คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
ที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศาลปกครอง
ตัง้ แต่ ปี ที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
ถึง ปี ที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒

โดย
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิ ชาการและวารสาร
สํานักวิ จยั และวิ ชาการ สํานักงานศาลปกครอง

สารบัญ
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
จากวารสารวิชาการศาลปกครอง ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
ถึง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒
วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
คําพิพากษา/คําสั่ง
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
ศาลปกครองสูงสุด
ที่
ถึง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒
๑.
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
- การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ อ. ๓๔๕/๒๕๕๔
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕ และนิตกิ รรม มิใชเปนการไดทรัพยสินมา
โดยปราศจากมูลอันจะอางกฎหมายได
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๒.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕

๓.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๖

๔.

๕.

จํานวน ๑ เรื่อง
- ฟองเพิกถอนหนังสือคัดคานการออกโฉนด
ที่ดินและใบจองที่ออกทับที่ดินที่ผฟู องคดี
ครอบครองและทําประโยชนอยู เมื่อพน
กําหนดระยะเวลาการฟองคดี

จํานวน ๑ เรื่อง
- การออกใบแทนโฉนดที่ดินบนพื้นฐาน
ขอเท็จจริงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
และไมถูกตองตามความเปนจริง
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒
- ผูขออกโฉนดที่ดิน มิใชบุคคลที่ไดรับคัดเลือก
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๖ ใหเขายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ
ตามหลักฐานใบจอง
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๓ เรื่อง
ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓
- เจาพนักงานที่ดินไมจดทะเบียนโอนมรดก
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๖ ที่ดินตามพินัยกรรม เนื่องจากศาลมีคําสั่ง
ตั้งผูจัดการมรดกหลายคน

หนา

๑

คําสั่งที่ ๑/๒๕๕๕

๕

อ. ๕๘๓/๒๕๕๕

๘

อ. ๘๒๗/๒๕๕๕

๑๒

อ. ๘๒๘/๒๕๕๕

๑๕

๒

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
ที่
ถึง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒

๖.

๗.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๖

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๗

๘.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๗

๙.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๘

จํานวน / เรื่อง
- ผูขอออกโฉนดมิใชผูที่ครอบครอง
และทําประโยชนในที่ดินตอเนื่องจาก
ผูครอบครองเดิม
- การใชประโยชนในที่ดินจัดสรรผิดไปจาก
แผนผังโครงการจัดสรรที่ดิน
จํานวน ๒ เรื่อง
- การออก น.ส. ๓ ก. ในที่ดินที่มีลกั ษณะ
ตองหาม และผูมีชื่อใน น.ส. ๓ ก.
ไมใชบุคคลทีไ่ ดรับความคุมครองสิทธิ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
- ผูซื้อที่ดินมีสวนรวมรูเ ห็นกับเจาหนาที่ที่ดิน
ซึ่งประพฤติมิชอบ จะอางหลักความสุจริต
ไมได
จํานวน ๒ เรื่อง
- การออกโฉนดที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑
ซึ่งเจาของยกใหเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน
- การขอเวนคืนที่ดินที่มอบใหราชการ
ตามเงื่อนไขที่ไดแสดงเจตนาไว
จํานวน ๑ เรื่อง
- การออกโฉนดใหแกบุคคลที่ครอบครอง
คลองสาธารณประโยชนที่ประชาชน
ใชประโยชนรวมกัน ซึ่งไดเปลี่ยนสภาพ
มาเปนที่ดินรกรางวางเปลา
จํานวน ๑ เรื่อง
- เจาพนักงานที่ดินปฏิเสธไมออกโฉนดที่ดิน
กรณีที่ดินมีสภาพเปนที่ชายตลิ่งน้ําทะเล
ทวมถึง มิใชที่งอกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

คําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

หนา

อ. ๑๕/๒๕๕๖

๑๖

อ. ๘๗๓/๒๕๕๕

๑๙

อ. ๒๕๔/๒๕๕๖

๒๔

อ. ๔๔๕/๒๕๕๖

๒๙

อ. ๔๗๑/๒๕๕๖

๓๓

อ. ๘๘๔/๒๕๕๖

๓๖

อ. ๑๓๓/๒๕๕๗

๔๑

อ. ๖๕๘/๒๕๕๗

๔๔

๓

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
ที่
ถึง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒
๑๐. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓
- เจาพนักงานที่ดินละเลยตอหนาที่ กรณีมีการ
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๘ รองเรียนวาออกโฉนดที่ดินโดยคลาดเคลื่อน
๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๕๘

จํานวน ๑ เรื่อง
- การมีคําสั่งยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดิน
กรณีทดี่ ินตาม ส.ค. ๑ มีสภาพเปนคลองนาเกลือ
และผูขายซึ่งเปนเจาของเดิมมิไดครอบครอง
และทําประโยชนในที่ดินดังกลาว
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑
- กระทรวงการคลังไมคืนที่ดินที่ไดรับการยกให
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๙ แกทายาทผูยกให กรณีเปนที่ราชพัสดุ
และมีการเลิกใชประโยชนในที่ดิน
ตามเจตนาของผูยกใหแลว
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
- เจาหนาที่กรมที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินซึ่งเปน
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๙ สินสมรส โดยคูสมรสของผูขายไมใหความยินยอม
แตมบี ันทึกคํายืนยันใหจดทะเบียนเปนหลักฐาน
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
- อธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งใหแกไขรูปแบบ
ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๕๙ แผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน โดยพนักงาน
เจาหนาที่ที่ออกโฉนดไมไดตรวจสอบ
ตําแหนงที่ตั้งของที่ดิน เปนเหตุใหที่ดิน
ทับซอนกับที่ดินแปลงอื่น
วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑
- พนักงานเจาหนาที่ออกโฉนดมิไดตรวจสอบ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๐ ขอมูลใหชัดเจนกอนวาที่ดินมีการจดทะเบียน
จํานองกับธนาคาร ถือเปนการปฏิบัติหนาที่
โดยปราศจากความระมัด

คําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

หนา

อ. ๔๓๖/๒๕๕๘

๔๘

อ. ๖๘๗/๒๕๕๗

๕๒

อ. ๙๓๖/๒๕๕๘

๕๖

อ. ๑๒๔๔/๒๕๕๘

๖๑

อ. ๑๗๕/๒๕๕๙

๖๕

อ. ๑๐๔๗/๒๕๕๙

๖๙

๔

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
คําพิพากษา/คําสั่ง
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
ศาลปกครองสูงสุด
ที่
ถึง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒
๑๖. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓
อ. ๔๔๑/๒๕๖๐
- กรุงเทพมหานครอนุญาตใหเจาของที่ดิน
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๐ นอกโครงการจัดสรรทุบรื้อรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของโครงการ เพื่อทําทางเชื่อมกับสาธารณประโยชน
ในโครงการ โดยไมชอบดวยกฎหมาย
๑๗. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ คดี
ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑
- การกําหนดใหที่ดินซึ่งมีสภาพเปนบอน้ําพุรอน
ฟส. ๕/๒๕๖๐
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๑ และมีบุคคลเขาครอบครองทําประโยชน
อยูกอนใหอยูในแนวเขตอุทยานแหงชาติ
โดยชอบดวยกฎหมาย
๑๘.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒
(เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๖๑

จํานวน ๑ คดี
- อธิบดีกรมที่ดินมีคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน
โดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีเจาหนาที่
ออกโฉนดที่ดินผิดแปลงเพราะผูร บั มอบ
อํานาจจากผูขายนําที่ดินแปลงอื่นไปยื่น
คําขอจดทะเบียน

๑๙.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔
(ตุลาคม-ธันวาคม) ๒๕๖๑

๒๐.

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒

จํานวน ๑ เรื่อง
- เจาพนักงานที่ดินยกเลิกใบไตสวน
และไมออกโฉนดที่ดินใหแกผคู รอบครอง
ทําประโยชน กรณีที่ดินเปนที่ที่แมน้ํา
สาธารณะเคยไหลผาน และมีลักษณะ
เปนที่ชายตลิ่ง แตกลายสภาพเปน
ที่ดินตื้นเขินริมตลิ่ง
จํานวน ๑ คดี
- เจาพนักงานที่ดินจังหวัดออกโฉนดที่ดิน
โดยการสอบสวนเปรียบเทียบยังฟง
ไมเปนที่ยุติ เนื่องจากผูขอออกโฉนด
กับผูคัดคานยังโตแยงการแยง
สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท

หนา

๗๓

๗๗

อ. ๑๓๙๒/๒๕๖๐

๘๔

อ. ๘๕๙/๒๕๖๑

๙๐

อ. ๑๑๒๔/๒๕๖๑

๙๕

๕

วารสารวิชาการศาลปกครอง
ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑
ลําดับ
(มกราคม-มีนาคม) ๒๕๕๕
จํานวน / เรื่อง
ที่
ถึง ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒
๒๑. วารสารวิชาการศาลปกครอง จํานวน ๑ เรื่อง
ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓
- เจาของอุทิศที่ดินใหเปนทางสาธารณะ
(กรกฎาคม-กันยายน) ๒๕๖๒ แตองคการบริหารสวนตําบลกอสราง
และปรับปรุงถนนรุกล้าํ ที่ดินเกินกวา
สวนที่เจาของไดอุทิศให

คําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุด

หนา

อ. ๒๙๙/๒๕๖๒

๑๐๐

1

คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
เมื่อการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมที่ ดินไม่ได้เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ด้วยความจงใจหรือประมาทเลิ นเล่อของเจ้าหน้ าที่ กรมที่ดินก็ไม่จาํ ต้ องชดใช้ ค่าเสียหาย
รวมทัง้ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ยมจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมอัน เนื่ องจากการเพิ ก ถอน
การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ กรรม และเนื่ อ งจากเงิ น ค่ าธรรมเนี ย มจดทะเบี ย นสิ ท ธิ
และนิ ติ ก รรมเกี่ ย วกับ ที่ ดิ น หรื อ อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ เป็ นเงิ น ที่ ร ฐั เรี ย กเก็บ จากราษฎร
เป็ นค่ าตอบแทนการที่ รฐั ให้ บริ การแก่ ราษฎรในการทําให้ สิ ทธิ และนิ ติ กรรมเกี่ ย วกับ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ข องราษฎรมี ผ ลสมบู ร ณ์ ตามกฎหมาย จึ ง ไม่ อ าจถื อ ได้ ว่ า กรมที่ ดิ น
ได้ ทรั พ ย์ สิ นมาโดยปราศจากมู ล อั น จะอ้ างกฎหมายได้ ตามนั ยมาตรา ๔๐๖
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ แม้ ต่ อมากรมที่ ดิ นจะมี ค ํ า สั ง่ เพิ กถอน
รายการจดทะเบี ย น ก็มิ ไ ด้ มี ผ ลเป็ นการเพิ ก ถอนการดํา เนิ นการจดทะเบี ย นสิ ท ธิ
และนิ ติ กรรมตามกฎหมาย อี กทัง้ ไม่มีบทบัญญัติแห่ งกฎหมายใดให้ นําหลักกฎหมาย
เรื่ อ งลาภมิ ค วรได้ ม าใช้ บ ัง คับ โดยอนุ โ ลม กรมที่ ดิ นจึ ง ไม่ มี ห น้ าที่ (หนี้ ) ต้ อ งคื น
ค่ าธรรมเนี ย มการจดทะเบี ยนสิ ท ธิ และนิ ติ กรรมให้ แก่ ราษฎรอันเนื่ องจากการมี ค ําสัง่
เพิ กถอนรายการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมดังกล่าว
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีประมูลซือ้ ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ ๔๒๘๘๔ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
จากการขายทอดตลาดของสํานักงานบังคับคดีจงั หวัดเชียงใหม่ และได้โอนกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ จาก
เจ้าของทีด่ นิ และชําระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมและภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาและในวันเดียวกันนัน้ ได้ขายทีด่ นิ ดังกล่าวให้กบั นาย น. ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้ม ี
คําพิพากษาเพิกถอนการขายทอดตลาดทีด่ นิ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (สํานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม่)
จึงเพิกถอนรายการจดทะเบียนที่ดนิ ทัง้ หมด ผู้ฟ้องคดีจงึ ได้ย่นื คําร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
และค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทีไ่ ด้ชําระไว้เป็ นค่าโอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ โดยสํานักงานสรรพากร
จังหวัดเชียงใหม่ได้คนื ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ปฏิเสธไม่คนื ค่าธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คําสัง่ แต่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ไม่เ ห็นด้วยกับคําอุ ทธรณ์ ผู้ฟ้อ งคดีจงึ ขอให้ศาลมีคําพิพ ากษาหรือคําสังให้
่ ผู้ถู กฟ้อ งคดีท่ี ๑
คืนเงินค่าธรรมเนียม
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ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า มาตรา ๔๒๐ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขา
เสียหายถึงแก่ชวี ติ ก็ด ี แก่ร่างกายก็ด ี อนามัยก็ด ี เสรีภาพก็ด ี ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด
ก็ด ี ท่านว่าผูน้ นั ้ ทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน้ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับ ผิด ทางละเมิด ของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญ ญัติว่ า หน่ ว ยงานของรัฐต้อ งรับผิด
ต่ อ ผู้ เ สีย หายในผลแห่ ง ละเมิด ที่เ จ้า หน้ า ที่ข องตนได้ ก ระทํ า ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ ในกรณี น้ี
ผูเ้ สียหายอาจฟ้องหน่ วยงานของรัฐได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้และถ้าการละเมิดเกิด
จากเจ้าหน้ าที่ซ่งึ ไม่ได้สงั กัดหน่ วยงานของรัฐแห่งใด ให้ถอื ว่ากระทรวงการคลังเป็ นหน่ วยงาน
ของรัฐที่ต้องรับผิด ข้อเท็จจริงรับฟ งั เป็ นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ซ้อื ที่ดนิ โฉนดเลขที่ ๔๒๘๘๔
พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจากการขายทอดตลาด และต่อมาสํานักงานบังคับคดีจงั หวัดเชียงใหม่ได้ม ี
หนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ขอให้จดทะเบียนระงับการจํานองและจดทะเบียนขายโอนกรรมสิทธิ ์
ที่ด ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่ าวให้แก่ ผู้ฟ้ องคดีให้เป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ ์ต่ อไป ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑
จึงจดทะเบียนระงับการจํานองและโอนที่ด ินพร้อมสิ่งปลู กสร้างให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดี โดยเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมจากผูฟ้ ้ องคดี และในวันเดียวกันนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้จดทะเบียนขายที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่นาย น. ตามคําขอของผู้ฟ้องคดี
โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมดังกล่าวจาก
ผู้ฟ้องคดี กรณีจงึ เห็นได้ชดั ว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มิได้ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
เกีย่ วกับทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทัง้ สองครัง้ อันเป็ นการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่อเลยแม้แต่น้อย ดังนัน้ แม้ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค ๕ จะได้มคี ําพิพากษาถึงทีส่ ุดให้เพิกถอน
การขายทอดตลาดที่ดนิ พร้อ มสิ่ง ปลูก สร้างดังกล่าว อันเป็ นเหตุ ใ ห้อ ธิบดีก รมที่ด ินได้มคี ําสัง่
ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนอันเป็ นเหตุ ให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั ความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (กรมทีด่ นิ ) ซึง่ เป็ นหน่ วยงานของรัฐต้นสังกัดของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ก็ไม่จาํ ต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายอย่างใดๆ รวมทัง้ เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ผู้ฟ้องคดี
ได้ชําระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด
และเงินค่าธรรมเนี ยมจดทะเบียนสิทธิและนิ ติก รรมเกี่ยวกับที่ด ินหรือ อสังหาริมทรัพ ย์อ่ ืนใด
เป็ นเงินทีร่ ฐั เรียกเก็บจากราษฎรเป็ นค่าตอบแทนการที่รฐั ให้บริการแก่ราษฎรในการทําให้สทิ ธิ
และนิ ติกรรมเกี่ยวกับอสัง หาริมทรัพ ย์ของราษฎรมีผ ลสมบูรณ์ ตามกฎหมายตามบทบัญ ญัติ

๒
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มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ และข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติใ ห้ใ ช้ประมวลกฎหมายที่ด ิน พ.ศ. ๒๔๙๗
ประกอบกับข้อ ๗ (๑) ของบัญชีอตั ราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดนิ
ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติม โดยมาตรา ๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติแ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม ประมวลกฎหมายที่ด ิน
(ฉบับ ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ การที่ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ เรียกเก็บเงินค่ าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิ ติกรรมเกี่ยวกับที่ด ินโฉนดเลขที่ ๔๒๘๘๔ พร้อมสิ่งปลู กสร้างจากผู้ฟ้ องคดี เพื่อ เป็ น
ค่าตอบแทนการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ซึง่ เป็ นผูซ้ อ้ื ทีด่ นิ
พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจากการขายทอดตลาดของสํานักงานบังคับคดีจงั หวัดเชียงใหม่ และระหว่าง
ผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นผูข้ ายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวกับนาย น. ผูซ้ อ้ื ตามคําขอของผูฟ้ ้ องคดี
จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานของรัฐต้นสังกัด
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ทรัพย์สนิ มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ ตามนัยมาตรา ๔๐๖
วรรคหนึ่ ง แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ และแม้ ต่ อ มาศาลอุ ทธรณ์ ภ าค ๕ ได้ ม ี
คําพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดนิ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็ นเหตุ ใ ห้อธิบดี
กรมทีด่ นิ ได้มคี ําสังให้
่ เพิกถอนรายการจดทะเบียนในโฉนดทีด่ นิ พิพาท แต่การเพิกถอนรายการ
จดทะเบียนดังกล่าว ก็ไม่ได้มผี ลทางกฎหมายเป็ นการเพิกถอนการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมเกีย่ วกับทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าวตามคําขอของผูฟ้ ้ องคดี อันเป็ นการให้บริการ
แก่ผู้ฟ้องคดีตามอํานาจหน้ าที่ท่กี ฎหมายกําหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ต้องปฏิบตั แิ ต่อย่างใด กรณี
จึง ไม่อ าจถือ ได้ว่ าผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ และผู้ถูก ฟ้อ งคดีท่ี ๒ ซึ่ง เป็ นหน่ ว ยงานของรัฐต้นสัง กัด
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ทรัพย์สนิ มาเพราะเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้มไี ด้เป็ นขึ้นตามนัย
มาตรา ๔๐๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นกัน นอกจากนัน้ ยังไม่ปรากฏ
ว่ามีบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดบัญญัตใิ ห้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และหรือผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ต้องคืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมทีเ่ รียกเก็บจากราษฎรเป็ นค่าตอบแทนการให้บริการ
แก่ ร าษฎรในการทํา ให้ส ิทธิแ ละนิ ติก รรมเกี่ยวกับ อสัง หาริม ทรัพ ย์ข องราษฎรมีผ ลสมบูร ณ์
ตามกฎหมายตามคําขอของราษฎรแล้วต่ อมารายการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวถูกเพิกถอน โดยมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของเจ้าหน้าที่
ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สอง โดยให้นําบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาใช้บงั คับกับการใช้สทิ ธิเรียกคืนและการคืนเงินดังกล่าวโดยอนุ โลมอีกด้วย
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ผู้ฟ้ องคดีจ ึง ไม่ ม ีส ิท ธิเ รีย กให้ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ และผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ คืน เงิน ค่ าธรรมเนี ย ม
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว และผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สอง
ไม่มหี น้าที่ (หนี้) ทีจ่ ะต้องคืนเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ.๓๕๔/๒๕๕๔)

๔
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน - ที่ราชพัสดุ
วัตถุประสงค์ของการกําหนดระยะเวลาในการฟ้ องคดี ตามพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้ องการป้ องกันมิ ให้ เกิ ด
ความเสี ย หายต่ อ ส่ ว นรวมและราชการต้ อ งเสี ย ไป และการที่ อ งค์กรตุ ล าการเข้ า ไป
ตรวจสอบความชอบในการกระทํ า ของฝ่ ายปกครองย่ อ มเป็ นผลทํ า ให้ เ กิ ด ระบบ
การบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น ที่ ดี เมื่ อ ผู้ฟ้ องคดี ไ ด้ ติ ด ตามทวงถามเกี่ ย วกับ ข้ อ พิ พ าท
ที่ เกิ ดขึ้น รวมทัง้ หน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้ าที่ ของรัฐที่ เกี่ยวข้องได้ มีความพยายาม
ที่ จะดําเนิ นการแก้ไขเรื่องมาโดยตลอด โดยวิ สยั ของวิ ญ�ูชนคงคาดหวังได้ ว่าจะได้ รบั
การพิ จารณาจากหน่ วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องให้ เสร็จสิ้ นไปได้ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
และพฤติ การณ์ ของหน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้ าที่ ที่เกี่ยวข้องก็มีผลทําให้ ผ้ฟู ้ องคดีและ
วิ ญ�ูชนทัวไปเชื
่
่อว่าหน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้ าที่ ของรัฐจะดําเนิ นการให้ แก่ผ้ฟู ้ องคดีได้
โดยไม่ จาํ เป็ นต้ อ งฟ้ องเป็ นคดี กรณี จึง ถื อ เป็ นเหตุจาํ เป็ นอื่ นที่ ศ าลจะรับคําฟ้ องที่ ยื่ น
เมื่อล่วงพ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้ องคดี ได้ ตามมาตรา ๕๒ แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตัง้
ศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ผู้ฟ้องคดีเก้าสิบห้าคนฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนดท้องที่และ
วันเริม่ ทําการสํารวจรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดนิ และสอบเขตทีด่ นิ ในท้องทีซ่ ่งึ รวมทีด่ นิ ของผู้ฟ้องคดี
ซึง่ ได้อาศัยอยู่บนทีด่ นิ สืบเนื่องจากบรรพบุรุษด้วย แต่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดนิ ได้ เนื่องจาก
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ (สํา นัก งานธนารัก ษ์ พ้ืนที่เ พชรบูร ณ์ ) มีห นั ง สือ ที่ กค ๐๓๐๙.๕๓/๑๒๒๐
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดนิ เนื่องจากรุกลํ้าแนวเขตที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ที่ พช. ๔๖๗ ออกตามใบจองเลขที่ ๔๓ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าทีด่ นิ ทีผ่ ูฟ้ ้ องคดี
อยู่อ าศัย กับ ที่ด ิน ที่ข้ึน ทะเบีย นเป็ น ที่ร าชพัส ดุ เ ป็ น คนละแปลงกัน มีอ าณาเขตทิศ ทางและ
จํานวนเนื้อทีแ่ ตกต่างกันและได้โต้แย้งมาโดยตลอด การกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทําให้เกิด
ความเสีย หายกับ ผู้ ฟ้ องคดี จึง ขอให้ศ าลมีคํ า พิพ ากษาหรือ คํ า สัง่ เพิก ถอนหนัง สือ คัด ค้า น
การออกโฉนดที่ดนิ และใบจองที่ออกทับที่ดนิ ที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทําประโยชน์ อยู่ และ
เรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ รวมทัง้ ให้ลงโทษทางอาญาแก่ผถู้ กู ฟ้องคดี
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า การคัดค้านการรังวัดที่ดนิ สืบเนื่องจากการที่
ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ มีห น้ าที่ใ นการดูแ ลที่พ ิพ าทอันเป็ นที่ร าชพัส ดุ ต ามข้อ ๘ และข้อ ๑๑ ของ

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕
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กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
เกี่ย วกับ ที่ราชพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึง เป็ นการใช้อํ า นาจที่ก่ อ ให้เ กิด ความเดือ ดร้อ นเสีย หาย
แก่ผฟู้ ้ องคดี ดังนัน้ จึงเป็ นคดีพพิ าทเกี่ยวกับการทีห่ น่ วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบ
ด้ว ยกฎหมายและการกระทํ า ละเมิด อัน เกิด จากการใช้ อํ า นาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ การฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องยืน่ ฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีร่ ู้
หรือควรรูถ้ งึ เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ และการฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ทีร่ ถู้ งึ เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อหลังจากผูถ้ ูกฟ้องคดีมหี นังสือ
ลงวันที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๐ คัด ค้านการเดิน สํารวจออกโฉนดที่ด ินแล้ว ผู้ฟ้ อ งคดีมหี นังสือ
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอความเป็ นธรรมและเดินทางไปพบ
ผู้ว่ าราชการจัง หวัด เพื่อ ขอทราบเหตุ ผ ลการคัด ค้านการออกโฉนดที่ด ิน วันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขปญั หาการบุกรุก
ทีด่ นิ ของรัฐจังหวัดเพชรบูรณ์ (กบร. จังหวัดเพชรบูรณ์) ต่อมา ตัวแทนของผูฟ้ ้ องคดีได้มหี นังสือ
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ถึงประธาน กบร. จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอทราบความคืบหน้า
และผู้ว่ าราชการจัง หวัด มีห นัง สือ แจ้ง เรื่อ งการแต่ ง ตัง้ คณะทํางานตรวจสอบการครอบครอง
ที่ร าชพัส ดุ ใ ห้ผู้ ฟ้ องคดีท ราบซึ่ง คณะกรรมการได้ม ีก ารประชุ ม วัน ที่ ๒๕ ธัน วาคม ๒๕๕๑
โดยผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ขอถอนเรื่อ งเพื่อ ดําเนิ นการตามกระบวนการทางกฎหมาย เนื่ อ งจาก
ที่ประชุมไม่สามารถตกลงกันได้ว่าที่ดนิ พิพาทเป็ นของผู้ใด จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า
ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามทวงถาม รวมทัง้ หน่ วยงานของรัฐและเจ้าหน้ าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปญั หาทีด่ นิ พิพาทได้มคี วามพยายามทีจ่ ะดําเนินการแก้ไขเรื่องนี้มาโดยตลอด ซึง่ โดยวิสยั
ของวิญ �ูชนคงคาดหวัง ได้ว่ ากรณีการคัด ค้านการออกโฉนดที่ด ินจะได้รบั การพิจารณาจาก
หน่ วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวข้องให้เสร็จสิน้ ไปได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว พฤติการณ์ของหน่ วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องจึงย่อมมีผลทําให้ผูฟ้ ้ องคดีและวิญ�ูชนทัวไปเชื
่
่อว่าหน่ วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้ าที่ของรัฐจะดําเนินการออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่จําเป็ นต้องฟ้อง
เป็ นคดี ซึง่ ก็มผี ลทําให้ผู้ฟ้องคดีไม่ดําเนินการฟ้องร้องจนล่วงเลยกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด
ให้ฟ้ องคดี ดัง นั น้ แม้ผู้ฟ้ อ งคดีนํ า คดีมายื่น ฟ้ องเมื่อ พ้น กํ า หนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙
และมาตรา ๕๑ แต่กห็ าได้ทาํ ให้วตั ถุประสงค์ของการกําหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีซง่ึ ต้องการ
ป้อ งกันมิใ ห้เ กิดความเสียหายต่ อ ส่ว นรวมและราชการต้อ งเสียไป ในทางตรงกันข้าม การที่

๒
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องค์กรตุลาการเข้าไปตรวจสอบความชอบในการกระทําของฝ่ายปกครอง ย่อมเป็ นผลที่ทําให้
เกิดระบบการบริหารราชการแผ่นดินทีด่ เี กิดขึน้ จึงถือว่ามีเหตุจาํ เป็ นอื่นทีศ่ าลจะรับไว้พจิ ารณาได้
ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
และให้เ รียกเจ้า พนั ก งานที่ด ิน จัง หวัด เพชรบูร ณ์ เ ข้า มาเป็ น ผู้ถู ก ฟ้ องคดีเ พื่อ ประโยชน์ แ ห่ ง
ความยุ ติธ รรม ส่ ว นการขอให้ศ าลปกครองลงโทษฐานละเว้ น การปฏิบ ัติห น้ า ที่โ ดยมิช อบ
หรือโดยทุจริตตามมาตรา ๑๕๗ ประมวลกฎหมายอาญานัน้ การดําเนินคดีอาญาเป็ นขัน้ ตอน
ดําเนินการเพื่อนํ าไปสู่การลงโทษผูก้ ระทําความผิดทางอาญา และเป็ นขัน้ ตอนทีป่ ระมวลกฎหมาย
วิธ ีพ ิจารณาความอาญาบัญ ญัติไ ว้เป็ นการเฉพาะโดยตรงให้อ ยู่ใ นอํ านาจพิจารณาพิพ ากษา
ของศาลยุตธิ รรม จึงไม่อยูใ่ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(คําสังศาลปกครองสู
่
งสุดที ่ ๑/๒๕๕๕)

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน) ๒๕๕๕
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
การขอออกใบแทนโฉนดที่ ดินที่ สูญหาย เจ้าพนักงานที่ ดินต้ องทําการสอบสวน
พยานหลักฐานให้ เพียงพอและเชื่ อได้ ว่าผู้ขอออกใบแทนโฉนดที่ ดินเป็ นเจ้าของโฉนดที่ ดิน
ที่ แท้ จริ ง การที่ เจ้ าพนั กงานที่ ดินออกใบแทนโฉนดที่ ดินโดยสอบสวนพยานหลักฐาน
แต่เพียงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียกับผู้ขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน ย่อมมีนํ้าหนัก
ให้ เชื่ อฟั งได้ น้อย และการตรวจสอบเฉพาะโฉนดที่ ดินฉบับสํานักงานที่ ดินโดยไม่สอบสวน
จนสิ้ นข้อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึ กรายการซึ่ งระบุรายการไถ่ถอนการขายฝาก แต่มีรายขีดฆ่า
สีแดงตรงช่องผูร้ บั สัญญา ไม่มีลายมือชื่ อเจ้าพนักงานที่ ดินและตราประทับในโฉนดที่ ดิน
และสัญญาขายฝากไม่มีการจดแจ้งระบุรายการไถ่ถอนทัง้ ที่ ปรากฏพยานหลักฐาน เช่ น
ใบสังเงิ
่ นค่ า ธรรมเนี ย มค่ าใช้ จ่ ายและค่ า ภาษี ใบเสร็จรับเงิ นที่ ระบุว่ าเป็ นค่ าไถ่ถ อน
การขายฝากที่ ดิน อี กทัง้ โฉนดที่ ดิ นฉบับเจ้ าของที่ ดิ นและสัญญาขายฝากก็มีรายการ
จดทะเบียนการไถ่ถอนที่ ดิน มีรอยตราประทับและเจ้าพนักงานที่ ดินลงลายมือชื่ อกํากับ
เป็ นการออกคํ า สัง่ ทางปกครองที่ ว างอยู่ บ นข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ผิ ด พลาดคลาดเคลื่ อ น
ไม่ถกู ต้องตามความเป็ นจริ ง อันเป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ ์โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๙๙๘ ได้ทํา
หนังสือมอบอํานาจให้นาย ส. ไปดําเนินการขายฝากทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างกับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
(นายเพิม่ ศักดิ ์) ณ สํานักงานที่ดนิ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ และต่อมาในวันที่ ๔
มิถุ นายน ๒๕๓๙ ได้มอบอํ านาจให้นาย ส. ไปทําการจดทะเบียนไถ่ ถ อนการขายฝากที่ด ิน
พร้อมสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว และเจ้าพนักงานทีด่ นิ ได้ดําเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝาก
ให้ผฟู้ ้ องคดีเป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ แปลงดังกล่าวดังเดิม ต่อมา วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕
ผูฟ้ ้ องคดีได้มอบอํานาจให้มารดานํ าโฉนดทีด่ นิ ฉบับเจ้าของทีด่ นิ ไปดําเนินการจดทะเบียนรับให้
ทีด่ นิ เป็ นกรรมสิทธิ ์ของตน แต่ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากรายการจดทะเบียนโฉนดทีด่ นิ
ฉบับเจ้าของทีด่ นิ กับฉบับสํานักงานทีด่ นิ มีรายการไม่ตรงกันและได้มกี ารออกใบแทนโฉนดทีด่ นิ
เลขที่ ๒๙๙๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ ์ ผู้ฟ้องคดีจงึ ยื่นคําขออายัดที่ดนิ แปลง
ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัด ... สาขา) ออกใบแทน
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๙๙๘ ให้เป็ นชื่อของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ผูร้ บั ซือ้ ฝากทีด่ นิ ทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารจดทะเบียน
ไถ่ถอนการขายฝากที่ดนิ ไปแล้วตัง้ แต่วนั ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ และทีด่ นิ ได้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์
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ของผู้ฟ้องคดีแ ล้ว เป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้ผู้ฟ้อ งคดีได้รบั ความเสียหาย
จึงขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพิกถอนนิตกิ รรมการออกใบแทน
โฉนดที่ด ิน เลขที่ ๒๙๙๘ ที่ม ีช่ ือ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ เป็ น ผู้ถือ กรรมสิท ธิใ์ ห้ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ถือ
กรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ ดังเดิม
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ย่นื คําขอออกใบแทน
โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๙๙๘ ต่ อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยแจ้งว่าโฉนดที่ดนิ ฉบับเจ้าของที่ดนิ สูญหาย
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องทําการสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ความเป็ นที่
ยุตแิ ละเชื่อถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นเจ้าของที่ดนิ เลขที่ ๒๙๙๘ อยู่ในเวลาที่ย่นื คําขอออก
ใบแทนโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๙๙๘ หรือไม่ ตามมาตรา ๖๓ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ และข้อ ๑๗
(๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ด ิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ ใ นการออกใบแทนโฉนดที่ด ิน ดัง กล่ า ว ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ได้ต รวจสอบโฉนดที่ด ิน ฉบับ สํ านัก งานที่ด ิน และพยานบุค คลอีก ๒ คน ซึ่ง เป็ น ภรรยาและ
คนขับรถของผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ เท่ านัน้ กรณีจงึ ต้องพิจารณาว่าการสอบสวนพยานหลัก ฐาน
ดังกล่าวเพียงพอแล้วหรือไม่ทจ่ี ะทําให้เชื่อถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นเจ้าของทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ
เลขที่ ๒๙๙๘ และมีสทิ ธิขอออกใบแทนโฉนดทีด่ นิ ดังกล่าว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าโฉนดทีด่ นิ
เลขที่ ๒๙๙๘ ฉบับสํานักงานทีด่ นิ มีการจดรายการไถ่ถอนการขายฝากระหว่างผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ผู้ซ้อื ฝากกับผู้ฟ้องคดีผู้ขายฝากเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ มีรายขีดฆ่าสีแดงตรงช่องผู้รบั
สัญญาและไม่มลี ายมือชื่อเจ้าพนักงานที่ดนิ และตราประทับในช่องตําแหน่ งเจ้าพนักงานที่ดนิ
เมื่อพิจารณาตามวิสยั และพฤติการณ์ของวิญ�ูชน ซึ่งมีหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
ดังเช่นผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ย่อมต้องเกิดความสงสัยว่าเหตุใดโฉนดทีด่ นิ ฉบับสํานักงานทีด่ นิ ซึง่ เป็ น
เอกสารราชการและอยู่ใ นความครอบครองดูแ ลรัก ษาของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ จึง มีก ารบันทึก
รายการไถ่ถอนการขายฝากทีด่ นิ ไว้ในสารบัญจดทะเบียนทีด่ นิ ดังกล่าวได้ ซึง่ หากไม่มเี หตุใดๆ
ก็ย่อมจะไม่มกี ารบันทึกรายการไถ่ถอนการขายฝากที่ดนิ ลงในเอกสารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
จึงชอบที่จะทําการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ให้ส้นิ สงสัยว่าได้มกี ารไถ่ถอนการขายฝาก
ที่ด ินตามรายการที่ระบุ ไ ว้ใ นสารบัญ จดทะเบียนที่ด ินจริง หรือ ไม่ และเจ้าพนัก งานที่ด ินผู้ใ ด
เป็ นผู้จดรายการไถ่ ถ อนการขายฝากและเหตุ ใ ดเจ้าพนัก งานที่ด ินจึง ไม่ไ ด้ล งลายมือชื่อ และ
ตราประทับสารบัญจดทะเบียนที่ดนิ ซึ่งอยู่ในวิส ยั ที่ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๑ สามารถทําได้ โดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ เรียกผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นผู้จดทะเบียน
ขายฝากทีด่ นิ กับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มาสอบถาม ตลอดจนตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับคําขอ

๒
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จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมที่เก็บไว้ท่สี ํานักงานที่ดนิ แต่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ หาได้กระทําการ
เช่นว่านัน้ ไม่ คงทําการสอบสวนแต่เพียงพยานบุคคลซึง่ เป็ นภรรยาและคนขับรถของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ซึง่ ล้วนแต่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียกับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ย่อมตระหนักว่าถ้อยคําของบุคคลดังกล่าวมีน้ําหนักให้เชื่อฟงั ได้น้อย กับตรวจสอบโฉนดทีด่ นิ
ฉบับสํานักงานทีด่ นิ เมื่อเห็นว่าโฉนดทีด่ นิ ฉบับสํานักงานทีด่ นิ มีการจดรายการไถ่ถอนการขายฝาก
โดยระบุว่าไถ่ถอนการขายฝากเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ แต่มรี ายขีดฆ่าสีแดงตรงช่องผูร้ บั
สัญญาและไม่มลี ายมือชื่อเจ้าพนักงานที่ดนิ และตราประทับในช่องตําแหน่ งเจ้าพนักงานที่ดนิ
รวมทัง้ หนังสือสัญญาขายฝากฉบับสํานักงานที่ดนิ ก็ไม่มกี ารจดแจ้งระบุรายการไถ่ถอนการขายฝาก
และพ้นกําหนดเวลาไถ่ถอนการขายฝากแล้ว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงเป็ นเจ้าของทีด่ นิ กรณีจงึ เป็ น
การสอบสวนพยานหลัก ฐานที่ย งั ไม่เ พีย งพอให้ว ิญ �ูช นเช่ น ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เชื่อ ถือ ได้ว่ า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นเจ้าของทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๙๙๘ ทีจ่ ะมีสทิ ธิขอออกใบแทนโฉนดทีด่ นิ
ดังกล่าวได้ หากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ และเจ้าหน้ าทีท่ ่เี กี่ยวข้อง
ย่อมจะทราบว่าโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๙๙๘ ได้มกี ารไถ่ ถอนการขายฝากที่ดนิ ไปแล้วตัง้ แต่วนั ที่
๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานหลายประการว่าได้มกี ารไถ่ถอนการขายฝาก
เป็ นต้นว่ าใบสังเงิ
่ นค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรของสํานักงานที่ดนิ จังหวัด และ
ใบเสร็จรับเงินในราชการกรมทีด่ นิ ของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัดทีร่ ะบุว่าได้รบั เงินจากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
และผู้ฟ้องคดีเป็ นค่าไถ่ ถอนการขายฝากที่ดนิ ตามโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๙๙๘ ประกอบกับโฉนดที่ดนิ
ฉบับเจ้าของที่ดนิ มีการจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดนิ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๙๙๘ ระหว่าง
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ กับผูฟ้ ้ องคดีโดยมีรอยตราประทับและเจ้าพนักงานทีด่ นิ ได้ลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ด้วย รวมทัง้ หนังสือสัญญาขายฝากที่ดนิ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ระหว่างผู้ฟ้องคดี
กับผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ปรากฏข้อความตรงมุมขวาด้านบนของหนังสือสัญญาขายฝากดังกล่าวว่า
จดทะเบียนไถ่ถอนแล้วลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ ดังนัน้ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๙๙๘ จึงตกเป็ น
กรรมสิทธิ ์ของผู้ฟ้องคดีดงั เดิม ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๔๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงมิได้เป็ นเจ้าของที่ดนิ แปลงดังกล่าว ประกอบกับโฉนดที่ดนิ
ฉบับ เจ้าของที่ด ิน อยู่ใ นความครอบครองของผู้ฟ้ อ งคดีต ลอดมานับ แต่ เ วลาที่ม ีก ารไถ่ ถ อน
การขายฝากโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๙๙๘ โฉนดทีด่ นิ ฉบับเจ้าของทีด่ นิ จึงมิได้สูญหายตามทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ กล่ า วอ้ า งแต่ อ ย่ า งใด ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ จึง ไม่ม ีส ิท ธิย่ืน คํ า ขอออกใบแทนโฉนดที่ด ิน
ตามมาตรา ๖๓ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกใบแทนโฉนดทีด่ นิ ให้แก่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ โดยตรวจสอบเฉพาะโฉนดทีด่ นิ ฉบับสํานักงานทีด่ นิ และสอบสวนพยานบุคคล
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จํานวน ๒ คน แล้วออกใบแทนโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๙๙๘ ให้แก่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงเป็ นการออกคําสัง่
ทางปกครองทีว่ างอยูบ่ นพืน้ ฐานของข้อเท็จจริงทีผ่ ดิ พลาดคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง
อันเป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๕๘๓/๒๕๕๕)

