
ตาราง แสดงผลการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอ กสม. ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามผลการด าเนินการานสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม         

ประเภท สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิและเสรีภาพอื่น ๆ  จ านวน ๒๐ ฉบับ 

ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม   
๑ รายงานฯ ที่  ๑๘/๒๕๔๖ เรื่อง สิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม ต ารวจชุดปฏิบัติการ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข่มขู่บังคับและท าร้ายร่างกาย 

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติสอบสวนข้อเท็จจริง 
จากการสอบสวนข้อเท็จจริง ไม่พบพยานหลักฐานว่าผู้ถูกร้อง
กระท าความผิด 

กสม. ชุดที่ ๑ ต่อเนื่องชุดที่ ๒ มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณี
ที่รัฐบาลด าเนินนโยบายประกาศสงครามต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติดจ านวนมาก จึงได้จัดท ารายงานผลการพิจารณา
ที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (รวม 
๑๐๓ ค าร้อง) โดยมขี้อเสนอแนะเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
(๑) คืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัว อาทิ 
การท าความจริงให้ปรากฏ การเยียวยาความเสียหาย  
(๒) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
(๓) การพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการ
กระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(๔) สร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและ
ระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
 

โดย ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ สรุปผลได้ดังนี้  
(๑) จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ เสียหายตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว 

(๒) ปรับปรุง พรบ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และ

๒ รายงานฯ ที่  ๓๘/๒๕๔๖ เรื่อง สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม กรณีไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด  

ให้กองต ารวจรถไฟและกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
น าความเห็นของคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๓ 
ไปประกอบการพิจารณาในการด าเนินการทางวินัยกับผู้ถูกร้อง 

๓ รายงานฯ ที่  ๔๑/๒๕๔๖ เรื่อง สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด  

ให้รัฐบาลและส านักงานต ารวจแห่งชาติชดใช้และเยียวยา
ให้แก่ทายาทของผู้ตาย 
 

๔ รายงาน ฯ ที่ ๔๒/๒๕๔๖ เรื่อง สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด  

ให้รัฐบาลและส านักงานต ารวจแห่งชาติชดใช้และเยียวยา 
ให้แก่ทายาทของผู้ตาย 



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้พนักงานสอบสวนมี

หน้าที่แจ้งให้ผู้เสียหายหรือทายาททราบถึงสิทธิการได้รับ

ค่าตอบแทน การกระจายอ านาจอนุมัติค่าตอบแทน ค่าทดแทน 

หรือค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะอนุกรรมการ

รวมทั้งการตราประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมาตรา ๘๒ 

ก าหนดให้ขยายเวลาการขอรับคืนทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏตัว

เจ้าของ ซ่ึงไดย้ึดหรืออายัดไว้ จากเดิม ๒ ปี เป็น ๕ ป ี
 

(๓) ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ อนุมัติหลักการ
ร่าง พรบ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่
จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... เพ่ือขยายการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาและจ าเลยในชั้นสอบสวน และขยาย
ระยะเวลายื่นค าขอเงินค่าตอบแทนทั้ งของผู้ เสี ยหาย 
ผู้ต้องหา และจ าเลย จาก ๑ ปี เป็น ๒ ปี ขณะนี้อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
 

(๔) รัฐบาลไทยได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ และอยู่ระหว่างเสนอ ครม. 
พิจารณาให้สัตยาบัน อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาฯ ข้อ ๑๘ 
ก าหนดหลักการว่า รัฐซึ่งได้ลงนามในสนธิสัญญาโดยยังมิได้
ให้สัตยาบัน ย่อมต้องผูกพันที่จะละเว้นกระท าการใด อัน
เป็นการท าลายวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของสนธิสัญญา 



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

ส่วนการอนุวัติการกฎหมายภายในประเทศ นั้น ปัจจุบันร่าง 

พรบ. ป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระท าให้

บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....” อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา  

รัฐ ได้ด า เนิ นนโยบายในทางบริหารและกฎหมาย มี
ความก้ าวหน้ าตามที่  กสม. ได้แนะน า ในส่วนที่ เป็ น
สาระส าคัญแล้ว  
 

เนื่องจากรายงานฯ นี้ เป็นกรณีด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
๒๕๔๒ ม. ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มี
เนื้อหาบัญญัติไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐ ประกอบกับ
หน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรการแล้ว  

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) ประกอบ ข้อ ๒๗ 

๕ รายงาน ฯ ที่ ๒๐/๒๕๔๖ เรื่อง เสรีภาพ
ในการชุมนุม กรณีการปราบปรามและ
การท าร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านโครงการ
ท่อส่งก๊าซไทย – มาเลเซีย 

ให้รัฐบาลแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ถูกกระท าละเมิด
สิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจและผู้บังคับบัญชา  
 

ชาวบ้านได้ยื่นฟ้อง ผบ.ตร. กับพวก ต่อมาศาลฎีกาพิพากษา  
ยกฟ้อง  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๓) 

๖ รายงานฯ ที่  ๑๗/๒๕๔๖ เรื่อง สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่หน่วย
อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงใช้อาวุธปืน
ยิงนายบุญฤทธิ์ ชาญณรงค์  

ให้กรมอุทยานแห่งชาติแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพ่ือสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย  

กรมอุทยานฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และได้ดูแล
ทายาทของผู้ตาย โดยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามประเพณี 
รวมทั้งรับบุตรเข้าท างาน ประกอบกับกรณีตามค าร้องเป็น
ประเด็นพิพาทในศาลแล้ว  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) และ (๓) 



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

๗ ร าย ง าน ฯ  ที่  ๑ ๙ /๒ ๕ ๔ ๖  สิ ท ธิ ใน
กระบวนการยุติธรรม เรื่อง พนักงาน
สอบสวนถู กร้อ งเรียนว่ าละเมิ ดสิท ธิ
มนุษยชนของผู้ต้องหา  

ให้สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพางน ากรณีนี้เป็นตัวอย่างเพ่ือ
การเรียนรู้ร่วมกัน  
 

สตช. แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดก าชับและกวดขันพนักงาน
สอบสวนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจตามหลัก
สิทธิมนุษยชนที่ กสม. จัดท าและเผยแพร่ทาง www.nhrc.or.th 
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑)  

๘ รายงาน ฯ ที่ ๑๑๔/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิใน
กระบวนการยุติรรม กรณีการค้นโดยไม่มี
หมายค้น  

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการสอบสวนและลงโทษ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ  

 

สภ เมืองตราด แจ้งว่า ต ารวจชุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอ านาจ
สั่งการของต ารวจภูธรเมืองตราด ขอให้มีหนังสือแจ้งโดยตรง  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๒) 

๙ รายงานฯ ที่ ๑๑๕/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม กรณีการค้นโดยไม่มี
หมายค้น  
 

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการสอบสวนและลงโทษ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ  
 

สภ เมืองตราด แจ้งว่า ต ารวจชุดปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอ านาจ
สั่งการของต ารวจภูธรเมืองตราด ขอให้มีหนังสือถึงแจ้ง
โดยตรง  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๒) 

๑๐ รายงานฯ ที่ ๑๙๕/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม สิทธิในชีวิตและ
ร่างกาย กรณีการเสียชีวิตของนายส าเนา 
ศรีสงคราม  

ให้ชดใช้ค่าทดแทนอันเนื่องจากการเสียชีวิตให้แก่ทายาท   
ของผู้ตาย  

เจ้าหน้าที่ต ารวจได้จับกุมคนร้ายมาด าเนินคดี และต่อมา
ศาลได้มีค าพิพากษาประหารชีวิต โดยไม่มีประเด็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) และ (๓) 

๑๑ รายงาน ฯ ที่ ๔๕๓/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม กรณีถูกท าร้ายให้บอก
รหัสบัตรเอทีเอ็มจนสูญเสียเงินในบัญชีเงินฝาก 

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติสอบสวนและลงโทษเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ยึดอายัดทรัพย์โดยมิชอบ  

พรบ. กสม. ๒๕๔๒ ม. ๓๐ ซึ่งสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้ง   
ไม่มีเนื้อหาบัญญัติไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ ข้อ ๒๗ 

http://www.nhrc.or.th/


ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

๑๒ รายงาน ฯ ที่ ๔๕๙/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม กรณีถูกเจ้าหน้าที่
ต ารวจท าร้ายร่างกาย  

