กรมท่ด
ี ินชี ้แจงขอเท็จจริงกรณี ขอกลาวหาภาครัฐเพิก
ถอนสิทธิท่อ
ี ยูประชาชนเพื่อเอือ
้ นายทุนทําเหมืองแร
ในพน
ื ้ ที่จังหวัดนครราชสีมา

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เปิ ดเผยวา ตามที่ปรากฏเป็ นขอความเผยแพรในส่ อ
ื social media วา ชาว
บานในอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ถูกภาครัฐอางวาที่พักอาศัยของตนเป็ นที่ดินสาธารณประโยชน แมวา
จะมีเอกสารสิทธิเดิมแตถูกเพิกถอนในเวลาตอมา ทําใหกลายเป็ นผูบุกรุกที่ดินตนเองและถูกดําเนินคดีมาแลว แมวา
จะมีการย่ น
ื เรื่องรองขอความเป็ นธรรมไปทุกหนวยงานรัฐตงั ้ แตปี พ.ศ. 2555 แตถูกเพิกเฉย และยังมีการกลาวอาง
วาขอเท็จจริงที่อยูเบื้องหลังเหตุการณนี้ คือ ใตผืนดินที่ชาวบานกลุมนี้อยูอาศัย มีแรโปแตซมหาศาลสะสมอยู นํ ามา
ซึ่งความตองการของกลุมนายทุนที่ตองการใชพ้ น
ื ที่แหงนี้สํารวจและประกอบกิจการเหมืองแร โดยมีคําขออาชญา
บัตรพิเศษสํารวจและทําเหมืองแรที่มีโปแตซทับซอนกันอยู 1.2 หมื่นไร นัน
้
กรมที่ดินขอเรียนชแ
ี้ จงวา ที่สาธารณประโยชนตามที่ปรากฏขอความในส่ อ
ื social media ดังกลาว เป็ นที่
สาธารณประโยชนแปลง “วะชองโค” ซึ่งไดสงวนหวงหามไวมาเป็ นเวลากวา 100 ปี  เพื่อใชเป็ นที่ทําเลเลีย
้ งสัตวและ
เก็บผักหักฟืนของประชาชนหลายหมูบาน และไดข้ น
ึ ทะเบียนเป็ นที่สาธารณประโยชน แปลงที่ 10 เนื้อที่ 1,368 ไร
ตัง้ อยูในพ้ น
ื ที่ หมูที่ 3 และหมูที่ 4 ตําบลกุดพิมาน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2
517 และ ไดดําเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ 23189 เนื้อที่ประมาณ 1,329 ไรเศษ เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2528 ซึ่งกรมที่ดินไดดําเนินการแกไขปัญหาขอรองเรียนของกลุมชาวบานที่รองเรียนขอความเป็ นธรรมมา
โดยลําดับ ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 กลุมชาวบานไดนําหลักฐานใบรับแจงความประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 27
ตรี แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ยื่นขอออกโฉนดที่ดิน แตกํานันและนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดพิมานคัดคาน
การรังวัด โดยแจงวาเป็ นที่สาธารณประโยชนแปลง “วะชองโค” และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาดาน
ขุดทด ไดยกเลิกคําขอพรอมแจงสิทธิการอุทธรณคําสัง่ ดังกลาว เป็ นเหตุใหมีการฟองคดีตอศาล ดังนี้
1.1.1 วันที่ 27 กันยายน 2555 กลุมราษฎร ไดย่ น
ื ฟองคดีปกครอง ตอศาลปกครองนครราชสีมา รวม 7 คดี ขอให
ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสัง่ ของเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาดานขุนทด ซึ่งสงั ่ ยกเลิกคําขอออก
โฉนดที่ดินของผูฟอง และขอใหศาลสงั ่ ใหออกโฉนดที่ดินใหผูฟองคดีพรอมทงั ้ ขอใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง เลขที่ 23189 ในสวนที่ออกทับที่ดินของผูฟอง ซึ่งศาลมีคําสัง่ รวมคดีเขาดวยกัน และพิพากษายกฟอง ผูฟอง
คดีไมอุทธรณ คดีจึงถึงที่สุด

1.1.2 วันที่ 19 มีนาคม 2555 กลุมราษฎร รวม 23 คน เป็ นโจทกย่ น
ื ฟองคดีแพงกรมที่ดินเป็ นจําเลยตอศาลจังหวัด
สีคว
ิ้  ขอใหเพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงแปลงดังกลาว ศาลพิพากษายกฟอง โจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณ
พิพากษายืน โจทกฎีกา ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
1.1.3 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 องคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน แจงความรองทุกขใหดําเนินคดีอาญาตอกลุม
ราษฎรที่บุกรุกที่สาธารณประโยชนแปลง “วะชองโค” พนักงานอัยการจังหวัดสีคว
ิ้  เป็ นโจทกย่ น
ื ฟองกลุมราษฎรรวม
17 ราย เรื่อง ทําใหเสียทรัพย ความผิดตอประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีบุกรุกยึดถือครอบครองและทําประโยชนในที่
สาธารณะ ศาลจังหวัดสีคว
ิ้ พิพากษาวาจําเลยมีความผิดตารมประมวลกฎหมายที่ดิน พิพากษาจําคุกจําเลยและสงั ่ ให
จําเลยและบริวารออกไปจากที่ดิน มีจําเลยซ่ งึ เป็ นราษฎร 1 ราย ยื่นอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษายืน จําเลยฎีกา
ศาลฎีกาพิพากษายืน
2. กรณีที่กลาวอางวา มีกลุมนายทุนย่ น
ื คําขอทําเหมืองแรโปแตซทับซอนที่ดินดังกลาว นัน
้  จังหวัดนครราชสีมา
ตรวจสอบเบื้องตนปรากฏวา กระทรวงอุตสาหกรรมไดออกประทานบัตรการทําเหมืองแรโปแตซ ใหแกบริษท
ั  ไทยคา
ลี จํากัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ในพ้ น
ื ที่ตําบลหนองไทร ตําบลหนองบัวตะเดียด และตําบลโนนเมืองพัฒนา
อําเภอดา นขน
ุ ท
 ด จังหวัดน
 ครราชสม
ี า รวมเนื้อที่ 9,000 ไร โดยเขตประทานบต
ั รอยห
ู า งจากพ้ น
ื ทีส
่ าธารณประโยชน
แปลง “วะชองโค” ตําบลกุดพิมาน ประมาณ 7 กิโลเมตร จึงเป็ นพ้ น
ื ที่ที่ไมมีความเกี่ยวของกับพ้ น
ื ที่ที่รองเรียน
อธิบดีกรมที่ดินกลาวเพิ่มเติมวา กรมที่ดินไดสงผูตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่เพื่อทําความ
เขาใจกับผูรองแลว