๔
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
การขอออกโฉนดที่ ดินเป็ นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่ งประมวล
กฎหมายที่ ดิ น มี ห ลักเกณฑ์ ในการพิ จารณาสองประการ คื อ ๑) ผู้ขอออกโฉนดที่ ดิ น
ต้ อ งเป็ นบุ ค คลซึ่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ส ามารถออกโฉนดที่ ดิ น ให้ ไ ด้ และ ๒) ที่ ดิ น
ที่ขอออกโฉนดที่ดินต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม เมื่อที่ดินบริเวณที่ นํารังวัดออกโฉนดที่ ดิน
มิ ใช่ ที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้ งการครอบครองที่ ดิ น (ส.ค. ๑) จึ ง เป็ นการนํ าแบบแจ้ ง
การครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) สําหรับที่ดินแปลงอื่นมาใช้ เป็ นหลักฐานในการออกโฉนดที่ ดิน
ผู้ขอออกโฉนดที่ ดิ นจึ งมิ ใช่ ผ้มู ี สิทธิ ค รอบครองที่ ดินโดยชอบด้ วยกฎหมายที่ จะมีสิท ธิ
ขอออกโฉนดที่ ดินเป็ นการเฉพาะราย ส่วนที่ ดินตามหลักฐานใบจองยังคงมีสถานะเป็ นที่ดิน
ของรัฐและไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอื่ นได้ หากยังไม่ได้ รบั คํารับรองจากนายอําเภอ
ว่าได้ ทาํ ประโยชน์ แล้ ว เว้ นแต่ จะตกทอดทางมรดกตามมาตรา ๘ แห่ งพระราชบัญญัติ
ให้ ใ ช้ ประมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่ อผู้ขอออกโฉนดที่ ดิ นมิ ใช่ บุ คคลที่ ได้ ร บั
การคัดเลื อกให้ เข้ ายึ ดถื อครอบครองที่ ดิ นของรัฐตามหลัก ฐานใบจอง แม้ จ ะอ้ า งว่ า
ได้ ร ับ โอนที่ ดิ นมาจากผู้ที่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตให้ จ ับ จองก็ ต าม ก็ ไ ม่ อ าจยกเป็ นข้ อ อ้ า ง
ต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อให้ออกโฉนดที่ดินเป็ นการเฉพาะรายได้
ผู้ฟ้ อ งคดีฟ้ องว่ า มีส ิทธิค รอบครองที่ด ินรวม ๓ แปลง แปลงที่ ๑ เป็ นที่ด ิน
ตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองทีด่ นิ (ส.ค. ๑) มีช่อื นาย ง. เป็ นผูแ้ จ้งการครอบครองทีด่ นิ
แปลงที่ ๒ เป็ นที่ดนิ ตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๔ มีช่อื นาย ป. เป็ นผู้ได้รบั อนุ ญาตให้จบั จอง
และแปลงที่ ๓ เป็ นที่ดนิ ตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๓๖ มีช่อื นาย อ. เป็ นผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้จบั จอง
นาย ง. นาย ป. และนาย อ. ได้โอนสิทธิครอบครองที่ดนิ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้เข้า
ทําประโยชน์ ในที่ด ินและเสียภาษีบํารุงท้องที่มาโดยตลอด ต่ อมา ได้ย่นื คําขอออกโฉนดที่ดิน
เป็ นการเฉพาะรายสําหรับที่ด ินทัง้ สามแปลง แต่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๓ (เจ้าพนักงานที่ด ินจังหวัด)
แจ้งว่ าสภาพที่ด ิน ที่ข อออกโฉนดเป็ น เนิ น เขาสูง และป่า รกทึบ ช่ า งทํ า การรัง วัด ไม่ไ ด้ และ
ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบริเ วณที่ดนิ ดังกล่าวตรงตามหลักฐาน ส.ค. ๑ และใบจองหรือไม่
และแจ้ ง ว่ า นายอํ า เภอและองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลคัด ค้ า นการรัง วัด อี ก ทัง้ เจ้า หน้ า ที่
ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๔ (ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มจัง หวัด ) ซึ่ง ร่ว มระวัง ชี้แ นวเขต
ยังไม่ทราบค่าพิกดั และรูปแผนที่ของที่ดนิ จึงไม่สามารถรับรองว่าที่ดนิ อยู่ในหรือนอกเขตป่าไม้
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ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ จึงมีคาํ สังยกเลิ
่
กคําขอออกโฉนดทีด่ นิ เนื่องจากเห็นว่าตําแหน่ งทีด่ นิ ไม่ตรงกับ
หลักฐาน ส.ค. ๑ และหลักฐานใบจองมีช่อื ผู้ครอบครองที่ดนิ ไม่ตรงกับชื่อผู้ถือสิทธิตามใบจอง
ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่จี ะออกโฉนดที่ด ินเป็ นการเฉพาะรายได้ตามมาตรา ๕๙ แห่ ง ประมวล
กฎหมายทีด่ นิ ผูฟ้ ้ องคดีโต้แย้งคําสังดั
่ งกล่าวและผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ยืนยันคําสังเดิ
่ ม จึงขอให้ศาล
มีคาํ พิพากษาหรือคําสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ถึงผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ร่วมกันหรือแทนกันออกโฉนดทีด่ นิ
ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๓ และใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ ให้แก่ตน และห้ามผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๔ คัดค้านการรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ ทัง้ สามแปลง
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า การออกโฉนดที่ด ิน เป็ น การเฉพาะราย
ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ๒ ประการ ประการทีห่ นึ่ง
ผูข้ อออกโฉนดทีด่ นิ เป็ นบุคคลซึง่ พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจออกโฉนดทีด่ นิ ให้ได้หรือไม่ ประการทีส่ อง
ทีด่ นิ ทีข่ อออกโฉนดมีลกั ษณะต้องห้ามหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงตามผลการสอบสวนพยานบุคคล
เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ระวางแผนทีภ่ าพถ่ายทางอากาศของคณะทํางานตามคําสัง่
สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดและของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
(อธิบดีกรมทีด่ นิ ) ปรากฏว่าตําแหน่ งบริเวณทีท่ าํ การรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ ตามหลักฐานแบบแจ้ง
การครอบครองทีด่ นิ (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓ ใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ รูปถ่ายสภาพทีด่ นิ ทีข่ อ
รังวัดออกโฉนด และระวางแผนทีซ่ ง่ึ แสดงแนวเขตป่าไม้ถาวรและป่าสงวนแห่งชาติซง่ึ ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้ว ว่าผู้ฟ้องคดีย่นื คําขอออกโฉนดที่ดนิ เป็ นการเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐาน
ส.ค. ๑ เลขที่ ๓ ซึง่ มีช่อื นาย ง. เป็ นผูแ้ จ้งการครอบครอง ผลการรังวัดได้เนื้อทีแ่ ละระยะไม่ตรง
ตามแบบแจ้งการครอบครอบที่ดนิ (ส.ค. ๑) สภาพที่ดนิ เป็ นเนินเขาสูง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔
ตรวจสอบแล้ว พบว่าที่ด ินเกือ บทัง้ แปลงคาบเกี่ยวกับเขตป่าไม้ถ าวร ข้างเคียงเปลี่ยนแปลง
ไม่สอดคล้องสัมพันธ์กบั หลักฐาน ส.ค. ๑ นอกจากนี้ ผู้เป็ นเจ้าของที่ดนิ และอาศัยอยู่ใกล้เคียง
กับที่ดนิ ที่ขอรังวัดออกโฉนด และเป็ นผู้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัตคิ วามเป็ นมาของที่ดนิ
แปลงดังกล่าวได้ใ ห้ถ้อยคําว่ าที่ดนิ ที่ขอรังวัดเดิมเป็ นของนาย ป. ไม่มหี ลักฐานสําหรับที่ด ิน
และมิใ ช่ ท่ีด ิน ของนาย ง. แต่ อ ย่ า งใด อีก ทัง้ บุ ต รของนาย ง. ผู้ แ จ้ง การครอบครองที่ด ิน
ก็ให้ถ้อยคํายืนยันเช่นเดียวกันว่าเป็ นที่ดนิ ของนาย ป. จึงรับฟงั ได้ว่าที่ดนิ บริเวณที่ผู้ฟ้องคดี
นํ ารังวัดออกโฉนดมิใช่ทด่ี นิ ตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองทีด่ นิ (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓ กรณี
จึงเป็ นการนํ าแบบแจ้งการครอบครองที่ดนิ (ส.ค. ๑) สําหรับที่ดนิ แปลงอื่นมาใช้เป็ นหลักฐาน
ในการออกโฉนดที่ดนิ ซึ่งมีผลให้ผู้ฟ้องคดีมใิ ช่ผู้มสี ทิ ธิครอบครองที่ดนิ โดยชอบด้วยกฎหมาย
ทีจ่ ะมีสทิ ธิขอออกโฉนดทีด่ นิ เป็ นการเฉพาะรายได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ

๒
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สําหรับที่ดนิ ตามหลัก ฐานใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ นัน้ เห็นว่า ใบจอง
เป็ นหลักฐานที่ออกให้แก่บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ ฉพาะและได้รบั การคัดเลือกให้เข้ายึดถือครอบครอง
ทีด่ นิ ของรัฐเพื่ออยู่อาศัยหรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพเป็ นการชัวคราว
่
โดยบุคคลที่ได้รบั
ใบจองจะต้องเริม่ ทําประโยชน์ ในที่ดนิ ภายในเวลาที่กําหนด หากบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบตั ติ าม
ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ มีอํ านาจสังให้
่ บุคคลนัน้ ออกไปจากที่ดนิ นัน้ ได้ และนับแต่ ว นั ที่ได้รบั คําสัง่
ให้บุค คลนัน้ ขาดสิทธิอนั จะพึง ได้รบั ตามระเบียบข้อบัง คับ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๑ มาตรา ๒๗
มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการจัดทีด่ นิ
เพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๘ ดังนัน้ ทีด่ นิ ตามหลักฐานใบจองดังกล่าวจึงยังคง
มีส ถานะเป็ น ที่ด ิน ของรัฐ และที่ด ิน ที่ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตให้จ ับ จองจะโอนไปยัง บุ ค คลอื่น ไม่ ไ ด้
หากไม่ได้รบั คํารับรองจากนายอําเภอว่าได้ทําประโยชน์แล้ว เว้นแต่จะตกทอดทางมรดก ทัง้ นี้
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมใิ ช่ผู้ได้รบั การคัดเลือกให้เข้ายึดถือครอบครองที่ดนิ ของรัฐตามหลักฐาน
ใบจองเลขที่ ๓๔ และเลขที่ ๓๖ และแม้จะอ้างว่าได้รบั โอนที่ดนิ โดยซื้อมาจากผู้ได้รบั อนุ ญาต
ให้จบั จองก็ต าม ผู้ฟ้ อ งคดีก็ไ ม่อ าจยกข้อ เท็จจริง ดัง กล่ าวเป็ นข้อ อ้ างต่ อ พนัก งานเจ้าหน้ า ที่
และผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๓ เพื่อ ให้อ อกโฉนดที่ดนิ เป็ นการเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานใบจองได้
เนื่องจากที่พพิ าทตามหลักฐานใบจองทัง้ สองฉบับยังคงมีสถานะเป็ นที่ดนิ ของรัฐและต้องห้ามโอน
ผู้ฟ้องคดีจงึ มิใช่ผู้มสี ทิ ธิครอบครองที่ด ินโดยชอบด้ว ยกฎหมายที่จะมีสทิ ธิขอออกโฉนดที่ด ิน
เป็นการเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานใบจองดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ
ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ มีคําสังให้
่ ยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดนิ ทัง้ สามแปลงของผู้ฟ้องคดี
จึงเป็ นคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๘๒๗/๒๕๕๕)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณี ที่ศาลจังหวัดมีคาํ สังตั
่ ง้ ผู้จดั การมรดกไว้ ห ลายคน ผู้จดั การมรดก
แต่ ละคนมีหน้ าที่ ในการจัดการทรัพย์มรดกร่วมกันตามที่ กาํ หนดไว้ในมาตรา ๑๗๒๖ แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังนัน้ การที่ ทายาทผู้มีสิทธิ รบั มรดกตามพิ นัยกรรม
และศาลมี ค ําสัง่ ตัง้ เป็ นผู้จ ดั การมรดกตามข้ อกําหนดพิ นั ยกรรม ยื่ นคําขอจดทะเบี ยน
โอนมรดกที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างตามที่ พินัยกรรมกําหนดไว้ อันถือเป็ นการจัดการทรัพย์
มรดกโดยลําพังเพียงผูเ้ ดียวและเจ้าพนักงานที่ ดินมีคาํ สังไม่
่ จดทะเบียนโอนมรดกให้ตามที่
ร้ อ งขอ จึ ง เป็ นคําสังทางปกครองที
่
่ ช อบด้ วยกฎหมายและไม่ ถือ ว่ าเจ้ าพนั กงานที่ ดิ น
ละเลยต่ อหน้ าที่ ในการจดทะเบียนโอนมรดกให้ แก่ผ้ยู ื่ นคําขอตามมาตรา ๗๑ ประกอบกับ
มาตรา ๘๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ผู้ ฟ้ องคดีฟ้ องว่ า นาย บ. ได้ ทํ า พินั ย กรรมระบุ ย กที่ด ิน โฉนดเลขที่ ๑๙๐
และเลขที่ ๕๐๐๙๒ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างให้แก่ ตน และตัง้ ตนเองเป็ นผู้จดั การมรดก เมื่อนาย บ.
ถึง แก่ ค วามตาย ศาลจัง หวัด ได้มคี ํา สังตั
่ ง้ ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ น ผู้จดั การมรดกเมื่อ วันที่ ๑๙ ตุ ล าคม
๒๕๕๐ กับให้มสี ทิ ธิหน้ าทีต่ ามกฎหมาย ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีกไ็ ด้นําโฉนดที่ดนิ ทัง้ สองแปลงไปยื่น
คําขอจดทะเบียนลงชื่อตนเองเป็ นผู้จดั การมรดกและขอให้โอนมรดกที่ดนิ ทัง้ สองแปลงให้ตาม
พินั ย กรรม พนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ไ ด้ จ ดทะเบีย นลงชื่อ ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้จ ดั การมรดก แต่ ไ ม่ ไ ด้
จดทะเบียนโอนมรดกทีด่ นิ ให้ โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัด) แจ้งว่าผูฟ้ ้ องคดี
จะจัดการทรัพย์มรดกโดยขอโอนมรดกให้แก่ทายาทตามพินัยกรรมฝ่ายเดียวไม่ได้ แต่ จะต้อง
จดทะเบียนลงชื่อ นาย ล. ซึ่ง เป็ นผู้จดั การมรดกตามคําสังศาลจั
่
ง หวัด ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๕๐ ในโฉนดที่ดนิ ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีคําสังไม่
่ จดทะเบียนโอนมรดกตามพินัยกรรม
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ผูฟ้ ้ องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คําสังดั
่ งกล่าว แต่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (ผูว้ ่าราชการ
จัง หวัด ) ในฐานะผู้มอี ํ า นาจพิจารณาอุ ทธรณ์ มคี ํ าสังยกอุ
่
ทธรณ์ จึง ขอให้ศ าลมีคําพิพ ากษา
ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จดทะเบียนโอนมรดกทีด่ นิ พิพาทให้แก่ตน
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า เมื่อปรากฏว่าก่ อนที่ศาลจังหวัดจะมีคําสังตั
่ ง้
ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้จดั การมรดก ศาลจังหวัดได้มคี ําสังตั
่ ง้ นาย ล. เป็ นผู้จดั การมรดกของนาย บ.
และให้มสี ทิ ธิหน้ าที่ตามกฎหมายไว้แล้ว แม้ตามคําสังศาลดั
่
งกล่าวจะไม่ปรากฏว่าให้ผู้ฟ้องคดี
และนาย ล. เป็ นผู้จดั การมรดกร่วมกัน แต่คําสังศาลดั
่
งกล่าวก็มผี ลทําให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ล.
ในฐานะผูจ้ ดั การมรดกตามคําสังศาลมี
่
สทิ ธิและหน้ าทีจ่ ดั การทรัพย์สนิ อันเป็ นมรดกของนาย บ.
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เจ้ามรดกทัง้ หมดเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดพินัยกรรม และจัดการมรดกทัวไปเพื
่
่อแบ่งปนั
ให้แ ก่ ท ายาทผู้ม ีส ิท ธิร บั มรดกตามมาตรา ๑๗๑๙ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์
และเป็ นกรณีท่มี ผี ู้จดั การมรดกหลายคนซึ่งในการจัดการมรดกหากตกลงกันไม่ได้ต้องถือเอา
เสียงข้างมากในการจัดการ เว้นแต่จะมีขอ้ กําหนดพินัยกรรมเป็ นอย่างอื่น ถ้าเสียงเท่ากันก็ให้ศาล
เป็ นผูช้ ข้ี าด ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๑๗๒๖ แห่งประมวลกฎหมายข้างต้น ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ไม่มสี ทิ ธิหน้าที่
ตามกฎหมายที่จะจัดการทรัพย์มรดกของนาย บ. โดยลําพังแต่เ พียงผู้เดียว แม้ว่ าผู้ฟ้อ งคดี
จะเป็ น ทายาทผู้ ม ีส ิท ธิร ับ มรดกตามพินั ย กรรมและศาลจัง หวัด ได้ม ีคํ า สัง่ ตัง้ ผู้ ฟ้ องคดีเ ป็ น
ผูจ้ ดั การมรดกตามข้อกําหนดพินยั กรรมก็ตาม ดังนัน้ การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีซง่ึ มีช่อื เป็ นผูจ้ ดั การมรดก
ในที่ดนิ โฉนดเลขที่ ๑๙๐ และเลขที่ ๕๐๐๙๒ ยื่นคําขอจดทะเบียนโอนมรดกที่ดนิ ทัง้ สองแปลง
ดังกล่าวพร้อมสิง่ ปลูกสร้างให้แก่ตนเองตามพินัยกรรมของนาย บ. และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
มีคําสังไม่
่ จดทะเบียนโอนมรดกที่ดนิ ให้ตามที่ร้องขอ เนื่องจากเห็นว่าการจัดการทรัพย์มรดก
ดัง กล่ า วถือ เป็ น กรณี ท่ีศ าลตัง้ ผู้จ ดั การมรดกไว้ห ลายคน ผู้จดั การมรดกแต่ ล ะคนจะจัด การ
ทรัพ ย์มรดกเพียงลําพังไม่ได้ ต้องจัดการร่ว มกัน หากตกลงกันไม่ไ ด้ต้อ งให้ศาลเป็ นผู้ช้ขี าด
คําสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดังกล่าวจึงเป็ นคําสังทางปกครองที
่
่ชอบด้วยกฎหมาย และถือไม่ได้ว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ละเลยต่ อหน้ าที่ในการจดทะเบียนโอนมรดกให้แก่ ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๑
ประกอบกับมาตรา ๘๒ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ เมือ่ คําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ชอบด้วยกฎหมาย
คําสังยกอุ
่ ทธรณ์ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๘๒๘/๒๕๕๕)
ผูท้ ี่จะมีสิทธิ แจ้งความประสงค์จะได้สิทธิ ในที่ดิน (ส.ค. ๒) ตามมาตรา ๒๗ ตรี
แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิน ต้ องเป็ นผู้ที่ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ ดินเท่ านั น้ การที่
บุคคลใดได้ รบั โอนและครอบครองทําประโยชน์ ในที่ ดินต่ อ จากผู้แย่ ง การครอบครอง
ย่อมได้รบั โอนสิ ทธิ และหน้ าที่เท่าที่ผโ้ ู อนการครอบครองมีอยู่เท่านัน้ ถือไม่ได้ว่าผู้รบั โอน
เป็ นผู้ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ ดินต่ อเนื่ องจากผู้ครอบครองเดิ มตามมาตรา ๒๗ ตรี
วรรคสอง แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิน และไม่อาจนํ าหลักฐาน ส.ค. ๒ ที่ผ้คู รอบครองเดิ ม
เคยแจ้ ง ไว้ โ ดยไม่ ช อบ มาเป็ นหลัก ฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ ดิ น สํา หรับ ที่ ดิ น
ดังกล่าวได้ ดังนั น้ เมื่อผู้รบั โอนไม่มีหลักฐานอื่ นใดที่ แสดงว่ าเป็ นผู้มีสิทธิ ในที่ ดินที่ ได้

๒
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ครอบครองและทําประโยชน์ อนั จะมีสิทธิ ขอออกโฉนดที่ ดินได้ การที่ เจ้าพนักงานที่ ดิน
มีคาํ สังไม่
่ ออกโฉนดที่ดินให้ตามคําขอ จึงเป็ นคําสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้ อ งคดีฟ้ อ งว่ า ได้ขอออกโฉนดที่ด ินโดยใช้ห ลัก ฐานใบแจ้งความประสงค์
จะได้สทิ ธิใ นที่ด ิน (ส.ค. ๒) เลขที่ ๔๔ เนื้อ ที่ประมาณ ๕๔ ไร่ ที่นาง ค. เป็ นผู้แ จ้ง เมื่อวันที่
๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (เจ้าพนักงานทีด่ นิ สาขา) แจ้งว่าทีด่ นิ ทีข่ อออกโฉนด
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่จี ะออกโฉนดที่ดนิ ได้ เนื่องจากบริเวณที่ขอรังวัด นาง ค. (ผู้ครอบครองเดิม)
ไม่ได้นําเดินสํารวจเพื่อออกเอกสารสิทธิในที่ดนิ หมดทัง้ แปลง ( น.ส. ๓ ก.) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑
เพราะทีด่ นิ ยังมีสภาพเป็ นปา่ ทําประโยชน์ในทีด่ นิ ไม่เต็มเนื้อทีต่ ามทีน่ าง ค. แจ้งส.ค. ๒ การรวม
ทีด่ นิ ทีไ่ ม่ได้ทําประโยชน์ เข้าไปด้วยย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนัน้ การทีผ่ ู้ฟ้องคดีได้ซ้อื
ทีด่ นิ มาจากนาย ม. เนื้อทีป่ ระมาณ ๕ ไร่ โดยนาย ม. ได้แย่งการครอบครองที่ดนิ ส่วนทีเ่ หลือจาก
นาง ค. จึงไม่ถอื เป็ นผูค้ รอบครองต่อเนื่องจากผู้ครอบครองเดิม และไม่อาจนํ าหลักฐาน ส.ค. ๒
เลขที่ ๔๔ ของนาง ค. มาเป็ นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดนิ ได้ตามมาตรา ๕๙ ทวิ ผู้ฟ้องคดี
อุทธรณ์คําสัง่ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัด) เห็นเป็ นอย่างเดียวกับคําสังของ
่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าตนได้ซอ้ื ทีด่ นิ มาโดยสุจริตและการทีน่ าย ม. แย่งการครอบครอง
และทําประโยชน์ในทีด่ นิ มาประมาณ ๓๕ ปี นัน้ นาง ค. ก็ไม่ได้คดั ค้านหรือฟ้องเรียกคืนแต่อย่างใด
นาย ม. จึงเป็ นผู้ครอบครองต่ อเนื่องจากนาง ค. จึงขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคําสังไม่
่ ออก
โฉนดทีด่ นิ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดําเนินการออกโฉนดทีด่ นิ
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าทีด่ นิ แปลงนี้เดิมนาง ค.
ได้ครอบครองโดยไม่มหี ลักฐานใดๆ ต่อมา นาง ค. ได้แจ้งความประสงค์จะได้สทิ ธิในทีด่ นิ (ส.ค. ๒)
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ เนื้อที่ประมาณ ๕๔ ไร่ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ นาง ค. ได้นํา
เดินสํารวจทีด่ นิ และได้รบั น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๐๔ ได้เนื้อทีป่ ระมาณ ๓๓ ไร่ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑
นาง ค. ได้ขอรังวัดตรวจสอบเนื้อทีต่ ามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวได้เนื้อทีป่ ระมาณ ๔๔ ไร่
โดยไม่ได้นํา ส.ค. ๒ เลขที่ ๔๔ ไปเป็ นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ซึ่งตามหลักฐาน
ส.ค. ๒ เลขที่ ๔๔ ที่นาง ค. ได้แจ้งความประสงค์จะได้สทิ ธิในที่ด ินมีเนื้ อที่ประมาณ ๕๔ ไร่
แต่ นาง ค. ไม่ได้นําเดินสํารวจเพื่อออกเอกสารสิทธิในที่ด ินหมดทัง้ แปลง การที่นาง ค. ได้ใ ห้
ถ้อยคําว่าที่ดนิ แปลงที่เหลือยังเป็ นป่าทําประโยชน์ในทีด่ นิ ไม่หมด เมื่อนาง ค. แจ้งความประสงค์
จะได้ ส ิท ธิใ นที่ด ิน (ส.ค. ๒) โดยรวมเอาที่ด ิน ที่ย ัง ไม่ ไ ด้ ทํ า ประโยชน์ ไ ปด้ ว ยย่ อ มไม่ ช อบ
ด้วยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายกําหนดให้ผคู้ รอบครองและทําประโยชน์ในทีด่ นิ เท่านัน้ ถึงจะมีสทิ ธิ
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แจ้งความประสงค์จะได้สทิ ธิในที่ด ิน (ส.ค. ๒) ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่ งประมวลกฎหมายที่ด ิน
อีกทัง้ ผู้ฟ้องคดีได้ซ้อื ที่ดนิ แปลงนี้มาจากนาย ม. โดยเป็ นที่ดนิ ที่นาย ม. เข้าแย่งการครอบครอง
ที่ดนิ ส่วนที่เหลือดังกล่าวจากนาง ค. โดยนาย ม. ไม่ได้ดําเนิ นการใดๆ เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ
ในที่ด ินสํ าหรับ ที่ด ิน แปลงนี้ จนกระทัง่ ผู้ฟ้ องคดีได้ซ้อื ที่ด ินแปลงที่เหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗
จากนาย ม. เนื้ อ ที่ป ระมาณ ๕ ไร่ และครอบครองทํ า ประโยชน์ เ รื่อ ยมา โดยที่ผู้ ฟ้ องคดี
ได้ครอบครองต่ อเนื่องมาจากการแย่งการครอบครองของนาย ม. ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รบั โอนสิทธิ
และหน้ าที่เท่าที่มอี ยู่ของนาย ม. ผู้โอนการครอบครองเท่านัน้ กรณีจงึ ถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็ น
ผูค้ รอบครองและทําประโยชน์ ในที่ดนิ ต่อเนื่องจากนาง ค. ผู้ครอบครองเดิมตามมาตรา ๒๗ ตรี
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่อาจนํ าหลักฐาน ส.ค. ๒ ของนาง ค. มายื่น
คําขอต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ เพื่อขอให้ออกโฉนดสําหรับทีด่ นิ ดังกล่าวได้ ประกอบกับผูฟ้ ้ องคดีไม่ม ี
หลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็ นผู้มสี ทิ ธิในที่ดนิ ที่ได้ครอบครองและทําประโยชน์ แล้ว อันจะมีสทิ ธิ
ขอออกโฉนดทีด่ นิ ได้ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว อีกทัง้
ผูฟ้ ้ องคดีได้ซอ้ื ทีด่ นิ แปลงดังกล่าวมาภายหลังจากทีพ่ ระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณ
ที่พพิ าทให้เป็ นเขตปฏิรูปที่ดนิ มีผลใช้บงั คับแล้ว จึงไม่สามารถออกโฉนดที่ดนิ ซึ่งไม่มหี ลักฐาน
ในทีด่ นิ ได้ ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีคาํ สังไม่
่ ออกโฉนดทีด่ นิ ตามคําขอรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ
ให้ผู้ฟ้องคดีจงึ เป็ นคําสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคําสังดั
่ งกล่าวชอบด้วยกฎหมาย การที่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีคาํ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผูฟ้ ้ องคดีจงึ เป็ นคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายเช่นกัน
ส่วนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอา้ งว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้สงการตามหนั
ั่
งสือ ร.ว. ๓ ก ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการตามเสนอแล้วแต่กลับมีคําสังไม่
่ ออกโฉนดให้นัน้ เห็นว่า ร.ว. ๓ ก ดังกล่าวเป็ นเอกสาร
รายงานการรังวัดที่พนักงานเจ้าหน้ าที่ (ช่างรังวัด) ทําขึน้ เพื่อทําการรังวัดออกโฉนดที่ดนิ เมื่อมี
ผูม้ ายืน่ ขอออกโฉนดทีด่ นิ แล้วรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ ซึง่ การรังวัดเป็ นเพียงขัน้ ตอนหนึ่ง
ในการออกโฉนดที่ดนิ โดยคําสังให้
่ ดําเนินการตามเสนอดังกล่าวเป็ นการสังการตามความเห็
่
น
ของฝา่ ยรังวัดทีใ่ ห้ส่งฝา่ ยทะเบียนดําเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปเท่านัน้ ไม่ใช่คําสังให้
่ ออกโฉนดทีด่ นิ
แต่ อย่างใด ซึ่งกรณีของผู้ฟ้อ งคดีนัน้ เจ้าพนักงานที่ด ินจังหวัด ผู้มอี ํานาจพิจารณาออกโฉนด
ยังไม่ได้พจิ ารณาออกโฉนดทีด่ นิ แต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผูฟ้ ้ องคดีในประเด็นนี้จงึ ฟงั ไม่ขน้ึ
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๕/๒๕๕๖)

๔
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คดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
ผู้จ ดั สรรที่ ดิ น จะต้ อ งทํา การจัด สรรที่ ดิ น และใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นจัด สรร
ให้ เป็ นไปตามแผนผัง โครงการจัด สรรที่ ดิ นตามที่ ได้ รบั อนุ ญ าต ซึ่ งข้ อ กําหนดการใช้
ประโยชน์ ที่ดินจัดสรรตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ ดินที่ ได้ รบั อนุญาตมิ ได้ มีผลผูกพัน
เฉพาะผู้จดั สรรหรื อบุค คลผู้รบั โอนที่ ดิ นจัดสรรเท่ านั น้ แต่ เป็ นข้ อกําหนดที่ มีลกั ษณะ
ผูก พัน ต่ อ ที่ ดิ น จัด สรรในโครงการจัด สรรตราบเท่ า ที่ ที่ ดิ น นั ้น ยัง คงเป็ นที่ ดิ น จัด สรร
ตามกฎหมาย และย่อมผูกพันไปกับที่ดินจัดสรรเสมอไม่ว่าที่ดินจัดสรรนัน้ จะโอนไปเป็ น
ของบุคคลใดก็ตาม นอกจากนี้ ถึงแม้ ว่าผู้จดั สรรที่ ดิ นจะอุทิศ ถนนในโครงการจัดสรร
ที่ดินให้เป็ นสาธารณประโยชน์ กม็ ีความหมายแต่เพียงว่าผู้จดั สรรที่ ดินหมดหน้ าที่ ในการ
บํารุงรักษากิ จการสาธารณูปโภคเท่ านัน้ มิ ได้มีความหมายหรือมีผลให้ ข้อกําหนดการใช้
ประโยชน์ ที่ดินจัดสรรตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ ดินที่ ได้รบั อนุญาตต้องเปลี่ยนแปลง
หรือสิ้ นผลไป ดังนัน้ เมื่อแผนผังโครงการจัดสรรที่ ดินกําหนดให้ที่ดินแปลงพิ พาทใช้สาํ หรับ
ก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ ยวเพื่อเป็ นที่ พกั อาศัย การใช้ ประโยชน์ ในที่ ดินจัดสรรจึงกระทําได้
แต่ เฉพาะเป็ นบ้านเดี่ ยว ไม่สามารถนํ าไปใช้ ประกอบการพาณิ ชย์หรือการอื่ นใดให้ ผิดไป
จากแผนผังโครงการตามที่ ได้ รบั อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ ดิน การที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่ นได้ออกใบอนุญาตให้ ผ้รู บั โอนที่ ดินจัดสรรก่อสร้างอาคาร ๔ ชัน้ ๔ คูหา
จํานวน ๓๒ ห้ อง เป็ นอาคารอยู่อาศัยรวมและอาคารพาณิ ชย์บนที่ ดินแปลงพิ พาท อันเป็ น
การใช้ ประโยชน์ ที่ดินจัดสรรผิ ดไปจากข้อกําหนดในแผนผังโครงการจัดสรรที่ ดิน จึงเป็ น
การออกใบอนุญาตที่ใช้ ดลุ พิ นิจโดยไม่คาํ นึ งถึงสิ ทธิ ประโยชน์ ของผู้ซื้อที่ ดินจัดสรรส่วนรวม
ที่ ต้องได้ รบั ผลกระทบต่ อชี วิตความเป็ นอยู่ที่ ไม่เหมาะสมต่ อการอยู่อาศัยอย่ างปกติ สุข
ภายในหมู่บ้านจัดสรร และขัดต่อเจตนารมณ์ ของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ หกสิบห้าคนฟ้ องว่ า ได้ซ้อื บ้านพร้อมที่ด ินจากบริษัท ศ. ผู้ได้ร บั
อนุ ญาตให้เ ป็ นผู้จดั สรรที่ด ินตามประกาศของคณะปฏิว ตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕) โดย
แผนผังโครงการจัดสรรที่ดนิ ได้แบ่งแยกที่ดนิ ออกเป็ นที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและเรือนแถว
แบบทาวน์ เฮ้าส์ท่มี คี วามสูงไม่เกิน ๒ ชัน้ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็ นผู้ดําเนินการบริหาร
จัดการเกีย่ วกับสาธารณูปโภคและกิจการต่างๆ ภายในหมู่บา้ นเป็ นเวลาไม่ต่ ํากว่า ๑๕ ปี ต่อมา
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด) ได้ออกใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชัน้
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จํานวน ๔ คูหา ให้แก่ผู้ร้องสอดเพื่อใช้เป็ นที่พกั อาศัยในที่ดนิ จัดสรรแปลงที่ ๑๔๗ และ ๑๔๘
และได้อ อกใบอนุ ญ าตให้ผู้ร้อ งสอดดัด แปลงอาคารเดิมที่ขออนุ ญ าต แต่ ก ารก่ อ สร้างอาคาร
ดังกล่าวไม่ไ ด้เป็ นอาคาร ๔ คูหา กลับมีล กั ษณะเป็ นตึกเดียวกัน แต่ ละชัน้ แบ่ง เป็ นห้องย่อ ย
หลายห้อง และมีห้องนํ้ าในตัวเป็ นการเฉพาะ มีลกั ษณะเป็ นการทําธุรกิจให้บุคคลภายนอกเช่า
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ อนุ ญาตให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพราะผิดไปจากเงื่อนไขตามแผนผังโครงการจัดสรรทีด่ นิ ที่ได้รบั อนุ ญาตและเจตนารมณ์ ของ
การจัดสรรที่ดนิ ทีจ่ าํ กัดให้มอี าคารประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแถวแบบทาวน์เฮาส์ ทําให้ผูฟ้ ้ องคดี
ได้ร บั ความเดือ ดร้อ นเสีย หาย จึง ฟ้ องขอให้ศ าลปกครองมีคํ า พิพ ากษาหรือ คํ า สังเพิ
่ ก ถอน
ใบอนุ ญาตให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าว
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า ในการพิจ ารณาอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคาร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากจะต้องพิจารณา
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว ยังต้องพิจารณากฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้องด้วย
ได้แก่ กฎหมายผังเมือง กฎหมายจัดสรรที่ดนิ เมื่ออาคารพิพาทได้ก่อสร้างอยู่ในที่ดนิ จัดสรร
การที่ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๒ จะพิจารณาออกใบอนุ ญาตก่ อสร้างอาคาร จึงต้องพิจารณากฎหมาย
ที่เ กี่ย วกับ การจัด สรรที่ด ิน ด้ ว ย ซึ่ง ประกาศของคณะปฏิว ัติ ฉบับ ที่ ๒๘๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕)
เป็ นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดนิ ที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะที่บริษัท ศ. ทําการจัดสรรที่ดนิ และ
เป็ นกฎหมายที่กําหนดหลัก เกณฑ์เ กี่ยวกับการจัดสรรที่ด ินที่มเี จตนารมณ์ เพื่อ คุ้มครองผู้ซ้อื
ที่ด ินจัด สรร และต้อ งการควบคุ มดูแ ลและกํ าหนดมาตรการใช้ประโยชน์ ท่ดี ินเพื่อ ประโยชน์
แห่งการผังเมือง ความสะดวกแก่การจราจร สุขลักษณะ ความปลอดภัย และความเป็ นระเบียบ
เรียบร้ อยของเมือง โดยประกาศของคณะปฏิว ัติฉบับดัง กล่ าวแบ่ ง การจัด สรรที่ด ินออกเป็ น
๓ ประเภท คือ (๑) ที่อยู่อาศัย (๒) ที่ประกอบการพาณิ ชย์ (๓) ที่ประกอบการอุ ต สาหกรรม
และกําหนดให้ผู้จดั สรรที่ด ินต้อ งยื่นคําขออนุ ญาตจัด สรรที่ดนิ พร้อ มทัง้ แผนผังโครงการและ
วิธ ีการจัดสรรที่ด ินต่ อคณะกรรมการควบคุ มการจัดสรรที่ด ิน และเมื่อได้ร บั อนุ ญาตให้ทํ าการ
จัดสรรที่ดนิ แล้ว ผูจ้ ดั สรรที่ดนิ จะต้องทําการจัดสรรทีด่ นิ และใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ จัดสรรให้เป็ นไป
ตามแผนผังโครงการจัดสรรทีด่ นิ ตามที่ได้รบั อนุ ญาตด้วย หากมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงแผนผัง
โครงการก็จะต้องได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรทีด่ นิ ก่อนตามข้อ ๗ ข้อ ๙
ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๗ และข้อ ๓๙ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕)
ซึ่ง ข้อ กํ า หนดการใช้ประโยชน์ ท่ดี ินจัด สรรตามแผนผัง โครงการจัด สรรที่ด ินที่ไ ด้ร บั อนุ ญ าต
เป็ นข้อกําหนดทีม่ ลี กั ษณะผูกพันกับทีด่ นิ จัดสรรในโครงการจัดสรรตราบเท่าทีท่ ด่ี นิ นัน้ ยังคงเป็ น
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ที่ดนิ จัดสรรตามกฎหมาย และย่อมผูกพันไปกับที่ดนิ จัดสรรเสมอไม่ว่าที่ดนิ จัดสรรนัน้ จะโอน
ไปเป็ นของบุคคลใดก็ตามมิใช่เป็ นเพียงข้อกําหนดทีผ่ ูกพันกับบุคคลหรือเฉพาะกับผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ
เท่านัน้ ดังนัน้ เมื่อผู้ร้องสอดเป็ นผู้รบั โอนกรรมสิทธิ ์ในที่ดนิ จัดสรร ผู้ร้อ งสอดจึงต้องผูกพัน
ตามข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ จัดสรรตามผังการจัดสรรทีด่ นิ ตามทีบ่ ริษทั ศ. ได้รบั อนุ ญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ด ินด้ว ย ส่ว นการที่บริษทั ศ. ผู้จดั สรรที่ด ินอุ ทิศถนน
ในที่ดนิ จัด สรรให้เ ป็ นสาธารณประโยชน์ นัน้ เมื่อการวางแผนผัง โครงการจัดสรรที่ดนิ ถือเป็ น
การวางข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ ท่ดี ินจัดสรรในเรื่อ งต่ างๆ ภายในบริเวณขอบเขตแผนผัง
เพื่อให้การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เป็ นไปตามแนวทางทีก่ ําหนด ซึง่ ประกอบไปด้วยระบบและมาตรฐาน
ของถนนและทางเท้า ระบบการระบายนํ้ า ระบบบําบัด นํ้ าโสโครก ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ระบบโทรศัพท์ ตลอดจนสาธารณู ปโภคและบริการสาธารณะอื่นที่จําเป็ น มิได้จํากัดเฉพาะเรื่อง
ของถนน ซึ่งการกําหนดระบบต่ างๆ ข้างต้นต้องมีความเหมาะสมกับจํานวนผู้อาศัยในโครงการ
จัด สรรที่ด ิน การจะแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงข้อ กํ า หนดการใช้ป ระโยชน์ ท่ีด ิน จัด สรรตามแผนผัง
โครงการจัดสรรที่ดนิ จะทําได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดนิ อนุ ญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ตามข้อ ๑๗ แห่ งประกาศของคณะปฏิวตั ิฉ บับที่ ๒๘๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕) แม้ว่ า
ข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับดังกล่าว จะกําหนดให้หน้าทีใ่ นการบํารุงรักษา
สาธารณู ปโภคซึ่งผู้จดั สรรที่ดนิ ได้จดั ให้มขี ้นึ มิให้ใช้บงั คับในกรณีท่ผี ู้จดั สรรที่ดนิ หรือผู้รบั โอน
กรรมสิทธิ ์คนต่อไป ได้อุทศิ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้เป็ นสาธารณประโยชน์ หรือได้โอนให้แก่เทศบาล
สุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่ว นจัง หวัดแห่ งท้อ งที่ท่ีท่ดี นิ จัดสรรอยู่ใ นเขต ก็มคี วามหมาย
แต่เพียงว่าหากได้อุทศิ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้เป็ นสาธารณประโยชน์แล้วผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ หมดหน้าที่
ในการบํารุงรักษากิจการสาธารณู ปโภคต่อไปเท่านัน้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมีหน้ าที่
ในการบํารุงรักษาทรัพย์ส ินนัน้ แทนผู้จดั สรร มิไ ด้มคี วามหมายหรือ มีผ ลให้ข้อ กํ าหนดการใช้
ประโยชน์ ท่ดี นิ จัดสรรตามแผนผังโครงการจัดสรรที่ดนิ ที่ได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการควบคุม
การจัดสรรที่ด ินต้องเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นผลไป แม้โดยผลของการอุ ทิศถนนในที่ด ินจัดสรรให้เป็ น
สาธารณประโยชน์จะมีผลให้ประชาชนทัวไปมี
่ สทิ ธิท่จี ะใช้ถนนในหมู่บ้านสัญจรไป – มา หรือใช้ประโยชน์
ดังเช่นถนนสาธารณะทัวไปได้
่
ก็ตาม แต่ประชาชนทัวไปก็
่ มเี พียงสิทธิท่จี ะใช้ถนนในการสัญจร
ไป – มาเท่านัน้ มิได้มผี ลให้ประชาชนทัวไปกลายเป็
่
นผูท้ อ่ี ยู่อาศัยในโครงการจัดสรร อันจะมีผล
ไปถึงระบบสาธารณู ปโภค และบริการสาธารณะอื่นๆ ในโครงการไปด้วยไม่ ดังนัน้ ข้อกําหนด
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ จัดสรรตามแผนผังโครงการจัดสรรทีด่ นิ ทีก่ ําหนดให้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยประเภท
บ้านเดีย่ วจึงมีผลใช้บงั คับอยู่
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ส่ ว นกรณีท่ีผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีอ นุ ญ าตให้ผู้ร้อ งสอดก่ อ สร้างอาคาร ๔ ชัน้ ๔ คูห า
จํานวน ๓๒ ห้อง เพื่อใช้พกั อาศัย ซึง่ ตามแบบแปลนในแต่ละคูหาได้กําหนดให้มกี ารแบ่งกัน้ ห้อง
ออกเป็ นห้องย่อยๆ คูหาละ ๘ ห้อง รวม ๔ คูหา จํานวน ๓๒ ห้อง แต่ละห้องมีหอ้ งนํ้ า ห้องส้วม
ในตัวแยกต่ างหากจากกัน จึงมีลกั ษณะเป็ นอาคารที่ใช้เป็ นที่อยู่อาศัยสําหรับหลายครอบครัว
โดยแบ่งออกเป็ นหน่ วยแยกจากกันสําหรับแต่ละครอบครัว กรณีจงึ เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า อาคาร
พิพ าทดัง กล่ าวผู้ร้อ งสอดมิไ ด้มเี จตนาสร้างขึ้นเพื่อ เป็ นที่พ กั อาศัยสํ าหรับ ครอบครัว ซึ่ง เป็ น
เจ้าของอาคารและบริวารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มเี จตนาสร้างอาคารพิพาทเป็ นอาคาร
อยู่อาศัยรวมเพื่อเป็ นที่ประกอบกิจการพาณิชย์ หรือแสวงหาประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย
อาคารพิพ าทจึง มีล กั ษณะเป็ นอาคารพาณิชย์ ทัง้ นี้ ตามคํานิ ยามในข้อ ๑ ของกฎกระทรวง
ฉบับ ที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เมื่อ บริษัท ศ. ผู้ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตให้ จ ดั สรรที่ด ิน ได้กํ า หนดการใช้ป ระโยชน์ ท่ีด ิน ตามแผนผัง
โครงการจัดสรรที่ดนิ ให้เป็ นประเภทที่ประกอบการพาณิชย์ บ้านเดี่ยว บ้านแถว (ทาวน์ เฮาส์)
โดยที่ดนิ ที่ผู้รอ้ งสอดได้ก่อสร้างอาคารพิพาท ตามแผนผังโครงการจัดสรรทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต
จากคณะกรรมการควบคุ ม การจัด สรรที่ด ิน กํ า หนดให้ก่ อ สร้า งอาคารบ้ า นเดี่ย วใช้ สํ า หรับ
เป็ นที่พ กั อาศัย นอกจากนี้ ในใบโฆษณาขายบ้านของโครงการจัดสรรยังได้กําหนดให้ท่ดี ิน
แปลงดังกล่าวเป็ นบ้านเดีย่ ว ๒ ชัน้ จึงเห็นได้ว่าการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ จัดสรรดังกล่าว จะกระทําได้
แต่ เฉพาะเป็ นบ้านเดี่ยวใช้สําหรับพักอาศัยเท่ านัน้ ไม่สามารถนํ าไปใช้ประกอบการพาณิชย์
หรือการอื่นใดให้ผดิ ไปจากแผนผังโครงการตามที่ได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการควบคุมการ
จัดสรรที่ดนิ ได้ และเมื่อได้วนิ ิจฉัยแล้วว่าอาคารพิพาทมีลกั ษณะเป็ นอาคารอยู่อาศัยรวมและ
อาคารพาณิชย์ จึงเป็ นการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ จัด สรรผิดไปจากข้อกํ าหนดในแผนผัง โครงการ
จัดสรรที่ดนิ การทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
ให้ผรู้ อ้ งสอดก่อสร้างอาคาร ๔ ชัน้ รวม ๓๒ ห้อง โดยระบุว่าเพื่อใช้เป็ นทีพ่ กั อาศัยเท่านัน้ จึงเป็ น
การใช้ดุลพินิจออกใบอนุ ญาตที่ฝ่าฝื นต่ อข้อกําหนดและเจตนารมณ์ของการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ
จัดสรร นอกจากนี้ การอนุ ญาตให้ก่อสร้างอาคารทีม่ กี ารแบ่งออกเป็ นห้องจํานวนมาก ย่อมส่งผล
กระทบต่อระบบมาตรฐานด้านสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะเพื่อรองรับผู้ซอ้ื ที่ดนิ จัดสรร
หรือผู้อยู่อาศัยและบริวารย่อมเสื่อมประโยชน์ต่อการใช้สอยและจะจัดให้เกิดความไม่สะดวกสบาย
ความไม่พอเพียงของสาธารณู ปโภคและบริการสาธารณะ ดังนัน้ การออกใบอนุ ญาตดังกล่าว
จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจโดยไม่คํานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ซ้อื ที่ดนิ จัดสรรส่วนรวมที่ต้องได้รบั
ผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูท่ ไ่ี ม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างปกติสุขภายในหมู่บา้ นจัดสรร
และขัดต่ อ เจตนารมณ์ แห่ งประกาศของคณะปฏิว ตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ (พ.ศ. ๒๕๑๕) แม้ต่อมาจะมี
๘
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การตราพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ. ๒๕๔๓ ออกมาบังคับใช้แทนประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับดังกล่าว โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แต่พระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ม ีเจตนารมณ์ ท่ีจะคุ้มครองผู้ซ้ือที่ด ินจัดสรรโดยจะต้ องปฏิบ ัติให้ เป็ นไปตามที่
ได้ร ับอนุ ญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ด ินเช่ นกัน ดังนั น้ การที่ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคาร และใบอนุ ญาตดัดแปลงอาคารให้ผู้รอ้ งสอด
จึงเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นต่ อกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดนิ ซึง่ เป็ นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมอาคาร การออกใบอนุ ญาตดังกล่าวจึงเป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษา
ให้เพิกถอนใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคารและดัดแปลงอาคารโดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบอนุ ญาต
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๘๗๓/๒๕๕๕)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
การที่ เจ้าหน้ าที่ ของกรมที่ ดินออก น.ส. ๓ ก. ในที่ ดินที่ มีลกั ษณะต้องห้าม
เนื่ องจากเป็ นที่ เขาและที่ ภ ูเขาอยู่ ในเขตที่ ทางราชการได้ จ ําแนกไว้ เป็ นเขตป่ าไม้ ถาวร
ตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ประกอบกับข้อ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ ประมวลกฎหมายที่ ดิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ และบุ ค คลผู้มี ชื่ อ ใน น.ส. ๓ ก. ไม่ ไ ด้ แจ้ ง การครอบครองที่ ดิ น (ส.ค. ๑)
ตามมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญ ญัติ ให้ ใช้ ประมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๗ จึ ง มิ ใช่
เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้ ร ับ ความคุ้ ม ครองสิ ทธิ ตามมาตรา ๔ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น
ซึ่ งเป็ นการกระทําโดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย คําสังอธิ
่ บดี กรมที่ ดิ นให้ เพิ กถอน น.ส. ๓ ก.
จึงชอบด้ วยกฎหมาย และการออก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวเป็ นการกระทําโดยจงใจ ซึ่ งพนักงาน
เจ้ า หน้ าที่ ย่ อ มเล็ ง เห็ น ได้ ว่ า บุ ค คลผู้ มี ชื่ อ ใน น.ส. ๓ ก. อาจจะนํ า ที่ ดิ นดั ง กล่ า ว
ไปจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมกับบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกย่อมมีเหตุอนั ควร
เชื่ อได้ ว่า น.ส. ๓ ก. เป็ นเอกสารมหาชนที่ ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อต่ อมากรมที่ ดิน
มี ค ํ า สัง่ ให้ เ พิ ก ถอน น.ส. ๓ ก. เป็ นเหตุ ใ ห้ บุ ค คลภายนอกซึ่ ง เป็ นผู้ซื้ อ ที่ ดิ น ได้ ร ับ
ความเสียหาย ความเสียหายที่เกิ ดขึ้นจึงเป็ นผลโดยตรงจากการที่ เจ้าหน้ าที่ ของกรมที่ ดิน
ออก น.ส. ๓ ก. ให้ แก่บุคคลผู้มีชื่อโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย อันเป็ นการกระทําละเมิ ด
ต่ อผู้ซื้อที่ ดินตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และเป็ นการกระทํา
ในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ซึ่ งกรมที่ ดิ นที่ เป็ นหน่ ว ยงานต้ นสัง กัด ต้ อ งรับผิ ด ชดใช้ ค่ าเสี ย หาย
ให้ แ ก่ ผ้ ู ซื้ อ ที่ ดิ นตามนั ย มาตรา ๕ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ความรับ ผิ ด ทางละเมิ ด
ของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ เมื่อ ผู้ซื้อ ที่ ดินมิ ได้ ตรวจสอบการได้ มาซึ่ ง สิ ท ธิ ในที่ ดิ น
ให้ แน่ นอนชัดเจนก่อนซื้ อ ทัง้ ที่ ที่ดินมีลกั ษณะเป็ นที่ เขาและที่ ภเู ขา มีเนื้ อที่ จาํ นวนมาก
และใช้ ทุ น ทรั พ ย์ สู ง กรณี จึ ง ถื อ ว่ า มี ส่ ว นประมาทเลิ นเล่ อ ในการซื้ อ ที่ ดิ นด้ ว ย
ทั ง้ การยึ ด ถื อ และทํ า ประโยชน์ ใ นที่ ดิ นส่ ง ผลกระทบต่ อ ทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่ มี
ความสําคัญและเป็ นประโยชน์ ต่อส่วนรวมจึงกําหนดค่าเสียหายให้ตามราคาที่ดินที่ซื้อ
ผู้ฟ้อ งคดีฟ้ องว่า ตนเป็ นเจ้าของผู้มสี ิทธิครอบครองที่ดนิ ตามหนัง สือ รับรอง
การทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) จํานวน ๑๑ แปลง โดยได้ซอ้ื ทีด่ นิ ดังกล่าวมาจากเจ้าของเดิมผูม้ ชี ่อื
ใน น.ส. ๓ ก. และจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ทําประโยชน์
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โดยปลู ก ปาล์ ม เต็ ม พื้น ที่ต ลอดมาจนถึ ง ป จั จุ บ ัน ซึ่ง ก่ อ นจะซื้อ ที่ ด ิ น ตนได้ ต รวจสอบกั บ
เจ้าพนัก งานที่ดนิ อําเภอแล้ว เห็นว่ าเป็ นที่ด ินที่มหี ลักฐาน น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยถูก ต้อ งจาก
ทางราชการทุกแปลง โดยที่ดนิ ทัง้ ๑๑ แปลงนี้ทางราชการได้ออกให้แก่เจ้าของเดิมตามโครงการ
เดินสํารวจออก น.ส. ๓ ก. และเจ้าของเดิมได้ครอบครองและทําประโยชน์ มาก่ อนที่ประมวล
กฎหมายทีด่ นิ ใช้บงั คับ แต่มไิ ด้แจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) ไว้ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗ และต่อมาได้ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวล
กฎหมายทีด่ นิ จึงเป็ นกรณีทอ่ี าจออก น.ส. ๓ ก. ให้ได้ตามมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมาย
เดียวกัน แต่ ปรากฏว่ าผู้ถู ก ฟ้ อ งคดี (กรมที่ด ิน) ได้มคี ํ าสังลงวั
่ นที่ ๕ สิง หาคม ๒๕๔๖ และ
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๑๑ แปลง โดยให้เหตุผลว่าออกทับทีเ่ ขา
และทีภ่ เู ขาซึง่ เป็ นทีห่ วงห้าม ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าคําสังดั
่ งกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นอุทธรณ์
แต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคําสังให้
่ ยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ นํ าคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครอง
มีคาํ พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายในมูลค่าทีด่ นิ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ค่าขาดรายได้
จากการทําสวนปาล์ม และเงินลงทุนทีใ่ ช้ไปในการทําสวนปาล์มรวมเป็ นเงิน ๑๕,๐๔๓,๐๐๐ บาท
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดให้ผูท้ ไ่ี ด้ครอบครองและทําประโยชน์ในทีด่ นิ อยู่ก่อน
วันทีป่ ระมวลกฎหมายทีด่ นิ ใช้บงั คับโดยไม่มหี นังสือแสดงกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ แจ้งการครอบครองที่ดนิ
ต่อนายอําเภอท้องที่ภายในหนึ่ งร้อยแปดสิบวันนับแต่ วนั ที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ มาตรา ๔
แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ กําหนดให้บุคคลทีไ่ ด้มาซึง่ สิทธิครอบครองในทีด่ นิ ก่อนวันทีป่ ระมวล
กฎหมายนี้ใช้บงั คับ มีสทิ ธิครอบครองสืบไปและคุม้ ครองตลอดถึงผูร้ บั โอนด้วย มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง
แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ กําหนดว่าเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มกี ารออกโฉนดที่ดนิ
หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ในจังหวัดใดในปี ใด ให้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษากําหนด
จังหวัดทีจ่ ะทําการสํารวจรังวัดทําแผนทีห่ รือพิสูจน์สอบสวนการทําประโยชน์ โดยเขตจังหวัดนัน้
ไม่รวมท้องทีท่ ท่ี างราชการได้จาํ แนกให้เป็ นเขตป่าไม้ถาวร มาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวล
กฎหมายข้างต้น กําหนดว่าบุคคลซึง่ อาจออกโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ให้ได้
คือ ผูซ้ ง่ึ มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองทีด่ นิ มีใบจอง ใบเหยียบยํ่า หนังสือรับรองการทําประโยชน์
โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทําประโยชน์ แล้ว” หรือเป็ นผู้มสี ทิ ธิตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดที่ดนิ เพื่อการครองชีพ และข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ประกอบ
ข้อ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้