ให้รัฐบาลแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติท าการสอบสวน 
 

พรบ. กสม. ๒๕๔๒ ม. ๓๐ สิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มี
เนื้อหาบัญญัติไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๗ 

๑๓ รายงาน ฯ ที่  ๓๖๙/๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิ
ส่ วนบุ คคลและสิทธิ ในกระบวนการ
ยุติธรรม กรณีถูกด าเนินคดีในข้อหาวาง
ระเบิดห้าง  

ให้พนักงานสอบสวนเร่งสรุปส านวนคดีที่ ผู้ ร้องตกเป็น
ผู้ต้องหา 
  

พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวนคดีดังกล่าวแล้ว     
แต่พยานหลักฐานไม่เพียงพอ จึงสั่งไม่ฟ้อง  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๑๔ รายงาน ฯ ที่ ๔๕๑/๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม กรณีถูกเจ้าหน้าที่
ด าเนินการโดยมิชอบ  

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าชับให้เจ้าหน้าที่ใช้กริยาวาจา
กับราษฎรอย่างนุ่มนวล  

สตช. แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดก าชับและกวดขันพนักงาน
สอบสวนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจตามหลัก
สิทธิมนุษยชนที่ กสม. จัดท าและเผยแพร่ทาง www.nhrc.or.th  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๑๕ รายงานฯ ที่ ๓๓๓/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม กรณีการเสียชีวิตของ
นายชาญชัย พร้อมธงชัย และการบาดเจ็บ
สาหัสของนายซอหนั่นต๊ะ หรือสม หอมอ่อน 
ในระหว่างถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ทหาร  
 
 
 
 

ให้รัฐบาลชดใช้ความเสียหายและเยียวยา อันเนื่องจากการ
เสียชีวิตให้แก่ทายาทของผู้ตาย 
 

ทายาทผู้ตายฟ้องกระทรวงกลาโหม และกองทัพบกต่อศาล
ยุติธรรม ประกอบกับ พรบ. กสม. ๒๕๔๒ ม. ๓๐ สิ้นผลใช้
บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีเนื้อหาบัญญัติไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๓) ประกอบ ข้อ ๒๗ 



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

สิทธิอ่ืน ๆ จ านวน ๕ ฉบับ 
๑๖ 

 
รายงานฯ ที่ ๓/๒๕๔๖ เรื่อง เสรีภาพการ
แสดงความคิ ดเห็ น กรณี มหาวิทยาลั ย 
เชียงใหม่กระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ต่อนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์  

ให้กระทรวงมหาดไทยและทบวงมหาวิทยาลัย มีหนังสือ
ยกเลิกหนังสือที่ห้ามมิให้เชิญเป็นวิทยากร 
 
 

เวลาได้ล่วงเลยมากเกือบ ๒๐ ปีแล้ว การติดตามผล
ด าเนินการน่าจะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป 
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔) 

๑๗ รายงานฯ ที่  ๘/๒๕๔๗ เรื่อง สิทธิส่วน
บุคคล กรณีรายการคนค้นฅนเผยแพร่ภาพ
ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

การผลิตรายการต้องให้ความส าคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน 
โดยมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพรายการทีจ่ะออกอากาศ  

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กสทช. ซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลสื่อแล้ว 
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๑๘ รายงานฯ ที่ ๑๑๗/๒๕๕๐ เรื่อง เสรีภาพ
ในการเดินทาง สิทธิ ในกระบวนการ
ยุติธรรม กรณีการออกหมายจับ  

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการ
ยับยั้งการออกหรือต่ออายุหนังสือเดินทาง  

ผู้ร้องได้เสียชีวิตแล้ว มาตรการที่ก าหนดไว้จึงไม่มีประโยชน์
อีกต่อไป 
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔) 

๑๙ รายงานฯ ที่ ๒๘๖/๒๕๕๑ เรื่อง เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น กรณีถูกข่มขู่
คุกคามในการแสดงความคิดเห็นคัดค้าน     
ร่าง พรบ. มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ      
พ.ศ. ....  

มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ควรส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและการมี    
ส่วนร่วมในการบริหารสถาบัน      

พรบ. มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พรบ. สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว 
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔) 

๒๐ รายงานฯ ที่ ๒๙๐/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม กรณีไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา  

ให้กองทัพบกตรวจสอบ แก้ไขเยียวยามิให้เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวอีก  
 

ระยะเวลาได้ล่วงเลยมากว่า ๑๓ ปีแล้ว การติดตามไม่เป็น
ประโยชน์อีกต่อไป  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔) 



ตาราง แสดงผลการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอ กสม. ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามผลการด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ประเภท สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) ประเด็น สิทธิชุมชน สิทธิในที่ดินและทรัพย์สิน สิทธิแรงงาน และสิทธิอื่นๆ  จ านวน ๗๕ ฉบับ 

ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

 สิทธิชุมชน   จ านวน ๒๘ ฉบับ   
๑ รายงาน ฯ ที่ ๑๐/๒๕๔๗ เรื่อง สิทธิชุมชน การ

ก าหนดพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณจังหวัดภูเก็ต  

ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ควรให้จัดท าประชาพิจารณ์ก่อน
ออกกฎกระทรวง และต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ  
  

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕ สผ. ได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นร่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เพ่ือน ามาใช้ทดแทนกฎกระทรวงปี ๒๕๖๐ 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑)  

๒ รายงาน ฯ ที่ ๑๕/๒๕๔๗ เรื่อง สิทธิชุมชนในการ
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการ
ใช้ป ระโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ให้ อ.ปราณบุรี ก ากับดูแลให้ อบต. ปากน้ าปราณ 
ทบทวนการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
หาดนเรศวรใหม่ โดยให้ชุมชนประมงเรือเล็กมีส่วนร่วม      
 

มีการฟ้องร้องด าเนินคดีในศาล ระหว่างชาวบ้าน และ อบต. 
ซ่ึงเป็นประเด็นเดียวกันกับค าร้อง  
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๓) 

๓ รายงาน ฯ ที่ ๒๐/๒๕๔๗ เรื่อง สิทธิชุมชน ใน
การมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ให้กรมที่ดินพิสูจน์สิทธิที่ดินที่แบ่งแยกมาจากแปลง
พิพาท และสอบสวนหาผู้ร่วมกระท าผิด 
ให้กรมการปกครองตรวจสอบจ านวนเนื้อที่ของที่ดิน
สาธารณประโยชน์โคกชายทะเล 

กรมที่ดินมอบหมายให้ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาจะนะ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และกรมการปกครอง
ได้เร่งรัดให้จังหวัดสงขลาด าเนินการตรวจสอบเนื้อที่ที่ดิน
แล้ว เป็นกรณีท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรการแล้ว 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๔ รายงานฯ ที่ ๘๔/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
การขุดปะการังเพ่ือสร้างท่ าเทียบเรือยอร์ช    

ให้ สผ. ด าเนินคดีกับผู้ให้ความเห็นชอบการก่อสร้าง  
สิ่งล่วงล้ าล าน้ า และผู้อนุญาตให้ด าเนินโครงการ 

สผ. แจ้งว่า ไม่มีอ านาจด าเนินคดีผู้ ให้ความเห็นชอบการ
ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าน้ า และผู้อนุญาตให้ด าเนินการโครงการ  



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

บ้านอ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๒) 

๕ รายงาน ฯ ที่ ๙๖/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
ก ารดู ดท ราย ใน พ้ื น ที่ บ้ านผึ้ ง  ต .หน องแค           
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  

ให้ยกเลิกการให้อนุญาตดูดทรายในบริเวณพ้ืนที่พิพาท  กรมที่ดินได้ร่วมกับ อ.ราษีไศล จัดประชุมร่วมกับราษฎรใน
พ้ืนที่ และได้ให้ผู้ประกอบการหยุดการดูดทราย และยุติ
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๖ รายงาน ฯ ที่  ๒๖๗/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิชุมชน 
กรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองซา ใน
พ้ืนที่ ต. บางดี อ. ห้วยยอด จ. ตรัง และ ต. บ้าน
นิคม อ. บางขัน จ. นครศรีธรรมราช 

