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ศำลปกครองเชียงใหม่
ศำลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายที่ดิน
คดีนี้ บริษัททีโอที จากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ขอให้ ศ าลมี ค าพิ พ ากษาเพิ ก ถอนคาสั่ ง ของผู้ ถูก ฟ้ อ งคดีที่ ๑ ที่ ให้ เพิ กถอนโฉนดที่ ดิน ซึ่ งเป็ น ที่ ตั้ ง
ส านั ก งานบริ ก ารโทรศั พ ท์ แ ละให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมของผู้ ฟ้ อ งคดี และค าวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข อง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคาสั่งให้
เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๖๐ เนื่องมาจากเป็นการออกโฉนดที่ดินที่มีที่ม าจากใบจองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะที่ ดิ น มี ต าแหน่ ง อยู่ ในเขต “ป่ าแม่ ป ายฝั่ งซ้ า ย” ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๙๗
(พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคมุ้ ครองและสงวนป่า พ.ศ. ๒๔๘๑ ซึ่งได้ประกาศให้เป็น
เขตป่าสงวนอยู่ก่อนแล้ว ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่สงวนหวงห้าม ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะนามาจั ดให้กับ
ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพ ตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ
ว่าด้วยการจัดที่ดิน เพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๔๙๘ ข้อ ๓ (๑) และต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๓ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ข้อ ๘ (๒) ที่ใช้บังคับในขณะนั้น ส่วนผู้ฟ้องคดีโต้แย้งคาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ว่า ก่อนซื้อที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินออกหนังสือรับรองยืนยันจานวนที่ดินและสิทธิในการขายของ
เจ้าของที่ดินเดิม และเจ้าของที่ดินเดิมครอบครองทาประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๕๘ ตั้งแต่ปี ๒๕๐๑
ก่อนที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙๗ (พ.ศ. ๒๕๐๖) จะกาหนดให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องก็ได้ต รวจสอบการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว การออกใบจองจึงชอบด้ว ย
กฎหมาย นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐ ย่อมต้องถือว่ารัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและใช้
ที่ดินเพื่อการจัดตั้งสานักงานบริการโทรศัพท์จังหวัด เพื่อให้บริการโทรคมนาคมอันเป็นบริการสาธารณะ
ไม่ เข้ า ข่ า ยเป็ น การออกโฉนดเพื่ อ จั ด ให้ ป ระชาชนอยู่ อ าศั ย หรื อ ประกอบการท ามาหาเลี้ ย งชี พ
อันต้องห้ามตามระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๔๙๘ ทั้งการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่
๔๔๖๐ จะทาให้บริการสาธารณะด้านการคมนาคมหยุดชะงัก อันเป็นการกระทาฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ แห่ง
พระราชบัญญั ติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทาง
ปกครองประเภทที่ได้รบั มอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครองหรือดาเนินกิจการทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคาสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน เป็น
การใช้อานาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นคาสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคาสั่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ
หน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคาสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นกัน ผู้ฟ้องคดี
โต้แ ย้งว่าการออกคาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคาวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยืน ตาม
ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากก่อนออกโฉนดที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินได้มี
การตรวจสอบสิ ทธิ ครอบครองและการท าประโยชน์ ของเจ้ าของที่ ดิ นเดิ มโดยชอบแล้ ว ทั้ งเจ้ าของที่ ดิ นเดิ ม
ครอบครองที่ดินพิพาทมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๑ ก่อนที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙๗ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ฯ กาหนดให้
เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และโต้แย้งว่าไม่อาจนาระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๔๙๘
มาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐและใช้ที่ดินเพื่อการจัดตั้งสานักงาน
บริการโทรศัพท์จังหวัดแม่ฮ่องสอน การให้บริการโทรคมนาคมไม่เข้าข่ายเป็นการออกโฉนดเพื่ อจัดให้
ประชาชนอยู่อาศัยหรือทามาหาเลี้ยงชีพ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคาสั่งอธิบดีกรมที่ดิน และ
ค าวินิ จฉั ย อุ ท ธรณ์ คดี พิ พ าทจึ งมี ปั ญ หาหลั ก เกี่ ย วกั บ การกระท าของหน่ วยงานทางปกครองหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใด เนื่องจาก
กระทาโดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ อันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้สาหรับการกระทานั้น หรือโดยไม่สุจริต
หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็นหรือ
สร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
(๑) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จัด ตั้ งศาลปกครองและวิธีพิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครอง มีหน้าที่ในการ
ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งมีภารกิจในการจัดทาบริการสาธารณะ คาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
และที่ ๓ ที่ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินอาจมีผลกระทบต่อการบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องในทางปกครอง
คดีนี้จึงควรได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลปกครอง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีคาขอเรียกค่าเสียหาย
มาด้วยว่า หากศาลพิพ ากษาให้ การออกโฉนดที่ดินพิพาทเป็ นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้
ผู้ฟ้องคดีต้องออกจากทีด่ ินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการจง
ใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือการละเลยต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการออกโฉนด
ที่ดิน และจดทะเบี ยนสิทธิแ ละนิ ติกรรมทาให้ผู้ฟ้ องคดีซึ่งซื้อที่ ดินต่อมาได้รับความเสียหาย จึงเป็ น
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้
อานาจตามกฎหมาย จากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้ ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญ ญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเช่นกัน