๒
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ประมวลกฎหมายที่ด ิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดว่ าที่ด ินที่จะพึงออกโฉนดต้องเป็ นที่ด ินที่ผู้มสี ิทธิ
ได้ครอบครองและทําประโยชน์แล้ว แต่หา้ มมิให้ออกโฉนดทีด่ นิ สําหรับทีเ่ ขา ทีภ่ ูเขา หรือทีส่ งวน
หวงห้าม หรือทีด่ นิ ซึง่ ทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ
การออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ โดยวิธกี ารเดินสํารวจจึงมีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณา ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ ง ผู้ขอเป็ นบุ คคลซึ่งพนั กงานเจ้า หน้ า ที่อ าจออก
หนัง สือ รับรองการทําประโยชน์ ใ ห้ไ ด้ห รือ ไม่ ประการที่ส อง ที่ด ินมีล กั ษณะต้อ งห้ามหรือไม่
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าก่ อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคําสังให้
่ เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๑๑ แปลงนัน้
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีได้ ม ีคํ าสัง่ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่ งประมวล
กฎหมายที่ดนิ ซึ่งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ าที่ด ินบริเวณดังกล่ าวมีสภาพเป็ นที่เขา
และที่ภูเขา นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามคําพิพากษาศาลฎีกาว่าที่ดนิ ที่ออก น.ส. ๓ ก.
ทัง้ ๑๑ แปลงเป็ นที่ภูเขา ประกอบกับตามสํานวนคดีปรากฏว่าที่พพิ าทอยู่ในเขตที่ทางราชการ
ได้จําแนกไว้เป็ นเขตป่าถาวร กรณีจงึ รับฟงั ได้ว่าบริเวณที่พพิ าทมิใช่ท้องที่ท่พี นักงานเจ้าหน้ าที่
มีอํานาจทําการสํารวจรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทําประโยชน์เพื่อออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์
ด้วยวิธเี ดินสํารวจให้แก่ บุคคลผู้มชี ่ อื ใน น.ส. ๓ ก. ตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่ งประมวล
กฎหมายที่ดนิ และที่พพิ าทเป็ นที่เขาและที่ภูเขา อยู่ในเขตที่ทางราชการได้จําแนกไว้เป็ นเขต
ป่าไม้ถาวรซึง่ มีลกั ษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ประกอบกับข้อ ๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้
เมื่อบุคคลผู้มชี ่อื ใน น.ส. ๓ ก. ที่พพิ าทไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดนิ (ส.ค. ๑) ตามมาตรา ๕
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ใ ห้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมายที่ด ิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึง มิใ ช่ บุ ค คลที่จ ะได้ ร ับ
การคุ้มครองสิทธิตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ประกอบกับไม่ปรากฏว่าบุคคลผูม้ ชี ่อื
ใน น.ส. ๓ ก. ได้ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ดนิ โดยมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย บุคคลผูม้ ชี ่อื ใน น.ส. ๓ ก. จึงมิใช่บุคคลซึง่ พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ให้ได้ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายที่ดนิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อบุคคล
ผูม้ ชี ่อื ใน น.ส. ๓ ก. ไม่ใช่บุคคลซึง่ พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้ได้
การที่พนักงานเจ้าหน้ าที่ของผู้ถู กฟ้ องคดีอ อก น.ส. ๓ ก. ให้ จึง เป็ นการกระทําโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
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ส่ วนคําสัง่ อธิบดีกรมที่ด ินที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๑๑ แปลงเป็ นคําสังที
่ ่
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั น้ เห็นว่ า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ าหนั งสือรับรองการทํ าประโยชน์
ทัง้ ๑๑ แปลงออกโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ ถู กฟ้ องคดีได้ม ีคํ าสัง่ แต่ งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันออกไป
ตรวจสอบสภาพที่ด ิน พร้อ มทัง้ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้ องคดีและธนาคารผู้รบั จํานองที่ด ินในฐานะ
เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียทราบ เพื่อให้โอกาสคัดค้านการเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวแล้ว จากนัน้ จึงมีมติ
เห็นควรให้เพิกถอน และได้เสนอรายงานการสอบสวนให้รองอธิบดีกรมทีด่ นิ ผู้ได้รบั มอบหมายจาก
ผู้ ถู กฟ้ องคดีพ ิจารณาแล้ว จึง มีคํ าสัง่ อธิบ ดีก รมที่ด ิน ให้เ พิก ถอน น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๑๑ แปลง
จึง ถือ ได้ ว่ าการดํ าเนิ นการเพิก ถอนหนั ง สือ รับ รองการทํ า ประโยชน์ เ ป็ น ไปตามหลักเกณฑ์
และวิ ธ ีก ารที่กํ าหนดไว้ ใ นมาตรา ๖๑ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ด ิ น ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญ ญัติแ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม ประมวลกฎหมายที่ด ิน (ฉบับ ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการตัง้ คณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้ง
ผูม้ สี ่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดทีด่ นิ หรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือ
การจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว ดังนัน้ การที่ผู้ถูก ฟ้อ งคดีมคี ําสังลงวั
่ นที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ และลงวันที่
๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๑๑ แปลง จึงชอบด้วยกฎหมาย
เมือ่ ข้อเท็จจริงรับฟงั ได้ว่าทีด่ นิ ทัง้ ๑๑ แปลงทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดี
ออก น.ส. ๓ ก. เป็ นทีด่ นิ ทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์
เนื่องจากเป็ นที่เขาและที่ภูเขาอยู่ในเขตที่ทางราชการได้จําแนกไว้เป็ นเขตป่าไม้ถาวร การที่
พนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ข องผู้ถู ก ฟ้ องคดีอ อก น.ส. ๓ ก. ให้แ ก่ บุค คลผู้ม ีช่ อื จึง เป็ น การกระทํ า
ด้วยความจงใจ และโดยที่ น.ส. ๓ ก. เป็ นหนังสือแสดงสิทธิใ นที่ดนิ ที่รบั รองว่าบุคคลผู้มชี ่อื
เป็ นผู้มสี ิทธิครอบครองที่ด ิน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้ าที่ของผู้ถูกฟ้ องคดีย่อมเล็งเห็นได้ต งั ้ แต่ เวลา
ทีไ่ ด้ดําเนินการออก น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๑๑ แปลง ว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะนําที่ดนิ ไปจดทะเบียนสิทธิ
และนิ ติกรรมกับบุ คคลภายนอก และบุ คคลภายนอกย่อมมีเหตุ ผลอันควรเชื่อได้ว่ า น.ส. ๓ ก.
ทัง้ ๑๑ แปลง ซึง่ เป็ นเอกสารมหาชนเป็ น น.ส. ๓ ก. ทีอ่ อกโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อบุคคลผูม้ ชี ่อื
นํ าที่ดนิ ตาม น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๑๑ แปลงดังกล่าวไปจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมขายให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี
แล้วต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดีมคี ําสังให้
่ เพิกถอน เป็ นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซง่ึ เป็ นผูซ้ อ้ื ที่ดนิ ตาม น.ส. ๓ ก.
ทัง้ ๑๑ แปลงและถูกเพิกถอนในเวลาต่อมา ได้รบั ความเสียหายโดยไม่อาจอ้างการได้มาซึง่ สิทธิ
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ในที่ดนิ ที่ได้มาโดยทางนิติกรรมและจดทะเบียนต่ อพนัก งานเจ้าหน้ าที่แล้ว ได้ ความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็ นผลโดยตรงจากการที่พนักงานเจ้าหน้ าที่ของผูถ้ ูกฟ้องคดีกระทําด้วยความจงใจ
ในการออก น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๑๑ แปลงให้แก่บุคคลผูม้ ชี ่อื โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็ นการกระทํา
ละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็ นการกระทํา
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีซง่ึ เป็ นหน่ วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดตามนัย
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเพียงใดนัน้ เห็นว่า เมื่อที่พพิ าท
เป็ นทีเ่ ขาและทีภ่ ูเขา มีเนื้อทีจ่ าํ นวนมาก และต้องใช้ทุนทรัพย์จํานวนสูงในการชําระราคาที่ดนิ
จึงต้องใช้ความระมัดระวังยิง่ กว่าการซือ้ ทีด่ นิ ทีม่ สี ภาพเป็ นพืน้ ทีด่ นิ ทัวไป
่ โดยผูฟ้ ้ องคดีควรตรวจสอบ
การได้มาซึง่ สิทธิในทีด่ นิ ของบุคคลผูม้ ชี ่อื ใน น.ส. ๓ ก. ก่อนตกลงทําสัญญาซือ้ ขายว่าเป็ นบุคคล
ทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ให้ได้หรือไม่ และทีด่ นิ
มีลกั ษณะต้องห้ามหรือไม่ เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้ตรวจสอบการได้มาซึง่ สิทธิในทีด่ นิ พิพาทให้แน่ นอน
ชัดเจนก่ อนที่จะซื้อ กรณีจงึ ถือได้ว่ามีส่วนประมาทเลินเล่อในการซื้อที่ดนิ ดังกล่าวด้วย อีกทัง้
การทีผ่ ฟู้ ้ องคดีเข้าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงก่นสร้างทําประโยชน์ ในที่พพิ าทจนเต็มพืน้ ที่
ย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทม่ี คี วามสําคัญและเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงเห็นควร
กําหนดค่าเสียหายให้ตามราคาทีด่ นิ ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้ซอ้ื มาจากบุคคลผูม้ ชี ่อื ใน น.ส. ๓ ก. รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ ๙๑๗,๕๐๐ บาท แต่ทผ่ี ฟู้ ้ องคดีอา้ งว่าได้รบั ความเสียหายจากการขาดรายได้ในการเก็บเกี่ยว
และจากการทีต่ อ้ งใช้เงินในการทําสวนปาล์มโดยเป็ นเงินลงทุนค่าทําถนน ค่าทําสะพาน ค่าก่อสร้าง
อาคารสํานักงานและบ้านพักคนงานนัน้ ไม่สามารถรับฟงั ได้ เนื่องจากหลังจากผูถ้ ูกฟ้องคดีมคี ําสัง่
เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๑๑ แปลงแล้ว ทางราชการยังไม่เคยมีหนังสือแจ้งให้ผูฟ้ ้ องคดีออกจากทีด่ นิ
และผูฟ้ ้ องคดีกย็ งั คงเก็บเกีย่ วผลปาล์มอยู่ จึงเห็นว่าเมื่อผูฟ้ ้ องคดียงั คงทําประโยชน์และได้เก็บเกี่ยว
ผลปาล์มในที่ดนิ ที่ถูกเพิกถอน น.ส. ๓ ก. อยู่ตลอดมา และคําสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีกม็ ไิ ด้มผี ลทําให้
ผูฟ้ ้ องคดีไม่อาจใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และเก็บเกี่ยวผลปาล์มในทีด่ นิ ได้แต่อย่างใด กรณีจงึ ถือไม่ได้ว่า
ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหายจากการขาดรายได้และจากการเสียเงินลงทุนในการทําสวนปาล์ม
ตามทีก่ ล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทีด่ นิ ทีซ่ อ้ื มา
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๕๔/๒๕๕๖)
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การที่ ผ้ซู ื้ อที่ ดินได้ ทาํ สัญญาจะซื้อจะขายที่ ดินที่ มีเนื้ อที่ จาํ นวนหลายพันไร่
และต้ อ งใช้ ทุ น ทรัพ ย์จ ํา นวนมากในการชํา ระราคาที่ ดิ นกับ ผู้ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ นเจ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ ดินโดยตรง ทัง้ ที่ ที่ดินยังไม่มีหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดิน
ผูซ้ ื้อที่ดินย่อมต้องใช้ความระมัดระวังยิ่ งกว่าการซื้อขายที่ ดินที่ มีหนังสือแสดงสิ ทธิ ในที่ ดิน
โดยต้ องติ ดต่ อซื้ อขายโดยตรงกับผู้ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ ดินเพื่อตรวจสอบ
บุคคลที่ เป็ นผู้ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ ดินและลักษณะต้ องห้ ามของที่ ดินในการ
ออกโฉนดที่ ดินหรือหนังสื อรับรองการทําประโยชน์ ตามกฎหมาย พฤติ การณ์ ดงั กล่ าว
ถ้ามิ ใช่ ความประมาทเลิ นเล่ ออย่ างร้ายแรงของผู้ซื้อที่ ดิน ก็เป็ นการตัง้ ใจเข้ าเสี่ ยงภัย
อันถือเป็ นการยอมรับความเสียหายที่ อาจจะเกิ ดมีขึ้นแก่ตน และเมื่อพยานต่ างให้ ถ้อยคํา
สอดคล้องและรับกันว่า ผู้ซื้อที่ ดินมีส่วนร่วมรู้เห็นกับเจ้าหน้ าที่ ที่ดินซึ่ งประพฤติ มิชอบ
ในการออกหนั ง สื อรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยเป็ นผู้ชําระเงิ นค่ าใช้ จ่าย
และนํ าชื่ อบุคคลต่ างๆ อําพรางว่ าเป็ นผู้ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ ดินเพื่ อนํ าไปใช้
ขอออก น.ส. ๓ ก. และรับ โอนโดยทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายเพื่ อ ยื น ยัน ว่ า ได้ ท่ี ดิ นมาโดย
เสี ย ค่ า ตอบแทนจริ ง โดยไม่ ป รากฏว่ า ผู้มี ชื่ อ ตามหนั ง สื อ รับ รองการทํ า ประโยชน์
ได้ รบั ค่ าตอบแทน ผู้ซื้อที่ ดินจึ งไม่อาจอ้ างหลักความสุจริ ตตามมาตรา ๕ แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ไ ด้ การที่ อ ธิ บ ดี ก รมที่ ดิ น มี ค ํา สัง่ เพิ ก ถอนหนั ง สื อ รับ รอง
การทํ า ประโยชน์ ใ นที่ ดิ นดัง กล่ า ว จึ ง ไม่ เ ป็ นการกระทํ า ละเมิ ด ต่ อ ผู้ซื้ อ ที่ ดิ นตาม
มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ซอ้ื ที่ดนิ มีหลักฐานเป็ นหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) จํานวนหลายสิบแปลงจากเจ้าของทีด่ นิ ผูม้ สี ทิ ธิครอบครองหลายราย
โดยได้ทํานิติกรรมการซื้อขายและจดทะเบียนโอนสิทธิต่ อเจ้าหน้ าที่ของสํานัก งานที่ด ินแล้ว
โดยในจํานวนนี้มที ด่ี นิ พิพาทจํานวน ๕๕ แปลงรวมอยู่ด้วย ซึง่ ก่อนทําการจดทะเบียนนิตกิ รรม
ซื้อ ขายที่ด ิน พิพ าทได้ร้อ งขอให้เ จ้า หน้ า ที่ท่ีเ กี่ย วข้อ งร่ว มกับ เจ้า ของที่ด ิน เดิม ชี้แ ละสํา รวจ
แนวเขตที่ดนิ แต่ละแปลงจนครบถ้วน และได้รบั การยืนยันจากเจ้าหน้าทีว่ ่าทีด่ นิ ไม่อยู่ในเขตสงวน
หวงห้าม อันเป็ นการซื้อที่ดนิ พิพาทโดยสุจริตและมีการจดทะเบียนนิตกิ รรมโอนสิทธิครอบครอง
โดยเจ้าหน้ าที่ท่ดี นิ ซึ่งได้ตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนที่เกี่ยวข้องทัง้ น.ส. ๓ ก. ฉบับสํานักงาน
ที่ดินและฉบับเจ้าของที่ด ินถู ก ต้อ งตรงกันแล้ว แต่ ต่ อ มาผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ (อธิบดีก รมที่ด ิน)
ได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)
๖
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จํานวน ๕๕ แปลงดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็ นทีด่ นิ ทีอ่ ยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่ ง ชาติ ผู้ฟ้ อ งคดีจงึ อุ ท ธรณ์ คําสัง่ แต่ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๓ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ยกอุ ท ธรณ์ ผู้ ฟ้ องคดี เ ห็ น ว่ า ตนได้ ซ้ื อ ที่ ด ิ น โดยสุ จ ริ ต และเสี ย ค่ า ตอบแทน พร้ อ มทั ง้ ได้
ชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มภาษี ใ นการจดทะเบีย นนิ ติ ก รรมครบถ้ ว น จึง ขอให้ ศ าลมีคํ าพิพ ากษา
หรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ศาลปกครองสู ง สุด วิ นิจฉั ย ว่ า เมื่อ คํ าให้ก ารต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของนาย ว. และนาง ก. สรุปว่าบุคคลทัง้ สองได้รบั การติดต่อจากนายหน้าและนาย บ.
เจ้าหน้ าที่ทด่ี นิ ให้มาติดต่อซื้อที่ดนิ ทีม่ หี ลักฐานและทีด่ นิ ไม่มหี ลักฐานในท้องที่พพิ าท โดยหาก
เป็ นทีด่ นิ ไม่มหี ลักฐานการครอบครอง นาย บ. แนะนําให้ไปติดต่อซือ้ ส.ค. ๑ ในท้องทีไ่ ว้จาํ นวน
หนึ่ง จากนัน้ นาย บ. จะร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทีด่ นิ อําเภอดําเนินการออกเป็ น น.ส. ๓ ก.
ซึง่ นาย บ. คิดค่าออก น.ส. ๓ ก. ในราคาไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท โดยผูฟ้ ้ องคดีมอบหมายให้นาย ว.
และนาง ก. เป็ นผู้ดําเนินการแทนและมอบเงินให้ไว้จํานวนหนึ่งเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ทีด่ นิ และดําเนินการออก น.ส. ๓ ก. ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากคําให้การของผู้มชี ่อื ครอบครอง
ทีด่ นิ ตาม น.ส. ๓ ก. ที่พพิ าทรวม ๔ ฉบับ ซึ่งให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานที่ดนิ ว่าก่อนโอนขายให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีตนเป็ นลูกจ้างของนาย ว. และนาง ก. และไม่เคยครอบครองที่ดนิ แปลงดังกล่าว แต่ได้ม ี
หัวหน้าคนงานนํ าเอกสารมาให้ลงชื่อโดยไม่ทราบว่าเป็ นเอกสารอะไร และจากคําให้การของผูม้ ชี ่อื
ครอบครองที่ดนิ ตาม น.ส. ๓ ก. ที่พพิ าทอีก ๑๔ ฉบับ ซึ่งให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ว่าก่อนโอนขายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ไม่เคยมีทด่ี นิ ในท้องที่
ทีน่ ําไปออก น.ส. ๓ ก. ทีพ่ พิ าท ทัง้ ยังไม่ทราบเรื่องการออก น.ส. ๓ ก. ให้เป็ นชื่อของตน โดยผูม้ ชี ่อื
ครอบครองบางคนได้นําเอกสารไปให้นาง ก. เพื่อสมัครงานในบริษทั ผู้ฟ้องคดี และผูฟ้ ้ องคดี
เป็ นผู้นําเอกสารต่างๆ มาให้ลงชื่อโดยไม่ทราบว่าเป็ นเอกสารอะไร ส่วนบางคนก็เป็ นลูกจ้าง
ของผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ ได้ลงชื่อในเอกสารทีผ่ ฟู้ ้ องคดีนํามาให้โดยไม่ทราบว่าเป็ นเอกสารอะไรเช่นเดียวกัน
และบางคนก็ ใ ห้ถ้ อ ยคํ า ว่ า มีต ัว แทนของผู้ฟ้ องคดีติด ต่ อ ขอสํ า เนาทะเบีย นบ้ า นและสํ า เนา
บัตรประจําตัวประชาชนโดยไม่ทราบว่านํ าไปทําอะไร ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงตามคําชีแ้ จง
ของผู้ฟ้องคดีต่อศาลว่า ก่อนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดนิ พิพาททัง้ ๕๕ แปลง ผู้ฟ้องคดีได้ทํา
สัญ ญาจะซื้อ จะขายที่ด ิน กับ นาย ว. และนาง ก. ในขณะที่ท่ีด ิน ดัง กล่ า วยัง ไม่ ม ีห ลัก ฐาน
เป็ น โฉนดที่ ด ิ น หรือ หนั ง สื อ รับ รองการทํ า ประโยชน์ จึง เห็ น ว่ า การซื้อ ขายที่ ด ิน พิ พ าท
ซึ่งไม่มหี นังสือ แสดงสิทธิในที่ดนิ มีเนื้ อที่จํานวนหลายพันไร่ และต้องใช้ทุนทรัพย์จํานวนมาก
ในการชําระราคาที่ด ิน ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องใช้ความระมัดระวังยิง่ กว่าการซื้อขายที่ดนิ ที่มหี นัง สือ
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แสดงสิทธิในที่ดนิ แล้ว โดยต้องติดต่อซื้อขายโดยตรงกับผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดนิ
ทัง้ นี้ เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้ครอบครองและทําประโยชน์ ในทีด่ นิ และเป็ นบุคคลที่
พนักงานเจ้าหน้ าที่อาจออกโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้ได้หรือไม่ และที่ดนิ
มีลกั ษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตามกฎหมายหรือไม่
แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผูฟ้ ้ องคดีไปทําความตกลงจะซือ้ จะขายทีด่ นิ กับนาย ว.
และนาง ก. ทัง้ ที่รูว้ ่าบุคคลทัง้ สองมิได้เป็ นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ดนิ
พฤติการณ์ ดงั กล่าวถ้ามิใช่ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้อ งคดี ก็เป็ นการตัง้ ใจ
เข้าเสี่ยงภัยอันถือเป็ นการยอมรับความเสียหายที่อาจจะเกิดมีข้นึ แก่ ตน และตามที่ผู้ฟ้องคดี
กล่าวอ้างว่าได้ขอให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวข้องร่วมกับเจ้าของทีด่ นิ เดิมชีแ้ ละสํารวจแนวเขต
ที่ด ินจนครบทุก แปลงและได้รบั การยืนยันว่าไม่อ ยู่ใ นเขตสงวนหวงห้ามนัน้ เมื่อ ศาลมีคําสัง่
ให้แสดงพยานหลักฐานตามทีก่ ล่าวอ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงได้ทงั ้ ทีห่ ลักฐานดังกล่าว
เป็ นการยืนยันโดยเจ้าหน้ าที่ของรัฐอันสามารถยืนยันถึงความสุจริตของผู้ฟ้องคดีไ ด้ ดังนัน้
จึง ต้ อ งรับ ฟ งั พยานหลัก ฐานตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อ เท็จ จริง ข้า งต้ น
ซึ่ง พยานต่ า งให้ ถ้ อ ยคํ า สอดคล้ อ งและรับ กัน เมื่อ ไม่ ป รากฏว่ า พยานเคยมีเ หตุ โ กรธเคือ ง
หรือ ขัด แย้ง กับ ผู้ ฟ้ องคดีม าก่ อ น จึง ไม่ม ีเ หตุ จูง ใจที่จ ะให้ถ้อ ยคํ า เป็ น ปฏิป กั ษ์ ต่ อ ผู้ฟ้ องคดี
ทัง้ การที่ผู้ฟ้องคดีรบั ในคําคัดค้านคําให้การว่าได้สนับสนุ นเงินค่าใช้จ่ายในการออก น.ส. ๓ ก.
ที่พ ิพ าทให้แ ก่ ราษฎรที่ข ดั สน อันแสดงให้เห็นว่ ามีส่ วนรับรู้ต ัง้ แต่ ขณะมีการออก น.ส. ๓ ก.
ที่พพิ าท จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมสี ่วนร่วมรู้เห็นกับเจ้าหน้ าที่ของรัฐที่ประพฤติมชิ อบในการออก
น.ส. ๓ ก. ทัง้ ๕๕ แปลง โดยเป็ น ผู้ ชํ า ระเงิน ค่ า ใช้ จ่ า ยและนํ า ชื่อ บุ ค คลต่ า งๆ อํ า พรางว่ า
เป็ นผู้ครอบครองและทําประโยชน์ ใ นที่ดนิ เพื่อ ขอออก น.ส. ๓ ก. แล้วรับโอนโดยทําสัญ ญา
ขายที่ ด ิ น เพื่ อ เป็ น การยื น ยัน ว่ า ผู้ ฟ้ องคดี ไ ด้ เ สี ย ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ บุ ค คลดั ง กล่ า วจริ ง
โดยไม่ปรากฏว่าผูม้ ชี ่อื ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ได้รบั เงินค่าทีด่ นิ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่อาจ
อ้ างหลักความสุ จริตตามมาตรา ๕ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ และฟ งั ไม่ไ ด้ ว่ า
ผู้ฟ้ องคดีซ้ือ ที่ด ิน พิพ าทโดยสุ จ ริต และเสีย ค่ า ตอบแทน ดัง นั น้ การที่พ นั ก งานเจ้า หน้ า ที่
ดําเนินการออก น.ส. ๓ ก. รวม ๕๕ ฉบับให้แก่ผู้มชี ่อื และบุคคลดังกล่าวได้ขายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
แต่ ต่ อ มาผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ มีคํ า สัง่ เพิก ถอนหนั ง สือ รับ รองการทํ า ประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)
ทัง้ ๕๕ ฉบับดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่าเป็ นการกระทําละเมิดต่ อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ (กระทรวงมหาดไทย)
จึงไม่ตอ้ งรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
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ส่วนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้างว่าได้ยน่ื คําร้องเพื่อขอให้มกี ารสืบพยานบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการซื้อขายที่ด ินพิพ าททัง้ หมด แต่ ศ าลปกครองชัน้ ต้นไม่อ นุ ญาต จึง เป็ นการขัด กับหลัก
การพิจารณาคดีท่จี ะต้องให้โอกาสแก่ คู่ความในการนํ าสืบพยานเพื่อสนับสนุ นข้ออ้างของตนนัน้
ก็ ไ ม่ อ าจรับ ฟ งั ได้ เนื่ อ งจากบทบัญ ญั ติ ม าตรา ๕๕ วรรคสาม และมาตรา ๕๗ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๕๐
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้อํานาจศาลใช้ดุลพินิจในการแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม และเมื่อ
พิจารณาข้อเท็จจริงในสํานวนคดีแล้วปรากฏว่าศาลปกครองชัน้ ต้นได้ดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
ทัง้ จากพยานบุคคล พยานเอกสาร ตลอดจนมีการให้โอกาสผูฟ้ ้ องคดีทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้ง
และให้แสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี
ทัง้ สี่ โดยมีคาํ สังให้
่ ชแ้ี จงข้อเท็จจริงเพิม่ เติมตามคํากล่าวอ้างเพื่อนํ ามาประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
คดีอนั เป็ นการพิจารณาคดีตามหลักการฟงั ความทุกฝ่ายแล้ว เมื่อเห็นว่าข้อเท็จจริงเพียงพอ
ทีจ่ ะวินิจฉัยได้โดยไม่จําต้องสืบพยานบุคคลต่อไป ศาลย่อมมีอํานาจสังไม่
่ อนุ ญาตให้ผู้ฟ้องคดี
นําพยานบุคคลมาสืบเพิม่ เติมได้
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๔๕/๒๕๕๖)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
การที่ เจ้ าพนั กงานที่ ดิ นได้ ด ําเนิ นการออกโฉนดที่ ดิ น ในบริ เวณที่ ดิ น
ตามหลักฐานการแจ้ ง การครอบครองที่ ดิ น (ส.ค. ๑) ที่ เจ้ า ของที่ ดิ นยกให้ ประชาชน
ใช้ ประโยชน์ ร่ วมกัน อัน เป็ นสาธารณสมบัติ ของแผ่ นดิ นสํ า หรับพลเมื อ งใช้ ร่ วมกัน
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ โดยไม่ใช้ ความรู้ความชํานาญ
และความละเอี ยดรอบคอบในการตรวจสอบการครอบครองและการทําประโยชน์ ในที่ ดิน
และสภาพที่ ดิ นตามความเป็ นจริ งที่ ปรากฏในขณะทําการรังวัด ถือว่ าเจ้ าพนั กงานที่ ดิ น
กระทําโดยประมาทเลิ นเล่ อในการออกโฉนดที่ ดิ นโดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย เมื่ อ ต่ อ มา
อธิ บดี กรมที่ ดินมีคาํ สังเพิ
่ กถอนโฉนดที่ ดินดังกล่าวและทําให้ ผ้ซู ื้ อที่ ดินซึ่ งเป็ นเทศบาล
ตําบล (สุขาภิ บาล เดิ ม) ได้รบั ความเสียหายจากการที่ ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ ในที่ดิน จึงเป็ นการ
กระทําละเมิ ดต่ อผู้ซื้ อที่ ดิ นตามมาตรา ๔๒๐ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์
กรมที่ ดิ น ต้ อ งชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนในผลแห่ งละเมิ ดที่ เจ้ าหน้ าที่ ของตนได้ กระทํา
ในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ตามมาตรา ๕ แห่ งพระราชบัญญัติความรับผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่ วนค่ าสิ นไหมทดแทนที่ กรมที่ ดิ นต้ องชําระให้ แก่ ผ้ซู ื้ อที่ ดิ นนั น้ เมื่อผู้ข าย
มีฐานะเป็ นกรรมการสุขาภิ บาลและนายอําเภอได้มีคาํ สังแต่
่ งตัง้ ให้ เป็ นผู้แทนนายอําเภอ
ในฐานะเจ้ าพนั กงานปกครองท้ อ งที่ ร ับ รองแนวเขตที่ ส าธารณสมบัติ ของแผ่ น ดิ น
ประกอบกับคณะกรรมการสุขาภิ บาลเป็ นคนในพื้นที่ และมีหน้ าที่ ในการบริ หารกิ จการ
ของสุขาภิ บาล ย่อมสามารถตรวจสอบได้ ว่าที่ ดินแปลงที่ จะซื้ อเป็ นของผู้ใดและมีสภาพ
อย่างไร อีกทัง้ เมื่อได้มีการขายที่ดินในราคาสูงกว่าราคาซื้อขายและราคาประเมิ นทุนทรัพย์
ค่อนข้างมาก จึงถือว่าผู้ขายและคณะกรรมการสุขาภิ บาลมีส่วนสําคัญในการก่อให้ เกิ ด
ความเสี ย หายด้ วย กรมที่ ดิ นจึ ง ควรรับผิ ดเพีย ง ๑ ใน ๔ ส่ วนของราคาที่ ดิ นที่ ซื้อขาย
ทัง้ นี้ ตามนัยมาตรา ๔๔๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ผูฟ้ ้ องคดี (เทศบาลตําบล) ได้ซอ้ื ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๓๒๘๕๒ จากนาย ช.
เพื่อใช้เป็ นทีท่ ง้ิ ขยะมูลฝอย และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (อธิบดีกรมที่ดนิ ) ได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เพิกถอน
โฉนดที่ด ินดัง กล่ าวเนื่ อ งจากออกโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย โดยสํ านักงาน ป.ป.ป. (ปจั จุบ ัน
คือ สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้มกี ารตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนพบว่านาย ช. กํานันตําบล
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มะขามหลวง ในฐานะผูแ้ ทนนายอําเภอสันป่าตอง เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ ได้ทําการชีแ้ นวเขต
และลงนามรับรองแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ในการออกโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๓๒๘๕๒ เป็ นของ
ตนเอง ทับทีด่ นิ ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๐๔ ซึง่ เดิมเป็ นทีด่ นิ ของนาย ท. ทีไ่ ด้มอบให้เป็ นทีส่ าธารณประโยชน์
ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คําสัง่ แต่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าคําสังเพิ
่ กถอนโฉนดที่ดนิ
ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเป็ นบุคคลภายนอกได้ซ้อื ที่ดนิ แปลงนี้มาโดยสุจริต
และเสีย ค่ า ตอบแทนต้ อ งได้ ร ับ ความเสีย หายไม่อ าจใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ด ิน ได้ จึง ขอให้ศ าล
มีคํ า พิพ ากษาหรือ คํ า สัง่ เพิก ถอนคํ า สัง่ ของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ หากไม่ ส ามารถเพิก ถอนได้
ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (กรมที่ดนิ ) ชดใช้ค่าเสียหายเป็ นเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบีย้
ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จนกว่าจะชําระเสร็จ
ศาลปกครองสูง สุด วิ นิจฉั ย ว่ า เมื่อ ปรากฏข้อ เท็จจริงว่ าในการเดินสํารวจ
ออกโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๓๒๘๕๒ เมือ่ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๒ นาย ช. ได้นําพนักงานเจ้าหน้าที่
ทํ า การรัง วัด ที่ด ิน แปลงพิพ าท โดยให้ ถ้ อ ยคํ า ต่ อ พนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ผู้ ทํ า การสํ า รวจและ
ผู้ ส อบสวนสิท ธิว่ า ที่ด ิน ดัง กล่ า วเป็ น ที่ด ิน ที่ม ารดาได้ ค รอบครองทํ า ประโยชน์ เ ป็ น ที่ส วน
มาประมาณ ๔๐ ปี โดยไม่ได้แจ้งการครอบครอง และรับให้จากมารดามาประมาณ ๑๐ ปี ปจั จุบนั
ใช้เ ป็ น ที่ทํ า สวนลํ า ไย และมีอ าณาเขตทิศ ตะวัน ออกจดที่ด ิน เลขที่ ๓๐๒ เลขที่ ๓๐๓ และ
ทา ง สาธารณประโยชน์ ทิ ศ ตะวั น ตกจดลํ า เหมื อ งสาธารณประโยชน์ ทิ ศ เหนื อจด
ทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้จดที่ดนิ เลขที่ ๓๐๔ เลขที่ ๓๐๕ หลังจากนัน้ เจ้าพนักงานที่ดนิ
จังหวัดได้มคี ําสังแต่
่ งตัง้ คณะทํางานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีออกโฉนดที่ดนิ โดยมิได้แจ้ง
การครอบครองจํา นวน ๕ คน โดยให้คณะทํ างานอย่ างน้ อย ๒ คน เป็ นผู้ ออกไปตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริง และระวางแผนที่ ว่ า สมควรออกโฉนดที่ด ิ น โดยมิไ ด้ แ จ้ ง การครอบครองหรือ ไม่
แต่ตามบันทึกถ้อยคําปรากฏชื่อนาย ส. ทําการตรวจสอบทีด่ นิ เพียงคนเดียวและได้เสนอความเห็น
ว่ าควรออกโฉนดที่ด ินให้แก่ นาย ช. ได้ เจ้าพนักงานที่ด ินจังหวัดจึงออกโฉนดที่ด ินพิพาทให้
ในวันเดียวกัน ซึ่ง ต่ อ มาวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ นาย ช. ได้ขายที่ด ินให้ แก่ ผู้ ฟ้ องคดี
ต่ อมา สํ านั กงาน ป.ป.ป. ได้มหี นังสือแจ้งผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ว่ า ได้รบั เรื่องร้องเรียนว่ านาย ส.
เจ้าหน้ าที่บริหารงานที่ดนิ กับนาย ช. กํานันตําบลมะขามหลวงได้ร่วมกันทําเอกสารอันเป็ นเท็จ
เพื่อออกโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๓๒๘๕๒ ทับที่ดนิ ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๐๔ อันเป็ นที่สาธารณประโยชน์
แล้ วนํ าไปขายให้ ผู้ ฟ้ องคดีโดยทุ จริต ถือว่ าเป็ นการออกโฉนดที่ด ินโดยไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย
ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่ าวประกอบกับรายงานการสืบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ป. นาย จ.
ช่างรังวัด ๓ สังกัดผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ให้ถ้อยคําว่าตนได้รบั คําสังให้
่ เดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ

๒
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เลขที่ ๓๒๘๕๒ และจําได้ว่านาย ช. ได้นําชี้แนวเขตโดยอ้างว่าเป็ นเจ้าของที่ดนิ แปลงดังกล่าว
สภาพที่ด ินมีล กั ษณะเป็ นแอ่ ง นํ้ า มีน้ํ าท่ วมขัง ไม่ มสี ิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ในที่ด ินแต่ อย่ างใด
ส่วนนาย ท. ให้ถ้อยคําว่าทีด่ นิ ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๐๔ เป็ นของตนเอง ต่อมา นาย ท. ได้ขายหน้าดิน
ให้ก รมชลประทาน ทํ า ให้ท่ีด ิน มีล ัก ษณะเป็ น แอ่ ง นํ้ า ขนาดใหญ่ ไ ม่ ส ามารถทํ า ประโยชน์ ไ ด้
จึงมอบให้ราษฎรในหมู่บ้านใช้ประโยชน์ ร่วมกัน และในใบไต่ สวนออกโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๔๐๐๒๐
เลขทีด่ นิ ๓๐๒ และโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๔๐๐๒๑ เลขทีด่ นิ ๓๐๓ พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ู้สอบสวนสิทธิ
ได้สอบสวนทีด่ นิ ทัง้ สองแปลง มีอาณาเขตข้างเคียงด้านทิศตะวันตกจดสระนํ้ าสาธารณประโยชน์
แต่มกี ารขีดฆ่าออกแล้วแก้เป็ นจดทีด่ นิ เลขที่ ๓๐๑ และในใบไต่สวนออกโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๔๐๐๒๒
เลขที่ดนิ ๓๐๕ ก็มกี ารแก้ไขอาณาเขตข้างเคียงด้านทิศเหนือจากจดสระนํ้ าสาธารณประโยชน์
เป็ นทีด่ นิ เลขที่ ๓๐๑
กรณีเห็นว่าหากพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ใช้ความรูค้ วามชํานาญ
และความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบการครอบครองและทําประโยชน์ในทีด่ นิ ตามพยานหลักฐาน
การให้ถ้อยคําเกี่ยวกับการขอออกโฉนดที่ดนิ ของนาย ช. และสภาพที่ด ินตามความเป็ นจริง
ทีป่ รากฏขณะทําการรังวัดแล้ว ย่อมพบว่าทีด่ นิ แปลงดังกล่าวมิได้มกี ารครอบครองและทําประโยชน์
เป็ นสวนลําไยตามทีน่ าย ช. ให้ถอ้ ยคํา หากแต่มสี ภาพเป็ นแอ่งนํ้ าขนาดใหญ่ ประกอบกับก่อนที่
ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ จะมีคําสังเพิ
่ ก ถอนโฉนดที่ด ินเลขที่ ๓๒๘๕๒ ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑ ได้มคี ําสัง่
แต่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าที่ดนิ ที่นาย ช. ขอออกโฉนดเป็ นที่ดนิ ตาม ส.ค. ๑
เลขที่ ๕๐๔ ของนาย ท. โดยนาย ท. ได้ยกให้ประชาชนใช้ร่วมกันแล้ว จึงฟงั เป็ นยุตวิ ่าทีด่ นิ แปลงนี้
เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ จึง ไม่อ าจออกโฉนดที่ดนิ ได้ การที่พ นัก งานเจ้าหน้ าที่ดําเนินการ
ออกโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๓๒๘๕๒ ให้แก่นาย ช. ถือเป็ นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง
ซึง่ บุคคลในภาวะเช่นนัน้ จักต้องมีตามวิสยั และพฤติการณ์ และพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านัน้ ในการตรวจสอบสภาพและสถานะของที่ดนิ ดังกล่าวได้
แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ พฤติการณ์ถอื ได้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ กระทํา
โดยประมาทเลินเล่ อ ในการออกโฉนดที่ด ิน พิพ าท เมื่อ นาย ช. ได้ข ายที่ด ิน ให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี
แต่ ต่อมาผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๑ มีคําสังให้
่ เ พิกถอนโฉนดที่ดนิ ทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั ความเสียหาย
ไม่อาจใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ได้ จึงเป็ นการกระทําละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อนาย ช. มีฐานะเป็ นกรรมการสุขาภิบาลตามมาตรา ๗ (๓)
แห่งพระราชบัญญัตสิ ุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และนายอําเภอสันป่าตองได้มคี ําสังแต่
่ งตัง้ นาย ช.
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ให้เป็ นผู้แทนนายอําเภอในฐานะเจ้าพนักงานปกครองท้องที่รบั รองแนวเขตที่สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินเพื่อออกโฉนดทีด่ นิ ประกอบกับทีป่ ระชุมคณะกรรมการสุขาภิบาลมีมติให้คณะกรรมการฯ
ออกไปตรวจสอบสภาพทีด่ นิ ทีจ่ ะซือ้ เป็ นทีท่ ง้ิ ขยะของนาย ช. โดยคณะกรรมการฯ เป็ นคนในพืน้ ที่
และมีหน้าทีใ่ นการบริหารกิจการของสุขาภิบาล ย่อมสามารถตรวจสอบได้ว่าทีด่ นิ แปลงดังกล่าว
เป็ นของผูใ้ ดและสภาพทีด่ นิ เป็ นอย่างไร อีกทัง้ เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดได้มหี นังสือแจ้งประธาน
กรรมการสุขาภิบาลว่าในบริเวณใกล้เคียงกับทีด่ นิ ทีจ่ ะซือ้ มีการซือ้ ขายทีด่ นิ ๑ ราย เมื่อวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๓๓ โดยราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ดี นิ ในบริเวณดังกล่าวราคาไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท
การที่น าย ช. ขายที่ด ิน ให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดีใ นราคา ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท หรือเฉลี่ยไร่ ละประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสู งกว่ าราคาซื้อขายและราคาประเมินทุ นทรัพย์ค่ อนข้างมาก กรณี ถือได้ว่ า
การกระทําของนาย ช. และคณะกรรมการสุขาภิบาลมีส่วนสําคัญในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ฟ้องคดีด้วย จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี ๑ ใน ๔ ส่ ว นของราคาที่ด ิน ที่ผู้ฟ้ องคดีซ้อื จากนาย ช. คิด เป็ นเงิน
๒๖๒,๕๐๐ บาท และเนื่องจากความเสียหายของผูฟ้ ้ องคดีมขี น้ึ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
อันเป็ นวันทีม่ คี ําสังเพิ
่ กถอนโฉนดทีด่ นิ จึงถือว่ามูลละเมิดเกิดขึน้ ในวันดังกล่าวตามมาตรา ๒๐๖
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีสทิ ธิได้รบั ดอกเบีย้ ผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕
ต่อปีนบั แต่วนั ดังกล่าวตามนัยมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน แต่เมื่อผูฟ้ ้ องคดีมคี ําขอ
ให้ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบีย้ นับแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไป ศาลจึงมิอาจพิพากษาเกินคําขอได้
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๗๑/๒๕๕๖)
หลักเกณฑ์และวิ ธีการในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่มีผลบังคับแก่การโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ราชพัสดุ
ที่ เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นที่ ใช้ เพื่ อประโยชน์ ของแผ่นดิ นโดยเฉพาะ แต่ มีผลบังคับ
แก่ ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ร าชพัส ดุอื่ น การที่ เ จ้ า ของที่ ดิ น ได้ แ สดงเจตนามอบที่ ดิ นให้
ราชการโดยมีเงื่ อนไขในการขอที่ ดินคื นถ้าไม่ ได้ ใช้ ประโยชน์ เมื่อราชการได้ ใช้ ประโยชน์
ตามวัต ถุป ระสงค์ ข องการให้ แ ล้ ว ที่ พิ พาทจึ ง ตกเป็ นสาธารณสมบัติ ของแผ่ น ดิ น
ที่ ใช้ เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดิ นโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ และมี สถานะเป็ นที่ ราชพัสดุตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ที่ ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ การโอนกรรมสิ ทธิ์ จึงต้ องอาศัยอํานาจแห่ งบทกฎหมายเฉพาะ
ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อต่ อมาราชการไม่ได้ใช้ ประโยชน์
๔
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ในที่ ดินตามเงื่อนไขและทายาทของผู้ให้ ขอที่ พิพาทคื น หน่ วยงานทางปกครองซึ่ งมีอาํ นาจ
หน้ าที่ ในการจัดทําบริ การสาธารณะให้ บรรลุผลจะต้ องไม่ กระทําการอย่ างหนึ่ งอย่ างใด
อันเป็ นการสร้างนิ ติ สมั พันธ์ที่มีลกั ษณะเป็ นการเอาเปรียบหรือสร้างความไม่เป็ นธรรม
ต่ อประชาชน ซึ่ งมิ ใช่ การดําเนิ นการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ ดี การที่ กระทรวงการคลัง
มีคาํ สังปฏิ
่ เสธการคืนที่ พิพาทโดยอ้างหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงดังกล่าว ถือเป็ นการกระทํา
โดยไม่มีอาํ นาจและไม่ชอบด้ วยกฎหมาย และเมื่อทายาทของผู้ให้ ได้ รบั ความเสี ยหาย
ในการได้ มาซึ่ งสิ ทธิ ในที่ ดินอันควรเป็ นมรดกตกทอดแก่ตนเองและทายาทอื่ น จึงเป็ น
การกระทําละเมิ ดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นาย ภ. และนาง ส. ได้ทําหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๓
แสดงเจตนามอบที่ดนิ ให้สร้างโรงเรียนกับศึกษาธิการอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ประมาณ ๖ ไร่
โดยมีขอ้ ผูกพันว่าหากโรงเรียนเลิกล้มไปขอทีด่ นิ คืน และนาง ส. ได้ทําหนังสือสัญญาแบ่งให้ทด่ี นิ
ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๐๓ แบ่งทีด่ นิ ดังกล่าวให้แก่โรงเรียนประชาบาลบ้านค้อล่าง โดยจดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต่อมา คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มมี ติเห็นชอบให้เลิกโรงเรียนดังกล่าวตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ภาคเรียนที่ ๒ และทีด่ นิ แปลงนี้
ไม่มกี ารใช้ประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นบุตรบุญธรรมและเป็ นผู้จดั การมรดกจึงมีหนังสือลงวันที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ ถึงผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ (กรมธนารักษ์) ขอที่ดนิ คืนเพื่อแบ่งปนั แก่ทายาท
ตามเงือ่ นไขการให้ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ โดยความเห็นชอบของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (กระทรวงการคลัง)
มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งว่าไม่คนื ที่ดนิ โดยให้เหตุ ผลว่าที่ราชพัสดุดงั กล่าว
ได้มกี ารสร้างโรงเรียนตามเจตนารมณ์ ของผู้บริจาคแล้ว จึงเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่ นดิน
ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ จึงไม่อาจคืนให้ได้ตามหลักเกณฑ์ท่กี ําหนดในข้อ ๘
วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ที่ร าชพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ จึง ขอให้ ศ าลปกครองมีคํ า พิพ ากษาหรือ คํ า สัง่ เพิ ก ถอนคํ า สัง่
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีไ่ ม่คนื ทีด่ นิ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองคืนทีด่ นิ ให้
ศาลปกครองสูงสุด วิ นิจฉั ย ว่า ที่ด ินใดจะเปลี่ยนสภาพเป็ นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินจะต้องประกอบด้วยลักษณะสองประการ คือ เป็ นทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน และได้ใช้
ที่ดนิ นัน้ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ ร่วมกัน ดังนัน้ เมื่อนาย ภ. และนาง ส.
ได้ทาํ หนังสือมอบทีด่ นิ ให้สร้างโรงเรียนกับศึกษาธิการอําเภอ และได้ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิ ติก รรมแบ่ง ให้ท่ดี ินดังกล่ าวต่อ พนักงานเจ้าหน้ าที่ จึงมีผลทําให้ท่พี ิพาทเป็ นทรัพย์ส ิน
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ของแผ่นดิน และเมื่อได้มกี ารใช้ประโยชน์ในการสร้างโรงเรียนบ้านค้อล่าง จึงถือว่าโรงเรียนได้ใช้
ที่พ ิพ าทนัน้ เพื่อ สาธารณประโยชน์ แ ล้ว ที่พ ิพ าทจึง ตกเป็ น สาธารณสมบัติข องแผ่น ดินที่ใ ช้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และต่อมาเมื่อได้มกี ารโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ หนี้ และเงินงบประมาณส่วนที่เป็ นเงินอุดหนุ น
งบประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนประชาบาลไปเป็ นของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงทําให้ทพ่ี พิ าทโอนมาเป็ น
ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และมีสถานะเป็ นที่ราชพัสดุตามมาตรา ๔
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตทิ ่รี าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์
ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มปี ระกาศ
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดให้เลิกล้มโรงเรียนบ้านค้อล่างโดยให้เอกสารและทรัพย์สนิ
อยู่ ใ นความดู แ ลของโรงเรีย นบ้า นทอนหญ้ า ปล่ อ ง ทํ า ให้ไ ม่ ม ีก ารใช้ป ระโยชน์ ใ นที่พ ิพ าท
ตามวัตถุประสงค์ของผูใ้ ห้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือถึงอธิบดีของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ แจ้งความประสงค์
ขอที่พ ิพาทคืน ต่ อมา ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ แจ้ง คํ าสัง่ ของผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ให้ผู้ฟ้ องคดีทราบ
ตามหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ว่าที่ราชพัสดุดงั กล่าวได้ใช้ประโยชน์ เป็ นที่ตงั ้
ของโรงเรียนบ้านค้อล่างตามเจตนารมณ์ ของผู้บริจาคแล้ว จึงเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ไม่อาจคืนทีพ่ พิ าทให้ได้ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๑)
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ ร่ี าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
เห็นว่ า แม้ไม่มกี ารใช้ประโยชน์ ใ นที่พ ิพาทตามวัตถุ ประสงค์ของผู้ใ ห้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
ลงวัน ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๓ และที่พ ิพ าทมีส ภาพรกร้าง ไม่ม ีก ารใช้ป ระโยชน์ อ ย่างใดอีก
แต่ทพ่ี พิ าทก็ยงั คงมีสถานะเป็ นทีร่ าชพัสดุอนั เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะอยู่เช่นเดิม โดยหลักเกณฑ์ในการโอนทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะกระทําได้ต่อ เมื่อ
อาศัยอํานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา การโอนที่พพิ าทในกรณีน้ีจงึ ต้อง
อาศัยอํ านาจแห่ง บทกฎหมายเฉพาะ กล่ าวคือ หลัก เกณฑ์ใ นการโอนกรรมสิท ธิ ์ที่ราชพัส ดุ
ตามมาตรา ๘ แห่ ง พระราชบัญ ญัติท่ีร าชพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ง แบ่ ง ออกเป็ น สองกรณี คือ
การโอนกรรมสิทธิ ์ที่ราชพัสดุท่เี ป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะให้ก ระทํ าโดยการออกพระราชบัญ ญัติโ อนกรรมสิทธิ ์ ส่ วนการโอนที่ราชพัสดุ อ่ ืน
ให้กระทําตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กําหนดในกฎกระทรวง อันได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ ร่ี าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึง่ ใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้

๖
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ดัง นัน้ หลัก เกณฑ์และวิธกี ารในกฎกระทรวงดัง กล่ าวจึง ไม่มผี ลบังคับแก่ ก ารโอนกรรมสิทธิ ์
ที่ราชพัสดุท่เี ป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หากแต่
มีผลบังคับแก่การโอนกรรมสิทธิ ์ทีร่ าชพัสดุอ่นื ทีไ่ ม่ใช่สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่ น ดิน โดยเฉพาะเท่ า นั น้ ที่พ ิพ าทจึง ไม่ ต กอยู่ใ นบัง คับ ของกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๓๗)ฯ การทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เห็นชอบกับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในการไม่คนื ทีพ่ พิ าทและ
มีคําสังปฏิ
่ เสธการคืนที่พพิ าทให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลดังกล่าวข้างต้นเป็ นการใช้ดุลพินิจ
โดยไม่ชอบ เนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวไม่มผี ลบังคับแก่ท่พี พิ าทที่มสี ถานะเป็ นที่ราชพัสดุ
อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ ในการพิจารณาเพื่อโอนคืนที่ราชพัสดุอนั เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
ที่ใ ช้ เ พื่อ ประโยชน์ ข องแผ่ น ดิน โดยเฉพาะนั ้น ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ ในฐานะผู้ถือ กรรมสิทธิ ์
และมีอํานาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับทีร่ าชพัสดุอาจพิจารณาดําเนินการเพื่อให้มกี ารโอนกรรมสิทธิ ์ทีร่ าชพัสดุ
ดังกล่าวให้แก่ หน่ วยงานของรัฐอื่นหรือเอกชนใช้ประโยชน์ ได้โดยคํานึง ถึงประโยชน์ ท่จี ะเกิด
แก่ส่วนรวมหรือประชาชนเป็ นสําคัญ โดยจะต้องตราเป็นพระราชบัญญัตโิ อนกรรมสิทธิ ์ตามมาตรา ๘
แห่งพระราชบัญญัตทิ ร่ี าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และผูม้ อี ํานาจในการพิจารณาดําเนินการเพื่อโอนคืน
ที่ราชพัสดุอนั เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดี หมายความถึง คณะรัฐมนตรีซง่ึ จะต้องพิจารณาดําเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัตโิ อน
ทีร่ าชพัสดุทเ่ี ป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะคืนให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นผูจ้ ดั การมรดกของผูใ้ ห้ต่อรัฐสภา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีอํานาจหน้าทีเ่ พียงรวบรวม
ข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขอโอนคืนที่พพิ าทต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ดําเนินการต่อไปเท่านัน้ ประกอบกับผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองรับว่านาย ภ. และนาง ส. ได้ทําหนังสือ
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๓ มอบทีด่ นิ ให้โดยมีเงือ่ นไขว่าหากโรงเรียนเลิกล้มไป ผูใ้ ห้ขอทีพ่ พิ าทคืน
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองเป็ นหน่ วยงานทางปกครองซึ่งมีอํานาจหน้าทีใ่ นการจัดทําบริการสาธารณะ
ให้บรรลุผล ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองจะต้องไม่กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็ นการสร้างนิตสิ มั พันธ์
ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการเอาเปรียบหรือสร้างความไม่เป็ นธรรมต่อประชาชน ซึง่ มิใช่การดําเนินการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ดังนัน้ การทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เห็นชอบกับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในการ
ไม่ ค ืน ที่พ ิพ าทและมีคํ า สัง่ ปฏิเ สธการคืน ที่พ ิพ าทให้ แ ก่ ผู้ ฟ้ องคดี จึง เป็ น การกระทํ า โดย
ไม่มอี ํานาจและเป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีผลทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั ความเสียหาย
ในการได้ ม าซึ่ง สิท ธิใ นที่ด ิน พิพ าทอัน เป็ น ทรัพ ย์ ส ิน ที่ค วรเป็ น มรดกตกทอดแก่ ผู้ ฟ้ องคดี
และทายาทอื่ น การกระทํ าดัง กล่ าวจึง เป็ นการกระทํ าละเมิดต่ อผู้ ฟ้ องคดีต ามมาตรา ๔๒๐
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แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองจะต้องคืนทีพ่ พิ าทให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
โดยดําเนินการให้ถูกต้องตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีก่ ฎหมายกําหนด
ส่วนกรณีทผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองอ้างว่าการใช้ดุลพินิจว่าจะคืนหรือไม่คนื ทีพ่ พิ าท
เพราะเหตุเงื่อนไขบังคับหลังตามที่ระบุในหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๓ เป็ นการใช้ดุลพินิจ
ตามสัญญาทางแพ่ง มิใช่การกระทําทางปกครองที่ศาลปกครองจะมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีคําสังตามมาตรา
่
๙ แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ นั น้ ผู้ ถู กฟ้ องคดีท ัง้ สองต้ อ งยื่น คํ า ร้อ งโต้ แ ย้ง เขตอํ า นาจศาลปกครองก่ อ น
วันนัง่ พิจารณาคดีครัง้ แรกตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัย
ชีข้ าดอํานาจหน้าทีร่ ะหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่คดีน้ีศาลปกครองชัน้ ต้นได้รบั คําฟ้องไว้พจิ ารณา
และดําเนินกระบวนพิจารณาจนกระทังมี
่ คําพิพากษาแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองไม่ได้ย่นื คําร้อง
ก่ อ นวันนัง่ พิจารณาคดีค รัง้ แรกแต่ อ ย่างใด ดัง นัน้ การที่ผู้ถูก ฟ้ อ งคดีทงั ้ สองกลับมาโต้แ ย้ง
เขตอํานาจศาลในชัน้ พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดจึงล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
พิพากษาให้เพิกถอนคําสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองทีป่ ฏิเสธการคืนทีด่ นิ พิพาท
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองคืนที่ดนิ พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยดําเนินการให้ถูกต้อง
ตามกระบวนการทีก่ ฎหมายกําหนด
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๘๘๔/๒๕๕๖)

๘
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
เมื่อคลองสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนใช้ ประโยชน์ ร่วมกันได้เปลี่ยนสภาพ
จากที่ สาธารณประโยชน์ สาํ หรับพลเมืองใช้ ร่วมกันมาเป็ นที่ ดินรกร้างว่างเปล่ า ก่อนที่
บทบัญญัติบรรพสี่ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ใช้ บงั คับ และในขณะนัน้ ยังไม่มี
การแยกประเภทที่ สาธารณสมบัติ ของแผ่นดิ นตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่ งประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิ ชย์ และยัง ไม่ มี บ ทบัญ ญัติ ที่ ก ํา หนดแบบพิ ธี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานะ
ของที่ ดิ นรัฐ สถานะของที่ ดิ นรัฐจึ ง ขึ้ นอยู่ ก ับ ข้ อ เท็ จจริ ง ว่ า สภาพที่ ดิ น เป็ นอย่ า งไร
และมี การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น นั ้น อย่ า งไร การที่ เ จ้ า พนั ก งานที่ ดิ น ได้ อ อกโฉนดที่ ดิ น
อันเป็ นที่ ดินรกร้างว่างเปล่าดังกล่าวให้ เอกชนซึ่ งครอบครองทําประโยชน์ มานาน ๑๐ ปี
ก่อนยื่ นคําขอออกโฉนดที่ ดิน การออกโฉนดที่ ดินจึ งชอบด้ วยกฎหมาย และเมื่อคลอง
ได้ เปลี่ ยนสภาพเป็ นที่ ดินรกร้ างว่ างเปล่า นายอําเภอจึ ง ไม่มีอาํ นาจหน้ าที่ ในการดูแล
ปกป้ องรักษาตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๒๒ แห่ งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๓๐๗๐
ออกให้เมือ่ ปี ๒๔๖๕ มีอาณาเขตติดคลองบ้านเกาะไผ่พระ ซึง่ เป็ นคลองสาธารณประโยชน์ทผ่ี ฟู้ ้ องคดี
และประชาชนใช้ประโยชน์รว่ มกัน แต่เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดียน่ื คําขอรังวัดสอบเขตทีด่ นิ ต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
(เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จึงรู้ว่ามีบุคคลนํ าคลองบ้านเกาะไผ่พระไปออกเป็ น
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๙๘๐๖ ผูฟ้ ้ องคดีรอ้ งเรียนต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (นายอําเภอ) และได้รบั คําชีแ้ จงว่า
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๙๘๐๖ ได้ออกมาก่อนทีป่ ระมวลกฎหมายที่ดนิ ใช้บงั คับและผ่านการตรวจสอบ
และพิจารณาจากคณะกรมการจังหวัดและคณะกรมการอําเภอแล้ว จึงเป็ นการออกโฉนดที่ดนิ
ที่ช อบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้ องคดีไม่ เห็นด้วย เนื่ องจากเป็ น การออกทับ คลองบ้านเกาะไผ่ พ ระ
ซึ่ง มีความกว้างประมาณ ๔๐ เมตร มิใช่ เป็ นเพียงลํารางเล็ก ๆ ทัง้ การที่คลองดังกล่ าวตื้นเขิน
เกิดจากนาย ฮ. ถมดินปิ ดหัวท้ายคลองบ้านเกาะไผ่พระแล้วถมดินเสมอกับพื้นที่ทวไปเพื
ั่
่อทํานา
มิได้เกิดขึน้ ตามธรรมชาติและนาย ฮ. ผูข้ อออกโฉนดทีด่ นิ มีตําแหน่ งเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นและเจ้าของทีด่ นิ
ข้างเคียงกับทีด่ นิ ทีข่ อออกโฉนดทีด่ นิ เป็ นญาติกบั นาย ฮ. จึงไม่มบี ุคคลใดคัดค้านการออกโฉนด
ผู้ ฟ้ องคดี จ ึง ขอให้ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เพิ ก ถอนโฉนดดัง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ก ลับ คื น เป็ น คลอง
สาธารณประโยชน์ สําหรับประชาชนใช้เป็ นทางสัญ จรและทําการเกษตรดัง เดิม แต่ ไ ม่ไ ด้รบั
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การแก้ไข จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๙๘๐๖ และขุดลอก
คลองบ้านเกาะไผ่พระให้กลับคืนเป็ นคลองสาธารณประโยชน์ดงั เดิม
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า ข้อ เท็ จจริง รับฟ งั ได้ ว่ าเดิมที่ ด ิน ที่น าย ฮ.
ขอออกโฉนดที่ด ิน เป็ น คลองบ้า นเกาะไผ่ พ ระซึ่ง เป็ น คลองสาธารณประโยชน์ และนาย ฮ.
ได้ย่นื คําขอออกโฉนดที่ดนิ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๔๘๓ โดยให้ถ้อยคําว่าทีด่ นิ ที่ขอออกโฉนด
ที่ด ินมีเ นื้ อ ที่ประมาณ ๕ ไร่ ที่ด ินแปลงดังกล่ าวไม่เป็ นที่หลวงหวงห้ามหรือที่สาธารณประโยชน์
ผู้ขอได้ครอบครองทํ าประโยชน์ ในที่ด ินด้ วยการทํ านามาประมาณ ๑๐ ปี เมื่อ พนั ก งานที่ดิน
พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ที่ด ิน ที่ข อออกโฉนดที่ด ิ น เป็ น คลองบ้ า นเกาะไผ่ พ ระ ซึ่ง เป็ น คลอง
สาธารณประโยชน์ไม่สามารถออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ จึงให้ผขู้ อหาหลักฐานมาแสดงก่อน
ว่าที่ดนิ ดังกล่าวได้ถอนสภาพจากการเป็ นที่สาธารณประโยชน์ แล้วหรือไม่ อย่างไร คณะกรมการ
อําเภอบางไทรได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔ แจ้งว่า เดิมทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นลํารางเล็ก ๆ
แล้วตื้นเขินขึน้ นาย ฮ. เข้าครอบครองมาประมาณ ๑๐ ปี ไม่มผี ูใ้ ดกีดขวางและไม่เป็ นการเดือดร้อน
แก่ประชาชน จึงไม่ขดั ข้องทีจ่ ะออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่นาย ฮ. ได้ และได้มหี นังสือลงวันที่ ๑ มีนาคม
๒๔๘๔ ยืนยันว่ าที่ด ินที่น าย ฮ. ขอออกโฉนดที่ด ิน ไม่ ป รากฏว่ า ได้ ป ระกาศสงวนไว้ เ ป็ น
ที่สาธารณประโยชน์ จึงไม่ต้องเพิกถอนที่ดนิ ดังกล่าวแต่ ประการใด ต่อมาคณะกรมการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้มหี นังสือที่ดนิ และโลหะกิจจัง หวัดพระนครศรีอ ยุธยาลงวันที่ ๗ มีนาคม
๒๔๘๔ ถึ ง คณะกรมการอํ า เภอบางไทรว่ า แม้ ท่ีด ิน ดัง กล่ า วจะไม่ ไ ด้ ประกาศสงวนเป็ น
ที่สาธารณประโยชน์ โดยขึ้นทะเบียนไว้ ก็ ด ี ที่ลํ าคลองนั น้ ก็ ย่ อมเป็ นที่ส าธารณประโยชน์ อ ยู่
ตามสภาพแล้ว การแปรสภาพเป็ นที่ต้ืนเขินของลําคลองขึ้นนัน้ ก็ยงั หาได้ทํา ให้ห มดสภาพ
ไปจากที่ส าธารณประโยชน์ ไ ม่ และในการจะอนุ ญ าตออกโฉนดที่ด ิน ให้บุ ค คลเข้าถือสิทธิ
ควรระลึ ก การที่ จะบํ ารุ ง ขุ ด ซ่ อ มลอกคลองสํ าหรับให้ ป ระชาชนใช้ เ ป็ นที่ ส าธารณประโยชน์
ในกาลต่อไปเสียก่อนด้วย จึงให้คณะกรมการอําเภอพิจารณาอีกครัง้ ว่าที่ดนิ รายนี้ควรจะบํารุงไว้
ให้เป็ นที่สาธารณประโยชน์ ตามเดิมหรือควรให้เอกชนถือสิทธิได้ประการใดด้วยเหตุผลอย่างใด
ซึง่ คณะกรมการอําเภอบางไทรได้มหี นังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๔๘๔ ยืนยันว่าควรให้เอกชน
ถือสิทธิได้เพราะที่ดนิ แปลงนี้ถึงแม้ทางราชการจะบํารุงรักษาก็ไม่ได้รบั ประโยชน์ เพราะทางการ
ได้จดั ทําประตูระบายนํ้ามีลาํ คลองข้างเคียงรับนํ้าจากประตูส่งนํ้ าทัวไป
่ ประกอบกับทีด่ นิ รายนี้ขณะนี้
พื้นที่เสมอกับพื้นที่นาของราษฎรทัวไป
่
ดังนัน้ เพื่อ มิใ ห้ท่ดี ินว่างเปล่าโดยมิไ ด้รบั ประโยชน์
และนาย ฮ. ก็ได้ครอบครองทํ านาตลอดมา จึงควรรังวัดออกโฉนดที่ด ินให้ตามระเบียบต่ อไป
ข้อเท็จจริงจึงรับฟ งั ได้ ว่ า ในขณะที่นาย ฮ. ขอออกโฉนดที่ด ินคลองบ้านเกาะไผ่ พระที่พ ิพาท
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ได้ต้ืนเขินจนเสมอกับ พื้น ที่ท วั ่ ไป และนาย ฮ. ได้ เข้าครอบครองทํ าประโยชน์ โดยการทํ านา
มาประมาณ ๑๐ ปี แล้ว คลองพิพาทจึงได้เปลี่ยนสภาพจากที่สาธารณประโยชน์ สําหรับพลเมือง
ใช้ ร่ วมกันมาเป็ นที่ด ินรกร้างว่ างเปล่ า ก่ อนที่บทบัญญัติบรรพสี่ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ชย์ใช้บ ังคับ ซึ่งในขณะนัน้ ยังไม่ม ีการแยกประเภทที่สาธารณสมบัติของแผ่ นดินตาม
มาตรา ๑๓๐๔ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ และยัง ไม่ ม ีบ ทบัญ ญั ติ ท่ี กํ า หนด
แบบพิธ ีก ารเปลี่ย นแปลงสถานะของที่ด ิน รัฐ สถานะของที่ด ินรัฐจึงขึ้นอยู่ก ับข้อเท็จจริงว่ า
สภาพที่ด ินเป็ นอย่ างไร และมีการใช้ ประโยชน์ ท่ีด ินนั ้นอย่ างไร ดัง นั ้น เมื่อ ที่ด ินที่นาย ฮ.
ขอออกโฉนดทีด่ นิ เป็ นทีด่ นิ รกร้างว่างเปล่า และคณะกรมการอําเภอบางไทรเห็นควรออกโฉนดทีด่ นิ
ให้แก่นาย ฮ. ผูค้ รอบครองทําประโยชน์ได้ การออกโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๙๘๐๖ ให้แก่นาย ฮ. เมื่อวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๔๘๕ จึงชอบด้วยกฎหมาย ไม่มกี รณีท่ผี ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ต้องเพิกถอนโฉนดที่ดนิ
ดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อการออกโฉนดทีด่ นิ ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและคลองบ้านเกาะไผ่พระ
ทีพ่ พิ าทได้เปลีย่ นสภาพเป็ นทีด่ นิ รกร้างว่างเปล่าแล้ว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงไม่มอี ํานาจหน้าทีใ่ นการ
ดูแลปกป้องรักษาตามมาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมิได้ละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กําหนดให้ต้องปฏิบตั ิ
ในการดูแลปกป้องรักษาคลองบ้านเกาะไผ่พระที่พพิ าทหรือทีอ่ นั เป็ นสาธารณประโยชน์ แต่อย่างใด
สําหรับกรณีท่ผี ู้ฟ้องคดีอ้างในอุทธรณ์ว่า การที่คลองบ้านเกาะไผ่พระที่พพิ าทตื้นเขินขึน้ เกิดจาก
การที่นาย ฮ. ถมดินปิ ดหัวท้ายคลองแล้วถมดินเสมอกับพื้นที่ทวไปและเจ้
ั่
าของที่ดนิ ข้างเคียง
ทีด่ นิ ที่นาย ฮ. ขอออกโฉนดที่ดนิ เป็ นญาติกบั นาย ฮ. จึงไม่มผี ู้ใดคัดค้านการออกโฉนดทีด่ นิ ของ
นาย ฮ. นัน้ เห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้ซอ้ื ทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๓๐๗๐ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๖
ซึ่งเป็ นเวลาภายหลังการออกโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๙๘๐๖ แล้วถึง ๔๑ ปี และในขณะนัน้ ผู้ฟ้องคดี
ยังมีอายุไม่ถงึ ๑๐ ปี ประกอบกับผูฟ้ ้ องคดีมไิ ด้เสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อพิสูจน์ขอ้ เท็จจริง
ดังกล่าวแต่อย่างใด
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๓๓/๒๕๕๗)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
การได้มาซึ่งสิ ทธิ ในที่ดินในที่งอกริมตลิ่ งโดยผลของกฎหมายตามบทบัญญัติ
มาตรา ๑๓๐๘ ประกอบมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ที่ ง อกนั น้ จะต้ อ งเกิ ด ขึ้นเองตามธรรมชาติ โ ดยงอกออกจากที่ ดินริ มตลิ่ ง ซึ่ ง ในฤดูนํ้า
ตามปกติ นํ้าจะท่ วมไม่ถึง และมีลกั ษณะเป็ นส่ วนควบติ ด กับที่ ดินริ มตลิ่ ง เมื่อ ที่ พิพ าท
ของผู้ร้อ งขอออกโฉนดที่ ดิ นมี ส ภาพเป็ นที่ ลุ่มราบนํ้ าทะเลขึ้ นถึ ง ซึ่ ง เกิ ด จากอิ ท ธิ พ ล
ของนํ้ าทะเลขึ้ น ลงตามปกติ โดยเป็ นบริ เวณที่ นํ้าทะเลท่ วมถึ งเมื่ อเวลานํ้ าขึ้ นและโผล่
เมื่อเวลานํ้ าลง เนื้ อดิ นมีลกั ษณะเป็ นตะกอนดิ นโคลนเกิ ดจากนํ้ าทะเลพัดพามาสะสมตัว
มีสภาพเป็ นป่ าชายเลนตามธรรมชาติ และไม่ปรากฏว่ามีการครอบครองและทําประโยชน์
ในที่ ดิ นตามสมควรแก่ ส ภาพของที่ ดิ น ในท้ อ งถิ่ น จึ ง ถื อ ได้ ว่ า ที่ พิ พ าทมี ส ภาพเป็ นที่
ชายตลิ่ งนํ้ าทะเลท่ วมถึง อันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นประเภททรัพย์สินสําหรับ
พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์
มิ ได้ มีสภาพเป็ นที่ งอกที่ เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ อนั จะได้รบั ความคุ้มครองสิ ทธิ ในที่ ดิน
ว่าเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ โดยผลของกฎหมายดังกล่าว ผู้ร้องขอจึงไม่เป็ นผู้มีสิทธิ ในที่ ดิน
โดยชอบด้ วยกฎหมายและไม่ มีสิ ทธิ ยื่ นคําขอต่ อเจ้าพนั กงานที่ ดินจังหวัด เพื่อให้ ออก
โฉนดที่ ดินเป็ นการเฉพาะรายได้ ตามมาตรา ๕๙ แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิน ซึ่ งแก้ ไข
เพิ่ มเติ มโดยประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบับ ที่ ๙๖ ลงวั น ที่ ๒๙ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๑๕
ประกอบมาตรา ๑๓๐๘ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ และที่ พิ พาทมี ล ักษณะ
ต้ องห้ ามมิ ให้ ออกโฉนดที่ ดิ นตามข้ อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ให้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๗ ดัง นั ้น
การที่ เ จ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จัง หวัด มี ค ํ า สัง่ ปฏิ เสธการออกโฉนดที่ ดิ น สํ า หรับ ที่ พิ พ าท
จึ ง เป็ นการกระทํา ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย และไม่ เป็ นการกระทําละเมิ ด ต่ อ ผู้ยื่ น คํา ร้ อ ง
ขอออกโฉนดที่ดิน
ผู้ฟ้ องคดีฟ้ องว่ า ผู้ฟ้ องคดีม ีช่ ือ เป็ น ผู้ถือ กรรมสิท ธิใ์ นที่ด ิน ตามโฉนดที่ด ิน
สามแปลงและทีด่ นิ ดังกล่าวเกิดทีง่ อก จึงได้ย่นื คําขอออกโฉนดทีด่ นิ สําหรับทีง่ อกต่อสํานักงานทีด่ นิ
จังหวัด โดยการรังวัดเพื่อออกโฉนดทีด่ นิ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ได้มหี นังสือ
ขอความร่วมมือจากกรมทรัพ ยากรธรณีให้จดั ส่ง เจ้าหน้ าที่ไปตรวจสภาพที่ดนิ ผลปรากฏว่ า
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บริเวณทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นทีล่ ุ่มราบนํ้าขึน้ ถึง ประกอบด้วยตะกอนดินโคลนและตะกอนทรายทีเ่ กิดจาก
การสะสมตัวโดยธรรมชาติจากอิทธิพลของกระแสนํ้ าขึน้ ลง ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (เจ้าพนักงานทีด่ นิ
จังหวัด) จึงมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าที่ดนิ ที่ขอออกโฉนดที่ดนิ (ที่งอก) ยังไม่พ้นจากการเป็ น
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน มิใช่ทง่ี อกชายทะเลออกจากทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดี จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ทีจ่ ะออกโฉนดที่ดนิ ได้ ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์คําสัง่ แต่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่รบั อุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้เคยพิจารณาออกโฉนดทีด่ นิ ในทีง่ อกซึง่ ตัง้ อยู่ขา้ งเคียงและอยู่ในแนวเดียวกัน
กับที่ดนิ ของผูฟ้ ้ องคดี โดยที่ดนิ ของตนมีสภาพไม่แตกต่างจากทีง่ อกทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้เคย
ออกโฉนดที่ด ินให้แ ก่ บุค คลอื่นไปแล้ว อีก ทัง้ ก่ อ นที่จ ะยื่นคําขอออกโฉนดที่ด ิน ทางราชการ
ได้ก่อสร้างแนวคันดินกัน้ นํ้ าทะเลเสร็จแล้ว จึงเป็ นเหตุให้น้ํ าทะเลไม่สามารถท่วมถึงที่งอกของตน
ได้ตามธรรมชาติ การไม่ออกโฉนดที่ดนิ ในที่งอกทัง้ สามแปลงให้แก่ผูฟ้ ้ องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึง นํ า คดีม าฟ้ องเพื่อ ขอให้ ศ าลปกครองมีคํ า พิพ ากษาให้ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ เพิก ถอนคํ าสัง่
ไม่ออกโฉนดที่ด ิน และให้ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคําสังให้
่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ออกโฉนดที่ดนิ ในที่งอก
ทัง้ สามแปลงให้แก่ตน
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จฉั ย ว่ า การได้ ม าซึ่ง สิท ธิใ นที่ด ิน ในที่ง อกริม ตลิ่ง
โดยผลของกฎหมายตามบทบัญ ญัติม าตรา ๑๓๐๘ ประกอบมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง แห่ ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่งอกนัน้ จะต้องเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติโดยงอกออกจาก
ทีด่ นิ ริมตลิง่ ซึง่ ในฤดูน้ําตามปกติน้ําจะท่วมไม่ถงึ และมีลกั ษณะอันเป็ นส่วนควบติดกับทีด่ นิ ริมตลิง่
เจ้าของที่ดนิ ริมตลิง่ จึงจะเป็ นผู้ได้สทิ ธิในที่ดนิ โดยชอบด้วยกฎหมายในที่งอกนัน้ เมื่อปรากฏ
ตามผลการตรวจสภาพทีด่ นิ ของคณะกรรมการตรวจสภาพทีง่ อกเพื่อออกโฉนดทีด่ นิ ว่าบริเวณ
ที่พ ิพ าททัง้ สามแปลงที่ผู้ฟ้ อ งคดีขอออกโฉนดที่ด ิน โดยอ้างว่ าเป็ นที่ง อกออกจากที่ด ินที่ต น
เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์นัน้ เป็ นทีล่ ุ่มราบนํ้ าขึน้ ถึง ยังไม่พ้นจากการเป็ นทีส่ าธารณประโยชน์ มิใช่
ทีง่ อกชายทะเลออกจากทีด่ นิ ของผู้ฟ้องคดี และผลการตรวจสภาพที่พพิ าทของคณะเจ้าหน้ าที่
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ (อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี) ที่ได้ออกไปทําการตรวจสอบตําแหน่ งที่ตงั ้
และธรณีสณ
ั ฐานของที่พพิ าทและตะกอนทางธรณีวทิ ยาด้วยวิธกี ารเจาะสํารวจด้วยเครื่องมือ
เจาะสํารวจ ชนิดมือหมุน (hand auger drilling sets) เพื่อเก็บตัวอย่างตะกอนแล้วพบว่าลักษณะ
ของตะกอนประกอบด้วยดินเหนียวสีดําเข้มถึงดํา ทรายและทรายแป้งสีน้ํ าตาลปนเทา มีเศษพืช
แร่ไมกา และเศษเปลือกหอยปะปนเล็กน้อย บริเวณดังกล่าวจึงเป็ นทีล่ ุ่มราบนํ้ าขึน้ ถึง (tidal flat)
เกิดจากอิทธิพลของนํ้ าขึน้ นํ้ าลง เป็ นบริเวณที่น้ํ าท่วมถึงเมื่อเวลานํ้ าขึน้ และโผล่เมื่อเวลานํ้ าลง
และเป็ นป่าชายเลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากกระแสนํ้ าขึ้นนํ้ าลง (tidal currents) อีกทัง้

