาน และเปนมรดกที่มีคาใหแกทายาทของทานตอไป 
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