(บทความเผยแพรในสื่อฐานเศรษฐกิจ)

มอบอํานาจใหไปรังวัดแตกลับอุทิศที่ดินใหราชการ ... มีผลผูกพันหรือไม ?
โดย นายปกครอง
สภาพสังคมที่มีความเรงรีบ การจราจรที่ติดขัด หรืออาจติดภารกิจสําคัญ การมอบอํานาจ
ใหตัวแทนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทน โดยที่ผูมอบอํานาจไมตองไปดําเนินการดวยตนเอง จึงเปนทางเลือก
ที่อํานวยความสะดวกใหแกผูมอบอํานาจ แตก็มีขอพึงระวังในการมอบอํานาจที่ตัวแทนอาจไปกระทําการเกินกวา
ความประสงคหรือเกินอํานาจที่ไดรับมอบหมาย จนกอใหเกิดปญหาตามมาภายหลังได ซึ่งโดยหลักทั่วไปแลว
ตั วการ (ผู มอบอํ านาจ) ย อมไม ผู กพั นต อบุ คคลภายนอกในการที่ ตั วแทน (ผู รั บมอบอํ านาจ) กระทํ าการ
เกินอํานาจที่ตนไดรับมอบหมายไว
สํ าหรั บอุ ทาหรณ จากคดี ปกครองที่ นํ ามาคุ ยกั นวั นนี้ ก็ เป นกรณี ที่ ตั วแทนกระทํ าการ
เกินอํานาจที่ ได รั บมอบหมาย โดยตั วการได มอบอํ านาจให ตัวแทนไปยื่นคําขอรังวัดสอบเขตที่ดินและ
ใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ แตปรากฏวาตัวแทนไดใหถอยคําตอชางรังวัดวามีความประสงคอุทิศที่ดิน
บางสวนใหเปนทางสาธารณประโยชน
จึงมีคําถามทีน่ าสนใจตามมาวา การที่ผูรับมอบอํานาจไดแสดงความประสงคตอชางรังวัด
ในการอุทิศที่ ดินบางส วนให เปนทางสาธารณประโยชน อั นเป นการกระทําเกินอํานาจที่ได รับมอบหมาย
จะถือเปนการแสดงเจตนาแทนผูมอบอํานาจและมีผลผูกพันตอหนวยงานราชการที่สรางถนนสาธารณะหรือไม ?
เรื่องราวของคดีมีอยูวา ... ผูฟองคดีทั้งเจ็ดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยไดมอบอํานาจ
ใหนายกรไปยื่นคําขอรังวัดสอบเขตที่ดินและใหถอยคําตอพนักงานเจาหนาที่ โดยในการรังวัดสอบเขตที่ดิน
นายกรไดใหถอยคําตอชางรังวัดวามีความประสงคอุทิศที่ดินบางสวนใหเปนทางสาธารณประโยชน และชางรังวัด
ไดทําการรังวัดแบงหักที่ดินของผูฟองคดีทั้งเจ็ดใหเปนทางสาธารณประโยชน
ตอมา สํานักงานที่ดินจังหวัดไดมีหนังสือแจงผูฟองคดีทั้งเจ็ดใหไปดําเนินการจดทะเบียน
แบ งหั กที่ ดิน ให เ ป น ทางสาธารณประโยชน ผูฟองคดี ทั้งเจ็ ดจึ งยื่ น ขอรั งวั ด สอบเขตโฉนดที่ดิ น อี กครั้ ง
แตผูแทนนายอําเภอและผูแทนนายก อบต. ไดคัดคานการรังวัดที่ดินที่พิพาท โดยเห็นวานายกรผูไดรับมอบอํานาจ
จากผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดแสดงเจตนายกที่ดินพิพาทใหเปนทางสาธารณประโยชนแลว การกอสรางถนนของ อบต.
จึงเปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมาย ไมไดรุกล้ําที่ดินของผูฟองคดีทั้งเจ็ด
พนักงานที่ดินจังหวัดจึงดําเนินการสอบสวนไกลเกลี่ยตามมาตรา ๖๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมาย
ที่ดิน แตก็ไมสามารถตกลงกันไดจึงแจงใหคูกรณีไปฟองศาล ผูฟองคดีทั้งเจ็ดจึงยื่นฟอง อบต. (ผูถูกฟองคดี)
ตอศาลปกครอง ขอใหผูถูกฟองคดีทําใหที่ดินของผูฟองคดีทั้งเจ็ดกลับคืนสูสภาพเดิม หากไมสามารถกลับคืน
สภาพเดิมไดใหชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี
คดี จึงมีประเด็น พิจ ารณาว า การก อสร างถนนของ อบต. เป นก อสรางรุ กล้ําที่ดิ นของ
ผูฟองคดีทั้งเจ็ดหรือไม และการกระทําของผูรบั มอบอํานาจในการอุทิศที่ดินดังกลาวมีผลผูกพัน อบต. หรือไม
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา หนังสือมอบอํานาจใหนายกรไปยื่นคําขอรังวัดสอบเขตที่ดิน
ระบุวาผูฟองคดีทั้งเจ็ดไดมอบอํานาจใหนายกรเปนผูมีอํานาจจัดการขอรังวัดสอบเขตที่ดินของผูฟองคดี
โดยนําชางทําการรังวัดปกหลักเขตที่ดินและรับรองแนวเขตที่ดินของผูฟองคดี ถาทําการรังวัดแลวไดรูปแผนที่
หรือเนื้อที่ตางจากเดิมใหมีอํานาจยินยอมใหแกไขรูปแผนที่ เนื้อที่ หมายเลขหลักเขตในโฉนดที่ดินใหถูกตอง
ตามความเปนจริง แกคาํ ขอ (ถามี) วางและรับเงินมัดจํารังวัดที่เหลือคืน รับโฉนดที่ดิน ตลอดจนใหถอยคําตาง ๆ
ตอพนักงานเจาหนาที่ รวมทั้งใหรับรองสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ดวย
จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูฟองคดีทั้งเจ็ดมอบอํานาจใหนายกรไปดําเนินการ
ยื่นคําขอเฉพาะที่เกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินของผูฟองคดีทั้งเจ็ด โดยมิไดหมายความถึงการใหอํานาจ
ในการแก ไขคํ า ขอรั งวั ดสอบเขตที่ ดิ น โดยเพิ่ มคํ า ขอใหม เ ป น การอุ ทิ ศ ที่ ดิ น ของผู ฟ อ งคดี ใ ห เ ป น
ทางสาธารณประโยชน นอกจากนี้ เมื่อเจาพนักงานที่ดินมีหนังสือแจงใหผูฟองคดีไปดําเนินการจดทะเบียน

๒
แบงหักที่สาธารณประโยชนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ผูฟองคดีก็มิไดไปดําเนินการ จึงเห็นไดวา
ผูฟองคดีไมไดแสดงเจตนายินยอมใหนายกรแบงหักที่ดินของตนใหเปนทางสาธารณประโยชนแตอยางใด
ดังนั้น การที่นายกรแก ไขคํ าขอรั งวัดสอบเขตที่ ดินของผูฟองคดี โดยเพิ่ มคํ าขอใหม
เปนการอุทิศที่ดินของผูฟองคดีใหเปนทางสาธารณประโยชน จึงมิใชการกระทําในสิ่งที่จําเปนเพื่อให
การรั งวั ดสอบเขตที่ ดิ นของผู ฟ องคดี สํ าเร็ จลุ ล วงไป และมิ ใช การทํ าการตามคํ าสั่ งแสดงออกชั ดหรื อ
โดยปริยายของผูฟองคดีตามมาตรา ๘๐๐ และมาตรา ๘๐๗ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงเปนการกระทํานอกเหนืออํานาจที่ผูฟองคดีมอบหมาย ที่ดินสวนดังกลาวจึงยังไมเปนที่สาธารณประโยชน
แตอยางใด
แมการกอสรางทางจะเปนอํานาจหนาที่ของผูถูกฟองคดี แตผูถูกฟองคดีก็ไมอาจกระทํา
ในทางที่เปนการกระทบกระเทือนตอสิทธิในทรัพยสินของเอกชน โดยไมมีกฎหมายใหอํานาจได เมื่อการกระทํา
ดังกลาวทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย จึงเปนการกระทําละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมาย
แพ ง และพาณิ ชย ผู ถู ก ฟ อ งคดี จึ ง ต อ งชดใช ค า สิ น ไหมทดแทนให แ ก ผูฟ อ งคดี ทั้ ง เจ็ ด (คํ า พิ พากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐๒/๒๕๖๓)
จากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดคดีดังกลาว จะเห็นไดวาการวินิจฉัยวา ตัวแทน
กระทําการเกินอํานาจที่ไดรับมอบหมายหรือไม ตองพิจารณาจากขอความในหนังสือมอบอํานาจเปนสําคัญ
เมื่อขอความในหนังสือดังกลาวแสดงใหเห็นวาเปนการมอบอํานาจโดยมุงหมายใหตัวแทนไปดําเนินการยื่นคําขอ
เกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดิน ซึ่งไมรวมถึงการใหอํานาจในการอุทิศที่ดินใหเป นทางสาธารณประโยชน
และไมใชสิ่งจําเปนที่จะทําใหการรั งวัดสอบเขตที่ดินสําเร็จลุลวง การกระทําของตัวแทนดังกลาว จึงเป น
การกระทําเกินอํานาจที่ไดรับมอบหมาย ยอมไมมีผลผูกพันในการอุทิศที่ดิน หนวยงานของรัฐจึงไมมีสิทธิ
เขาไปกอสรางถนนในที่ดินบริเวณที่พิพาท โดยไมเวนคืนหรือซื้อที่ดินไดครับ
ปรึกษาคดีปกครองไดที่สายดวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