๒
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ทางราชการได้ทําการก่อสร้างแนวคันดินกัน้ นํ้ าทะเลระหว่างทีพ่ พิ าททัง้ สามแปลงกับชายทะเล
ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับภาพถ่ ายในพื้นที่จริงที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็ นพยานหลักฐานและของ
กรมทรัพ ยากรธรณีก็จะเห็นถึง สภาพที่ด ินโดยชัด แจ้ง ว่ าบริเ วณที่พ ิพ าทซึ่ง ตัง้ อยู่เ หนื อ แนว
คันดินกัน้ นํ้าทะเลกับบริเวณทีด่ นิ ซึง่ ตัง้ อยูถ่ ดั ลงมาจากแนวคันดินกัน้ นํ้ าทะเลดังกล่าว มีลกั ษณะ
เป็ น ที่ลุ่ ม ราบนํ้ า ขึ้น ถึง มีต ะกอนดิน โคลนสีเ ทาดํ า เหมือ นกัน และมีส ภาพเป็ น ป่ า ชายเลน
มีต้นแสมขึน้ งอกงามอยู่ทวไปเกื
ั่
อบทัง้ พืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะทีพ่ พิ าท ประกอบกับผลการตรวจสภาพ
ทีง่ อกของคณะกรรมการตรวจสภาพทีง่ อกเพื่อออกโฉนดที่ดนิ ก็ยนื ยันว่าที่พพิ าททัง้ สามแปลง
ดังกล่าวมีตน้ แสมขึน้ เต็มทัง้ แปลง
กรณีจงึ รับฟงั ได้ว่าที่พพิ าททัง้ สามแปลงที่ผู้ฟ้องคดีขอออกโฉนดที่ดนิ โดยอ้างว่า
เป็ นทีง่ อกนัน้ มีสภาพเป็ นทีล่ ุ่มราบนํ้ าทะเลขึน้ ถึงซึง่ เกิดจากอิทธิพลของนํ้ าทะเลขึน้ ลงตามปกติ
เป็ นบริเวณทีน่ ้ําทะเลท่วมถึงเมือ่ เวลานํ้าขึน้ และโผล่เมื่อเวลานํ้ าลง เนื้อดินมีลกั ษณะเป็ นตะกอน
ดินโคลนเกิดจากนํ้ าทะเลพัดพามาสะสมตัว มีต้นแสมเจริญเติบโตงอกงามเป็ นจํานวนมากอันมี
สภาพเป็ นป่าชายเลนตามธรรมชาติ อีกทัง้ สภาพที่พพิ าทไม่ปรากฏว่าได้มกี ารครอบครองและ
ทําประโยชน์ ใ นที่ด ินตามสมควรแก่ ส ภาพของที่ด ินในท้อ งถิ่นหรือ สภาพของกิจการที่ไ ด้ทํ า
ประโยชน์ แต่อย่างใด จึงยังคงถือได้ว่าที่พพิ าทมีสภาพเป็ นที่ชายตลิง่ นํ้ าทะเลท่วมถึง อันเป็ น
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินประเภททรัพย์สนิ สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้มสี ภาพเป็ นทีง่ อกที่เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติโดยงอก
ออกจากทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีแต่อย่างใด ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มิได้รบั ความรับรองหรือคุม้ ครองสิทธิในทีด่ นิ
ว่าเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในที่พพิ าทโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๑๓๐๘ ประกอบมาตรา ๑๔๔
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายข้างต้น อันจะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้มสี ทิ ธิในที่ดนิ โดยชอบ
ด้วยกฎหมายและมีสทิ ธิย่นื คําขอต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เพื่อให้ออกโฉนดทีด่ นิ เป็ นการเฉพาะราย
ได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ประกอบมาตรา ๑๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เมื่อทีพ่ พิ าททัง้ สามแปลงของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นทีช่ ายตลิง่ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
ประเภททรัพย์สนิ สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายข้างต้น
ที่พพิ าทดังกล่าวจึงมีล กั ษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ด ินตามข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗
ดังนัน้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมคี ําสังปฏิ
่ เสธการออกโฉนดที่ดนิ สําหรับที่พพิ าททัง้ สามแปลงให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดี จึงเป็ นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในฐานะผูม้ อี ํานาจ
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พิจารณาอุทธรณ์ได้พจิ ารณาคําอุ ทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีแล้ววินิจฉัยไม่รบั คําอุ ทธรณ์ คําวินิจฉัย
ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน เมือ่ การกระทําดังกล่าวของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจงึ ไม่เป็นการกระทําละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดี
สําหรับกรณีการทีผ่ ฟู้ ้ องคดีอา้ งว่าไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากการทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ออกโฉนดทีด่ นิ ในทีง่ อกตามโฉนดทีด่ นิ สองแปลงให้แก่บริษทั ล. จํากัด
โดยได้ทําการตรวจสภาพที่งอกซึ่งมีระยะเวลาห่างจากการพิจารณาออกโฉนดที่ดนิ ทัง้ สามแปลง
ของผูฟ้ ้ องคดีเพียง ๑๔ วัน แต่บริษทั ล. จํากัด กลับได้รบั การพิจารณาออกโฉนดทีด่ นิ (ทีง่ อก)
ให้โดยมีเนื้อทีแ่ ตกต่างกับโฉนดทีด่ นิ ทัง้ สามแปลงของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นอย่างมาก การปฏิเสธทีจ่ ะออก
โฉนดทีด่ นิ ในทีง่ อกให้แก่ตนจึงถือเป็ นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายนัน้
เห็นว่า การออกโฉนดทีด่ นิ ทัง้ สองกรณีขา้ งต้นเป็ นการออกโฉนดทีด่ นิ เฉพาะรายในทีง่ อกเช่นเดียวกัน
แม้การพิจารณาดําเนินการออกโฉนดที่ดนิ แปลงของผู้ฟ้องคดีและของบริษทั ล. จํากัด จะอยู่ใน
ระยะเวลาทีใ่ กล้เคียงกัน แต่ในการออกโฉนดทีด่ นิ ดังกล่าวทัง้ ผูฟ้ ้ องคดีและตัวแทนบริษทั ล. จํากัด
จะต้องเป็ นผู้นําพนักงานเจ้าหน้ าที่ทําการสํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดนิ ตามอาณาเขต
ที่ผู้ขอครอบครองทําประโยชน์ และอ้างว่าได้สทิ ธิในที่ดนิ ที่งอกโดยผลของมาตรา ๑๓๐๘ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ ทัง้ ของ
ผูฟ้ ้ องคดีและของบริษทั ล. จํากัด ได้มกี ารโต้แย้งคัดค้านสิทธิในทีด่ นิ กัน ประกอบกับคณะกรรมการ
ตรวจสภาพทีง่ อกในขณะนัน้ ได้ออกไปตรวจสภาพทีด่ นิ แล้วเห็นว่าทีง่ อกดังกล่าวมีลกั ษณะตื้นเขิน
งอกออกจากทีด่ นิ เดิม พ้นจากการเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน อยู่ในหลักเกณฑ์ท่จี ะออกโฉนด
ทีด่ นิ ได้ ในชัน้ นี้จงึ ฟงั ได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้พจิ ารณาผลการตรวจสภาพทีง่ อกของคณะกรรมการ
ตรวจสภาพทีง่ อกและเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว และต่อมาผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ได้อ อกโฉนดที่ดนิ ให้แ ก่ ผู้ฟ้อ งคดีแ ละบริษัท ล. จํากัด จึงเป็ นการใช้ดุล พินิจออกโฉนดที่ดิน
ตามข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะออกโฉนดทีด่ นิ แล้ว และไม่ถอื ว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ติ ่อผูฟ้ ้ องคดี
แต่อย่างใด เพราะหากข้อเท็จจริงปรากฏในภายหลังว่าโฉนดทีด่ นิ ทัง้ สองแปลงของบริษทั ล. จํากัด
ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรมที่ดนิ หรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมายย่อ ม
มีอํานาจสังเพิ
่ กถอนหรือแก้ไขโฉนดทีด่ นิ ดังกล่าวได้ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายทีด่ นิ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
พิพากษายกฟ้อง
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๖๕๘/๒๕๕๗)

๔
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
การเพิ กถอนหรือ แก้ ไ ขโฉนดที่ ดิ นหรือ หนั ง สื อ รับรองการทําประโยชน์
เป็ นคําสังทางปกครองที
่
่ มีผลกระทบต่ อสถานภาพของสิ ทธิ ของบุคคล โดยอธิ บดี กรมที่ ดิน
มีอาํ นาจหน้ าที่ ตามมาตรา ๖๑ แห่ งประมวลกฎหมายที่ ดิ น ในการเพิ กถอนหรือแก้ ไ ข
โฉนดที่ ดิ น หรื อ หนั ง สื อ รับ รองการทํา ประโยชน์ ที่ อ อกโดยคลาดเคลื่ อ นหรื อ ไม่ ช อบ
ด้วยกฎหมาย ซึ่ งหากความปรากฏต่ อเจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัด ไม่ว่าจะปรากฏจากเหตุใด
หรื อ ทางใด เช่ น โดยวิ ธี ก ารร้ อ งเรี ย นขอความเป็ นธรรมหรื อ จากการตรวจพบเอง
เจ้ าพนั กงานที่ ดิ นจัง หวัด ในฐานะผู้มีอ ํานาจหน้ าที่ อ อกโฉนดที่ ดิ นมี ห น้ าที่ ตรวจสอบ
ข้ อ เท็จ จริ ง และรวบรวมพยานหลัก ฐานในเบื้อ งต้ นและรายงานความเห็น พร้ อ มทัง้
ให้ ความเห็นต่ออธิ บดีกรมที่ ดินว่าหนังสือแสดงสิ ทธิ ในที่ ดินได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อน
หรือไม่ชอบด้ วยกฎหมาย อย่างไร และควรพิ จารณาดําเนิ นการประการใดเพื่อให้ อธิ บดี
กรมที่ ดินพิ จารณา การที่ เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดได้ รบั เรื่องร้องเรียนและปรากฏข้อเท็จจริ ง
ตามบันทึ กคําชี้ แ จงของเจ้ า หน้ า ที่ ร งั วัด ที่ ดิ น ว่ า มี การออกหนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น
ทับซ้ อนกัน แต่ เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดไม่ได้ปฏิ บตั ิ ตามแนวทางการดําเนิ นการที่ กรมที่ ดิน
กําหนดไว้ตามกฎหมาย กรณี จึงถือว่าเจ้ าพนั กงานที่ ดินจังหวัดละเลยต่ อหน้ าที่ ตามที่
กฎหมายกําหนดให้ ต้อ งปฏิ บตั ิ ในการพิ จารณาดําเนิ นการกรณี มีการออกโฉนดที่ ดิ น
โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้ องคดีฟ้ องว่ า ผู้ฟ้ องคดีไ ด้ ย่ นื คํ า ขอออกโฉนดที่ด ิน เป็ น การเฉพาะราย
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด) โดยอาศัยใบจอง (น.ส. ๒) เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน
๖๐ ตารางวา ทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีครอบครองทําประโยชน์โดยสงบเปิ ดเผยมาโดยตลอดตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐
ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ตรวจสอบระวางแผนทีแ่ ละแจ้งว่าได้มกี ารออกโฉนดทีด่ นิ ให้กบั บุคคลอื่น
ั หาข้อ พิพ าทในพื้นที่บริเวณนี้ ไ ด้ม ีการฟ้ อง
เต็ มพื้นที่ด ัง กล่ า วแล้ ว รวม ๓๒ แปลง และป ญ
ต่ อศาลยุติธรรมแล้ว หากศาลยุ ติธรรมพิพากษาอย่างไรก็จะดําเนิ นการต่ อไป ผู้ฟ้ องคดีเห็นว่ า
ตนเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในที่ดนิ โดยการครอบครองทําประโยชน์ ตามหลักฐานใบจองและโต้แย้งว่าการที่
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกโฉนดที่ดนิ ให้กบั บุคคลอื่นทับพื้นที่ท่ผี ู้ฟ้องคดีครอบครองทําประโยชน์
เป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังให้
่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ตรวจสอบและเพิกถอนโฉนดทีด่ นิ ทีอ่ อกทับทีด่ นิ ผูฟ้ ้ องคดี
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ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า มาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติแก้ไ ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดนิ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
กํ าหนดว่า เมื่อ ความปรากฏว่ าได้อ อกโฉนดที่ด ิน หรือ หนั ง สือ รับรองการทําประโยชน์ หรือ
ได้จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือรองอธิบดี
ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจหน้ าที่สงเพิ
ั ่ กถอนหรือแก้ไขได้ ประกอบกับกรมที่ดนิ ได้มหี นังสือ
ที่ มท. ๐๗๒๙.๒/ว ๒๑๑๗๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ วางแนวทางปฏิบตั เิ พื่อดําเนินการ
ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ โดยสรุปได้ว่า ให้จงั หวัดสอบสวนข้อเท็จจริงให้ได้
ความชัด เจนและจัด ส่ ง เอกสารหลัก ฐานประกอบการพิจ ารณาว่ า โฉนดที่ด ิน ใดได้อ อกไป
โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ออกให้แก่ผใู้ ด เมื่อใด เนื้อทีเ่ ท่าใด โดยอาศัยหลักฐานใด
ปจั จุบนั ผูใ้ ดเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ และหากหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ออกทับซ้อนกันให้ตรวจสอบ
หนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ทุกแปลงโดยละเอียด พร้อมทัง้ ให้ความเห็นและข้อพิจารณาว่าควรดําเนินการ
ประการใด ดังนัน้ เมื่อความปรากฏแก่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ว่าจะปรากฏจากเหตุใดหรือทางใด
เช่น โดยวิธกี ารร้องเรียนขอความเป็ นธรรมหรือเกิดจากการตรวจพบเองว่ามีการออกโฉนดทีด่ นิ
โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในฐานะผูม้ อี ํานาจหน้าทีอ่ อกโฉนดทีด่ นิ
จึงมีหน้ าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นและรายงานความเห็น
พร้อมทัง้ ให้ความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (อธิบดีกรมที่ดนิ ) ว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ ได้ออกไป
โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไร และควรพิจารณาดําเนินการประการใด
เพื่อให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ พิจารณาโดยไม่จาํ เป็ นต้องรับฟงั ข้อเท็จจริงเป็ นทีย่ ุตโิ ดยปราศจากข้อสงสัย
ก่อนว่ามีการออกโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมายตามทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ กล่าวอ้าง เนื่องจากการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ เป็ นคําสังทางปกครองที
่
่มผี ลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของบุคคล
ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ซึ่ง มีอํ านาจหน้ าที่ใ นการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ด ินหรือ หนัง สือ รับรอง
การทําประโยชน์ มีหน้ าที่ต้องดําเนินการตามขัน้ ตอนและวิธกี ารในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
การแจ้งผูม้ สี ่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดทีด่ นิ หรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือ
การจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อข้อเท็จจริงตามหลักฐานใบจอง (น.ส. ๒) มีช่อื ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูค้ รอบครองทีด่ นิ

๒
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เลขที่ ๑๘๔ เนื้ อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา ออกให้เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๐ แต่ ปรากฏ
ตามหมายเหตุทา้ ยบันทึกคําชีแ้ จงเรื่องตรวจและชีแ้ ผนทีร่ ะวาง ฉบับวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
ซึง่ เจ้าหน้ าทีร่ งั วัดทีด่ นิ ได้รายงานต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้นําชี้ระวางแผนทีท่ บั ซ้อน
เลขทีด่ นิ แปลงอื่น จึงเป็ นกรณีทค่ี วามปรากฏแล้วว่ามีการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ทับซ้อนกัน
ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางการดําเนินการของจังหวัดก่อนส่งเรื่องให้กรมทีด่ นิ
พิจารณาเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ แต่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้มกี ารดําเนินการสอบสวนหรือเรียกโฉนดที่ดนิ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับที่ดนิ แปลงพิพาทมาพิจารณาและตรวจสอบว่าเหตุ ใดจึงมีการอ้างสิทธิในที่ดนิ ทับซ้อนกัน
พร้อมจําลองรูปแผนทีข่ องหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ทีท่ บั กันนัน้ ลงในสําเนาระวางรูปถ่ายทางอากาศ
หรือสําเนาระวางแผนทีเ่ พื่อการออกโฉนดทีด่ นิ พร้อมหมายสีแสดงตําแหน่ งให้ชดั เจนและมีการเสนอ
รายงานพร้อ มความเห็นต่ อ ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๒ เพื่อ พิจารณาสังการตามอํ
่
านาจหน้ าที่ ทัง้ ยัง มี
หนังสือชี้แจงผู้ฟ้องคดีว่ากรณีดงั กล่าวได้มกี ารฟ้องต่ อศาลยุตธิ รรมเกี่ยวกับสิทธิในที่ดนิ แล้ว
หากศาลยุติธ รรมพิพ ากษาอย่ างไรจึง จะดํ าเนิ นการต่ อ ไป การกระทํา ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
จึง เป็ นการละเลยต่ อ หน้ าที่ต ามที่ก ฎหมายกํ าหนดให้ต้อ งปฏิบตั ิใ นการพิจารณาดําเนินการ
กรณีมกี ารออกโฉนดทีด่ นิ โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ส่ ว นการที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ อ้ า งว่ า ได้ ร ายงานผลการตรวจสอบที่ด ิน ให้
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทราบโดยผ่านผูว้ ่าราชการจังหวัด และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๔ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งว่ากรมที่ดนิ พิจารณาแล้ว เมื่อผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของจังหวัดปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้นํารังวัดออกโฉนดทีด่ นิ ไม่ตรงหลักฐานใบจองเลขที่
๑๘๔ ทับโฉนดทีด่ นิ แปลงอื่นซึง่ ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่อาจรับฟงั ได้ว่าทีด่ นิ แปลงอื่น
ตามโฉนดดังกล่ าวกับที่ด ินตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๑๘๔ เป็ นที่ด ินตํ าแหน่ งเดียวกันอันอาจ
เพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ นัน้ เมื่อพิจารณาหนังสือกรมทีด่ นิ ลงวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ที่อ้างถึงหนังสือของจัง หวัดลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้แจ้งผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ผูฟ้ ้ องคดีได้รอ้ งเรียนต่อกระทรวงยุตธิ รรมขอให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบนัน้
เป็ นกรณีท่จี งั หวัดได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดนิ พิพาทตามผลการสอบสวน
ของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ มิใช่เป็ นกรณีท่ผี ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับทีด่ นิ พิพาทตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีรอ้ งขอ ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีการแจ้งผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ แต่อย่างใด
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พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ เสนอเรื่องการตรวจสอบเขตทีด่ นิ ตามหลักฐานใบจอง
ทีม่ กี ารออกโฉนดที่ดนิ ทับซ้อนกันต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เพื่อดําเนินการตามขัน้ ตอนต่อไป ทัง้ นี้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีศ่ าลมีคาํ พิพากษา และให้แจ้งผลการดําเนินการดังกล่าวให้ผูฟ้ ้ องคดีทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ดาํ เนินการแล้วเสร็จ
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๓๖/๒๕๕๘)

๔
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณี ผ้ซู ื้ อที่ ดินได้ นําหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่ นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ ดิน
ต่ อเจ้าพนั กงานที่ ดินจังหวัด แต่ จากการตรวจสอบของพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ประกอบกับ
ภาพถ่ายทางอากาศปรากฏว่า เมื่อครัง้ เกิ ดอุทกภัยนํ้าได้เซาะที่ พิพาทพังทลายกลายเป็ น
ปากคลองนาเกลือ ใช้ เป็ นทางออกของนํ้าในคลองนาเกลือสู่ทะเล และเป็ นที่ ดินบริ เวณ
นํ้ าท่ วมถึง ทําให้ ที่พิพาทมีสภาพเป็ นคลองนาเกลืออันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ประกอบกับ เจ้ าของเดิ ม (ผู้ขาย) มิ ได้ ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ พิ พาทขณะแจ้ ง
การครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) จึงไม่ชอบด้ วยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ ใช้ ประมวล
กฎหมายที่ ดิ น พ.ศ. ๒๔๙๗ ดัง นั ้ น เจ้ า ของเดิ มและผู้ ซื้ อ ซึ่ ง เป็ นผู้ ร ับ โอนที่ พิ พาท
จึงไม่ได้รบั การคุ้มครองสิ ทธิ ในที่ดินตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ซื้อจึงไม่เป็ น
ผู้มีสิทธิ ครอบครองที่ ดินที่ จะมีสิทธิ ขอออกโฉนดที่ ดินเป็ นการเฉพาะรายได้ตามมาตรา ๕๙
แห่ งประมวลกฎหมายข้ างต้ น อี กทัง้ การที่ ที่ ดิ นพิ พาทเป็ นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิ น
สําหรับ พลเมื องใช้ ร่ วมกัน จึ งมี ล ักษณะต้ อ งห้ ามมิ ให้ ออกโฉนดที่ ดิ นตามข้ อ ๑๔ (๑)
ของกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ใ ห้ ใ ช้
ประมวลกฎหมายที่ ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การที่ เจ้าพนักงานที่ ดินจังหวัดมีคาํ สังยกเลิ
่
กคําขอ
ออกโฉนดที่ดินของผูซ้ ื้อจึงเป็ นคําสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็ นการละเลยต่ อหน้ าที่
ตามที่กฎหมายกําหนด ให้ต้องปฏิ บตั ิ
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ สี ทิ ธิครอบครองทีด่ นิ ตามแบบแจ้งการครอบครอง
ทีด่ นิ (ส.ค. ๑) โดยซือ้ มาจากนาง ส. และได้ครอบครองและทําประโยชน์ในทีด่ นิ ต่อจากนาง ส.
จนถึงปจั จุบนั ซึง่ ทีด่ นิ แปลงนี้นาง ส. เป็นผูแ้ จ้งการครอบครองทีด่ นิ เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๙๘
ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้นําหลักฐาน ส.ค. ๑ แปลงดังกล่าวไปยื่นคําขอออกโฉนดทีด่ นิ ต่อผูถ้ ูกฟ้องคดี
(เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด) ตามคําขอลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ และผูถ้ ูกฟ้องคดีได้มอบหมาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ อกไปรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทําประโยชน์ แล้ว ปรากฏว่าที่ดนิ แปลงนี้
เป็ นแปลงเดียวกันและบริเวณเดียวกันกับทีด่ นิ ทีน่ าง ส. เคยนํ าทําการเดินสํารวจออกโฉนดทีด่ นิ
ซึง่ คณะอนุ กรรมการแก้ไขปญั หาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐจังหวัด (กบร. จังหวัด) ได้พจิ ารณามีมติว่า
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ทจ่ี ะออกโฉนดที่ดนิ ได้ เนื่องจากผลการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ
ปรากฏว่าเป็ นแหล่งนํ้าธรรมชาติและไม่มรี ่องรอยการทําประโยชน์ ผูถ้ ูกฟ้องคดีจงึ มีคําสังยกเลิ
่
ก
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คําขอออกโฉนดที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คําสัง่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าการทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดีนํามติของ กบร. จังหวัด มาพิจารณาเพื่อไม่ออกโฉนดทีด่ นิ ตามคําขอนัน้
ภาพถ่ายดังกล่าวถ่ายไว้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึง่ ข้อเท็จจริงในขณะนัน้ กับในขณะทีย่ ่นื คําขอมีระยะเวลา
ห่ างกันประมาณ ๕๐ ปี สภาพที่ด ินย่ อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ การพิจารณาของ
ผู้ถูกฟ้องคดีจงึ ไม่ถู กต้องตามความเป็ นจริงและไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๘ แห่ งประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ และที่ดนิ ของตนมีหลักฐานแสดงการครอบครองที่ดนิ ซึ่งนาง ส. ได้แจ้งการครอบครองไว้ว่า
พ่อแม่ยกให้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ สภาพที่ดนิ เป็ นที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยและทางอําเภอก็ยนื ยันว่า
ไม่ เป็ นที่สงวนหวงห้ามหรือ ที่ส าธารณประโยชน์ แ ต่ อ ย่า งใด อีก ทัง้ อธิบ ดีก รมเจ้า ท่ า (ที่ถู ก
คือ เจ้าท่าเขต ๖) ได้รบั รองเขตทีด่ นิ ของนาง ส. แล้วปรากฏว่ามิได้รุกลํ้าทะเล เมื่อผูฟ้ ้ องคดีซอ้ื ต่อ
มาจากนาง ส. และได้ครอบครองทําประโยชน์ต่อมา จึงสามารถออกโฉนดทีด่ นิ ได้ แม้ต่อมาประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้เ กิด อุ ทกภัย นํ้ าได้เซาะที่ด ินพัง ทลายกลายเป็ นปากคลองนาเกลือ ที่ด ิน
ของผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ที่ด ิน ที่ม ีก ารครอบครองมาก่ อ นใช้ ป ระมวลกฎหมายที่ด ิน พ.ศ. ๒๔๙๗
เมื่อที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีมสี ภาพเช่นเดียวกับที่ดนิ ข้างเคียงซึ่งได้ขอรังวัดออกโฉนดที่ดนิ ไปแล้ว
โดยมีลกั ษณะและทีต่ งั ้ อยูต่ ดิ ทะเลในแนวเดียวกันกับทีด่ นิ ของตน การทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดีมคี ําสังยกเลิ
่
ก
คําขอออกโฉนดทีด่ นิ จึงเป็ นคําสังที
่ ไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอน
คําสังดั
่ งกล่าว และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีดาํ เนินการออกโฉนดทีด่ นิ ให้ตามคําขอ
ศาลปกครองสูงสุด วิ นิจฉั ย ว่า คําขอออกโฉนดที่ดนิ ของผู้ฟ้ องคดีเ ป็ นการ
ขอออกโฉนดที่ด ิน เป็ น การเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ด ิน ซึ่ง จาก
การตรวจสอบที่ดนิ ก่อนการออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่นาง ส. ทัง้ สองครัง้ นัน้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้เกิดอุ ทกภัย นํ้ าได้เซาะที่พพิ าทพังทลายกลายเป็ นปากคลองนาเกลือ
ใช้เป็ นทางออกของนํ้ าในคลองนาเกลือ สู่ทะเล เป็ นที่ด ินบริเวณนํ้ าท่ว มถึง ซึ่งสอดคล้องกับ
การอ่ าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศของคณะอนุ กรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายไว้
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ปรากฏว่าที่พ ิพาทอยู่ในระดับ W๑ เป็ นแหล่ งนํ้ าธรรมชาติ ไม่มรี ่อ งรอย
การทําประโยชน์ กบร. จังหวัด จึงมีมติว่าทีพ่ พิ าทไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ทจ่ี ะออกโฉนดทีด่ นิ ให้ได้
เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีได้นํา ส.ค. ๑ ฉบับทีพ่ พิ าทไปยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ ต่อผูถ้ ูกฟ้องคดีอกี ครัง้
พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีได้ออกไปรังวัดทําแผนทีแ่ ละผลปรากฏว่าทีด่ นิ ตามหลักฐาน
ส.ค. ๑ ที่ผูฟ้ ้ องคดีนํามาขอออกโฉนดที่ดนิ เป็ นแปลงเดียวกับทีด่ นิ ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ทีน่ าง ส.
เคยนํ ามายื่นขอออกโฉนดที่ดนิ แล้วถึงสองครัง้ และในการรังวัดครัง้ นี้สํานักงานขนส่งทางนํ้ าที่ ๖
และนายอําเภอได้คดั ค้านการรังวัดว่าเป็ นทีน่ ้ํ าท่วมถึง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียงั รับในคําคัดค้าน
คําให้การและคําอุทธรณ์ว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้เกิดอุทกภัย นํ้ าได้กดั เซาะที่พพิ าทพังทลาย
๒
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เป็ นคลองนาเกลือ อีกทัง้ ตามคําขอออกโฉนดที่ดนิ ของนาง ส. เจ้าของที่ดนิ ในขณะนัน้ ปรากฏ
ข้อ เท็จจริง ตามรายงานการรัง วัด (ร.ว. ๓) ว่ าที่พ ิพาทเป็ นที่ด ินริมทะเล เป็ นที่ว่ าง ยังไม่ไ ด้
ปลูกพืชผลและไม่มสี งิ่ ปลูกสร้างใด ๆ ในทีด่ นิ จึงรับฟงั เป็ นทีย่ ตุ วิ ่าทีพ่ พิ าทมีสภาพเป็ นคลองนาเกลือ
อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ และนาง ส.
มิได้ครอบครองและทําประโยชน์ในทีพ่ พิ าทขณะแจ้งการครอบครองทีด่ นิ (ส.ค. ๑) การทีน่ าง ส.
แจ้ง การครอบครองที่ด ิน (ส.ค. ๑) ในที่พ ิพ าทเมื่อ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๙๘ จึง ไม่ชอบ
ด้วยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ เนื่องจากมิได้เป็ น
ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ดนิ และเป็ นการแจ้งการครอบครองที่ดนิ (ส.ค. ๑) ในที่ดนิ
ซึง่ มีสภาพเป็ นคลองอันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน การที่นาง ส.
แจ้งการครอบครองทีด่ นิ (ส.ค. ๑) ในทีด่ นิ ดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิขน้ึ ใหม่แก่นาง ส. แต่อย่างใด
ดังนัน้ นาง ส. และผู้ฟ้ องคดีซ่งึ เป็ นผู้รบั โอนที่ด ินจึงไม่ได้รบั การคุ้มครองสิท ธิ
ในที่ดนิ ตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ กรณีจงึ ไม่อาจถือได้ว่าผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูม้ สี ทิ ธิ
ครอบครองที่ด ินที่จะมีส ิทธิขอออกโฉนดที่ดนิ เป็ นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่ งประมวล
กฎหมายดังกล่าว อีกทัง้ ที่พพิ าทเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จึงมี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดนิ ตามข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีมคี ําสัง่
ยกเลิกคําขอออกโฉนดที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นคําสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อได้วนิ ิจฉัย
แล้วว่าผูฟ้ ้ องคดีมใิ ช่ผมู้ สี ทิ ธิครอบครองทีจ่ ะมีสทิ ธิขอออกโฉนดทีด่ นิ เป็ นการเฉพาะรายได้ และ
ที่พ ิพาทเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่ นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งมีล กั ษณะต้องห้ามมิให้
ออกโฉนดทีด่ นิ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีไม่ดาํ เนินการออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีตามคําขอ จึงมิได้
เป็ นการละเลยต่อหน้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ส่ ว นที่ผู้ฟ้ อ งคดีอ้างว่ าในการรัง วัด กํ านัน ผู้ดําเนิ นการแทนนายอํ าเภอไม่ไ ด้
คัดค้านและสํานักงานเจ้าท่า เขต ๖ ได้รบั รองแนวเขตทีพ่ พิ าทแล้วว่ามิได้รุกลํ้าทะเลนัน้ เห็นว่า
ในการพิจารณาเพื่อออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ผูถ้ ูกฟ้องคดีมอี ํานาจพิจารณาพยานหลักฐาน
ทีต่ นเห็นว่าจําเป็ นแก่การพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงว่าทีพ่ พิ าทอยู่ในหลักเกณฑ์ทจ่ี ะออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่
ผูฟ้ ้ องคดีหรือไม่ การทีก่ ํานันไม่ได้คดั ค้านแต่รบั รองการออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี ไม่ผูกพัน
ให้ผู้ถู กฟ้อ งคดีจําต้อ งถือข้อเท็จจริง ยุติต ามนัน้ แต่ สามารถแสวงหาพยานหลักฐานทุก อย่าง
ที่เ กี่ย วข้อ งเพิ่ม เติม ได้ต ามมาตรา ๒๙ แห่ ง พระราชบัญ ญัติว ิธ ีปฏิบ ัติร าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ สําหรับการทีส่ ํานักงานเจ้าท่า เขต ๖ ระบุเพียงว่าที่พพิ าทมิได้รุกลํ้าทะเล ก็หาได้
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ยืนยันว่าทีพ่ พิ าทมิใช่คลองนาเกลืออันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไม่
ข้อกล่าวอ้างนี้จงึ ฟงั ไม่ขน้ึ
และเมื่อข้อเท็จจริงในคดีรบั ฟงั เป็ นยุตแิ ล้วว่าการเกิดอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗
ทําให้ทพ่ี พิ าทซึง่ นาง ส. ได้ครอบครองทําประโยชน์มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้กลายเป็ นส่วนหนึ่ง
ของปากคลองนาเกลือแล้วนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ และถือว่าทีพ่ พิ าทมีสภาพเป็ นทางนํ้ าอันเป็ น
สาธารณสมบัติของแผ่ นดินสําหรับพลเมือ งใช้ร่ว มกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่ ง ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ผฟู้ ้ องคดีจะอ้างว่าทีพ่ พิ าทเป็ นทางนํ้ าเพียงชัวคราวในปี
่
พ.ศ. ๒๔๙๗
เท่านัน้ ในปีต่อ ๆ มานํ้าในคลองก็ได้ไหลปกติตามร่องนํ้ าเดิมและนาง ส. ได้ครอบครองทําประโยชน์
ต่ อมาก็ต าม แต่เ มื่อยังไม่มกี ฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีก าให้ถอนสภาพที่พ ิพาทจาก
การเป็ นสาธารณสมบัติข องแผ่ นดินสํ าหรับ พลเมือ งใช้ร่ ว มกัน ที่พ ิพ าทก็ย งั คงมีส ภาพเป็ น
สาธารณสมบัติข องแผ่ น ดิน สํ า หรับ พลเมือ งใช้ร่ว มกัน เช่ น เดิม การที่ผู้ฟ้ องคดีห รือ นาง ส.
(เจ้าของเดิม) ได้ค รอบครองหรือทําประโยชน์ ในที่พพิ าทต่ อมา ก็เ ป็ นการยึด ถือครอบครอง
ทําประโยชน์ในทีด่ นิ ซึง่ เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้รว่ มกัน พิพากษายกฟ้อง
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๖๘๗/๒๕๕๗)