ให้กรมชลประทานยุติโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
คลองซา  
 
 

ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ าคลองซายังไม่ได้ด าเนินการ
ก่อสร้าง แต่ก็มิได้ยกเลิกโครงการ กรณีไม่ต้องด้วยเหตุยุติ
การติดตาม ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) – (๔)  
 

จึงเห็นควรยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการ
ติดตามฯ ข้อ ๒๒ วรรคสาม 

๗ รายงานฯ ที่ ๒๗๒/๒๔๕๐ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
การท าสวนส้มในพ้ืนที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าสาธารณะของชาวบ้าน 

ให้  อ . เชี ย งด าว  ด า เนิ น ค ดี กั บ ผู้ บุ ก รุ ก ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์แปลงพิพาท  

เทศบาลเมืองนะแจ้งว่าได้แก้ไขปัญหาการบุกรุกแล้ว  
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๘ รายงานฯ ที่ ๓๑๙/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
โครงการจั ดการน้ า เสี ย เขตควบคุมมล พิษ          
จ.สมุทรปราการ  

ให้รัฐบาลยกเลิกโครงการจัดการน้ าเสียเขตควบคุม
มลพิษ จ. สมุทรปราการโดยทันที 
       
 

โครงการนี้ เป็นข้อพิพาทในศาล ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดี
อนุญาโตตุลาการ และคดีปกครอง 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๓) 

๙ รายงาน ฯ ที่  ๓๕๐/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิชุมชน 
กรณีการคัดค้านการอนุญาตให้เอกชนเช่าท า  
สวนป่า ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่      

ให้กรมป่าไม้ระงับการต่อใบอนุญาตให้บริษัทเอกชน
เข้าไปท าประโยชน์ ในที่ พิพาทแปลงสัมปทานที่
ใบอนุญาตหมดอายุ  

หน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรการแล้ว 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์    ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 
๑๐ รายงานฯ ที่ ๑๓๖/๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี

การดูดทรายแม่น้ ากก  
ให้ จ. เชียงรายตรวจสอบการอนุญาตให้เป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและเงื่อนไขการ
อนุญาตอย่างเคร่งครัด  
(เหตุเดือดร้อนจากกรณีการดูดทราย ได้รับการแก้ไขแล้ว และมีการ
ประชุมก าหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน ๑ ปี กรณีนี้ 
เหตุเกิดตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ การติดตามจึงไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป 
      

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔)  

๑๑ รายงาน ฯ ที่  ๒๔๗/๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิชุมชน 
กรณีชุมชนอูรักลาโว้ย บ้านแหลมตุ๊กแก (เกาะสิ
เหร่) ม.๔ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

ให้กรมที่ดินตรวจสอบโดยอาศัยภาพถ่ายทางอากาศ 
เพ่ือเพิกถอนโฉนดที่ดินพ้ืนที่  

เจ้าของโฉนดที่ดินได้ฟ้องขับไล่ชาวอูรักลาโว้ยในพ้ืนที่
ดังกล่าว ต่อมาศาลฎีกาได้มีค าพิพากษายกฟ้อง  โดยเห็นว่า
โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต  
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๓) 

๑๒ รายงานฯ ที่ ๓๘๓/๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญกีฬา (มารี
น่า) บริเวณอ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

ให้กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวียุติโครงการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญกีฬา (มารีน่า)      
 

ท่าเทียบเรือส าราญกีฬา (มารีน่า) สร้างเสร็จตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ 
และเปิดใช้แล้ว การติดตามผลด าเนินการย่อมไม่ เป็น
ประโยชน์อีกต่อไป 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔)  

๑๓ รายงานฯ ที่ ๓๘๕/๒๔๕๑ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
โครงการโรงงานถลุงแร่เหล็ก ในพ้ืนที่  ต.ธาตุ      
อ.เชียงคาน จ.เลย  

ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย พิจารณาไม่
อนุญาตให้บริษัทเอกชนประกอบกิจการโรงงานถลุงแร่
เหล็กในพื้นที่พิพาท 

หน่วยงานไม่อนุญาตให้บริษัทผู้ถูกร้องประกอบกิจการ และ   
ผู้ถูกร้องไม่ได้ประกอบกิจการอีกนับแต่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
เมื่อปี  ๒๕๕๘ เป็นกรณีที่หน่วยงานได้ด าเนินการตาม
มาตรการแล้ว 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

๑๔ 
ม.๓๐ 

รายงานฯ ที่ ๓/๒๕๔๕ เรื่อง สิทธิชุมชน ชมรม
อนุรักษ์สตึก ร้องเรียนสะพานข้ามแม่สตึก 

ในอนาคต ก่อนการกระท าใด ๆ ให้กรมทางหลวงได้
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๗ 

๑๕ รายงาน ฯ ที่ ๑๔/๒๕๔๘ เรื่อง สิทธิชุมชน สิทธิ
ของบุคคลในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณี
ที่ดิน จ. กระบี ่

ให้ สตช. ออกระเบียบปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
การจับกุมผู้ชุมนุมซึ่งชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ       
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 

พรบ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว โดย
กฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้อ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รัฐไว้แล้ว 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) ประกอบ ข้อ ๒๗ 

๑๖ รายงาน ฯ ที่ ๔๒/๒๕๔๙ เรื่อง สิทธิชุมชน การ
ละเมิดสิทธิบุคคลในการครอบครองที่ดิน กรณี
นางละม่อม อุ้มรัมย์  และราษฎรบ้านโคกขาม    
ต.เมืองยาง อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์ 
 

ให้กรมที่ดินยกเลิกค าสั่งที่ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิของ
ผู้ร้อง  
 

ศาลฎีกาพิพากษาว่าที่ดินเป็นของผู้ร้อง แต่ต่อมากรมที่ดิน
เพิกถอนเอกสารสิทธิผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลปกครอง
ชั้นต้น แต่ยื่นเกินระยะเวลาที่ก าหนด ศาลจึงสั่งจ าหน่ายคดี 
และศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๓) ประกอบ ข้อ ๒๗     

๑๗ รายงาน ฯ ที่ ๕๗/๒๕๔๙ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
เจ้าหน้าที่ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงทับ
ซ้อนที่ดินท ากิน  

ให้จังหวัดสุรินทร์สอบสวนที่ตั้งท าเลเลี้ยงสัตว์โครอย
สาธารณประโยชน์ ตามหลักฐานการขึ้นทะเบียนปี 
พ.ศ. ๒๔๖๘ 
 

หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการของ กสม. แต่อ าเภอ
คัดค้าน ต่อมาได้มีการอ่านการแปลและตีความภาพถ่ายทาง
อากาศ ไม่พบร่องรอยการท าประโยชน์ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะออกเอกสารสิทธิได้ ซึ่ง กบร. จังหวัดเห็นชอบ 
  

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) (๒) ประกอบ ข้อ ๒๗ 

๑๘ รายงาน ฯ ที่ ๖๐/๒๕๔๙ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี 
อ.อ.ป. ไถและเผาป่าธรรมชาติในพ้ืนที่สวนป่า
ห้วยน้ าขาว จ.กระบี่  

ให้กรมป่าไม้เพิกถอนการอนุญาตการปลูกสร้างสวนป่า
ของ ออป.  
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๗ 

๑๙ รายงานฯ ที่ ๓๓/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
การประกาศขยายเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทับซ้อนที่ดินประชาชน 

ให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติด าเนินการแก้ไข 
แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด 
 

มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิการ
ครอบครอง แต่ไม่มีความคืบหน้า  
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(ค าร้องที่ ๑๕๕/๒๕๔๘)  รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๗ 

๒๐ รายงานฯ ที่ ๗๓/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
ราษฎรขอประทานบัตรระเบิดและย่อยหิน       
ใน พ้ื น ที่  ต .ห น อ งกุ ง แ ก้ ว  อ .ศ รี บุ ญ เรื อ ง            
จ.หนองบัวล าภู (ค าร้องที่ ๘๑๔/๒๕๔๖) 

ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ งดการ
พิจารณาค าขอประทานบัตรที่พิพาท รวมทั้งในเขต    
ต.หนองกุงแก้ว ทั้งหมด 

 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๗ 

๒๑ รายงาน ฯ ที่ ๙๗/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิชุมชม กรณี
คัดค้านการระเบิดและย่อยหินและการก่อสร้าง
ถนนเพ่ือล าเลียงหินในพ้ืนนที่บ้านซ าม่วง ต.ผา
สามยอด กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย (ค าร้องที่ ๘๑๕/
๒๕๔๖) 

ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร่ยกเลิกกระบวร
การค าขอประทานบัตรเหมืองหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง  

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๗ 

๒๒ รายงานฯ ที่ ๑๒๔/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าห้วยเสม็ด อ่างเก็บน้ าบ้านห้วยอ่าง และ
อ่างเก็บน้ าบุอ าเปาว์ กิ่ง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 
(ค าร้องที่ ๔๗/๒๕๔๙) 

ให้มีการแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๒  

ระเบียบส านักนายกฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ าแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ แทนฉบับปี ๒๕๓๒ โดยให้พ้ืนที่
การก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) ประกอบข้อ ๒๗ 



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

๒๓ รายงาน ฯ ที่  ๒๐๔/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิชุมชน 
กรณีกลุ่มชาติพันธุ์หมู่บ้านปางแดง หมู่ที่ ๙ และ
บ้านแม่เตาะ หมู่ที่ ๑๑ ต. เชียงดาว อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม่ (ค าร้องที่ ๔๐๒/๒๕๔๗) 

ให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบสวนและลงโทษ    
ผู้ออกค าสั่งและจับกุมชาวบ้าน 
  

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว และมีการ
ด าเนินคดีชาวบ้านต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่  เป็นกรณีที่ได้
ด าเนินการตามมาตรการ ประกอบกับมีการฟ้องคดีต่อศาล
แล้ว 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) (๓) ประกอบข้อ ๒๗  

๒๔ รายงาน ฯ ที่ ๒๓๖/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
ได้ รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้าง
สะพานท่าเทียบเรือหน้าหาดราไวย์ จ.ภูเก็ต (ค า
ร้องที่ ๒๗๗/๒๕๔๙) 

ให้ สผ. ปรับปรุงการก าหนดประเภทขนาดโครงการ 
หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน    
ที่ต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     
โดยค านึ งถึงปริมาณและขนาดของเรือ ขนาดของ       
ท่าเทียบเรือ 
 

พรบ.บริหารจัดการทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ บังคับใช้
แล้ว โดยก าหนดให้การจัดท ารายงาน EIA ต้องค านึงถึง
ปริมาณและขนาดของเรือ และขนาดของท่าเทียบเรือด้วย  
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) ประกอบข้อ ๒๗ 

๒๕ รายงาน ฯ ที่  ๓๖๒/๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิชุมชน 
กรณีโรงเรียนบุกรุกที่ป่าช้าสาธารณประโยชน์ 
(ค าร้อง ๔๖๓/๒๕๔๘) 

ให้กรมธนารักษ์ เพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง
พิพาทโดยการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพ่ือ
ก าหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ป่ าช้าสาธารณ 
ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน 
      
 

ส านักงานกรมธนารักษ์พ้ืนที่อุบลราชธานี แจ้งให้โรงเรียนมา
หารือเรื่องการรังวัดเขตที่ดิน แต่ทางโรงเรียนไม่มาหรือให้
ข้อมูลแต่อย่างใด เป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้โดยมี
เหตุผลอันสมควร 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๒) ประกอบข้อ ๒๗ 

๒๖ รายงานฯ ที่ ๓๗๙/๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
ได้ รับ ผลกระทบจากมล พิษด้ าน เสี ย งจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ (ค าร้องที่ ๓๙๕/๒๕๕๓ และ 
๖๒๖/๒๕๕๐) 

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนดังกล่าวข้างต้น 
  

ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา ที่  ๓๘๖/๒๕๕๘ ให้
สนามบินชดใช้เยียวยา 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๓) ประกอบข้อ ๒๗ 

๒๗ รายงานฯ ที่ ๒๔๙/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
สวนป่าขุนหาญ และสวนป่าห้วยจันทน์ ทับที่ท า
กิ นของเกษตรกรใน เขตท้ องที่  อ .ขุ นหาญ           
จ.ศรีสะเกษ (ค าร้องที่ ๑๑/๒๕๕๐) 

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยกเลิกสวนป่าบักดอง (ขุนหาญ) สวนป่าห้วยจันทร์  
และส่งมอบให้ ส.ป.ก. ด าเนินการปฏิรูปที่ดินต่อไป 

กรมป่าไม้แจ้งว่า กรมด าเนินการพิสูจน์สิทธิอยู่แล้ว ไม่
จ าเป็นต้องส่งมอบพื้นท่ีให้ ส.ป.ก. ด าเนินการ 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๒) ประกอบข้อ ๒๗ 

๒๘ รายงานฯ ที่ ๔๒๙/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิชุมชน กรณี
เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะ
พยาม จังหวัดระนอง ทับที่ท ากินและที่อยู่อาศัย
ของราษฎร ร้องที่ ๑๐๗/๒๕๔๘ และ ๔๒๓/
๒๕๕๑) 

ให้คณะรัฐมนตรียกเลิกการพิจารณาร่างพระราช
กฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าคลองหัวเขียว และป่า
คลองเกาะสมุยป่าเกาะช้าง ป่าคลองหินกอง และป่า
คลองม่วงกลวง และป่าเกาะพยาม ในท้องที่  ต.หงาว 
ต.เกาะพยาม และ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง เป็น

พระราชกฤษฎีกา ฯ ประกาศใช้แล้ว เมื่อปี ๒๕๕๒ และ พรบ. 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับแล้ว โดยก าหนดให้มี
ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และประชาชน มีส่วนร่วม ในการ
ก าหนดพ้ืนที่ การขยาย และการเพิกถอน อช.  
 



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....     
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) ประกอบข้อ ๒๗ 

 สิทธิในที่ดินและทรัพย์สิน จ าวน ๒๗ ฉบับ   
๒๙ รายงานฯ ที่ ๔๑๘/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 

การละเมิดสิทธิในที่ดินและทรัพย์สิน กรณีการ
ปลูกสร้างสวนป่าคอนสาร ทับที่ท ากินราษฎร     
จ.ชัยภูมิ  

ให้รัฐมีค าสั่งยกเลิกสวนป่าคอนสาร 
 

อ.อ.ป. ได้ฟ้องคดีแพ่งขับไล่ผู้ร้องและชาวบ้าน ซึ่งต่อมาศาล
ฎีกาได้มีค าพิพากษาให้ผู้ร้องและชาวบ้านออกจากพ้ืนที่
พิพาท          
     

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๓) 

๓๐ รายงานฯ ที่ ๑๐๖/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลพนมรอก อ าเภอ
ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ท าถนนผ่านที่ดินโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

ให้ อบต.พนมรอก ยื่นค าขออนุญาตใช้ประโยชน์บน
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งผู้ร้องได้ครอบครองอยู่ ต่อ    
ส.ป.ก.นครสวรรค์ 
  

ส.ป.ก. ได้อนุญาตให้  อ.บ.ต. พนมรอก ใช้ที่ดิน และ  
ส.ป.ก. นครสวรรค์ ได้แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องแล้ว 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๓๑ รายงานฯ ที่ ๒๔๖/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิในที่ดินและ
สิทธิในทรัพย์สิน กรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง 
และถูกอพยพ  

ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เร่งกัน
แนวเขตที่ท ากินกลุ่มราษฎร ต.ทุ่งลุยลาย และทุ่งพระ 
ออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง  

กรมอุทยานฯ ได้ส ารวจและรังวัดเพ่ือลดขนาด  แนวเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้งส่วนที่ทับซ้อนแล้ว 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

๓๒ รายงานฯ ที่ ๔๗๘/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิในที่ดิน ขอ
ความเป็นธรรมกรณีท่ีดินตกเป็นของรัฐ  

ให้ส านักงานที่ดินเสนางคนิคม ร่วมกับส านักงานธนา
รักษ์พ้ืนที่อ านาจเจริญร่วมกันหาแนวทางการคืนที่ดิน
ให้กับผ ู้ร้อง และออกเอกสารสิทธิให้กับผู้ร้อง  