๔
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
การที่ เอกชนโอนที่ ดิ นให้ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดโดยมี วตั ถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ใ ช้ ส ร้ า งโรงเรี ย นและทางราชการได้ ส ร้ า งโรงเรี ย นบนที่ ดิ น ดัง กล่ า ว จึ ง เป็ น
ที่ ราชพัสดุประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นที่ ใช้ เพื่ อประโยชน์ ของแผ่นดิ นโดยเฉพาะ
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ ซึ่ ง การโอนทรัพ ย์สิ น
ที่ เ ป็ นสาธารณสมบัติ ของแผ่ น ดิ น ตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ชย์ จะกระทําได้ ต่อ เมื่ออาศัยอํานาจแห่ ง บทกฎหมายเฉพาะ เมื่ อที่ ราชพัส ดุ
เป็ นสาธารณสมบัติ ข องแผ่น ดิ น ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น โดยเฉพาะ การโอน
จึงต้องอาศัยอํานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะตามมาตรา ๘ แห่ งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยการออกพระราชบัญญัติโอนกรรมสิ ทธิ์ และเมื่อทายาทของผู้ยกที่ ดิน
ให้ ทางราชการขอให้องค์การบริ หารส่วนจังหวัดโอนที่ ดินกลับคืนแก่ทายาทเพราะกิ จการ
โรงเรียนที่ได้สร้างตามเจตนาของผูย้ กให้ที่ดินได้ยบุ เลิ กแล้ว กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ซึ่ ง มี อ ํานาจหน้ าที่ ในการปกครองดู แลและบํารุง รักษาที่ ราชพัส ดุ จึ ง ต้ อ งดําเนิ นการ
รวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริ งเสนอต่ อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิ จารณาเกี่ยวกับการโอนคืน
ที่ดินดังกล่าวให้ แก่ทายาทผู้ยกที่ ดินให้ ทางราชการ แต่ เมื่อมิ ได้มีการดําเนิ นการตามนัย
ดังกล่าว จึงถือว่าละเลยต่อหน้ าที่ตามที่ กฎหมายกําหนดให้ ต้องปฏิ บตั ิ
ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกฟ้องว่า นาย ฟ. บิดาของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกได้ทําสัญญา ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม ๒๕๑๖ ยกทีด่ นิ ให้แก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) เพื่อสร้างโรงเรียน
จํานวน ๖ ไร่ โดยมีเงื่อนไขว่ า เมื่อโอนที่ด ินแล้วถ้าไม่สร้างโรงเรียนหรือสร้างแล้วไม่ไ ด้เ รียน
หรือถูกยุบเลิกหรือด้วยเหตุใดก็ตาม ให้โอนทีด่ นิ กลับคืนให้แก่นาย ฟ. หรือทายาท ต่อมา ได้ม ี
การสร้างโรงเรียนบ้านห้วยกรวดในทีด่ นิ ดังกล่าว หลังจากนัน้ ทางราชการได้ประกาศยุบเลิกโรงเรียน
บ้านห้วยกรวด ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกจึงได้มหี นังสือลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ขอรับโอนทีด่ นิ คืนจาก
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หก
ทราบว่ า ที่ด ินแปลงดัง กล่า วได้ข้นึ ทะเบีย นเป็ น ที่ร าชพัส ดุ แ ล้ว และกรมธนารัก ษ์ ม ีห นั ง สือ
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ แจ้งว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ทจ่ี ะพิจารณาโอนกรรมสิทธ์ทด่ี นิ ราชพัสดุ
ดังกล่าวคืนให้ได้ ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกเห็นว่าทีด่ นิ ดังกล่าวยังเป็ นของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญา
กับนาย ฟ. เพราะชื่อในหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓) ยังเป็ นของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
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จึงถือว่าทีด่ นิ พิพาทยังมิได้มกี ารโอนโดยผลของกฎหมาย การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ได้โอนทีด่ นิ
คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทงั ้ หก ทําให้ผู้ฟ้องคดีทงั ้ หกได้รบั ความเสียหาย จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษา
หรือคําสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ คืนทีด่ นิ พิพาทแก่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ หก และหากผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ไม่ปฏิบตั ิ
ให้ถอื เอาคําสังหรื
่ อคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ชําระค่าเสียหาย
ในการดําเนินคดีแก่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ หก พร้อมดอกเบีย้ ศาลปกครองชัน้ ต้นมีคําสังเรี
่ ยกผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
(กระทรวงการคลัง) เข้ามาในคดี
ศาลปกครองสูงสุด วิ นิจฉั ย ว่า ที่ด ินใดจะเปลี่ยนสภาพเป็ นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินจะต้องประกอบด้วยลักษณะสองประการ คือ เป็นทรัพย์สนิ ของแผ่นดินและได้ใช้ทด่ี นิ นัน้
เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ดังนัน้ เมือ่ นาย ฟ. ได้ทําสัญญาแบ่งแยก
ทีด่ นิ เพื่อทําโรงเรียน ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๖ กับนายอําเภอบ้านนาสาร และต่อมาได้ดาํ เนินการ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบ่งให้ท่ดี นิ ดังกล่าวต่ อพนักงานเจ้าหน้ าที่เ มื่อวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๑๗ จึง มีผ ลทํา ให้ท่ีพ ิพ าทเป็ นทรัพ ย์ส ินของแผ่ นดิน และต่ อ มาเมื่อ มีก ารสร้า งโรงเรีย น
บ้านห้วยกรวด จึงถือว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ใช้ท่พี พิ าทนัน้ เพื่อสาธารณประโยชน์แล้ว ที่พพิ าท
จึงตกเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใ ช้เพื่อ ประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๐๔ (๓) ต่ อมา ได้มพี ระราชบัญญัติโอนกิจการบริหาร
โรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็ นของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่ ว นั ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๒๓ จึงมีผ ลทําให้ท่พี พิ าท
โอนมาเป็ นของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ และมีสถานะเป็ นที่ราชพัสดุ
ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตทิ ร่ี าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ด้วย โดยมีผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
(กระทรวงการคลัง) เป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกัน
เมื่อได้มปี ระกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ เรื่อง การเลิกสถานศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
ให้ เลิกสถานศึ กษาขัน้ พื้นฐานโรงเรียนบ้ านห้ วยกรวด และไม่ ม ีก ารใช้ ประโยชน์ ใ นที่พ ิพ าท
ตามวัตถุ ประสงค์ของผู้ยกให้ แต่ ท่พี พิ าทก็ยงั คงมีสถานะเป็ นที่ราชพัสดุอนั เป็ นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะอยูเ่ ช่นเดิม โดยหลักเกณฑ์ในการโอนทรัพย์สนิ
ซึง่ เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นนั ้
จะกระทํา ได้ต่ อ เมื่อ อาศัย อํ า นาจแห่ ง บทกฎหมายเฉพาะหรือ พระราชกฤษฎีก า ซึ่ง กรณี น้ี
ทีพ่ พิ าทมีสถานะเป็ นทีร่ าชพัสดุอนั เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดิน

๒
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โดยเฉพาะ การโอนทีพ่ พิ าทดังกล่าวจึงต้องอาศัยอํานาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ กล่าวคือ หลักเกณฑ์
ในการโอนกรรมสิทธิท์ ่รี าชพัสดุ ต ามมาตรา ๘ แห่ ง พระราชบัญ ญัติท่ีร าชพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งแบ่งออกเป็ นสองกรณี คือ การโอนกรรมสิทธิ ์ที่ราชพัสดุท่เี ป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะให้กระทําโดยการออกพระราชบัญญัตโิ อนกรรมสิทธิ ์
ส่วนการโอนทีร่ าชพัสดุอ่นื ให้โอนกรรมสิทธิ ์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
อันได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ ่รี าชพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังนัน้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารในกฎกระทรวงดังกล่าว จึงไม่มผี ลบังคับแก่การโอน
กรรมสิทธิ ์ทีร่ าชพัสดุทเ่ี ป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
หากแต่ มผี ลบัง คับ แก่ การโอนกรรมสิทธิ ์ที่ราชพัสดุ อ่ืนที่ไม่ ใช่ สาธารณสมบัติของแผ่ นดินที่ใช้
เพื่อประโยชน์ ของแผ่ นดินโดยเฉพาะเท่ านัน้ และเมื่อที่พ ิพาทมีสถานะเป็ นที่ราชพัสดุ อ ันเป็ น
สาธารณสมบัติของแผ่ นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่ นดินโดยเฉพาะ จึงไม่ตกอยู่ในบังคับของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตทิ ร่ี าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่งต่ อมาได้มกี ารใช้บงั คับกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารโอนกรรมสิทธิ ์ที่ราชพัสดุ
ทีม่ ใิ ช่ท่ดี นิ ที่เป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐
อันมีผลเป็ นการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และข้อ ๒ ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารโอนกรรมสิทธิ ์
ทีร่ าชพัสดุท่มี ใิ ช่ทด่ี นิ ทีเ่ ป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดว่า กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับแก่การโอนกรรมสิทธิ ์ทีร่ าชพัสดุทม่ี ใิ ช่ทด่ี นิ ทีเ่ ป็ น
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ทีร่ าชพัสดุ
อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
ในฐานะผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ทีร่ าชพัสดุและมีอํานาจหน้าทีเ่ กี่ยวกับทีร่ าชพัสดุอาจพิจารณาดําเนินการ
เพื่อให้มกี ารโอนกรรมสิทธิ ์ทีร่ าชพัสดุดงั กล่าวให้แก่หน่ วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนใช้ประโยชน์ได้
โดยคํานึงถึงประโยชน์ทจ่ี ะเกิดแก่ส่วนรวมหรือประชาชนเป็ นสําคัญ เช่น การโอนทีร่ าชพัสดุทเ่ี ป็ น
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะแลกเปลีย่ นกับทีด่ นิ ของเอกชน
เพื่อการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ราชพัสดุให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ การโอนทีร่ าชพัสดุ
ทีเ่ ป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์ให้วดั
เพื่อดําเนินกิจการทางศาสนา เป็ นต้น ทัง้ นี้ จะต้องกระทําโดยพระราชบัญญัตติ ามมาตรา ๘
แห่งพระราชบัญญัตทิ ร่ี าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังนัน้ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ หกซึง่ เป็ นทายาทของนาย ฟ.
ผูย้ กให้มหี นังสือลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ และหนังสือลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๘ ขอให้
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ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ โอนที่ดนิ ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๔๖๘ กลับคืน
แก่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ หก เพราะกิจการโรงเรียนทีไ่ ด้สร้างตามเจตนาของผู้ยกให้ทด่ี นิ ได้ยุบเลิกแล้ว และ
กรมธนารักษ์ซง่ึ เป็ นหน่ วยราชการในสังกัดผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ และมีอํานาจหน้าทีใ่ นการปกครองดูแล
และบํารุงรักษาที่ราชพัสดุได้รบั แจ้งเรื่องการขอคืนที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดีทงั ้ หกตามหนังสือจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ จึงเป็ นหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ โดยตรงในการพิจารณา
พยานหลักฐานทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องและรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขอโอนคืน
ทีพ่ พิ าทต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาว่าจะดําเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัตโิ อนที่ราชพัสดุ
ที่เป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะดังกล่าวคืนให้แ ก่
ผู้ฟ้ องคดีทงั ้ หกซึ่ง เป็ นทายาทของนาย ฟ. ผู้ยกให้ต่ อ รัฐสภาหรือไม่ การที่ผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๒
ยังไม่ได้ดําเนินการในกรณีดงั กล่าว ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ละเลยต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีทงั ้ หกซึ่งเป็ นทายาทของนาย ฟ.
ผูย้ กให้ตอ้ งผูกพันตามเงือ่ นไขการให้แบบเด็ดขาดตามหนังสือสัญญาแบ่งให้ ลงวันที่ ๕ มีนาคม
๒๕๑๗ ซึง่ เป็ นไปตามมาตรา ๑๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ ่า การแสดง
เจตนาใด แม้ในใจจริงผูแ้ สดงจะมิได้เจตนาให้ตนต้องผูกพันตามทีไ่ ด้แสดงออกมาก็ตาม หาเป็ น
มูลเหตุให้การแสดงเจตนานัน้ เป็ นโมฆะไม่ เว้นแต่ค่กู รณีอกี ฝ่ายหนึ่งจะได้รถู้ งึ เจตนาอันซ่อนอยู่
ในใจของผูแ้ สดงนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงไม่มนี ิตสิ มั พันธ์ทจ่ี ะต้องโอนทีด่ นิ พิพาทคืนให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี
ทัง้ หกนัน้ เห็นว่า ในการทําสัญญาแบ่งแยกทีด่ นิ เพื่อทําโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๖
และการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมประเภทแบ่งให้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๑๗ นายอําเภอ
ในฐานะผู้รบั ให้แ ละพนักงานเจ้าหน้ าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมย่อ มทราบเจตนา
ของนาย ฟ. ผูย้ กให้อยูแ่ ล้วว่า ผูย้ กให้มเี จตนายกทีพ่ พิ าทให้เพื่อใช้เป็ นสถานทีก่ ่อสร้างโรงเรียน
และมีเงื่อนไขว่า ถ้าไม่สร้างโรงเรียนหรือสร้างโรงเรียนแล้วยกเลิก ผู้ยกให้มคี วามประสงค์ขอรับ
ทีพ่ พิ าทคืนให้แก่ทายาทของตน ประกอบกับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นหน่ วยงานทางปกครองมีอํานาจ
หน้าทีใ่ นการจัดทําบริการสาธารณะ และในการจัดทําบริการสาธารณะให้บรรลุผลผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ในฐานะหน่ วยงานทางปกครองจะต้องไม่กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็ นการสร้างนิตสิ มั พันธ์
ที่มลี กั ษณะเป็ นการเอาเปรียบหรือสร้างความไม่เป็ นธรรมต่ อประชาชนซึ่งมิใช่การดําเนินการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็น
กรณี ผู้ฟ้ อ งคดีท งั ้ หกขอโอนคืน ที่ร าชพัส ดุ แ ปลงตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๔๖๘ ต่ อคณะรัฐมนตรี

๔
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เพื่อพิจารณาดําเนินการตราพระราชบัญญัตโิ อนทีร่ าชพัสดุท่เี ป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้
เพื่อ ประโยชน์ ของแผ่ นดินโดยเฉพาะคืนให้แ ก่ ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ หกตามขัน้ ตอนและวิธ ีก ารต่ อ ไป
ทัง้ นี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วนั ที่ศาลปกครองสูงสุด
มีคาํ พิพากษา
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๙๓๖/๒๕๕๘)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ กรณี ที่ ดิ นพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ าง
เป็ นสิ นสมรส คู่สมรสต้ องจัดการร่วมกันหรื อได้ รบั ความยิ นยอมจากอี กฝ่ ายหนึ่ ง ก่ อ น
แต่ หากคู่สมรสฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดได้ กระทําการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๔๗๖ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ โดยไม่ไ ด้ จดั การร่วมกันหรื อ ไม่ไ ด้ รบั ความยิ นยอมจากฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด
ผลของการทํานิ ติ กรรมที่ ยงั ไม่ได้ รบั ความยิ นยอมจากคู่สมรส ไม่ทําให้ ตกเป็ นโมฆะกรรม
หรือโมฆียะกรรม แต่เป็ นเพียงนิ ติกรรมที่ไม่สมบูรณ์จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งจะได้ให้สตั ยาบัน
หรือคู่สมรสที่ไม่ได้ให้ความยิ นยอมฟ้ องให้ศาลเพิ กถอนนิ ติกรรมนัน้ และเมื่อมาตรา ๗๓
แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ ดิ น ได้ ใ ห้ อ ํา นาจพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ เ สธการจดทะเบี ย น
เฉพาะแต่ กรณี นิติ กรรมเป็ นโมฆะกรรม การที่ พ นั กงานเจ้ าหน้ าที่ ไ ด้ จดทะเบี ย นสิ ท ธิ
และนิ ติ กรรมขายที่ ดิ นพร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งโดยไม่ ไ ด้ ร ับ ความยิ น ยอมจากคู่ ส มรส
ของผู้ขาย โดยได้ สอบสวนและบันทึ กคํายืนยันให้ จดทะเบียนของผู้ซื้อและผู้ขายไว้เป็ น
หลักฐานตามแนวปฏิ บตั ิ ของกรมที่ดิน การกระทําของพนักงานเจ้าหน้ าที่จึงชอบด้วยกฎหมาย
อี กทัง้ เมื่ อ ผู้ซื้ อ เชื่ อ โดยสุ จริ ตว่ า คู่ ส มรสของผู้ข ายได้ ท ราบและให้ ค วามยิ นยอมแล้ ว
จึงเป็ นนิ ติ กรรมที่ บุคคลภายนอกได้ กระทําโดยสุจริ ตและเสี ยค่าตอบแทน การที่ คู่สมรส
ของผู้ขายที่ มิได้ ให้ ความยิ นยอมยื่ นฟ้ องให้ ศ าลเพิ กถอนนิ ติ กรรมเมื่ อพ้ นหนึ่ ง ปี นั บแต่
วันที่ได้ร้เู หตุอนั เป็ นมูลให้เพิ กถอนนิ ติกรรม จึงต้ องห้ ามตามมาตรา ๑๔๘๐ แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ กรมที่ ดิ นจึ ง ไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ ค่ า สิ นไหมทดแทน
จากการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของเจ้าหน้ าที่แต่อย่างใด
ผู้ ฟ้ องคดีฟ้ องว่ า ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ภริย าโดยชอบด้ ว ยกฎหมายของนาย พ.
จดทะเบียนสมรสเมือ่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๔ ในระหว่างสมรสนาย พ. ได้ซอ้ื ทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ
เลขที่ ๑๔๕๕๒๘ จากบริษทั ก. จํากัด โดยลงชื่อนาย พ. เป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ในโฉนดทีด่ นิ เพียงผูเ้ ดียว
และนาย พ. ได้กู้ยมื เงินจากธนาคารโดยจดทะเบียนจํานองที่ดนิ แปลงดังกล่าวไว้เป็ นประกัน
โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะภริยาได้ให้ความยินยอม ต่อมา วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ นาย พ.
ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจํานองและจดทะเบียนโอนทีด่ นิ แปลงดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๔ (นางสาว ก.) เพื่อชําระหนี้ สถาบันการเงิน หลัง จากนาย พ. ได้ถึง แก่ ก รรมเมื่อ วันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๔๙ ผูฟ้ ้ องคดีได้ไปขอคัดสําเนาโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๔๕๕๒๘ จึงทราบว่ามีการจดทะเบียน
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โอนที่ด ิน ดัง กล่ าวโดยที่ผู้ฟ้ อ งคดีม ิไ ด้ใ ห้ค วามยินยอม ผู้ฟ้ องคดีเ ห็นว่ า พนัก งานเจ้าหน้ า ที่
รับ จดทะเบีย นโดยประมาทเลิน เล่ อ อย่ า งร้า ยแรง เนื่ อ งจากมิได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ให้ถูกต้องครบถ้วน ขาดความระมัดระวังอย่างเช่นวิญ�ูชนจะกระทํา ทําให้ผฟู้ ้ องคดีตอ้ งสูญเสียทีด่ นิ
พร้อมสิ่งปลู กสร้าง จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสัง่ ให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ด ิน
และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า จากบทบัญญัตมิ าตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
แห่ งประมวลกฎหมายที่ด ิน และมาตรา ๑๔๗๔ วรรคหนึ่ ง (๑) มาตรา ๑๔๗๖ วรรคหนึ่ ง (๑)
และมาตรา ๑๔๘๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เห็นได้ว่า
สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รบั ความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ งก่ อน แต่ หาก
คู่ ส มรสฝ่ า ยหนึ่ ง ฝ่ า ยใดได้ ก ระทํ า การฝ่ า ฝื น มาตรา ๑๔๗๖ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ช ย์ กล่ า วคือ ไม่ ไ ด้ จ ัด การร่ วมกันหรือไม่ ได้ ร ับความยินยอมจากฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด
กฎหมายมิได้บญ
ั ญัตใิ ห้การทํานิตกิ รรมที่ฝ่าฝื นมาตรา ๑๔๗๖ เป็ นโมฆะกรรมหรือโมฆียะกรรม
ผลของการทํานิตกิ รรมที่ยงั ไม่ได้รบั ความยินยอมจากคู่สมรสจึงเป็ นนิตกิ รรมทีไ่ ม่สมบูรณ์ คู่สมรส
ที่ไม่ได้ให้ความยินยอมอาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนัน้ ได้ตามมาตรา ๑๔๘๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อนาย พ. ซื้อทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๔๕๕๒๘ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
จากบริษัท ก. จํากัด ในระหว่างสมรสกับผู้ฟ้ อ งคดี ที่ด ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่ าว จึง เป็ น
สิน สมรสของนาย พ. กับ ผู้ฟ้ องคดีตามมาตรา ๑๔๗๔ วรรคหนึ่ ง (๑) แห่ งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ การที่นาย พ. ขายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างซึ่งเป็ นสินสมรสให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ นาย พ. จึงต้องร่วมกับผู้ฟ้องคดีหรือได้รบั ความยินยอมจาก
ผู้ ฟ้ องคดี ใ ห้ ข ายที่ ด ิ น พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง นาย พ. จึ ง จะทํ า นิ ติ ก รรมดั ง กล่ า วได้ ทั ้ง นี้
ตามมาตรา ๑๔๗๖ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว แต่ อย่างไรก็ตาม เมื่อนาย พ.
ขายที่ด ิ นพร้ อ มสิ่ง ปลู ก สร้ า งดัง กล่ าวไปแต่ เ พียงฝ่ า ยเดีย วโดยผู้ ฟ้ องคดีไ ม่ ไ ด้ ร่ ว มจัด การ
หรือให้ความยินยอม นิตกิ รรมดังกล่าวจึงมิได้ตกเป็ นโมฆะกรรมหรือโมฆียะกรรม แต่เป็ นเพียง
นิตกิ รรมทีไ่ ม่สมบูรณ์ จนกว่าผูฟ้ ้ องคดีจะได้ให้สตั ยาบัน หรือนํ าคดีมาฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิตกิ รรม
นัน้ ได้เท่านัน้ และเมื่อนิติกรรมระหว่างนาย พ. กับผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ มิได้ตกเป็ นโมฆะกรรมหรือ
โมฆียะกรรม และโดยทีม่ าตรา ๗๓ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ก็เพียงแต่บญ
ั ญัตใิ ห้อํานาจพนักงาน
เจ้าหน้ าที่ปฏิเสธการจดทะเบียนเฉพาะแต่ กรณี นิ ติกรรมเป็ นโมฆะกรรมเท่ านั ้น ประกอบกับ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (กรมที่ดนิ ) ได้มหี นังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๔๑๔๘๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม
๒๕๑๙ และหนั งสือ ที่ มท ๐๖๑๒/๑/ว ๒๑๔๗๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุ ลาคม ๒๕๒๐ วางแนวปฏิบ ัติ
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ในเรื่องความยินยอมของคู่สมรสต้องทําเป็ นหนังสือ ถ้าไม่มคี วามยินยอมเป็ นหนังสือหรือไม่มคี ําสัง่
ของศาลอนุ ญ าตแทนตามมาตรา ๑๔๗๘ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิชย์ พนักงาน
เจ้าหน้าทีจ่ ะรับจดทะเบียนให้ได้ต่อเมือ่ คู่กรณีทงั ้ สองฝา่ ย ยืนยันให้จดทะเบียน โดยต้องบันทึกถ้อยคํา
ของคู่กรณีทงั ้ สองฝา่ ยไว้เป็ นหลักฐาน ดังนัน้ การทีน่ าย พ. ได้ย่นื คําขอจดทะเบียนขายทีด่ นิ พร้อม
สิ่ง ปลู ก สร้า งให้ แ ก่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๔ ต่ อ ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๓ (นาย ท.) ไปแต่ เ พีย งฝ่ ายเดียว
โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ร่วมจัดการหรือให้ความยินยอม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ได้สอบสวนแล้ว นาย พ.
ยืนยันความประสงค์ ขายที่ด ิน แปลงดัง กล่ าวให้ แ ก่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๔ ส่ ว นผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๔
โดยนาย พ. ผู้ ร ับ มอบอํ า นาจจากผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๔ ยืน ยัน ว่ า ประสงค์ จ ะซื้อ ที่ด ิน ดัง กล่ า ว
และขณะทํานิตกิ รรมผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ไม่มคี ่สู มรส ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ จึงได้แจ้งให้นาย พ. ซึง่ เป็ น
ผู้ขายและผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ ซึง่ เป็ นผู้ซ้อื ทราบว่า การที่นาย พ. จะขายที่ดนิ อันเป็ นสินสมรสได้นัน้
จะต้องได้รบั ความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี หากไม่ได้รบั ความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓
จะรับจดทะเบียนให้ได้ต่อเมื่อผูข้ ายและผูซ้ อ้ื ยืนยันให้จดทะเบียน ซึง่ นาย พ. ผูข้ ายและในฐานะ
ผูร้ บั มอบอํานาจของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ผูซ้ อ้ื ยืนยันให้จดทะเบียน ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ จึงบันทึกถ้อยคําว่า
นิ ติ ก รรมนี้ ไ ม่ ส มบู รณ์ เ พราะปราศจากการยิน ยอมจากคู่ ส มรสของผู้ ขาย คู่ ส มรสของผู้ ขาย
สามารถเพิก ถอนนิ ติก รรมนี้ ไ ด้ แล้ ว ดํ า เนิ น การจดทะเบีย นสิท ธิแ ละนิ ติก รรมประเภทขาย
(โอนให้บุคคลทีส่ ามเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงิน) ให้แก่นาย พ. และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ การกระทําดังกล่าว
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ จึงชอบด้วยมาตรา ๗๓ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ
กรณีทจ่ี ะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า ผูฟ้ ้ องคดีจะฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
ดังกล่าวได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย พ. กับผูฟ้ ้ องคดีเป็ นหนี้เงินกู้ธนาคาร โดยจดทะเบียน
จํานองที่ด ินโฉนดที่ด ิน เลขที่ ๑๔๕๕๒๘ พร้อ มสิ่ง ปลูก สร้า งไว้เ ป็ น ประกัน ต่ อ มา นาย พ.
ได้ขอร้องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ให้ช่วยซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ เห็นว่า เพื่อช่วยเหลือนาย พ.
และครอบครัว จึงยอมซือ้ ทีด่ นิ แปลงดังกล่าว โดยนาย พ. ได้ยนื ยันกับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ว่า ผูฟ้ ้ องคดี
ได้ทราบการทีน่ าย พ. จะขายทีด่ นิ แปลงดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ และได้ให้ความยินยอมแล้ว
จึงเห็นได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ได้เชื่อโดยสุจริตว่าการซือ้ ขายทีด่ นิ ระหว่างนาย พ. กับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔
ผู้ฟ้องคดีทราบและได้ให้ความยินยอมแก่ นาย พ. แล้ว ดังนัน้ กรณีดงั กล่าวจึงเป็ นนิติกรรม
ที่บุคคลภายนอกได้กระทําโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน นอกจากนี้ แม้ว่าการซื้อขายที่ดนิ
ระหว่างนาย พ. กับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้ร่วมจัดการหรือให้ความยินยอม แต่จากคําชีแ้ จง
ของนาย ส. บุตรชายของผู้ฟ้องคดีกบั นาย พ. ซึ่งรับราชการเป็ นทันตแพทย์ได้ช้แี จงต่อศาลว่า
ผูฟ้ ้ องคดีทราบเรือ่ งการจดทะเบียนโอนขายทีด่ นิ ทีพ่ พิ าทตัง้ แต่ก่อนบิดา คือ นาย พ. จะเสียชีวติ
50
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กล่าวคือ หลังจากผูฟ้ ้ องคดีรถู้ งึ การซือ้ ขายทีด่ นิ ดังกล่าว ผูฟ้ ้ องคดีกบั นาย พ. ก็เกิดการทะเลาะ
โต้เถียงกันเป็ นประจํา เมื่อนาย ส. เป็ นบุตรผู้ฟ้องคดีจงึ ไม่มเี หตุผลใดทีจ่ ะให้การเช่นนัน้ และที่
ผูฟ้ ้ องคดีอา้ งว่าคําให้การของนาย ส. เป็ นการเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะขณะนัน้ นาย ส. อายุ ๑๘ ปี
พักอยู่หอพักมิได้กลับบ้านจึงไม่ได้ใส่ใจเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจจําผิดหรือเข้าใจไขว้เขวได้ ข้อกล่าวอ้าง
ดังกล่าวเป็ นเพียงการคาดการณ์ของผูฟ้ ้ องคดี หาได้ทําให้ขอ้ เท็จจริงที่ นาย ส. ได้ชแ้ี จงต่อศาล
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ดังนัน้ เมื่อนาย พ. เสียชีวติ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดี
นําคดีมาฟ้องต่อศาลโดยยืน่ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึง่ เป็ นการยื่นฟ้อง
เมื่อพ้นหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รูก้ ารซื้อขายดังกล่าว จึงต้องห้ามมิให้ฟ้องเพิกถอนนิตกิ รรมที่นาย พ.
ได้ขายที่ดนิ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ ตามมาตรา ๑๔๘๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และเมื่อ การที่ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๓ ดํ า เนิ น การจดทะเบีย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมประเภทขาย
(โอนให้ บุ คคลที่สามเพื่อชํ าระหนี้ สถาบันการเงิน) ที่ด ิน ระหว่ างนาย พ. กับผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๔
เป็ นการกระทํ าที่ช อบด้ ว ยกฎหมาย จึง มิไ ด้ ก ระทํ า ละเมิด ต่ อ ผู้ ฟ้ องคดี ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
จึงไม่จาํ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ แต่อย่างใด
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๒๔๔/๒๕๕๘)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
โฉนดที่ดินเป็ นเอกสารมหาชนที่ รบั รองว่าผู้มีชื่อในโฉนดที่ ดินมีกรรมสิ ทธิ์
ในที่ ดิ น ตามจํา นวนเนื้ อที่ ที่ ร ะบุ ไ ว้ แ ละมี อ ํานาจนํ าที่ ดิ นตามจํานวนเนื้ อที่ ด ังกล่ าว
ไปดําเนิ นการจดทะเบี ยนสิ ทธิ และนิ ติ กรรมเพื่ อ แสวงหาประโยชน์ ก บั บุค คลภายนอก
โดยบุคคลภายนอกย่อมมีเหตุอนั ควรเชื่ อได้ ว่าโฉนดที่ ดินนัน้ ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย
และสําแดงข้อมูลที่ถกู ต้องทุกรายการ ทัง้ การออกโฉนดที่ ดินเป็ นการใช้อาํ นาจตามประมวล
กฎหมายที่ ดินของพนักงานเจ้าหน้ าที่ และมีผลกระทบต่ อสถานภาพของสิ ทธิ หรือหน้ าที่
ของบุคคล อันเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พนักงานเจ้าหน้ าที่จึงมีอาํ นาจหน้ าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ได้ตามความเหมาะสมตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ ราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ของกรมที่ ดินออกโฉนดที่ ดินโดยมิ ได้
ตรวจสอบตําแหน่ งที่ตงั ้ ของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ที่นํามาเป็ นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน
ซึ่ ง หากตรวจสอบก็จ ะพบว่ า มี บ างส่ ว นทับ ซ้ อ นกับ ที่ ดิ น แปลงอื่ น พฤติ ก ารณ์ จึ ง เป็ น
การกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่ งบุค คลในภาวะเช่ นนั น้ จักต้ องมีตามวิ ส ยั
และพฤติ การณ์ ของผูม้ อี าํ นาจหน้ าที่ออกเอกสารสิ ทธิ ในที่ ดินและสามารถตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเช่นว่านัน้ ได้ แต่ หาได้ใช้ความระมัดระวังให้ เพียงพอไม่ ถือได้ว่าเป็ นการกระทํา
โดยประมาทเลิ นเล่ อในการออกโฉนดที่ ดิน ทําให้ ผ้มู ี กรรมสิ ทธิ์ ที่ ดิ นที่ ทบั ซ้ อนกับที่ ดิ น
แปลงอื่ นและเป็ นผู้ซื้อที่ ดิ นโดยสุจริ ตได้ รบั ความเสี ย หาย และเป็ นการกระทําละเมิ ด
ตามมาตรา ๔๒๐ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กรมที่ ดินจึงต้ องรับผิ ดชดใช้
ในผลแห่ ง ละเมิ ด ที่ เ จ้ า หน้ าที่ ข องตนได้ ก ระทํ า ในการปฏิ บัติ หน้ าที่ ต ามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
35
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ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นเจ้าของทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๑๙๐๓๑ เนื้อที่
ปรากฏตามโฉนดทีด่ นิ จํานวน ๘ ไร่ ๖๙ ตารางวา ซึง่ เดิมนางสาว ด. ได้แจ้งการครอบครองทีด่ นิ
ดังกล่าวตามแบบแจ้งการครอบครองทีด่ นิ (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๗๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔
เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา และนายอําเภอบางละมุงได้ออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์
(น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๓๙๕ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒๕ ตารางวา ให้แก่นางสาว ด. ต่อมา นางสาว ด. ถึงแก่ความตาย
นางสาว ท. ซึง่ เป็ นผูจ้ ดั การมรดกของนางสาว ด. ได้จดทะเบียนสิทธิในทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นชื่อของ
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ผู้จดั การมรดกและนํ าหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ดังกล่าวไปขอออกโฉนดที่ด ิน
เป็ นการเฉพาะราย เจ้าพนักงานที่ด ินจึงออกโฉนดที่ด ินเลขที่ ๑๑๙๐๓๑ เลขที่ด ิน ๘๔๗ ให้แก่
นางสาว ท. เนื้อที่ ๘ ไร่ ๖๙ ตารางวา และนางสาว ท. ได้จดทะเบียนขายทีด่ นิ ดังกล่าวให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
ต่อมา บริษทั อ. จํากัด เจ้าของที่ดนิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๖๖ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๖๗ และโฉนดที่ดนิ
เลขที่ ๖๘ ได้ย่นื คําขอรวมโฉนดที่ดนิ ทัง้ สามแปลง เจ้าหน้ าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ทําการ
รังวัด รวมโฉนดที่ดนิ ดัง กล่าว โดยเมื่อลงระวางแล้วปรากฏว่าทับโฉนดที่ด ินเลขที่ ๑๑๙๐๓๑
ของผูฟ้ ้ องคดีบางส่วน เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๙ ตารางวา ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๔๙ คัดค้านการรังวัด แต่สํานักงานที่ดนิ จังหวัดชลบุรเี ห็นว่าโฉนดทีด่ นิ ของผู้ฟ้องคดีออกทับ
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๖๘ บางส่วน ซึง่ ต้องดําเนินการเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ
รองอธิบดีซง่ึ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (อธิบดีกรมที่ดนิ ) มอบหมายมีคําสังอธิ
่ บดีกรมที่ดนิ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๕๑ แก้ไขรูปแผนทีใ่ นโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๑๙๐๓๑ ของผูฟ้ ้ องคดี โดยกันพืน้ ทีส่ ่วนทีท่ บั
โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๖๘ ออก และให้แก้ไขเนื้อทีจ่ าก ๘ ไร่ ๖๙ ตารางวา เป็ น ๕ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา
ผู้ฟ้ องคดีอุทธรณ์ คําสังดั
่ งกล่าว แต่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ยกอุทธรณ์ จึงขอให้ศ าล
มีคําพิพากษาหรือคําสังให้
่ เพิกถอนคําสังของผู
่
้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑
เรือ่ ง การแก้ไขรูปแผนทีแ่ ละเนื้อทีใ่ นโฉนดทีด่ นิ และหากไม่เพิกถอนคําสังดั
่ งกล่าวให้ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ชดใช้ค่าทีด่ นิ แก่ผฟู้ ้ องคดี
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า โฉนดทีด่ นิ เป็ นเอกสารมหาชนอันรับรองว่าบุคคล
ผูม้ ชี ่อื ในโฉนดทีด่ นิ มีกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ ตามจํานวนเนื้อทีท่ ร่ี ะบุไว้ ซึง่ บุคคลผูม้ ชี ่อื ในโฉนดทีด่ นิ นัน้
มีอํานาจนํ าที่ดนิ ตามจํานวนเนื้อที่ดงั กล่าวไปดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเพื่อแสวงหา
ประโยชน์กบั บุคคลภายนอก โดยบุคคลภายนอกนัน้ ย่อมมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าโฉนดทีด่ นิ ดังกล่าว
เป็ นโฉนดทีด่ นิ ทีอ่ อกโดยชอบด้วยกฎหมายและสําแดงข้อมูลทีถ่ ูกต้องทุกรายการ พนักงานเจ้าหน้าที่
ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ผู้มหี น้ าที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดนิ ซึ่งเป็ นผู้มวี ชิ าชีพ มีความชํานาญ
และความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษมากกว่าบุคคลทัวไป
่ จึงต้องดําเนินการออกโฉนดทีด่ นิ ซึง่ เป็ นเอกสาร
สําคัญด้วยความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การออกโฉนดทีด่ นิ ทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ
เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับการออกโฉนดที่ดนิ เป็ นการใช้อํานาจตามประมวล
กฎหมายทีด่ นิ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้ าที่ของบุคคล อันเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พนักงานเจ้าหน้ าที่ผู้มอี ํ านาจหน้ าที่ในการออกโฉนดที่ดนิ จึงมี
อํานาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนัน้ ๆ โดยไม่ต้องผูกพัน
35
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อยู่กบั คําขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี รวมทัง้ ต้องพิจารณาพยานหลักฐานทีต่ นเห็นว่าจําเป็ น
แก่การพิสูจน์ ขอ้ เท็จจริง ซึ่งรวมถึงการดําเนินการแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
รับฟงั พยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชีย่ วชาญ
ที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่ เห็นว่าเป็ นการกล่าวอ้างที่ไม่จําเป็ น ฟุ่มเฟื อยหรือเพื่อประวิงเวลา
ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคลหรือพยานผูเ้ ชี่ยวชาญ ขอให้ผูค้ รอบครอง
เอกสารส่งเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง และออกไปตรวจสถานที่ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙
แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีโอกาสในการไต่สวน
แสวงหาข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกโฉนดทีด่ นิ นัน้ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยต้องตรวจสอบ
ตําแหน่ งและแนวเขตทีด่ นิ ทีข่ อออกโฉนดทีด่ นิ ว่าจดทีด่ นิ ของบุคคลใดบ้าง และแจ้งให้เจ้าของทีด่ นิ
ข้างเคียงมาระวังแนวเขตทีด่ นิ รวมทัง้ ต้องตรวจสอบระวางแผนที่ว่าที่ดนิ ดังกล่าวทับซ้อนกับที่ดนิ
ของบุคคลใดหรือไม่ เมื่อโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๑๙๐๓๑ ตําบล บางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
เป็ นเอกสารทีอ่ อกไปโดยคลาดเคลื่อน เนื่องจากออกทับโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๖๘ ทีอ่ อกเมื่อวันที่ ๑๕
มกราคม ร.ศ. ๑๒๗ บางส่วน เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๙ ตารางวา จนรองอธิบดีซง่ึ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
มอบหมาย อาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ด ิน มีคําสังอธิ
่ บดีกรมที่ด ิน
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ แก้ไขรูปแผนทีแ่ ละเนื้อทีจ่ าก ๘ ไร่ ๖๙ ตารางวา เป็ นเนื้อที่ ๕ ไร่
๒ งาน ๖๐ ตารางวา การทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๑๙๐๓๑
ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี ให้แก่นางสาว ท. ในฐานะผูจ้ ดั การมรดกของนางสาว ด.
เมือ่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยมิได้ตรวจสอบตําแหน่ งทีต่ งั ้ ของทีด่ นิ ตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๓๙๕ ที่นางสาว ท. นํ ามาเป็ นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดนิ
ว่าที่ดนิ ดังกล่าวมีอาณาเขตข้างเคียงอย่างไร และมีเนื้อที่ทบั ซ้อนกับที่ดนิ แปลงอื่นหรือไม่ ซึ่งหาก
พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ นํารูปแผนทีท่ ไ่ี ด้จากการรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ ลงในระวาง
แผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดนิ แล้ว ก็จะพบว่าตําแหน่ งที่ตงั ้ ของที่ดนิ ดังกล่าวอยู่ในตําแหน่ งที่ดนิ
ระวาง ๕๓๑๕ II ๐๘๔๔ เช่นเดียวกับโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๖๖ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๖๗ และโฉนดที่ดนิ
เลขที่ ๖๘ ตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี และพบว่าทีด่ นิ ดังกล่าวมีบางส่วนทับซ้อน
กับทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๖๘ ประกอบกับทีด่ นิ ดังกล่าวนางสาว ท. ได้นําทําการรังวัดออกโฉนด
ที่ดนิ เมื่อ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ ผลการรังวัด ปรากฏว่ าที่ดนิ ตามหลักฐานหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๓๙๕ ทับซ้อนกับที่ดนิ ตามโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๖๘ ซึ่งหาก
พนักงานเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตรวจสอบจากสารบบทีด่ นิ หนังสือรับรองการทําประโยชน์
(น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๓๙๕ ก็จะพบข้อเท็จจริงเช่นว่านัน้ พฤติการณ์แห่งการกระทําของพนักงาน
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เจ้าหน้ าที่ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงเป็ นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึง่ บุคคลในภาวะ
เช่นนัน้ จักต้องมีตามวิสยั และพฤติการณ์ของผูม้ อี ํานาจหน้ าทีอ่ อกเอกสารสิทธิในทีด่ นิ และพนักงาน
เจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ สามารถตรวจสอบหลักฐานเช่นว่านัน้ ได้ แต่หาได้ใช้ความระมัดระวัง
ให้เพียงพอไม่ พฤติการณ์ดงั กล่าวถือได้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ กระทําการ
โดยประมาทเลินเล่อในการออกโฉนดที่ดนิ ทําให้ท่ดี นิ ที่ผู้ฟ้องคดีมกี รรมสิทธิ ์ทับซ้อนกับที่ดนิ
ตามโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๖๘ จํานวน ๒ ไร่ ๒ งาน ๙ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีซง่ึ เป็ นผูซ้ ้อื ที่ดนิ ดังกล่าว
โดยสุ จริต ย่อมได้รบั ความเสียหาย และเป็ นการกระทําละเมิดต่ อ ผู้ฟ้ อ งคดีตามมาตรา ๔๒๐
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ในการออกโฉนดที่ดนิ
ของพนักงานเจ้าหน้ าที่ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดังนัน้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานของรัฐ
จึง ต้อ งรับผิด ต่ อ ผู้ฟ้ อ งคดีใ นผลแห่ ง ละเมิด ที่เ จ้าหน้ าที่ของตนได้ก ระทําในการปฏิบตั ิห น้ าที่
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยที่
ข้อเท็จจริงปรากฏว่านางสาว ท. ผูจ้ ดั การมรดกของนางสาว ด. เคยนําหนังสือรับรองการทําประโยชน์
(น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๓๙๕ มาเป็ นหลักฐานในการรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ เป็ นการเฉพาะรายเมื่อวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ และปรากฏข้อเท็จจริงในขณะนัน้ ว่าที่ดนิ ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์
(น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๓๙๕ ที่นํามาเป็ นหลักฐานในการรังวัดออกโฉนดที่ดนิ มีอาณาเขตทับซ้อน
กับทีด่ นิ ตามโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๖๘ ซึง่ นางสาว ท. ย่อมทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว การทีน่ างสาว ท.
นําหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ดังกล่าวมาเป็ นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดนิ
โดยวิธเี ดินสํารวจอีก นางสาว ท. จึงมีส่วนประมาทเลินเล่อในการออกโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๑๙๐๓๑
อยูด่ ว้ ย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๗๕/๒๕๕๙)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
พนักงานเจ้าหน้ าที่ ผ้มู ีอาํ นาจหน้ าที่ ในการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และออกหนังสือแสดงสิ ทธิ ในที่ ดินต้ องตรวจสอบข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง
อย่ า งรอบคอบทัง้ จากเอกสารหลัก ฐานของผู้ยื่ น คํา ขอและจากสารบบจัด เก็บข้ อ มูล
ของหน่ วยงานก่อนดําเนิ นการดังกล่าว รวมทัง้ ต้ องปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ตามที่ กฎหมายกําหนด
อย่างเคร่งครัด การที่ พนักงานเจ้าหน้ าที่ มิได้จดแจ้งรายการจดทะเบียนจํานองลงในสารบัญ
จดทะเบียนที่ ดิน น.ส.๓ ก. ฉบับที่ ทาํ การที่ ดินอําเภอ เป็ นการกระทําที่ ฝ่าฝื นมาตรา ๗๕
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และการที่ พนักงานเจ้าหน้ าที่ ออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว
ซึ่งต่อมาได้นําไปใช้เป็ นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินโดยพนักงานเจ้าหน้ าที่มิได้ตรวจสอบ
ข้ อมูลให้ ชดั เจนก่อนว่าที่ ดินมีการจดทะเบี ยนจํานองกับธนาคารอันเป็ นข้ อมูลที่ มีอยู่ใน
สารบบจัดเก็บข้อมูลของหน่ วยงาน ถือเป็ นการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ โดยปราศจากความระมัดระวัง
ซึ่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ในภาวะเช่ นนั ้นจักต้ องมี ตามวิ ส ัยและพฤติ การณ์ และสามารถ
ใช้ความระมัดระวังเช่นนัน้ ได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ จึงเป็ นการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ โดยประมาท
เลิ นเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อต่อมาโฉนดที่ดินดังกล่าวถูกเพิ กถอนทําให้ ผ้ซู ื้อที่ ดินโดยสุจริ ต
ได้ ร บั ความเสี ย หาย หน่ ว ยงานของรัฐจะต้ อ งรับผิ ด ชดใช้ ค่ าสิ น ไหมทดแทนแก่ ผ้ซู ื้ อ
ในผลแห่ ง ละเมิ ด ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ข องตนกระทํา ในการปฏิ บัติ หน้ าที่ ด ัง กล่ า ว
โดยในการพิ จารณากําหนดค่าสิ นไหมทดแทนนัน้ ศาลจะกําหนดตามราคาที่ ซื้อขายกัน
ตามความเป็ นจริ ง โดยไม่จาํ ต้ องยึ ดถื อราคาซื้ อ ขายตามที่ แจ้ ง ต่ อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่
ในการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติกรรมก็ได้
ผู้ฟ้ องคดีฟ้ องว่ า ผู้ฟ้ องคดีเ ป็ น ผู้ถือ กรรมสิท ธิ ์ในที่ด ินตามโฉนดที่ด ิน เลขที่
๑๕๘๘๓๘ โดยซื้อ มาจากนาง อ. ซึ่ง นาง อ. ได้ซ้อื มาจากนาย ส. เจ้า ของเดิม โดยที่ผู้ซ้ือ
ทัง้ สองรายไม่ทราบว่ านาย ส. ได้โ ฉนดที่ด ินมาโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมาย เพราะที่ด ินแปลง
ดังกล่าว นาย ส. ได้จดทะเบียนจํานองไว้กบั ธนาคาร ก. แต่กลับแจ้งความต่อเจ้าหน้ าที่ตํารวจ
และแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าทีว่ ่าหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ฉบับเจ้าของทีด่ นิ
ได้สูญ หาย พร้อ มกับยื่นคํ า ขอรับ ใบแทน น.ส. ๓ ก. และพนัก งานเจ้าหน้ า ที่ไ ด้ดํา เนิ นการ
ออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ให้แก่นาย ส. โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบ เป็ นเหตุให้นาย ส.
นํ าใบแทน น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๖๓ แห่ งประมวลกฎหมายที่ดนิ ใช้เป็ น
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หลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดนิ ดังกล่าว โดยหลังจาก นาย ส. ได้รบั โฉนดทีด่ นิ จากพนักงาน
เจ้าหน้ าที่แ ล้ว นาย ส. ก็ได้นําที่ด ินมาขายต่ อ ให้แ ก่ นาง อ. และนาง อ. นํ ามาขายต่ อ ให้แ ก่
ผู้ฟ้ องคดี จนกระทังพนั
่ กงานเจ้าหน้ าที่ไ ด้ตรวจสอบพบในเวลาต่ อมาว่าโฉนดที่ด ินดัง กล่ าว
ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (อธิบดีกรมทีด่ นิ ) จึงมีคําสังลงวั
่ นที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๑ เพิกถอนโฉนดที่ดนิ เลขที่ดงั กล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คําสังแต่
่ ถูกยกอุทธรณ์ จึงยื่นฟ้อง
อธิบดีกรมที่ดนิ และกรมที่ดนิ (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ตามลําดับ) เพื่อขอให้
ชดใช้ค่าเสียหายเป็ นเงินจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ เป็ นราคาทีผ่ ฟู้ ้ องคดีซอ้ื ทีด่ นิ ต่อมาจากนาง อ.
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานทีด่ นิ จังหวัด
ซึง่ เป็ นเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ออกใบแทน น.ส. ๓ ก. ให้แก่นาย ส. เจ้าของทีด่ นิ เดิม
โดยที่ น.ส. ๓ ก. ฉบับเจ้าของที่ดนิ มิได้สูญ หายไปจริง แต่ นาย ส. จํานองไว้กบั ธนาคาร ก.
ซึง่ พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ด่ี าํ เนินการจดทะเบียนจํานองมิได้จดแจ้งรายการจดทะเบียนจํานองลงใน
สารบัญจดทะเบียนทีด่ นิ น.ส. ๓ ก. ฉบับทีท่ ําการทีด่ นิ อําเภอ อันเป็ นการกระทําทีฝ่ ่าฝื นมาตรา ๗๕
แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ และเมือ่ นาย ส. ยืน่ คําขอออกใบแทน น.ส. ๓ ก. พนักงานเจ้าหน้าที่
ก็มไิ ด้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในสารบบทีด่ นิ น.ส. ๓ ก. ให้ละเอียดรอบคอบก่อนดําเนินการ
ออกใบแทน ทัง้ ที่ปรากฏเอกสารคําขอจดทะเบียนจํานองในสารบบที่ด ินอยู่แล้ว นอกจากนี้
เมือ่ นาย ส. นําใบแทน น.ส. ๓ ก. มาใช้เป็ นหลักฐานในการขอรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ เป็ นการเฉพาะราย
เจ้าหน้าทีข่ องผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ก็ออกโฉนดทีด่ นิ ให้แก่นาย ส. โดยมิได้ตรวจสอบเอกสารในสารบบ
ที่ดนิ ให้รอบคอบก่อนออกโฉนดที่ดนิ อีกเช่นกัน จนกระทังนาย
่
ส. จดทะเบียนขายที่ดนิ ให้กบั
นาง อ. และนาง อ. จดทะเบียนขายทีด่ นิ ให้กบั ผู้ฟ้องคดี โดยผูฟ้ ้ องคดีไม่ทราบว่าทีด่ นิ ดังกล่าว
มีการจํานองเป็ นประกันไว้กบั ธนาคาร ก. มาก่ อน จึงเห็นได้ว่า การกระทําของเจ้าหน้ าที่ของ
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นการปฏิบตั หิ น้ าที่โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ในภาวะเช่นนัน้
จักต้องมีตามวิสยั และพฤติการณ์และสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นนัน้ ได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอ
ไม่ จึงเป็ นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการออกใบแทน น.ส. ๓ ก. และ
ออกโฉนดที่ด ินเลขที่ ๑๕๘๘๓๘ เมื่อ ต่ อ มามีก ารเพิก ถอนโฉนดที่ดนิ ดัง กล่าวและทําให้เ กิด
ความเสียหายแก่ผฟู้ ้ องคดี จึงเป็ นการกระทําละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ในฐานะหน่ วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีด่ งั กล่าวสังกัด
จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผฟู้ ้ องคดีในผลแห่งละเมิดทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องตนได้กระทํา
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีซ้อื ที่ดนิ มาโดยสุจริตแต่ไม่ได้กรรมสิทธิ ์ในที่ดนิ ตามโฉนดที่ดนิ ดังกล่าว
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แม้การพิจารณากําหนดค่าเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดีจากการถูก เพิก ถอนโฉนดที่ดนิ นัน้ จะต้อ ง
พิจารณาถึงความเสียหายที่ผูฟ้ ้ องคดีได้รบั ณ วันทีไ่ ด้รบั แจ้งคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ แต่เมื่อ
คํานึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดในคดีน้ี ซึง่ แม้ขอ้ เท็จจริงจะปรากฏว่า ผูฟ้ ้ องคดี
ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้ าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมว่า มีการซื้อขายที่ดนิ กันในราคา
๑๓๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาซือ้ ขายที่ดนิ ก็ตาม แต่พจิ ารณาจากการทีน่ าย ส. เจ้าของที่ดนิ เดิม
ได้จาํ นองที่ดนิ แปลงดังกล่าวไว้กบั ธนาคาร ก. ในราคา ๒๕๐,๐๐๐ บาท หลังจากนัน้ เป็ นเวลา
๘ ปี ผูฟ้ ้ องคดีได้ซอ้ื ทีด่ นิ แปลงเดียวกันมาจากนาง อ. โดยจดทะเบียน ณ สํานักงานทีด่ นิ จังหวัด
ตามพยานหลักฐานที่ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองกล่าวอ้างเป็ นเงินเพียง ๑๓๐,๐๐๐ บาท ราคาซื้อขาย
ทีด่ นิ ดังกล่าวไม่น่าจะเป็ นราคาทีซ่ อ้ื ขายกันทีแ่ ท้จริง เพราะโดยปกติแล้ว ราคาทีด่ นิ มีแต่จะสูงขึน้
เมือ่ ระยะเวลาผ่านไปในแต่ละปี มิใช่ทด่ี นิ มีราคาตํ่าลงอย่างเช่นในกรณีน้ี ดังนัน้ ราคาทีผ่ ูฟ้ ้ องคดี
แจ้งต่ อพนักงานเจ้าหน้ าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมข้างต้น จึงไม่น่าเชื่อว่าเป็ นราคา
ทีม่ กี ารซือ้ ขายทีด่ นิ กันตามความเป็ นจริง และเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้างว่า
ได้ซ้อื ที่ดนิ มาจากนาง อ. เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๗ ในราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดี
มีพยานหลักฐานเป็ นหนังสือสัญญาซือ้ ขาย ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๗ ที่ทําขึน้ ระหว่างผูฟ้ ้ องคดี
กับนาง อ. ประกอบหลักฐานการถอนเงินของผู้ฟ้องคดีจากธนาคาร เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๗
จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท อันเป็ นวันเดียวกันกับวันที่มกี ารจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อีกทัง้
ข้อเท็จจริงปรากฏต่ อมาว่ าธนาคาร ก. เป็ น เจ้าของที่ด ินแปลงดัง กล่ าวได้ประกาศขายที่ด ิน
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในราคา ๔๙๕,๐๐๐ บาท
และราคา ๕๒๑,๐๐๐ บาท ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคาจํานองที่ดนิ และราคาซื้อขาย
ทีด่ นิ ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง กับราคาที่ดนิ ที่ธนาคาร ก. ประกาศขายดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ราคาที่ดนิ
เพิม่ สูงขึน้ และมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ สอดคล้องใกล้เคียงกันกับราคาทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีกล่าวอ้างว่าซือ้ ทีด่ นิ มา
ในราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีซ้อื ทีด่ นิ มาจากนาง อ. ในราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท
จริงตามที่กล่าวอ้าง และกรณีถือว่าราคาซื้อที่ดนิ ดังกล่าวเป็ นความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รบั
เนื่องมาจากการกระทําละเมิดของพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ดังนัน้ จึงสมควรกําหนด
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็ นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี
ของต้นเงินจํานวนดังกล่าวนับแต่วนั ที่ทําละเมิดตามมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อคดีน้ีผฟู้ ้ องคดีได้รบั แจ้งคําสังของผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ที่ให้เพิกถอนโฉนดที่ด ินพิพาทตามหนัง สือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ จึงถือว่ ามูล ละเมิด
เกิดขึน้ ในวันทีผ่ ฟู้ ้ องคดีได้รบั หนังสือแจ้งคําสังดั
่ งกล่าว คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ผูฟ้ ้ องคดี

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๐

๓

72

จึงมีสทิ ธิได้รบั ดอกเบีย้ นับแต่วนั ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เป็ นต้นไป จึงพิพากษาให้ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็ นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ของต้นเงินจํานวนดังกล่าวนับแต่ ว นั ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เป็ นต้นไปจนกว่ าจะชําระเสร็จ
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดี โดยให้ชาํ ระให้เสร็จภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีม่ คี าํ พิพากษา
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๐๔๗/๒๕๕๙)

๔
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
แม้ผจ้ ู ดั สรรที่ดินจะได้จดทะเบียนโอนที่ดินที่เป็ นถนนภายในโครงการจัดสรร
ให้ เป็ นทางสาธารณประโยชน์ อนั มีผลทําให้ ตกเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ นประเภท
พลเมืองใช้ ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ แต่ ไม่อาจ
หมายความรวมถึงรัว้ คอนกรีตเสริ มเหล็กซึ่ งมิ ได้มีสภาพเป็ นถนนและสร้างขึ้นตามแนวเขต
ของที่ ดินที่ ทาํ การจัดสรร ถนนและรัว้ คอนกรีตเสริ มเหล็กจึงมีไว้เพื่อประโยชน์ ในการสัญจร
ร่วมกันและการรักษาความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการดํารงชีวิตอยู่ได้
ตามปกติ สุ ข ของผู้อ ยู่ อ าศัย ในชุ มชนหมู่บ้ านจัดสรร อันเป็ นสาธารณู ปโภคที่ ตกอยู่ใน
ภาระจํา ยอมเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ที่ ดิ น จัด สรรตามข้ อ ๓๐ แห่ ง ประกาศของคณะปฏิ ว ตั ิ
ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิ กายน ๒๕๑๕ ถึ งแม้ผ้อู าํ นวยการเขตจะมี อาํ นาจอนุญาต
ให้ เจ้ าของที่ ดินนอกโครงการทําทางเชื่ อมในที่ ดินที่ เป็ นทางสาธารณะดังกล่าวได้ ตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหิ นทางเท้ า ลดระดับคันหิ นทางเท้ า
และทําทางเชื่ อมในที่ สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑ ก็ตาม แต่ การออกใบอนุญาตให้ เจ้าของที่ ดิน
นอกโครงการทุบรื้อ รัว้ คอนกรี ตเสริ มเหล็กย่อ มทําให้ ประโยชน์ แห่ ง ภาระจํายอมของ
รัว้ คอนกรีตเสริ มเหล็กลดไป จึงเป็ นการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
เมื่อรัว้ คอนกรีตเสริมเหล็กเป็ นประโยชน์ ต่อผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรมากกว่าประโยชน์
ที่ เจ้าของที่ ดินนอกโครงการจะได้ มีทางออกสู่ทางสาธารณะอี กทางหนึ่ ง ทัง้ ฟั งไม่ได้ว่า
หากเจ้าของที่ดินนอกโครงการผู้ขออนุญาตไม่ได้รบั อนุญาตให้ ทาํ ทางเชื่ อมแล้วจะได้รบั
ความเดื อดร้อนเกิ นสมควรจากการเดิ นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ การอนุญาตให้ เจ้าของ
ที่ ดินนอกโครงการทําทางเชื่ อมในที่ สาธารณะและอนุญาตให้ทุบรื้อรัว้ คอนกรีต จึงไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมายและเป็ นการกระทําละเมิ ดตามมาตรา ๔๒๐ แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ชย์
ผู้ฟ้ อ งคดีทงั ้ ยี่ส ิบสองคนฟ้ อ งว่า ได้ซ้อื ที่ด ินพร้อ มสิ่ง ปลูก สร้างและอยู่อ าศัย
ในโครงการหมู่บ้านซึ่งเป็ นที่ดนิ ตามโครงการจัดสรรของบริษัท พ. จํากัด โดยบริษทั ดังกล่าว
ได้โ อนที่ดนิ เฉพาะส่ ว นที่เ ป็ นถนนในโครงการจัด สรรที่ด ิน แต่ ไ ม่รวมรัว้ คอนกรีต เสริมเหล็ก
รอบโครงการจัด สรร ให้เป็ นทางสาธารณประโยชน์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ต่ อมา ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒
(ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร) โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ (ผูอ้ ํานวยการเขต) ได้ออกใบอนุ ญาตลงวันที่
๗ มกราคม ๒๕๕๓ อนุ ญาตให้ผู้รอ้ งสอด (นาย พ.) ทําทางเชื่อมขนาดกว้าง ๔ เมตร กับถนน
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สาธารณประโยชน์ ดงั กล่าวเพีอ่ เข้าสู่ทด่ี นิ ของผูร้ อ้ งสอดและอนุ ญาตให้ทุบรือ้ รัว้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
อันเป็ นภาระจํายอมแก่ทด่ี นิ ของผูฟ้ ้ องคดีและชุมชน ซึง่ ผูร้ อ้ งสอดได้ทาํ การทุบรือ้ รัว้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ผูฟ้ ้ องคดีและตัวแทนชุมชนจึงได้มหี นังสือร้องเรียนคัดค้าน แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ แจ้งว่า ผูร้ อ้ งสอด
ทุบรือ้ รัว้ คอนกรีตผิดตําแหน่ งและมีหนังสือแจ้งให้ซ่อมแซมรัว้ คอนกรีต และทําทางเชื่อมให้ตรงกับ
ตําแหน่ งที่ไ ด้อ นุ ญาต ผู้ฟ้ องคดีเ ห็นว่า รัว้ คอนกรีต เสริมเหล็ก พิพาทผู้จดั สรรได้ก่ อสร้างขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตราย ปกป้องชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูท้ ซ่ี อ้ื ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง
ในโครงการจัดสรรดังกล่าว ประกอบกับที่ดนิ ของผูร้ อ้ งสอดมีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ ๒ ทาง
การอนุ ญาตให้ผรู้ อ้ งสอดทําทางเชื่อมในทีส่ าธารณะ โดยไม่ได้จดั ให้มกี ารรับฟงั ความคิดเห็นและยินยอม
จากเจ้าของชุมชนก่อนการอนุ ญาต เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลกระทบกระเทือน
ต่ อ สิท ธิเ สรีภาพ ทรัพ ย์ส ิน คุ ณ ภาพชีว ิต สุ ขอนามัย อันเป็ นการกระทําละเมิด ต่ อ ผู้ฟ้ องคดี
ทัง้ ยี่สบิ สองรายและผู้ท่อี ยู่อาศัยในชุมชน จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสัง่
ตามใบอนุ ญาตลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ และให้ผถู้ ูกฟ้องคดีร่วมกันดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
รัว้ คอนกรีตเสริมเหล็กพิพาทให้อยูใ่ นสภาพเดิม
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า เมื่อศาลปกครองชัน้ ต้นรับฟงั ข้อเท็จจริงกรณีน้ีว่า
บริษทั พ. จํากัด ผูจ้ ดั สรรทีด่ นิ โครงการหมูบ่ า้ นได้โอนทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๘๐๒ ซึง่ เป็ นถนน
ในโครงการจัดสรรทีด่ นิ ให้เป็ นทางสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๓ และถนนดังกล่าว
มีสงิ่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็ นรัว้ คอนกรีตเสริมเหล็กพิพาทซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนผังโครงการในการแบ่งเขต
ที่ดนิ ที่จดั สรรกับที่ดนิ ของบุคคลอื่น ดังนัน้ บริษทั พ. จํากัด ผู้จดั สรรที่ดนิ จึงเป็ นผู้จดั ให้มรี วั ้
คอนกรีตเสริมเหล็กพิพาทขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดนิ ตามแผนผังและโครงการที่ได้รบั อนุ ญาตตาม
ใบอนุ ญาตให้ทาํ การจัดสรรทีด่ นิ โดยทีถ่ นนภายในโครงการจัดสรรและรัว้ คอนกรีตเสริมเหล็กพิพาท
ดังกล่าวมีไว้เพื่อประโยชน์ ในการสัญจรร่วมกัน และการรักษาความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
ตลอดจนการดํารงชีวติ อยูไ่ ด้ตามปกติสุขของผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนหมู่บา้ นจัดสรร ถนนและรัว้ คอนกรีต
เสริมเหล็กพิพาท จึงเป็ นสาธารณู ปโภคที่ตกอยู่ในภาระจํายอมเพื่อประโยชน์ แก่ ท่ดี นิ จัดสรร
ตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ แม้ต่อมา
บริษทั พ. จํากัด ผูจ้ ดั สรรที่ดนิ จะได้จดทะเบียนโอนที่ดนิ ทีเ่ ป็ นถนนภายในโครงการจัดสรรให้เป็ น
ทางสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๓ มีผลทําให้ถนนดังกล่าวตกเป็ นสาธารณสมบัติ
ของแผ่ นดินประเภทพลเมือ งใช้ร่ว มกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในอํานาจการดูแลรักษาของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ ก็ตาม แต่ไม่อาจหมายความรวมถึง
รัว้ คอนกรีต เสริม เหล็ก พิพ าท ซึ่ง มิไ ด้ ม ีส ภาพเป็ น ถนนและสร้า งขึ้น ตามแนวเขตของที่ด ิน
ที่ทําการจัดสรรเพื่อป้องกันการรุกลํ้าแนวเขตที่ดนิ ระหว่างที่ดนิ โครงการจัดสรรกับที่ดนิ ของผู้อ่นื
๒
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ทีอ่ ยูข่ า้ งเคียง และป้องกันการล่วงลํ้าของบุคคลภายนอกเพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ตลอดจนการดํารงชีว ิตอยู่ได้ตามปกติสุ ขของผู้อ ยู่อ าศัยในชุ มชนหรือ หมู่บ้านจัด สรร อันเป็ น
มาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรตามโครงการ
จัดสรรทีด่ นิ หากว่ามีบุคคลภายนอกทุบทําลายรัว้ คอนกรีตเสริมเหล็กพิพาท ผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ ยีส่ บิ สองราย
และผู้อาศัยในโครงการจัดสรรที่ดนิ ย่อมเป็ นผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายที่มสี ทิ ธิหวงกันไว้
ไม่ให้ผอู้ ่นื รุกลํ้าเพื่อประโยชน์ของชุมชนหมูบ่ า้ นจัดสรรต่อไป
เมื่อ รัว้ คอนกรีต เสริม เหล็ก พิพ าทเป็ น สาธารณู ป โภคที่ตกเป็ นภาระจํ ายอม
เพื่อประโยชน์ แก่ ท่ดี ินจัดสรร ประกอบกับที่ด นิ ตามโฉนดที่ด ินเลขที่ ๑๐๑๑๓๐ ของผู้ร้อ งสอด
แบ่งแยกมาจากโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๘๐๑ ถ้าการแบ่งแยกทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นเหตุให้ทด่ี นิ ของผูร้ อ้ งสอด
ไม่มที างออกไปสู่ทางสาธารณะ ผูร้ อ้ งสอดก็ชอบทีจ่ ะมีสทิ ธิเรียกร้องเอาทางเดินออกสู่ทางสาธารณะ
ได้จากที่ดนิ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๘๐๑ โดยไม่ต้องเสียค่าทดแทนตามมาตรา ๑๓๕๐ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ อีกทัง้ ผู้ร้องสอดได้จ ดทะเบีย นภาระจํา ยอมตามบัน ทึก ข้อ ตกลง
เรือ่ ง ภาระจํายอม (มีค่าตอบแทน) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ความว่า นาย ส. เจ้าของภารยทรัพย์
ยินยอมให้ทด่ี นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๔๙๕๗๗ ตกอยูภ่ ายในบังคับภาระจํายอม เรือ่ ง ทางเดิน ทางรถยนต์
ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนสาธารณู ปโภคต่ าง ๆ ของที่ดนิ โฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๐๑๑๓๐ ของผู้ร้องสอด
เจ้าของสามยทรัพย์ ไม่มกี ําหนดระยะเวลา และผู้รอ้ งสอดยอมรับประโยชน์ จากภาระจํายอม
ดังกล่ าวแล้ว กรณีจงึ ฟ งั ไม่ได้ว่าหากผู้ร้อ งสอดไม่ได้รบั อนุ ญาตให้ทําทางเชื่อ มดัง กล่าวแล้ว
จะได้รบั ความเดือดร้อนเกินสมควรจากการเดินทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ แม้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ จะมีอํานาจอนุ ญาตให้ทําทางเชื่อมในทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นทางสาธารณะได้ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุ ญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทําทางเชื่อม
ในทีส่ าธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑ ก็ตาม แต่การออกใบอนุ ญาตดังกล่าวให้ผรู้ อ้ งสอดทุบรือ้ รัว้ คอนกรีต
เสริมเหล็กพิพาทย่อมทําให้ประโยชน์ แห่งภาระจํายอมของรัว้ คอนกรีตเสริมเหล็กพิพาทลดไป
จึงฝ่าฝื นมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ ง ประกอบกับมาตรา ๖๙ แห่ งพระราชบัญญัติการจัด สรรที่ด ิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ ของรัว้ คอนกรีตเสริมเหล็กพิพาทที่มไี ว้เพื่อรักษา
ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ตลอดจนการดํารงชีวติ อยู่ได้ตามปกติสุขของผู้อยู่อาศัย
ในชุมชนหมูบ่ า้ นจัดสรรกับประโยชน์ของผูร้ อ้ งสอดแล้ว เห็นได้ว่า รัว้ คอนกรีตเสริมเหล็กพิพาท
ย่อมเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ฟ้องคดีและผู้อยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวมากกว่าประโยชน์
ที่ผู้ร้องสอดจะได้ม ีทางออกสู่ ทางสาธารณะอีกทางหนึ่ ง ซึ่งรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บงั คับในขณะนัน้ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล
ในทรัพย์สนิ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ด้วยเหตุ ผลดังกล่าวข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
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โดยผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๔ ออกใบอนุ ญาตให้ผูร้ อ้ งสอดทําทางเชื่อมในทีส่ าธารณะ และอนุ ญาตให้ทุบรือ้
รัว้ คอนกรีตเสริมเหล็กพิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รบั ความเสียหาย
อันเป็ นการกระทําละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และเมือ่ เป็ นความเสียหายเกิดจากการกระทําละเมิดทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๔ ในการออกใบอนุ ญาต ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งเป็ น
หน่ ว ยงานของรัฐต้นสัง กัด ของผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๔ จึงต้อ งรับผิด ต่ อ ผู้ฟ้ องคดีใ นผลแห่งละเมิด
ทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้กระทําในการปฏิบตั หิ น้ าทีต่ ามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๔๔๑/๒๕๖๐)

๔
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
การที่ ร ฐั จะกํา หนดให้ ที่ ดิ น ใดเป็ นเขตอุท ยานแห่ ง ชาติ มี ห ลัก เกณฑ์
พิ จารณา ๒ ประการ คือ ประการที่ หนึ่ ง ต้ องเป็ นที่ ดินที่ มิได้อยู่ในกรรมสิ ทธิ์ หรือครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิ ใช่ ทบวงการเมือง ประการที่สอง ที่ ดินนัน้ ต้ องมี
สภาพธรรมชาติ เป็ นที่ น่าสนใจ และมีความจําเป็ นต้ องให้ คงอยู่ในสภาพธรรมชาติ เดิ ม
เพื่อสงวนไว้ให้เป็ นประโยชน์ แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน
เมื่อกระบวนการตราพระราชกฤษฎี กากําหนดเขตอุทยานแห่งชาติ เป็ นไป
ตามรูปแบบและขัน้ ตอนหรือวิ ธีการที่ กฎหมายกําหนด และผู้ครอบครองและทําประโยชน์
ในที่ ดิ น บริ เ วณบ่ อ พุนํ้ า ร้ อ นที่ อ ยู่ใ นแนวเขตอุท ยานแห่ ง ชาติ ต ามพระราชกฤษฎี ก า
ดังกล่าวได้ ที่ดินมาโดยการซื้ อจากผู้ครอบครองเดิ ม มีเพียงหลักฐานการเสี ยภาษี บาํ รุง
ท้องที่ ภ.บ.ท. ๕ ซึ่ งมิ ใช่ หลักฐานแสดงกรรมสิ ทธิ์ หรือสิ ทธิ ครอบครองที่ ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ทัง้ ไม่ปรากฏว่าผูค้ รอบครองเดิ มมีหนังสือแสดงสิ ทธิ ในที่ ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดินหรือมีบคุ คลใดเป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ หรือสิ ทธิ ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ผูค้ รอบครองและทําประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าวจึงมิใช่บุคคลที่ ได้รบั การคุ้มครองตามกฎหมาย
ให้มีสิทธิ ครอบครองที่ดินตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อบริ เวณที่ดินดังกล่าว
มีสภาพเป็ นบ่อพุนํ้าร้อนที่ เกิ ดขึ้นตามธรรมชาติ มีชาวบ้านใช้ นํ้าในบ่อพุนํ้าร้อนรักษาโรค
ช่ วยกันดูแลรักษาตลอดจนใช้ ประโยชน์ มาเป็ นระยะเวลานาน มี การพัฒนาปรับปรุง
บ่อพุนํ้าร้อนจนเป็ นสถานที่ ที่ราษฎรในพื้นที่ และนักท่ องเที่ ยวมาใช้ ประโยชน์ และพักผ่อน
หย่อนใจ จึงเป็ นที่ ดินที่ มีสภาพธรรมชาติ ที่น่าสนใจ และมีความจําเป็ นต้ องให้ คงอยู่ใน
สภาพธรรมชาติ เดิ มเพื่อสงวนไว้ให้เป็ นประโยชน์ แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน
การที่ รฐั ใช้ ดุลพิ นิจกําหนดให้ ที่ ดิ นซึ่ ง มีส ภาพเป็ นบ่อพุนํ้าร้อนอยู่ใ นแนวเขตอุท ยาน
แห่งชาติ จึงชอบด้วยกฎหมาย
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ดนิ ซึ่งรวมถึง
บ่อนํ้ าร้อนที่พพิ าทเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ ตามสัญญาซือ้ ขายกับเจ้าของทีด่ นิ เดิมลงวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๓๒ และได้ใช้การเสียภาษีบํารุงท้องที่ ภ.บ.ท. ๕ เป็ นหลักฐานการครอบครอง
ตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ต่อมา คณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดราชบุร ี (คปจ.ราชบุร)ี มีมติ
ให้ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ (กรมอุ ทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พ ืช) ประกาศเขตอุ ทยานแห่งชาติ
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เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน โดยครอบคลุมบริเวณทีด่ นิ ซึง่ เป็ นบ่อนํ้ าร้อน จากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สาม
ั ่ ายแม่น้ํ าภาชี ป่ากงเกวียน และป่าพุยาง
ได้ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดนิ ป่าฝงซ้
และปา่ พุสามซ้อน ในท้องทีต่ ําบลอ่างหิน ตําบลทุ่งหลวง ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ และตําบล
หนองพัน จัน ทร์ ตํ าบลบ้านคา ตํ าบลบ้านบึง อํ าเภอบ้า นคา จัง หวัด ราชบุ ร ี ให้เ ป็ น อุ ท ยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทับที่ดนิ ที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและมีสภาพเป็ นบ่อนํ้ าร้อน เนื้อที่ ๑ ไร่
๓ งาน ๓๓.๔ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าบริเวณที่ดนิ ที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทําประโยชน์
โดยทําสวนผลไม้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดนิ ซึ่งผู้ฟ้องคดีมสี ทิ ธิท่จี ะได้รบั การจัดสรรสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑
ตามพระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ การนํ าทีด่ นิ ดังกล่าวซึง่ อยู่ใน
เขตปฏิรปู ทีด่ นิ ไปประกาศเป็ นเขตอุทยานแห่งชาติตามมติ คปจ.ราชบุร ี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวโดยกันแนวเขตทีด่ นิ บ่อพุน้ํ าร้อนทีผ่ ูฟ้ ้ องคดี
ครอบครองออกไปจากแนวเขตอุ ทยานแห่งชาติ และให้เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวเขต
อุทยานแห่งชาติฯ ตามแผนที่ปฏิบตั กิ ารของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ (แผนทีฉ่ บับเต็ม) ซึ่งใช้ประกอบ
แผนทีแ่ นบท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัตอิ ุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
รัฐบาลมีอํานาจกําหนดให้บริเวณทีด่ นิ แห่งใดทีม่ สี ภาพธรรมชาติเป็ นทีน่ ่ าสนใจ จําเป็ นต้องให้คงอยู่
ในสภาพธรรมชาติเ ดิมเพื่อ สงวนไว้ให้เป็ นประโยชน์ แก่ ก ารศึก ษาและรื่นรมย์ของประชาชน
และเป็ นที่ดนิ ที่มไิ ด้อยู่ในกรรมสิทธิ ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่
ทบวงการเมือง ให้เป็ นเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่า จะต้องกระทําโดย
ประกาศเป็ นพระราชกฤษฎีกาและให้มแี ผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กําหนดนัน้ แนบท้าย
พระราชกฤษฎีกาด้วย ซึง่ อํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณทีด่ นิ แห่งใดเป็ นเขต
อุ ทยานแห่ง ชาติเ ป็ นพระราชอํ านาจของพระมหากษัต ริย์ต ามมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตอิ ุทยาน
แห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ตามคําแนะนํ าของคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเ ป็ นผู้รบั สนอง
พระบรมราชโองการ สําหรับลําดับขัน้ ตอนในการกําหนดเขตอุทยานแห่งชาตินัน้ แม้มาตรา ๖
แห่ งพระราชบัญญัติอุทยานแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ จะมิไ ด้บญ
ั ญัติถึงกระบวนการมีส่ว นร่ว ม
ของชุมชนก็ตาม แต่เมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้กําหนดขัน้ ตอนในการกําหนดเขตอุทยานแห่งชาติ
เพื่อเป็ นแนวทางให้หน่ วยงานในสังกัดปฏิบตั ติ ามหนังสือ ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๒/๑๑๔๘๙ ลงวันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีสาระสําคัญให้เจ้าหน้ าที่ต้องนํ าเรื่องกําหนดเขตอุ ทยานแห่งชาติ

๒
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หรือการขยายเขตอุทยานแห่งชาติเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หากผลการพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นไม่ไ ด้รบั ความเห็นชอบประการใด
ให้ ห ัว หน้ า หน่ ว ยงานภาคสนามที่ไ ด้ ร ับ การแต่ ง ตัง้ ตรวจสอบข้อ มูล ของพื้น ที่โ ดยละเอีย ด
หากปรากฏว่าบริเวณทีด่ ําเนินการสํารวจเพื่อกําหนดเป็ นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือขยายเขตอุทยาน
แห่งชาติมสี ภาพปา่ ทีส่ มบูรณ์ ไม่มรี าษฎรถือครองทีด่ นิ ทํากินในบริเวณดังกล่าวแล้ว ให้จดั ทําข้อมูล
โดยละเอียดเสนอให้ท่ปี ระชุมคณะอนุ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทําลายทรัพยากรป่าไม้
ประจําจังหวัด หรือที่ประชุมหัวหน้ าส่วนราชการประจําจังหวัด หรือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยชี้แจงให้เห็นถึงความสําคัญ และความจําเป็ นในการกําหนดหรือการขยายเขตอุทยานแห่งชาติ
พร้อ มทัง้ จัด ทําแผนงาน/โครงการ โดยการมีส่ ว นร่ว มของชุ มชนในท้อ งถิ่น ด้านการอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรเสนอทีป่ ระชุมฯ ดังกล่าว ดังนัน้ ในการกําหนดเขตอุทยานแห่งชาติหรือขยายเขตอุทยาน
แห่งชาติ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนและแนวทางทีต่ นได้กําหนดขึน้
เมื่อ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ในฐานะรัฐมนตรีผู้รกั ษาการตามพระราชบัญญัติอุ ทยาน
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้พ ิจารณาความเหมาะสมที่จะประกาศจัดตัง้ พื้นที่โ ครงการอุ ทยาน
เฉลิม พระเกีย รติไ ทยประจัน ให้เ ป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน พร้อมทัง้
ได้ดําเนินการสํารวจพื้นทีท่ ่มี คี วามเหมาะสมอยู่ในหลักเกณฑ์ทจ่ี ะประกาศกําหนดพื้นทีเ่ ป็ นอุทยาน
ั ่ ายแม่น้ํ าภาชี ป่ากงเกวียน และ
แห่งชาติฯ โดยได้สาํ รวจรังวัดหมายแนวเขตบริเวณทีด่ นิ ป่าฝงซ้
ปา่ พุยาง และป่าพุสามซ้อน ในท้องทีต่ ําบลอ่างหิน ตําบลทุ่งหลวง ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ
ตําบลหนองพันจันทร์ ตําบลบ้านคา ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี รวม ๒๑ หมู่บา้ น
๖ ตํ า บล ซึ่ง มีอ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ตลอดจนกํ า นัน และผู้ใ หญ่ บ้า นในพื้น ที่ด ัง กล่ า ว
ร่วมดําเนินการสํารวจรังวัดหมายแนวเขตกับเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และร่วมลงลายมือชื่อ
แนบท้ายบันทึกรังวัดหมายแนวเขตอุทยานแห่งชาติของแต่ละหมู่บา้ น ตลอดจนได้นําผลการดําเนินการ
สํารวจรังวัดหมายแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ และแผนทีแ่ นวเขตอุทยานแห่งชาติฯ เข้าสู่การประชาคม
ของแต่ละหมูบ่ ้าน ซึง่ ที่ประชุมประชาคมของหมูบ่ ้านมีมติเห็นชอบ พร้อมทัง้ รับรองแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเข้าทีป่ ระชุมส่วนราชการในพืน้ ที่ จากนัน้ ผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ได้นําเรื่องการรังวัดหมายแนวเขตเข้าสู่วาระการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทัง้ ๖ ตําบล ซึ่งทีป่ ระชุมมีมติรบั รองแนวเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อันเป็ น
การดําเนินการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิน่ ด้านการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เป็ นไปตามขัน้ ตอนที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ กําหนดแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม) ได้นําเรื่องเสนอผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ (คณะรัฐมนตรี)
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ั ่ ายแม่น้ํ าภาชี ป่ากงเกวียน และป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน
เพื่อพิจารณากําหนดบริเวณทีด่ นิ ปา่ ฝงซ้
ในท้องที่ตําบลอ่ างหิน ตําบลทุ่งหลวง ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ และตําบลหนองพันจันทร์
ตําบลบ้านคา ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี ให้เป็ นอุทยานแห่งชาติ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓
ได้ถวายคําแนะนํ าต่อพระมหากษัตริยเ์ พื่อทรงใช้พระราชอํานาจตามมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตอิ ุทยาน
ั ่ ายแม่น้ํ าภาชี
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดนิ ป่าฝงซ้
ปา่ กงเกวียน และป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน ในท้องทีต่ ําบลอ่างหิน ตําบลทุ่งหลวง ตําบลยางหัก
อําเภอปากท่อ และตําบลหนองพันจันทร์ ตําบลบ้านคา ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี
ให้เป็ นอุ ทยานแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อ มด้วยแผนที่แ สดงแนวเขตแห่ งบริเ วณที่กําหนดให้
เป็ นอุทยานแห่งชาติแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ และได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๙
ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ กรณีจงึ ถือได้ว่า กระบวนการตราพระราชกฤษฎีก า
ั ่ ายแม่น้ําภาชี ปา่ กงเกวียน และป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน ในท้องที่
กําหนดบริเวณทีด่ นิ ปา่ ฝงซ้
ตําบลอ่างหิน ตําบลทุ่งหลวง ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ และตําบลหนองพันจันทร์ ตําบลบ้านคา
ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี ให้เป็ นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นไปตาม
รูปแบบ ขัน้ ตอน หรือวิธกี ารทีก่ ฎหมายกําหนดแล้ว
สํ า หรับ กรณี ท่ีร ัฐ จะกํ า หนดให้ ท่ีด ิน ใดเป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ มีห ลัก เกณฑ์
ต้องพิจารณา ๒ ประการ คือ ประการทีห่ นึ่ง ต้องเป็ นทีด่ นิ ทีม่ ไิ ด้อยู่ในกรรมสิทธิ ์หรือครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ประการที่สอง ที่ดนิ นัน้ ต้องมีสภาพ
ธรรมชาติเ ป็ นที่น่าสนใจ และมีค วามจําเป็ นต้องให้ค งอยู่ใ นสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้
ให้เป็ นประโยชน์ แก่การศึกษาและรืน่ รมย์ของประชาชน ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทําประโยชน์
ในทีด่ นิ เนื้อทีป่ ระมาณ ๒๐๐ ไร่ รวมถึงทีด่ นิ ทีพ่ พิ าทซึง่ มีสภาพเป็ นบ่อพุน้ํ าร้อน เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน
๓๓.๔ ตารางวา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยไม่ มหี นังสือแสดงสิทธิในที่ด ิน แม้ผู้ฟ้ องคดีจะอ้ างว่ า
ได้ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ดนิ ต่ อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิม ซึ่งได้เข้าไปครอบครอง
และทําประโยชน์ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ก่อนทีจ่ ะมีการกําหนดให้ทด่ี นิ ทีพ่ พิ าทอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่ง ชาติต ามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และก่อนที่ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สามจะประกาศกําหนดให้ท่ดี นิ ทีพ่ พิ าท
ซึ่งมีสภาพเป็ นบ่ อพุ น้ํ าร้อ น เนื้ อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๓.๔ ตารางวา อยู่ใ นเขตอุ ทยานแห่ง ชาติ
ั ่ ายแม่ น้ํ าภาชี ป่ากงเกวียน และป่าพุ ยาง
ตามพระราชกฤษฎีก ากํ าหนดบริเ วณที่ด ินป่าฝ งซ้
และปา่ พุสามซ้อน ในท้องทีต่ ําบลอ่างหิน ตําบลทุ่งหลวง ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ และตําบล
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หนองพันจันทร์ ตําบลบ้านคา ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี ให้เป็ นอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็ตาม แต่ เมื่อไม่ปรากฏว่าผูค้ รอบครองเดิมได้แจ้งการครอบครองที่ดนิ ที่พพิ าท
ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗ กรณี
จึงถือได้ว่า ผู้ครอบครองเดิมเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดนิ ที่พพิ าทตามมาตรา ๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว อีกทัง้ ภายหลังจากที่มกี ารประกาศให้ท่ดี นิ ที่พพิ าทเป็ นเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผูค้ รอบครองเดิมได้ย่นื คําร้องเป็ นหนังสือ
ต่อนายอําเภอท้องทีอ่ า้ งว่าตนมีสทิ ธิหรือได้ทาํ ประโยชน์ในเขตปา่ สงวนแห่งชาติก่อนวันทีก่ ฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑,๐๖๙ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตปิ ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
มีผลใช้บงั คับ จึงถือว่าผูค้ รอบครองเดิมได้สละสิทธิครอบครองทีด่ นิ ทีพ่ พิ าทตามมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัตปิ ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ทัง้ ไม่ปรากฏว่าผูค้ รอบครองเดิมมีหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดนิ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ หรือมีบุคคลใดเป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายในที่ดนิ ที่พพิ าทตามประมวลกฎหมายที่ดนิ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองและ
ทําประโยชน์ ในที่ดนิ ที่พพิ าทโดยซือ้ และครอบครองต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิม แม้ผู้ฟ้องคดี
จะมีหลักฐานเกีย่ วกับการเสียภาษีบาํ รุงท้องที่ ภ.บ.ท. ๕ และได้เสียภาษีบํารุงท้องทีต่ ลอดมาจนถึง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ตาม แต่หลักฐานการเสียภาษีบํารุงท้องที่ ภ.บ.ท. ๕ เป็ นเพียงเอกสารทีอ่ อกตาม
พระราชบัญญัตภิ าษีบาํ รุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ทีส่ นั นิษฐานในเบือ้ งต้นว่าบุคคลทีค่ รอบครองทีด่ นิ
ได้ชาํ ระภาษีบํารุงท้องทีใ่ ห้แก่ราชการแล้วเท่านัน้ มิใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิครอบครอง
ทีด่ นิ ตามประมวลกฎหมายที่ดนิ เมื่อผู้ครอบครองเดิมไม่มสี ทิ ธิครอบครองในทีด่ นิ ทีพ่ พิ าทโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีซ่งึ เป็ นผู้ครอบครองและทําประโยชน์ ในที่ดนิ ที่พพิ าทต่ อเนื่องมาจาก
ผูค้ รอบครองเดิม จึงมิใช่บุคคลที่ได้รบั การคุ้มครองตามกฎหมายให้มสี ทิ ธิครอบครองที่ดนิ ที่พพิ าท
สืบไปตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ดังนัน้ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ มิใช่ผมู้ สี ทิ ธิครอบครองทีด่ นิ
ทีพ่ พิ าทโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อที่ดนิ พิพาทเป็ นที่ดนิ ที่มไิ ด้อยู่ในกรรมสิทธิ ์หรือครอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่ อไปว่า
ที่ดนิ ที่พพิ าทมีสภาพธรรมชาติเป็ นที่น่าสนใจ และจําเป็ นต้องให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม
เพื่อสงวนไว้ให้เป็ นประโยชน์ แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน หรือไม่ ตามรายงานผล
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน โดยคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติรายงานผล
การตรวจสอบที่ ๔๒๖/๒๕๕๑ กรณีท่รี าษฎรตํ าบลบ้านบึง กิ่ง อําเภอบ้านคา จัง หวัด ราชบุร ี
ได้รอ้ งเรียนผูฟ้ ้ องคดีว่าบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ บ้านพุน้ําร้อนและอ้างสิทธิครอบครองบ่อพุน้ํ าร้อน ปรากฏว่า
พยานบุคคลตลอดจนผูน้ ํ าท้องทีใ่ ห้ถ้อยคําเกี่ยวกับประวัตคิ วามเป็ นมาของบ่อพุน้ํ าร้อนทีพ่ พิ าทว่า
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เดิมเป็ นตานํ้าร้อนขนาดเล็ก ไม่มบี ุคคลใดเป็ นเจ้าของ เมื่อถึงฤดูแล้งไม่มนี ้ํ าใช้ชาวบ้านจึงขุดบ่อ
และพบบ่อพุน้ํ าร้อน ชาวบ้านจึงใช้น้ํ าในบ่อพุน้ํ าร้อนรักษาโรค และช่วยกันดูแลรักษาตลอดจน
ใช้ประโยชน์มาเป็ นระยะเวลานาน ต่อมา มีการพัฒนาปรับปรุงบ่อพุน้ํ าร้อนจนเป็ นสถานทีท่ ร่ี าษฎร
ในพืน้ ทีแ่ ละนักท่องเทีย่ วมาใช้ประโยชน์ ทีด่ นิ ทีพ่ พิ าทมีสภาพเป็ นบ่อพุน้ํ าร้อนทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ
มีราษฎรในพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จากนัน้ ได้มกี ารพัฒนาจนกลายเป็ น
สถานทีท่ ่องเที่ยว มีนักท่องเทีย่ วมาใช้ประโยชน์ และพักผ่อนหย่อนใจ จึงถือได้ว่าที่ดนิ ทีพ่ พิ าท
มีสภาพธรรมชาติเป็นทีน่ ่ าสนใจ และมีความจําเป็ นต้องให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้
ให้เป็ นประโยชน์ แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน อีกทัง้ เป็ นที่ดนิ ที่มไิ ด้อยู่ในกรรมสิทธิ ์
หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึง่ มิใช่ทบวงการเมือง ที่ดนิ ที่พพิ าทจึงอยู่ใน
หลักเกณฑ์ทร่ี ฐั มีอํานาจกําหนดเป็ นอุทยานแห่งชาติได้ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตอิ ุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ดังนัน้ การที่ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สามใช้ดุลพินิจในการกําหนดให้ทด่ี นิ ทีพ่ พิ าท
ซึง่ มีสภาพเป็ นบ่อพุน้ํ าร้อนอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติตามแผนทีแ่ นบท้ายพระราชกฤษฎีกา
ั ่ ายแม่น้ําภาชี ปา่ กงเกวียน และป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน ในท้องที่
กําหนดบริเวณทีด่ นิ ปา่ ฝงซ้
ตําบลอ่างหิน ตําบลทุ่งหลวง ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ และตําบลหนองพันจันทร์ ตําบลบ้านคา
ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุร ี ให้เป็ นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงชอบด้วยกฎหมาย
และถึงแม้หน่ วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้องยังไม่สามารถหาข้อยุตเิ กี่ยวกับสถานะของทีด่ นิ ทีพ่ พิ าทว่า
เป็ นที่ดนิ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเป็ นที่ดนิ ในเขตปฏิรูปที่ดนิ ก็ตาม แต่เมื่อได้วนิ ิจฉัยแล้วว่า
ทีด่ นิ ทีพ่ พิ าทซึง่ มีสภาพเป็ นบ่อพุน้ํ าร้อนมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบุคคลใดซึง่ มิใช่ทบวงการเมือง ทีด่ นิ ทีพ่ พิ าทจึงยังคงมีสถานะเป็ นทีด่ นิ ของรัฐ เมื่อผูถ้ ูกฟ้องคดี
ทัง้ สามเห็นว่ าที่ด ินที่พ ิพาทมีสภาพธรรมชาติเ ป็ นที่น่าสนใจ และมีค วามจําเป็ นต้อ งให้ค งอยู่
ในสภาพธรรมชาติเ ดิมเพื่อ สงวนไว้ให้เป็ นประโยชน์ แก่ ก ารศึก ษาและรื่นรมย์ของประชาชน
ตามหลัก เกณฑ์ท่บี ญ
ั ญัติไ ว้ใ นมาตรา ๖ แห่ ง พระราชบัญ ญัติอุ ทยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สามย่อมมีอํานาจกําหนดให้ทด่ี นิ ทีพ่ พิ าทอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติได้ ประกอบกับ
ผู้แ ทน ส.ป.ก. ได้ช้ีแ จงในที่ประชุ มการแก้ ไ ขปญั หาข้อ ขัด แย้ง ในการจัดการพื้นที่ป่ าโซน E
จังหวัดราชบุ ร ี ซึ่งจัดโดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๐ ว่ า
การได้มาซึง่ เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการปฏิรปู ทีด่ นิ กําหนด หากทีด่ นิ ทีร่ าษฎรมาขอเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑
เป็ นที่ดนิ ที่เป็ นบ่อพุน้ํ าร้อน ส.ป.ก. ก็ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิให้ได้และต้องกันคืนกรมป่าไม้
ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมป่าไม้และ ส.ป.ก. ว่าด้วยแนวทางการปฏิบตั ใิ นการกันพื้นที่