ที่ดินแปลงของผู้ร้อง ไม่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุ และต่อมา
ได้ออกโฉนดและ น.ส.๓ ก แล้ว  
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๓๓ รายงานฯ ที่ ๓๓๕/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิในทรัพย์สิน 
กรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รุกล้ าที่ดินของ
ราษฎร ในนิคมสหกรณ์ จ.กระบี่  

ให้นิคมสหกรณ์คลองท่อม เร่งรัดจัดสรรที่ดินตามมติเดิม 
และมอบเอกสารสิทธิให้แก่ผู้ร้องตามกระบวนการของนิคม
สหกรณ ์
 
 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่แจ้งว่าจะจัดสรรที่ดินเพ่ิมให้
ผู้ร้องอีก ๕ ไร่ รวมเป็น ๕๐ ไร่ ตาม พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินเพ่ือ
การครองชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ผู้ร้องไม่ยอมรับ เป็นกรณีที่
หน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรการแล้ว 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๓๔ รายงาน ฯ ที่ ๙๐/๒๕๔๙ เรื่อง สิทธิในที่อยู่อาศัย 
กรณชีุมชนมะต้องสู้ถูกขับไล่ออกจากพ้ืนที่  

ให้กองทัพบกโดยกองพลทหารราบที่ ๙ จ. กาญจนบุรี 
ยุติการอพยพโยกย้ายราษฎรออกจากพ้ืนที่และอพยพ
ราษฎรกลับสู่ถิ่นฐานเดิม  
 

สภาทนายความให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ร้อง
และชุมชน ตามที่ กสม. ขอความร่วมมือ กรณีไม่ต้องด้วย
เหตุยุติการติดตาม ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) – (๔)  
 

จึงเห็นควรยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการ
ติดตามฯ ข้อ ๒๒ วรรคสาม  

๓๕ รายงานฯ ที่ ๒๘๓/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีการประกาศเขตป่าสงวนทับที่ดินท ากิน (ค า
ร้องที่ ๕๙๑/๒๕๔๘) 

ให้ผ่อนผันให้ผู้ร้องตัดโค่นต้นยางเก่าเพ่ือปลูกตันยางใหม่
ทดแทนในแปลงที่ดินท ากินเดิม 
 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๗ 

๓๖ รายงานฯ ที่ ๒๙๒/๒๔๕๐ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีการประกาศอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงทับซ้อน

ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการซ้อนทับ
ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติกับที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย

พรบ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับแล้ว โดย
ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน   



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

บ้านทับทหาร หมู่ที่ ๒๔ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ   
จ.สุราษฎร์ธานี  

ของชุมชนบ้านทับทหาร  มีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่ การขยาย และการเพิกถอน
อุทยานแห่งชาติ  
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) ประกอบข้อ ๒๗ 

๓๗ รายงาน ฯ ที่ ๓๑๓/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
ที่ดินสาธารณประโยชน์ซ้อนทับที่ดินและที่อยู่
อาศัย กรณีชุมชนปลาดุก  

ควรยุติการด าเนินคดีกับราษฎร และให้ความช่วยเหลือ
เฉพาะหน้าแก่ราษฎร ๒ ราย ที่ศาลมีค าพิพากษาแล้ว 
จนกว่าจะได้ข้อยุติในประเด็นพิพาทเรื่องขอบเขตและ
เนื้อท่ีของที่สาธารณประโยชน์  
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๗  

๓๘ รายงานฯ ที่ ๓๕๕/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีที่ราชพัสดุทับที่ดินท ากินของราษฎร ต.เชียง
คาน อ.เชียงคาน จ.เลย  

ให้อ าเภอเชียงคาน ด าเนินการพิสูจน์ขอบเขตที่ราช
พัสดุแปลงพิพาท  
 

ผู้ร้องและราษฎรยังคงประกอบอาชีพในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เชียงคานได้ปกติ 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) ประกอบข้อ ๒๗ 

๓๙ รายงานฯ ที่ ๔๔๕/๒๕๕๐ เรื่อง สิทธิในที่ดินและ
ทรัพย์สิน กรณีนโยบายการตัดโค่นยางพารา
หมดอายุในเขตป่า  

ให้รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ก าหนด
แนวทางให้เกษตรกรตัดโค่นยางพาราหมดอายุได้  
 

พรบ. ป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้ตัดโค่นไม้
หวงห้ามได้ 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) ประกอบข้อ ๒๗ 

๔๐ รายงาน ฯ ที่ ๓๕๘/๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีไม่โอนขายที่ดินสัมปทานเหมืองแร่คืนให้แก่
ราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี (ค าร้อง ๓๗๑/
๒๕๔๙) 

ให้ เ ร่ ง รั ด อ อ ก ก ฎ ห ม า ย เ พ่ื อ โ อ น ที่ ดิ น จ า ก 
กรมธนารักษค์ืนให้แก่ผู้ร้อง  

พรบ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดหลักเกณฑ์การโอนที่
ราชพัสดุและการถอนที่ราชพัสดุผ่อนปรนมากขึ้น  
พรบ. แร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องการมีส่วน
ร่วมและประชามติของประชาชนไว้ 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) ประกอบข้อ ๒๗ 

๔๑ รายงานฯ ที่ ๑๐๓/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิในที่ดินและ
ทรัพย์สิน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปลูกป่าในที่ดิน
ของราษฎร  
(ค าร้องที่ ๓๔๒/๒๕๔๘) 

ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชส ารวจความเสียหายของ     
ผู้ร้อง และเสนอรัฐบาลพิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้ 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
 
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๗ 

๔๒ รายงานฯ ที่ ๑๑๐/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีการตัดท าลายพืชผลและอาสินของชาวบ้าน
วังใหม่ จ.ล าปาง (ค าร้องที่ ๓๘๓/๒๕๕๑) 

ให้ยุติการด าเนินคดีกับผู้ร้อง และผ่อนผันให้ผู้ร้องได้
เข้าไปท าประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้      

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่ งปัจจุบันสิ้นผลใช้บั งคับแล้ว อีกทั้ งไม่มี  
บัญญัติเนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

ข้อ ๒๗ 

๔๓ รายงานฯ ที่ ๒๓๕/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีการข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุทับที่อยู่อาศัยและ
ที่ดินท ากิน (ค าร้องที่ ๗๐/๒๕๔๙) 

ให้กรมธนารักษ์เพิกถอนที่ราชพัสดุแปลงพิพาท กรมธนารักษ์แจ้งว่ากรมที่ดินได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า เป็นที่ 
ก. คลัง จึงออก น.ส.ล. ให้ ดังนั้น จึงไม่สามารถเพิกถอนได้ 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๒) ประกอบ ข้อ ๒๗ 

๔๔ รายงานฯ ที่ ๒๓๖/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบุกรุกที่ท ากิน 
(ค าร้องที่ ๗๔/๒๕๔๙) 

ให้ตรวจสอบพ้ืนที่คงเหลือของผู้ร้องหรือจัดหาที่ดิน 
ท ากินกับผู้ร้องใหม่ พร้อมชดเชยค่าเสียโอกาสในการ
ท ากิน 

ผู้ร้องได้รับค่าชดเชยแล้ว  และศาลจังหวัดเชียงใหม่มี        
ค าพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ ๓๓๐๘/๒๕๔๘ ให้ผู้ร้อง
ออกจากป่า (ผู้ร้องรับสารภาพว่าบุกรุก) 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๗ 

๔๕ รายงานฯ ที่ ๒๓๗/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีการกันพ้ืนที่ไว้ใช้ในราชการทหารทับซ้อน
พ้ืนที่ของประชาชน (ค าร้องที่ ๑๔/๒๕๕๑ และ
ค าร้อง ๑๕/๒๕๕๑) 

ให้ส่งมอบพ้ืนที่ พิพาทให้ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมด าเนินการตามกฎหมาย ส.ป.ก  

ที่พิพาทอยู่ในความดูแลของ ส.ป.ก. อยู่แล้ว 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐ 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๒) ประกอบ ข้อ ๒๗ 



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

๔๖ รายงาน ฯ ที่ ๒๓๘/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีกรมป่าไม้อนุญาตให้เช่าปลูกสวนป่าทับที่ท า
กิน (ค าร้องที่ ๑๔๖/๒๕๕๑) 

ให้กรมป่าไม้เพิกถอนการอนุญาตการปลูกสร้างสวนป่า
ทีท่ับที่ท ากิน 
      
 

ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งว่า ชาวบ้านได้เข้าไปท ากินได้ตามปกติ 
ไม่มีเจ้าหน้าที่รบกวนแต่อย่างใด  
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔) ประกอบ ข้อ ๒๗ 

๔๗ รายงาน ฯ ที่ ๒๔๑/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีนายทุนออกเอกสารสิทธิที่ดินทับที่ท ากิน
ราษฎร ต.หนองกินเพล และ  ต.บุ่งหวาย อ.วาริน
ช าราบ จ.อุบลราชธานี  
(ค าร้องที่ ๖๙๖/๒๕๔๘ และ ๗๕๑/๒๕๔๘) 

ให้ส านักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินช า
ราบ ท าหมายเหตุแนบท้ายในเอกสารสิทธิที่ดินในพ้ืนที่
พิพาท ว่า “ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ยังมีข้อพิพาทกับ
บุคคลภายนอกอยู่ อาจถูกเพิกถอนสิทธิในที่ดินได”้ 
 

ศาลอุทธรณ์ ภาค ๓ พิพากษาว่าที่ดินผู้ร้องน าชี้ไม่ตรงกับ 
ใบจอง กรมท่ีดินจึงออกโฉนดให้ไม่ได้ 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๓) (๑) ประกอบข้อ ๒๗ 

๔๘ รายงานฯ ที่ ๒๔๓/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีขอให้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่พิพาทกับ
ราชการทหาร ม. ๑ , ๗ และ ๑๗ ต.นอกเมือง     
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  
 

ให้กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร โดยให้
ประสานกับกระทรวงกลาโหมแจ้งไม่ ให้ จั งหวัด
ทหารบกสุรินทร์คัดค้านการขอออกเอกสารสิทธิ 
 

ผู้ร้องชนะคดี ๓ ศาล จังหวัดทหารบกไม่คัดค้าน แต่กรม
ที่ดินไม่สามารถออกโฉนดได้ เพราะเนื้อที่ที่อ้างแตกต่างจาก
ที่ประกาศแต่เดิม และเอกสาร ๒ ฉบับของจังหวัดทหารบก
สุรินทร์แตกต่างกัน 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐ ประกอบกับเป็นกรณีที่
หน่วยงานไม่อาจด าเนินการได้โดยมีเหตุผลอันสมควร  



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๒) และข้อ ๒๗ 

๔๙ รายงาน ฯ ที่ ๒๔๗/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีสวนป่าโคกยาวทับที่ดินท ากิน (ค าร้องที่ 
๔๙๕/๒๕๔๘) 

 ให้รัฐบาลด าเนินการจัดที่ดินท ากินทดแทนให้แก่ผู้ร้อง 
      

คณะรัฐมนตรีมีมติให้กันพ้ืนที่ให้กับชุมชน โดยจ าแนกเป็น
ป่าชุมชน พ้ืนที่ท ากิน และที่ท ากินแปลงรวม โดยให้กรม
อุทยานฯ ส่งมอบพื้นท่ีให้กรมป่าไม้ด าเนินการต่อไป 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐ ประกอบกับเป็นกรณีที่
หน่วยงานได้ด าเนินการแล้ว 
จึงเห็นควรยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการ
ติดตามฯ ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) และข้อ ๒๗ 

๕๐ รายงานฯ ที่ ๒๕๗/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิในที่ดิน 
กรณีอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จ.สุราษฎร์ธานี 
ประกาศเขตอุทยานทับที่ดินท ากิน  
(ค าร้องที่  ๔๓๑/๒๕๕๐ ,๗๖๗/๒๕๕๐ ,๑๕๐/
๒๕๕๔และ๑๗๔/๒๕๕๕) 

 ให้ กรม อุทยานแห่ งช าติ  สั ต ว์ป่ าและพั น ธุ์ พื ช 
ด าเนินการเพิกถอนแนวอุทยานฯ ส่วนที่เป็นพ้ืนที่ท า
กินของราษฎรมาก่อน 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐ ประกอบกับเป็นกรณีที่
หน่วยงานไม่อาจด าเนินการได้โดยมีเหตุผลอันสมควร 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๒) และข้อ ๒๗  

๕๑ รายงาน  ฯ  ที่  ๓๔๘ /๒๕๕๐  เรื่ อง สิท ธิ ใน
ทรัพย์สิน กรณีการเวนคืนที่ดินเพ่ือสร้างฝาย
หนองหวาย จ.ขอนแก่น (ค าร้อง ๑๙/๒๕๔๔) 

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง 
เร่งรัดการคืนที่ดินแก่ราษฎรที่ถูกเวนคืนและน้ าท่วม 
ไม่ถึง ซึ่งประสงค์จะได้ที่ดินคืน โดยให้ราษฎรมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาราคาและหลักเกณฑ์ท่ีเป็นธรรม 
     

 

กรมชลประทานต้องการน าที่ดินส่งคืนกรมธนารักษ์เพ่ือ  
โอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่เกษตรกร แต่กระทรวงการคลัง     
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐ ประกอบกับเป็นกรณีที่



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

หน่วยงานไม่อาจด าเนินการได้โดยมีเหตุผลอันสมควร 
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๒) และ ข้อ ๒๗ 

๕๒ รายงานฯ ที่ ๒๖๙/๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิในทรัพย์สิน 
กรณีที่ราชพัสดุแขวงคลองมหานาค เขตป้อม
ปราบศรัตรูพ่าย (ค าร้องที่ ๔๐๘/๒๕๔๘) 

ให้กรมธนารักษ์คืนที่ดินให้แก่ผู้ร้อง โดยในระหว่างรอ        
การออกกฎหมาย ให้ผู้ร้องและทายาทมีสิทธิการเช่าที่
มั่นคงในราคาที่เป็นธรรม 

ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งที่  ๓๓/๒๕๕๖ ให้ศาลปกครอง
ชั้นต้นรับฟ้องและด าเนินคดีใหม่ 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐ ประกอบกับเป็นกรณีที่ได้มี
การฟ้องคดีต่อศาลแล้ว 
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๓) และข้อ ๒๗ 

๕๓ รายงาน  ฯ  ที่  ๓๕๑ /๒๕๕๑  เรื่ อง สิท ธิ ใน
ทรัพย์สิน กรณีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ
หาดปันจอทับที่ท ากินของราษฎร (ค าร้อง ๔๐๒/
๒๕๔๘) 

ให้ ส.ป.ก. เร่งรัดการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่กลุ่ม    
ผู้ร้อง 

จากการลงพ้ืนที่ บุตรผู้ร้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าได้รับเอกสาร
สิทธิที่ดินของผู้ร้องแล้ว และท่ีดินได้ถูกขายแล้ว 
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐ ประกอบกับเป็นกรณีที่
หน่วยงานได้ด าเนินการแล้ว 
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) และ ข้อ ๒๗ 

๕๔ รายงาน  ฯ  ที่  ๓๕๖ /๒๕๕๑  เรื่ อง สิท ธิ ใน
ทรัพย์สิน กรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาปู่-เขาย่าทับที่ดินของราษฎร (ค าร้อง ๔๓๙/
๒๕๔๙) 

ให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมน าที่ดินไป
จัดสรรให้แก่ผู้ร้อง หลังจากมี พรฎ.ปรับปรุงแนวเขต
อุทยานแล้ว  
       

พรฎ.ก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่พิพาทประกาศใช้
บังคับ และทายาทผู้ร้องได้รับจ าสรรที่ดินจาก ส.ป.ก. แล้ว  
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
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 มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ 
ประกอบกับเป็นกรณีท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการแล้ว 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ 
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) และ ข้อ ๒๗ 

๕๕ รายงาน ฯ ที่ ๙/๒๕๔๗ เรื่อง สิทธิในที่อยู่อาศัย กรณี
ขอความช่วยเหลือกรณีที่ผู้ร้องปลูกบ้านในที่
สาธารณะแล้วถูกบังคับให้รื้อถอน 

ให้ท าการถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ประเภท
พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้ประชาชนเช่าที่อยู่
อาศัยระยะยาว  

มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐  
 

รายงานฯ ฉบับนี้  เป็นการด าเนินการตาม พรบ. กสม. 
มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐ 
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๗ 

 สิทธิแรงงาน จ านวน ๑๕ ฉบับ   
๕๖ รายงาน ฯ ที่  ๒/๒๕๔๕ เรื่อง สิทธิแรงงาน 

บริษัท จีน่าฟอร์มบรา จ ากัด ถูกกล่าวหาว่า
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อสหภาพแรงงาน  

ให้รับ น.ส.สมบุญ รอดเจริญ กรรมการสหภาพแรงงาน
และกรรมการลูกจ้างกลับเข้าท างานตามปกติโดยเร็ว 
 

บริษัทฯ ปิดกิจการ ตั้ งแต่วันที่  ๓๑  ตุลาคม ๒๕๔๙ 
มาตรการแก้ไขเยียวยาจึงไม่อาจท าได้  การติดตามการ
ด าเนินการจึงไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔) 

๕๗ รายงาน  ฯ  ที่  ๓๗ /๒๕๔๖  เรื่ อ ง สิ ท ธิของ
ผู้ประกันตน กรณีสิทธิในเงินทดแทนการเสียชีวิต
จากการท างานของของผู้ประกันตน 

สนง.ประกันสังคม ควรให้ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการขอรับเงินทดแทนตามสิทธิผู้ประกันตน
ควรจะได้รับ เพ่ือให้ผู้ประกันหรือยามได้รับสิทธิ ได้รับ
เงินทดแทนพึงได้ตามกฎหมายบัญญัติไว้ อย่างเสมอภาค 
เท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยให้ความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกันตนนายจ้าง และองค์กรตัวแทนลูกจ้าง  

ส านักงานประกันสังคมมีโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับเงินทดแทนต่อเนื่องตลอดมา 
เป็นกรณีที่ หน่วยงานที่ รับผิดชอบได้ด าเนินการตาม
มาตรการบางส่วนแล้ว  
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 
๕๘ รายงาน  ฯ  ที่  ๒๕ /๒๕๔๙  เรื่ อ ง สิ ท ธิของ

ผู้ ป ระกันตน  กรณี ป ระกันสั งคมไม่ จ่ ายค่ า
รักษาพยาบาลบุตรชาย  

ควรมีการปรับค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพล
ภาพให้ตามมาตรฐานอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย  
 
 

สปส. ได้มีประกาศ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา 
วิธีการพิจารณาสั่งเพ่ิมหรือลดเงินทดแทนการขาดรายได้ 
เนื่องจากทุพพลภาพ ลว. ๓ ส.ค. ๒๕๕๙ โดยให้ได้รับใน
อัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างรายเดือน เป็นกรณีที่ไม่อาจ
ด าเนินการได้โดยมีเหตุผลอันสมควร 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๒) 

๕๙ รายงานฯ ที่ ๑๑/๒๕๔๗ เรื่อง สิทธิแรงงาน กรณี
บริษัท ฟาร์อิสท์ การทอ อุตสาหกรรม จ ากัด ถูก
ร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อสหภาพ
แรงงานไทยสิ่งทอ  

ส่งเสริมและฟ้ืนฟูระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและเป็น
ธร รม ใน สถ าน ป ระก อบ ข องผู้ ร้ อ ง  โด ยจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 
 

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ร่าง พรบ. มาตรการป้องกันการ
ฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติ
มิชอบ พ.ศ. เพ่ือป้องกันการกลั่นแกล้งด้วยการฟ้องคดี    
เป็นกรณีที่ ครม. ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๖๐ 
 
 

รายงานฯ ที่ ๑๔/๒๕๔๗ เรื่อง สิทธิแรงงาน กรณี
บริษัท นากาตันไทย อุตสาหกรรม จ ากัด ถูก
ร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อสหภาพ
แรงงานนากาตันไทย  

 ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ์ (ครส.)  
 

ข้อเสนอแนะที่ก าหนดให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างข้อต่าง ๆ 
ระยะเวลาได้ล่วงเลยมากว่า ๑๗ ปีแล้ว การติดตามย่อมไม่
เป็นประโยชน์อีกต่อไป  
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔) 

๖๑ รายงาน ฯ ที่  ๙๗/๒๕๔๙ เรื่อง สิทธิสหภาพ
แรงงาน กรณีเลิกจ้างเพราะเหตุจัดตั้งสหภาพ
แรงงานและยื่นข้อเรียกร้อง  

กระทรวงแรงงานควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม 
พัฒนา และคุ้มครองเสรีภาพในการรวมตัว และการ
เจรจาต่อรองร่วมของลูกจ้ าง ตลอดจนส่ งเสริม

ครส. ได้เจรจาไกล่เกลี่ย และผู้ถูกร้องยินยอมรับลูกจ้าง   
๑๐ คน กลับเข้าท างาน ส่วนอีก ๔ คน ไม่ประสงค์กลับเข้า
ท างาน  ประกอบกับกรมสวัสดิการฯ ได้จัดท าแนวทางการ



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

ความสัมพันธ์ในระดับทวิภาค ี  บริการจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ส าหรับการจ้าง
ลูกจ้าง ซ่ึงเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) ซึ่งมีผลใช้บังคับกับสวัสดิการและคุ้มครองทุกแห่ง 
เป็นกรณีที่หน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรการในบางส่วน
แล้ว 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๖๒ รายงาน ฯ ที่ ๔๑๗/๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิแรงงาน 
กรณีนายจ้างใช้อ านาจบริหารจัดการกระทบสิทธิ
ของสหภาพแรงงานในระหว่างการเจรจาต่อรอง  

ให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
ด าเนินการเฝ้าระวังและจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือฟ้ืนฟู
แนวคิดและหลักการของระบบแรงงานสัมพันธ์ที่
เหมาะสม  

กรมสวัสดิการฯ ได้จัดท าแนวทางการบริการจัดการแรงงาน
สัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ส าหรับการจ้างลูกจ้าง ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งมีผลใช้
บั งคับกับสวัสดิการและคุ้มครองทุกแห่ ง  เป็นกรณี ที่
หน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรการในบางส่วนแล้ว 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๖๓ รายงาน ฯ ที่ ๔๒๐/๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิแรงงาน 
กรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรบ้านแพ้ว
ปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด าเนินการทางวินัยกับ    
ผู้ถูกร้อง  

ผู้ถูกร้องเกษียณอายุราชการไปตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ 
การติดตามผลด าเนินการจึงไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป 
        

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔) 

๖๔ รายงาน ฯ ที่ ๔๒๒/๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิแรงงาน 
กรณีเปลี่ยนแปลงเวลาท างานจาก ๘ เป็น ๑๒ 
ชั่วโมง  

ให้ผู้ถูกร้องยุติการท างาน ๒ กะๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง ทุกวัน
ซึ่งมิได้เป็นความต้องการของลูกจ้างในการท างาน
ล่วงเวลาอย่างแท้จริง 
 

ระยะเวลานับแต่เกิดเหตุถึงปัจจุบัน ๑๕ ปี แล้ว การติดตาม
ผลด าเนินการจึงไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป 
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔) 



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

๖๕ รายงานฯ ที่ ๔๘๔/๒๕๕๑ เรื่อง สิทธิแรงงาน 
กรณีลูกจ้างเสียชีวิตเนื่ องจากการท างานให้
นายจ้าง 

ให้ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
นครศรีธรรมราชติดตามผลว่าผู้ร้องได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัย
ในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ฉบับลงวันที่ ๒๓ 
ก.ค. ๒๕๑๙ ข้อ ๒ ข้อ ๕ (๘) และข้อ ๒๑ แล้วหรือไม ่     

สปส. จ. นครศรีธรรมราช ได้จ่ายเงินทดแทนตาม พ.ร.บ. 
กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้แก่ผู้ร้องแล้ว กรณีไม่
ต้องด้วยเหตุยุติการติดตาม ตามข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) – (๔) 
  

จึงเห็นควรยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการ
ติดตามฯ ข้อ ๒๒ วรรคสาม  

๖๖ รายงาน ฯ ที่ ๓๔๖/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิแรงงาน
กรณี นายจ้างละเมิดสิทธิส่ วนบุคคลโดยให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่
ต ารวจบันทึกชักประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือของ
ลูกจ้างในสถานที่ท างาน  

ให้ยุติวิธีการสอบสวนบันทึกประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือของ
ลูกจ้างโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
 

เวลาได้ล่วงเลยมานานกว่า ๑๗ ปีแล้ว การติดตามจะไม่มี
ประโยชน์อีกต่อไป  
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔) 

๖๗ รายงานฯ ที่ ๓๖๗/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิแรงงาน 
กรณีแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาประสบอันตราย
และเสียชีวิตเนื่องจากการท างาน แต่ถูกเลือก
ปฏิบัติไม่สามารถเรียกร้องสิทธิจากกองทุนเงิน
ทดแทน  

ให้กระทรวงแรงงานก าหนดมาตรการเพ่ือให้แรงงาน
ดังกล่าวได้รับเงินชดเชยเจ็บป่วยหรือการประสบ
อันตรายอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม  

แรงงานที่ทั้ง ๔ ราย ได้รับการอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล
ทั้งหมดจากโรงพยาบาล และสถานทูตเข้ามาดูแลให้ได้รับ
ค่าเสียหายจากนายจ้าง 
สปส. ได้ก าหนดให้แรงงานต่างด้าวที่ข้ึนทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมายและแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันสามารถขอรับเงิน
จากกองทุนเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยได้  
เป็นกรณีที่หน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรกรบางส่วนแล้ว 
    

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑)  

๖๘ รายงานฯ ที่ ๓๘๓/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิแรงงาน
กรณีนายจ้างบังคับให้ลาออกจากการเป็นลูกจ้าง 
เพ่ือไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชย  

ให้ ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติมีหนั งสือสั่ งการให้
หน่วยงานในสังกัดใช้ความระมัดระวังในการไป
เกี่ยวข้องข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  

เวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว การติดตามจะไม่มีประโยชน์อีก
ต่อไป  
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  



ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔)  
๖๙ รายงานฯ ที่ ๔๐๐/๒๕๕๒ เรื่อง สิทธิแรงงาน 

กรณีแรงงานข้ามชาติชาวลาวถูกละเมิดสิทธิใน
เรื่องนายจ้างยึดถือหนังสือเดินทางและเอกสาร
การจ้างงานไว้ และถูกท าร้ายร่างกาย 
แต่ถูกส่ งกลับประเทศท าให้ เสียสิทธิในการ
ด าเนินคดีอาญา  

ให้ผู้ประกอบกิจการที่จ้างแรงงานข้ามชาติและยึดถือ
หนังสือเดินทางหรือเอกสารส าคัญที่เกี่ยวกับการจ้าง
งานลูกจ้างไว้ ต้องชดเชยความเสียหายเพื่อป้องกันมิให้
ลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติถูกกลั่นแกล้งหรือถูก
บังคับใช้แรงงาน 
      

กรมการจัดหางานเปิดช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับ
แรงงานต่างด้าวที่ท างานอยู่ในประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.doe.go.th/helpme พร้อม ให้ บ ริ ก าร ๖  ภ าษ า 
ประกอบกับมีการตราพระราชก าหนดการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย เป็นกรณีที่
หน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรกรบางส่วนแล้ว    
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๗๐ รายงาน ฯ ที่  ๑๕/๒๕๔๘ เรื่ อง สิทธิแรงงาน 
นายจ้างในกิจการโรงแรมถูกร้องเรียนว่าละเมิด
สิทธิสหภาพแรงงาน  

ให้ผู้ถูกร้องรับลูกจ้างกลับเข้าท างานในสภาพการจ้าง
เช่นเดิม โดยให้นับอายุการท างานต่อเนื่อง  
      
 

มาตรการที่ให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างาน ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ล่วงเลยมา ๑๗ ปีแล้ว การติดตามย่อมไม่เป็น
ประโยชน์อีกไป 
 

มาตรา ๓๐ ซึ่งปัจจุบันสิ้นผลใช้บังคับแล้ว อีกทั้งไม่มีบัญญัติ
เนื้อหาไว้ใน พรป. กสม. ๒๕๖๐ ประกอบกับเป็นกรณีที่การ
ติดตามย่อมไม่เป็นประโยชน์อีกไป 
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง และข้อ ๒๗ 

 สิทธิอื่นๆ   
๗๑ รายงานฯ ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่อง การเลือกปฏิบัติโดย

ไม่เป็นธรรม ขอความเป็นธรรมกรณีถูกผู้บริหาร
โรงเรียนสายน้ าผึ้งกลั่นแกล้ง  

ให้โรงเรียนสายน้ าผึ้งด าเนินการแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายให้กับผู้ร้อง  

ผู้ถูกร้องให้ผู้ร้องขายช่วงเวลาที่เหลือโดยไม่คิดค่าเช่า เป็น
กรณีท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรกรแล้ว 
จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

http://www.doe.go.th/helpme%20พร้อมให้บริการ%20๖


ล าดับ รายงาน มาตรการ เหตุยุติการติดตาม 

๗๒ รายงานฯ ที่ ๓๘๗/๒๕๕๑ เรื่อง การปฏิบัติไม่
เป็นธรรม สิทธิข้าราชการกรณีข้าราชการครู จ.
นราธิวาสได้รับผลกระทบจากการปฏิรูประบบ
ราชการ  

ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในทางลับ เพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าของผู้บังคับบัญชา  

เวลาได้ล่วงเลยมานานกว่า ๑๗ ปีแล้ว การติดตามจะไม่มี
ประโยชน์อีกต่อไป 
  

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔) 

๗๓ รายงานฯ ที่ ๔๖๘/๒๕๕๑ เรื่อง การปฏิบัติไม่
เป็นธรรมกรณีครูพ่ีเลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กและเด็ก
อ่อนก่อนวัยเรียนวัดโพธิ์ศรีวิทยาลัยถูกเลิกจ้าง
และไม่ได้รับค่าจ้าง 

ให้อ าเภอค าชะอีแจ้งให้ อบต.น้ าเที่ยง ด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนในส่วนที่ อบต.น้ าเที่ยง
ยังไม่จ่ายค่าตอบแทนระหว่างเดือนตุลาคม - ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๙ ให้แก่ทั้งผู้ร้องท้ังสาม 

ระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานกว่า ๑๗ ปีแล้ว การติดตามจะ
ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป  
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔) 

๗๔ รายงาน ฯ ที่ ๑๙/๒๕๔๗ เรื่อง สิทธิในการได้รับ
บริการสาธารณสุขฯ ประชาชน ต. คลองพน อ. 
คลองท่อม จ. กระบี่ ขอความเป็นธรรมกรณีการ
รักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่ 
 

ให้ตั้งคณะกรรมการท าการสืบสวนหาผู้รับผิดชอบมา
ด าเนินการตามกฎหมาย และเยียวยาความเสียหาย 
 

กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 
ไม่พบว่าแพทย์หรือพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท
เลินเล่อ เป็นกรณีที่หน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรการ 
แล้ว              
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๑) 

๗๕ ร า ย ง า น ฯ  ที่  ๒ ๒ /๒ ๕ ๔ ๘  เรื่ อ ง  สิ ท ธิ
สาธารณูปโภค กรณีถูกบังคับให้น าสุนัขออกจาก
ห้ อ ง พั กคอน โด มิ เนี ย ม  มิ ฉ ะนั้ น จ ะถู ก ตั ด
สาธารณูปโภค (ค าร้องที่ ๕๐๔/๒๕๔๗) 

นิติบุคคลอาคารชุดและผู้ดูแลจะต้องจัดท าข้อตกลงให้
ชัดเจนในประเด็นการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้พักอาศัย
ในอาคารชุดโดยการมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัยในการ
เสนอข้อคิดเห็นและทางออกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

ระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานกว่า ๑๗ ปีแล้ว การติดตาม
ย่อมไม่มีประโยชน์อีกต่อไป  
 

จึงให้ยุติการติดตามฯ ตามระเบียบ กสม. ว่าด้วยการติดตามฯ  
ข้อ ๒๒ วรรคสอง (๔) 

 