๖

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๑

83

ป่าสงวนแห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๘ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น
ของ ส.ป.ก. ราชบุร ี ในการประชุมคณะกรรมการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดราชบุร ี (คปจ.ราชบุร)ี เมื่อวันที่
๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ว่า พื้นที่บริเวณบ่อพุน้ํ าร้อนซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างสิทธิครอบครอง มิใช่พ้นื ที่
เกษตรกรรม ส.ป.ก. ไม่สามารถนํ าทีด่ นิ มาดําเนินการปฏิรปู ทีด่ นิ ได้ ดังนัน้ ไม่ว่าทีด่ นิ ทีพ่ พิ าท
จะอยูใ่ นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ หรืออยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติทด่ี นิ ทีพ่ พิ าทก็ยงั คงเป็ นทีด่ นิ ของรัฐ ซึง่ รัฐ
มีอํานาจกําหนดให้เป็ นอุทยานแห่งชาติได้
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ ฟส. ๕/๒๕๖๐)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
เมื่ อการแสดงเจตนาซื้ อขายที่ ดิ น ผู้ซื้อผู้ขายมีเจตนาที่ แท้ จริ งที่ จะซื้ อขาย
ที่ดินแปลงที่มีหลักฐานสําหรับที่ ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๒๙/๓๒๓ และผู้ขายก็ได้สละและส่งมอบ
การครอบครองที่ ดินให้ แก่ผ้ซู ื้อ โดยผู้ซื้อได้เข้าครอบครองทําประโยชน์ ปลูกบ้านอยู่อาศัย
ผู้ซื้ อ จึ ง ได้ ไ ปซึ่ ง สิ ท ธิ ก ารครอบครองในที่ ดิ น แปลงดัง กล่ า วโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
ตามมาตรา ๑๓๖๗ และมาตรา ๑๓๗๗ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ถึงแม้ว่า
การขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติ กรรมโอนขายที่ ดินดังกล่าว ผู้รบั มอบอํานาจจากผู้ขาย
จะได้ นําที่ ดินแปลงอื่ น (น.ส. ๓ เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓) ไปยื่นคําขอจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติ กรรม
โอนขายต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ แ ละพนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นให้ แ ก่ ผ้ ูข อ
ตามความประสงค์กต็ าม ก็เป็ นเพียงการสําคัญผิดในข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเอกสารหนังสือ
แสดงสิ ทธิ ในที่ดิน มิ ใช่เรื่องสําคัญผิดในแปลงที่ ดินซึ่ งเป็ นทรัพย์สินที่ เป็ นวัตถุแห่ งนิ ติกรรม
อันจะถือเป็ นการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิ ดในสิ่ งซึ่งเป็ นสาระสําคัญแห่ งนิ ติกรรมที่ จะทําให้
การแสดงเจตนาซื้ อขายเป็ นโมฆะตามมาตรา ๑๕๖ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ดังนัน้ การที่ พนักงานเจ้าหน้ าที่ ออกโฉนดที่ ดินให้ กบั ผู้ซื้อที่ ได้ เข้าครอบครองทําประโยชน์
ในที่ ดินดังกล่าวและที่ ดินไม่มีลกั ษณะต้องห้ ามมิ ให้ ออกโฉนดที่ ดิน การออกโฉนดที่ ดิน
จึ ง เป็ นไปโดยผิ ด พลาดคลาดเคลื่ อ นเกี่ ย วกับ เอกสารหนั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ นที่ ใ ช้
เป็ นหลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ ดิ น มิ ได้ มี สาเหตุ จากปั ญหาการครอบครอง
ทํ า ประโยชน์ ใ นที่ ดิ น เหตุ แ ต่ เ พี ย งความสํ า คัญ ผิ ด ในข้ อ เท็ จ จริ ง จึ ง หาอาจทํ า ให้
การออกโฉนดที่ ดินไม่ชอบด้ วยกฎหมาย อธิ บดี กรมที่ ดินจึงชอบที่ จะใช้ ดุลพิ นิจสังแก้
่ ไข
รายการจดทะเบียนสิ ทธิ และนิ ติ กรรรมทัง้ ฉบับสํานั กงานที่ ดินและฉบับผู้ถือ รวมทัง้ แก้ไข
เอกสารที่ ได้ จดแจ้ งรายการจดทะเบียนอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนเอกสารอื่ นที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ให้เป็ นไปตามข้อเท็จจริงที่ถกู ต้องต่อไป
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้จดั การมรดกของนาย ส. ตามคําสังศาลและ
่
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ได้จดทะเบียนลงชื่อผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้จดั การมรดกในโฉนดที่ดนิ
เลขที่ ๒๐๕๑๐ เนื้อที่ ๑ งาน ๕ ตารางวา จากนัน้ รองอธิบดีกรมที่ดนิ ผู้ได้รบั มอบหมายจาก
ผู้ถูก ฟ้องคดี (อธิบดีกรมที่ด ิน) ได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ เพิกถอนโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๐๕๑๐ เนื่องจากโฉนดทีด่ นิ แปลงดังกล่าวได้ออกให้แก่นาย ส. เมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๕
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โดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓ ซึ่งเป็ นการออกไม่ตรงตําแหน่ งตามหลักฐานเดิม
และออกทับที่ด ิน แปลงอื่น ที่ม ี น.ส. ๓ เลขที่ ๘๒๙/๓๒๓ ผู้ฟ้ องคดีจงึ อุ ทธรณ์ คําสังดั
่ งกล่ าว
ต่อผูถ้ ูกฟ้องคดี ซึง่ ต่อมารองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้พจิ ารณาแล้วมีคําวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า คําสังลงวั
่ นที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทีเ่ พิกถอนโฉนดทีด่ นิ ไม่ถูกต้องตามมาตรา ๖๑
แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังให้
่ กรมทีด่ นิ ยกเว้นค่าธรรมเนียม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมทีไ่ ด้มาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๖๗ และค่าใช้จา่ ยในการรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ ครัง้ ใหม่แก่ผฟู้ ้ องคดี
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคําสังสํ
่ านักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้ อเท็ จจริงปรากฏตามผลการสอบสวน
เพื่อพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดนิ ของคณะกรรมการสอบสวนตามคําสังอธิ
่ บดีกรมทีด่ นิ ลงวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรือ่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดนิ ว่าทีด่ นิ พิพาทแปลงที่นาย ส. ครอบครองทําประโยชน์ ปลูกบ้านอยู่อาศัยเป็ นที่ดนิ แปลงย่อย
ซึง่ แบ่งแยกมาจากทีด่ นิ ตามหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๓๒๓ เนื้อทีป่ ระมาณ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา
ออกในนามนาย น. และนาง ค. เมื่อ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ และในวันเดียวกันนาย น.
และนาง ค. ได้จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมโอนขายทีด่ นิ แปลงดังกล่าวให้แก่นาง บ. ต่อมา นาง บ.
ได้ย่นื คําขอรังวัดแบ่งแยกที่ดนิ ในนามเดิมโดยออกเป็ น น.ส. ๓ เลขที่ ๘๐๗/๓๒๓ รวม ๓๕ แปลง
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๐๔ จากนัน้ นาง บ. ได้ตกลงขายและส่งมอบการครอบครองที่ดนิ
แปลงซึ่งมีหลักฐานสําหรับที่ดนิ เป็ น น.ส. ๓ เลขที่ ๘๒๙/๓๒๓ เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา
ให้แก่นาย ส. แต่ในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมโอนขายทีด่ นิ ดังกล่าวนัน้ นาง บ.
(ผูข้ าย) และนาย ส. (ผูซ้ อ้ื ) ได้มอบอํานาจให้นาย ญ. เป็ นผูด้ ําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิ ติก รรมโอนขายที่ด ินแทน โดยนาย ญ. ได้นํา น.ส. ๓ เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓ เนื้ อที่ประมาณ
๙๕ ตารางวา ซึ่งเป็ นหลักฐานสําหรับที่ดนิ แปลงอื่นไปยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรรม
โอนขายที่ดนิ ให้แก่นาย ส. และพนักงานเจ้าหน้ าที่ได้ทําการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมโอนขาย
ที่ด ินในหลัก ฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓ ทัง้ ฉบับ สํา นั ก งานที่ด ินและฉบับผู้ถือ เมื่อ วัน ที่
๑ ตุ ล าคม ๒๕๑๔ และได้ม อบ น.ส. ๓ เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓ ฉบับ ผู้ถือ ให้แ ก่ น าย ส. ยึด ถือ ไว้
ในความครอบครอง เห็นว่า ในการแสดงเจตนาทําสัญญาซือ้ ขายทีด่ นิ แปลงดังกล่าวระหว่างนาง บ.
(ผู้ขาย) กับนาย ส. (ผู้ซ้อื ) บุคคลทัง้ สองมีเจตนาที่แท้จริงที่จะซื้อขายที่ดนิ แปลงซึ่งมีหลักฐาน
สําหรับที่ดนิ เป็ น น.ส. ๓ เลขที่ ๘๒๙/๓๒๓ และนาง บ. ก็ได้สละและส่งมอบการครอบครองที่ดนิ
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แปลงดังกล่าวให้แก่ นาย ส. และนาย ส. ได้เข้าครอบครองทําประโยชน์ แล้วโดยปลูกบ้านอยู่อาศัย
นาย ส. จึงได้ไปซึง่ สิทธิการครอบครองในทีด่ นิ แปลงดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓๖๗
และมาตรา ๑๓๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ในการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมโอนขายทีด่ นิ พิพาทดังกล่าว นาย ญ. ผูร้ บั มอบอํานาจของบุคคลทัง้ สองจะได้นํา น.ส. ๓
เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓ ซึง่ เป็ นหลักฐานสําหรับทีด่ นิ แปลงอื่นไปยืน่ คําขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
โอนขายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้จดทะเบียนให้แก่ผขู้ อตามความประสงค์
ก็ตาม ก็เป็ นเพียงความสําคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ เท่านัน้
มิใช่เป็ นเรื่องความสําคัญผิดในแปลงที่ดนิ ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นวัตถุแห่งนิตกิ รรม อันจะถือได้ว่า
เป็ นการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิง่ ซึง่ เป็ นสาระสําคัญแห่งนิตกิ รรมทีจ่ ะทําให้การแสดงเจตนา
ซือ้ ขายทีด่ นิ พิพาทเป็ นโมฆะเสียเปล่ามาตัง้ แต่ต้นแต่อย่างใดไม่ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๑๕๖ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ประกอบกับในการดํ า เนิ น การจดทะเบีย นสิท ธิแ ละนิ ติก รรมของ
พนัก งานเจ้า หน้ าที่ไ ม่ ปรากฏข้อ เท็จ จริง ในสํ านวนคดีว่ า คู่ กรณีม ีความบกพร่ องในเรื่องสิทธิ
และความสามารถ รวมตลอดถึงความไม่สมบูรณ์ของนิตกิ รรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และการขอจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมนัน้ จะเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย การจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมโอนขายทีด่ นิ พิพาทจึงชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๔
แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ประกอบข้อ ๑ และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึง่ เป็ นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
อยู่ในขณะนัน้ เมื่อการแสดงเจตนาทํานิตกิ รรมสัญญาซื้อขายที่ดนิ พิพาทระหว่างนาง บ. (ผู้ขาย)
กับนาย ส. (ผู้ซ้อื ) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๔ เป็ นการทํานิตกิ รรมที่สมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย
การจะผลัก ภาระให้ผู้ฟ้ อ งคดีเ ป็ นผู้ย่นื คําขอจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมตามราคาประเมินทุนทรัพย์ทด่ี นิ ในอัตราร้อยละ ๒ ตามข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึง่ เป็ นกฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่ในปจั จุบนั และยังให้มผี ลตามกฎหมายว่า ที่ดนิ ทีผ่ ู้ฟ้องคดีได้มา
โดยการครอบครองเป็ นเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร และอาจอยู่ในข่าย
ที่ผู้ฟ้ อ งคดีจะต้องนํ ามาคํานวณภาษีเ งินได้บุค คลธรรมดา ทัง้ ที่เ มื่อ ครัง้ การจดทะเบียนสิทธิ
และนิ ติกรรมโอนขายที่ด ินพิพาทในวันที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๑๔ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ได้เรียกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนขายที่ดนิ ตามกฎหมายจากนาง บ. และนาย ส. ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญา
ไปแล้ว จึงย่อมไม่เป็ นธรรมแก่ ผู้ฟ้องคดี ซึ่งในกรณีเช่นนี้อธิบดีกรมที่ดนิ หรือรองอธิบดีกรมที่ดนิ
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ซึ่ง อธิบดีก รมที่ด ินมอบหมายในฐานะผู้มอี ํ านาจหน้ าที่ส งเพิ
ั ่ ก ถอนหรือ แก้ไขตามบทบัญ ญัติ
มาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวล
กฎหมายทีด่ นิ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ เป็ นกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้ ชอบทีจ่ ะใช้ดุลพินิจ
ตามอํานาจหน้าทีท่ ่กี ฎหมายกําหนด โดยสังให้
่ แก้ไขรายการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมที่เป็ น
มูล เหตุ ใ ห้เ กิดข้อ พิพาทใน น.ส. ๓ เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓ และ น.ส. ๓ เลขที่ ๘๒๙/๓๒๓ ทัง้ ฉบับ
สํานักงานที่ดนิ และฉบับผู้ถือ รวมทัง้ แก้ไขเอกสารที่ได้จดแจ้งรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จดั ทําขึน้ เมื่อครัง้ ที่ได้มกี ารจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรม
โอนขายที่ดนิ พิพาทในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๔ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และมิให้
ผูฟ้ ้ องคดีต้องรับภาระในเรื่องค่าธรรมเนียม ตลอดจนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อันสืบเนื่องมาจาก
การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๗
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และแนวทางปฏิบตั ทิ ผ่ี ถู้ ูกฟ้องคดีกําหนด
กรณีมปี ระเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่ อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มคี ําสังลงวั
่ นที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ ให้เพิกถอนโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๐๕๑๐ ซึง่ มีช่อื ผูฟ้ ้ องคดี ในฐานะผูจ้ ดั การมรดก
ของนาย ส. (ผูต้ าย) เป็ นผู้ถอื กรรมสิทธิ ์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมด เป็ นการใช้
ดุ ลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่ า นาย ส. ได้นํ า น.ส. ๓ เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓ ที่ตน
ได้ยดึ ถือไว้โดยเข้าใจว่ า เป็ นหลักฐานสําหรับที่ด ินแปลงพิพาทที่ครอบครองและทําประโยชน์
ปลูก บ้านอยู่อ าศัย ใช้เป็ นหลัก ฐานประกอบการยื่นคําขอออกโฉนดที่ด ินเป็ นการเฉพาะราย
ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู้ อี ํานาจหน้ าทีใ่ นขณะนัน้
ได้ทําการรังวัดทําแผนที่ พิสูจน์ สอบสวนการทําประโยชน์ ท่ดี นิ แล้วปรากฏว่า นาย ส. เป็ นผู้ม ี
สิทธิครอบครองในที่ด ินพิพาทที่นํารัง วัด และที่ดนิ ไม่มลี กั ษณะต้อ งห้ามมิใ ห้อ อกโฉนดที่ด ิน
รวมทัง้ ไม่มผี ู้ใดโต้แย้งคัดค้านการออกโฉนดที่ดนิ ดังกล่าว ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ด ิน ประกอบข้ อ ๘ ข้ อ ๙ และข้ อ ๑๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งเป็ นกฎหมาย
ทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ และพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้ออกโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๐๕๑๐ เนื้อที่ ๑ งาน
๕ ตารางวา ให้ แ ก่ น าย ส. เมื่อ วัน ที่ ๑๕ สิง หาคม ๒๕๑๕ แม้ น าย ส. จะได้ ใ ช้ น.ส. ๓
เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓ เป็ น หลัก ฐานในการยื่น คํ า ขอออกโฉนดที่ด ิน ก็ ต าม แต่ โ ดยข้อ เท็จ จริง
ปรากฏตามหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๐๕๑๐ (ใบไต่ สวน (น.ส. ๕))
ว่า พนักงานเจ้าหน้ าที่ได้ทําการรังวัดทําแผนที่ พิสูจน์ สอบสวนการทําประโยชน์ ใ นที่ด ินแล้ว
ปรากฏว่า นาย ส. เป็ นผูค้ รอบครองทีด่ นิ ทีน่ ํ ารังวัดโดยซือ้ มาจากนาง บ. ทําประโยชน์ปลูกบ้าน

๔
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อยู่อาศัยเต็มทัง้ แปลง และกํ านันในฐานะผู้ปกครองท้องที่ รับรองว่าที่ดนิ ที่นํารัง วัด มิไ ด้เ ป็ น
ทีห่ ลวงหวงห้ามหรือทีส่ าธารณประโยชน์ และไม่ได้ทบั ทีด่ นิ ของบุคคลอื่น จึงรับฟงั ได้ว่า นาย ส.
เป็ นบุคคลซึง่ พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจออกโฉนดทีด่ นิ ให้ได้ และทีด่ นิ ทีน่ ํ ารังวัดไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
มิให้ออกโฉนดที่ดนิ โดยในการพิจารณาดําเนินการออกโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๐๕๑๐ นาย ส. และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สําคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ที่ใช้เป็ น
หลักฐานประกอบการออกโฉนดที่ดนิ ว่า น.ส. ๓ เลขที่ ๘๑๖/๓๒๓ เป็ นหลักฐานสําหรับที่ดนิ
แปลงทีน่ าย ส. ครอบครองทําประโยชน์ และได้นําทําการรังวัดเพื่อออกโฉนดทีด่ นิ การดําเนินการ
ออกโฉนดทีด่ นิ ดังกล่าว จึงเป็ นไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเอกสารหนังสือแสดงสิทธิ
ในทีด่ นิ ทีใ่ ช้เป็ นหลักฐานในการออกโฉนดทีด่ นิ โดยมิได้มสี าเหตุมาจากปญั หาเกี่ยวกับการครอบครอง
ทําประโยชน์ในทีด่ นิ ของนาย ส. แต่ประการใด ซึง่ เหตุแต่เพียงความสําคัญผิดในข้อเท็จจริงดังกล่าว
หาอาจถึงกับทําให้การออกโฉนดทีด่ นิ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็ นอํานาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย
ของอธิบดีกรมที่ดนิ หรือรองอธิบดีกรมที่ดนิ ซึ่งอธิบดีกรมที่ดนิ มอบหมาย ชอบที่จะดําเนินการ
สังให้
่ มกี ารแก้ไขเอกสารหลักฐานเรื่องราวการออกโฉนดที่ดนิ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องตามข้อเท็จจริง
โดยมิตอ้ งสังให้
่ เพิกถอนโฉนดทีด่ นิ และเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องแต่อย่างใด ทัง้ นี้ ตามบทบัญญัติ
มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการตัง้ คณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มสี ่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้าน
และการพิจารณาเพิก ถอนหรือ แก้ไ ขการออกโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์
การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพ ย์ โดยคลาดเคลื่อนหรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็ นกฎหมาย
ทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นขณะทีม่ คี าํ สังเพิ
่ กถอน
ดังนัน้ การทีร่ องอธิบดีกรมทีด่ นิ ผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากผูถ้ ูกฟ้องคดีพจิ ารณาแล้ว
เห็นว่า โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๐๕๑๐ ซึง่ ปจั จุบนั มีช่อื ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ ในฐานะผูจ้ ดั การมรดก
ของนาย ส. (ผูต้ าย) ตามคําสังศาลจั
่
งหวัดเป็นโฉนดทีด่ นิ ทีอ่ อกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
ออกไม่ตรงตําแหน่ งตามหลักฐานเดิม และออกทับที่ดนิ แปลงอื่นซึ่งมีหลักฐานเป็ นหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การเพิกถอน
โฉนดที่ดนิ ให้เพิกถอนโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๐๕๑๐ ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
จึงเป็ นการออกคําสังทางปกครองที
่
อ่ าศัยข้อเท็จจริงและข้อสนับสนุ นในการใช้ดุลพินิจทีไ่ ม่เหมาะสม
กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ และเป็ นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนรวมทัง้ ผู้ฟ้องคดีเกินสมควร
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อันเป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายตามบทบัญญัตมิ าตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายทีด่ นิ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
พิพากษาให้เพิกถอนคําสังลงวั
่ นที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ เฉพาะในส่วนที่มคี ําสัง่
ให้เพิกถอนโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๐๕๑๐ ซึง่ มีผฟู้ ้ องคดี ในฐานะผูจ้ ดั การมรดกของนาย ส. (ผูต้ าย)
เป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ และเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้มผี ลย้อนหลังไปตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกคําสัง่
เพิกถอนโฉนดทีด่ นิ ดังกล่าว และมีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธกี ารดําเนินการให้เป็ นไปตาม
คําพิพากษาว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีสมควรทีจ่ ะแก้ไขรายการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมให้ปรากฏชื่อ
นาย ส. เป็ นผู้ถอื สิทธิครอบครองในหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ข.) เลขที่ ๘๒๙/๓๒๓
ฉบับที่ได้จ ดั ทํ าขึ้นใหม่ตามมาตรา ๖๔ แห่ งประมวลกฎหมายที่ด ิน ตลอดจนแก้ไขข้อ เท็จจริง
ในเอกสารหลักฐานเรือ่ งราวการออกโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๒๐๕๑๐ ให้ถูกต้องตรงกันด้วย
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุที ่ อ. ๑๓๙๒/๒๕๖๐)

๖
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
การที่พนักงานเจ้าหน้ าที่ได้ออกหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนด
ที่ ดิน (ใบไต่ สวน) ที่ สภาพที่ ดินไม่ได้งอกมาจากที่ ดินที่ มีโฉนด แต่ เป็ นที่ แม่นํ้าหรือเป็ นที่
ที่ แม่ นํ้าเคยไหลผ่านอันมีลกั ษณะเป็ นที่ ช ายตลิ่ ง ซึ่ ง เป็ นสาธารณสมบัติ ข องแผ่นดิ น
สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แม้ต่อมาจะกลายสภาพเป็ นที่ตื้นเขิ นริมตลิ่ งแม่นํ้า ซึ่ งอาจเกิ ดจาก
กระแสนํ้าเปลี่ยนทิ ศทําให้ท้องนํ้าเดิ มตื้นเขิ นขึ้นจนทําให้ สภาพที่ ดินพ้นจากสภาพที่ ชายตลิ่ ง
และมีการเข้ าไปทําประโยชน์ ตลอดแนวแล้ วก็ตาม แต่ ส ถานะทางกฎหมายของที่ ดิ น
บริ เ วณดัง กล่ า วก็ย งั คงเป็ นที่ ส าธารณสมบัติ ข องแผ่น ดิ น สํา หรับ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกัน
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) และมาตรา ๑๓๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ จึงถือได้ว่า
เป็ นที่ ดิ น ที่ มี ล กั ษณะต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ อ อกโฉนดที่ ดิ นตามข้ อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ ประมวลกฎหมายที่ ดิ น
พ.ศ. ๒๔๙๗ และไม่อาจยกอายุความเพื่อการใช้ สิทธิ เรียกร้องในการที่ จะให้ ได้สิทธิ ใด ๆ
ขึ้ น เป็ นข้ อ ต่ อ สู้ ก บั แผ่ น ดิ น ในเรื่ อ งทรัพ ย์สิ น อัน เป็ นสาธารณสมบัติ ข องแผ่ น ดิ น ได้
ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เจ้าพนักงานที่ ดินจึงมีอาํ นาจ
ยกเลิ กใบไต่สวนและไม่จาํ เป็ นต้องออกโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินอีกต่ อไป
ผู้ฟ้ องคดีฟ้ องว่ า ผู้ฟ้ องคดีค รอบครองทํ า ประโยชน์ ใ นที่ด ิน พิพ าท ตัง้ อยู่ ท่ี
บ้านห้วยเกีย๋ ง หมูท่ ่ี ๘ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มานานกว่า ๒๐ ปี เนื้อที่ ๕ ไร่
๓ งาน ๙๗ ตารางวา โดยไม่มหี ลักฐานสําหรับที่ดนิ และไม่มผี ู้ใดคัดค้าน ต่อมา ผูฟ้ ้ องคดีได้นํา
พนักงานเจ้าหน้าทีท่ าํ การเดินสํารวจรังวัดทีด่ นิ แปลงดังกล่าวเพื่อออกโฉนดทีด่ นิ ตามโครงการเร่งรัด
การออกโฉนดทีด่ นิ ให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พนักงานเจ้าหน้ าที่
ได้ออกหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดนิ (ใบไต่สวน) ให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ต่อมา
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด... สาขา) มีคําสังลงวั
่ นที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ยกเลิก
ใบไต่สวน โดยอ้างว่าทีด่ นิ ไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ทจ่ี ะออกโฉนดทีด่ นิ ได้ ถือว่ามีเหตุขดั ข้องทีไ่ ม่อาจแก้ไข
ให้ออกโฉนดทีด่ นิ ได้ ผูฟ้ ้ องคดีอุทธรณ์ แต่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ (เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด) มีคําวินิจฉัย
ให้ยกอุทธรณ์ ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าตนครอบครองและทําประโยชน์ในทีด่ นิ ต่อเนื่องมาจากบรรพบุรุษ
การออกใบไต่สวนย่อมแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้มสี ทิ ธิในที่ดนิ พิพาทโดยถูกต้อง จึงนําคดีมาฟ้อง
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ขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสังเพิ
่ กถอนคําสังที
่ ใ่ ห้ยกเลิกใบไต่สวนและเพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์
รวมทัง้ ให้ดาํ เนินการออกโฉนดทีด่ นิ แก่ผฟู้ ้ องคดีตามจํานวนเนื้อทีท่ ป่ี รากฏในใบไต่สวน
ศาลปกครองสู ง สุด วิ นิ จฉั ย ว่ า การออกโฉนดที่ด ินโดยวิธ ีก ารเดิน สํา รวจ
มีห ลัก เกณฑ์ ใ นการพิจ ารณา ๒ ประการ ประการที่ห นึ่ ง ผู้ ข อออกโฉนดที่ด ิน เป็ น บุ ค คล
ซึง่ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดทีด่ นิ ให้ได้หรือไม่ ประการทีส่ อง ที่ดนิ ที่ขอออกโฉนดทีด่ นิ
มีล ัก ษณะต้ อ งห้า มมิใ ห้อ อกโฉนดที่ด ิน หรือ ไม่ เมื่อ พิจ ารณาจากระวางรูป ถ่ า ยทางอากาศ
หมายเลข ๕๐๔๙ IV แผ่นที่ ๑๔๙ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ซึง่ ถ่ายเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗
และระวางรูปถ่ายทางอากาศ หมายเลข ๕๐๔๙ IV แผ่นที่ ๑๔๙ ซึง่ ถ่ายเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐
เพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) รวมทัง้ แผนทีภ่ ูมปิ ระเทศปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ในขณะนัน้ บริเวณทีด่ นิ ริมแม่น้ําโขง บ้านห้วยเกีย๋ ง หมูท่ ่ี ๘ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ซึง่ เป็ นบริเวณทีผ่ ฟู้ ้ องคดีรวมทัง้ ผูน้ ํ าเดินสํารวจรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ รายอื่น ๆ
อ้างการครอบครองและทําประโยชน์ มีสภาพขาวโพลน ลักษณะเป็ นชายหาดหรือหาดทราย
เป็ นสันดอนทรายครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ป็ นบริเวณกว้าง ไม่มรี ่องรอยการทําประโยชน์ และสอดคล้องกับ
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการซึ่ง แต่งตัง้ ตามคําสังอํ
่ าเภอเชียงแสน ลงวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็ นประธาน
กรรมการและกรรมการ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมันคง
่ เป็ นกรรมการ ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเจ้าท่า
ภูมภิ าคที่ ๑ สาขาเชียงราย เป็ นกรรมการ หัว หน้ าศูนย์สํารวจอุ ทกวิทยาที่ ๑๒ (เชียงแสน)
เป็ นกรรมการ ปลัดเทศบาลตําบลเวียง เป็ นกรรมการและเลขานุ การ หัวหน้ าฝ่ายอํานวยการ
สํ า นั ก งานที่ด ิน จัง หวัด เชีย งราย สาขาเชีย งแสน เป็ น กรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร และ
ปลัดอําเภอศูนย์อํานวยความเป็ นธรรม เป็ นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุ การ ที่มคี วามเห็นว่ า
บริเวณพืน้ ทีพ่ พิ าทมีสภาพขาวโพลนยาวตลอดแนว ลักษณะเป็ นชายหาดหรือหาดทราย ไม่มสี ภาพ
การทําประโยชน์ มาก่ อน น่ าจะเป็ นที่ชายตลิง่ ซึ่งต่ อมาสภาพพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็ น
ทีต่ น้ื เขินริมตลิง่ แม่น้ําโขง และมีราษฎรเข้าไปทําประโยชน์ตลอดแนว พืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ จึงพ้นจาก
สภาพที่ช ายตลิ่ง ปรากฏตามระวางแผนที่รูป ถ่ า ยทางอากาศ หมายเลข ๕๐๔๙ IV ๑๔๔๔
มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ซึ่งถ่ายเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ตามผลการตรวจสอบ
สภาพพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดนิ ที่ขอออกโฉนดที่ดนิ ในที่งอกริมตลิง่ แม่น้ํ าโขง
กรณีบริษัท ม. ผู้มชี ่อื ถือกรรมสิทธิ ์ในโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๕๖๔๓ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ได้ยน่ ื คําขอออกโฉนดทีด่ นิ (ทีง่ อก) ฉบับลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๒ ต่อผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ อันเป็ นการขอออกโฉนดทีด่ นิ ในทีง่ อกริมตลิง่ ของทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๕๖๔๓ ซึ่งตัง้ อยู่
4 2
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บริเวณด้านทิศเหนือ ของที่ดนิ ผู้ฟ้องคดี โดยในที่ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวเมื่อวันที่
๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ กํานันตําบลเวียงได้ชแ้ี จงว่า ทีด่ นิ บริเวณพิพาทเป็ นทีด่ นิ ทีม่ ที รายทับถมกัน
มานานหลายปี แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่งอกได้ส่งเรื่องให้กรมทรัพยากรธรณี
ตรวจสอบชัน้ ดิน ผลปรากฏว่าสภาพชัน้ ดินของพื้นที่โฉนดที่ดนิ เดิมและพื้นที่ท่ขี อออกโฉนดที่ดนิ
ในที่งอกสามารถแบ่งชัน้ ดินจากการขุดหลุมทดลอง จํานวน ๘ หลุม ออกเป็ น ๒ ชัน้ คือ ดินชัน้ ล่าง
เป็ นดินเหนียวปนทรายแป้งถึงทรายละเอียด สีน้ําตาล ซึง่ เป็ นชัน้ ดินเดิมทีเ่ กิดจากตะกอนทีแ่ ม่น้ํ าโขง
พัดพามาสะสมตัวตามธรรมชาติ และดินชัน้ บน เป็ นดินเหนียวปนลูกรัง สีน้ํ าตาลแดง ได้นํามา
ถมปรับทีด่ นิ ให้อยูใ่ นระดับเดียวกันหรือใกล้เคียง ความหนาของดินชัน้ บน ๑.๕๐ ถึง ๔.๐๐ เมตร
บริเวณทีต่ ่ ําสุดของชัน้ ดินเดิมทีม่ กี ารสะสมของตะกอนตามธรรมชาติ (หลุม ๗) อยู่สูงกว่าระดับ
แม่น้ํ าโขง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๒ ประมาณ ๒.๕๐ เมตร ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏ
ตามหนัง สือ รับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ซึ่ง ออกเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ และได้ใช้เป็ น
หลักฐานในการออกโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๕๖๔๓ เลขทีด่ นิ ๑ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๙๗๗๓ เลขทีด่ นิ ๔๐
และโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๑๙๗๗๔ เลขทีด่ นิ ๔๑ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ว่า
ด้านทิศตะวันออกของที่ดนิ ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ระบุจดแม่น้ํ าโขง ซึง่ เป็ นบริเวณ
เดีย วกัน กับที่ด ิน ของผู้ฟ้ อ งคดี ขณะเดียวกัน ผู้ฟ้ อ งคดีก็ไ ด้ยอมรับ ว่า ผู้ฟ้ อ งคดีค รอบครอง
ทําประโยชน์ในทีด่ นิ พิพาทมาประมาณ ๒๒ ปี ต่อเนื่องจากเจ้าของทีด่ นิ เดิมหลังจากทีท่ ด่ี นิ นัน้
ได้ตน้ื เขินนํ้าท่วมไม่ถงึ แล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงมีเหตุอนั ควรและเพียงพอทีจ่ ะรับฟงั ได้ว่า
แต่ เดิมที่ดนิ พิพาทที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทําประโยชน์ และที่ดนิ บริเวณใกล้เคียง มีสภาพเป็ น
ั ่ น้ํ าโขง ซึ่งในฤดูน้ํ าตามปกติน้ํ าจะท่วมถึง
ส่วนหนึ่งของแม่น้ํ าโขงและหรือเป็ นที่ชายตลิง่ ริมฝงแม่
ต่อมา ทีด่ นิ บริเวณดังกล่าวซึง่ รวมถึงทีด่ นิ แปลงทีผ่ ฟู้ ้ องคดีครอบครองทําประโยชน์ดว้ ยได้ต้นื เขินขึน้
จนนํ้ าท่ ว มไม่ถึง โดยเกิด ขึ้นจากการสะสมตัว ของตะกอนตามธรรมชาติท่ีเ กิด จากการไหล
ของแม่น้ํ าโขง หรือเกิดการสะสมตัวของตะกอนทีแ่ ม่น้ํ าโขงพัดพามาบริเวณพืน้ ทีท่ ข่ี อออกโฉนดทีด่ นิ
จนเกิดสันดอนทรายผืนใหญ่ในแม่น้ําโขง และต่อมาเมือ่ ระดับนํ้าในแม่น้ํ าโขงลดลงหรือกระแสนํ้ า
เปลีย่ นทิศทางการไหลและเกิดการตืน้ เขิน ทําให้สนั ดอนทรายอันเกิดจากการตื้นเขินของตะกอน
ั ่ น้ํ าโขง ทําให้พน้ื ทีบ่ ริเวณดังกล่าวเปลีย่ นสภาพ
ตามธรรมชาตินนั ้ เชื่อมเข้ามาหาพืน้ ดินริมฝงแม่
การเป็ นที่ชายตลิง่ ซึ่งนํ้ าท่ วมถึงกลายเป็ นที่ด ินตื้นเขินริมตลิง่ แม่น้ํ าโขง มีล กั ษณะเป็ นที่ราบ
พื้นดินทอดยาวไปตามแนวริมตลิง่ แม่น้ํ าโขงครอบคลุมพื้นที่เป็ นบริเวณกว้าง และได้มรี าษฎร
เข้าไปครอบครองทําประโยชน์ พ้นื ที่บริเวณดัง กล่าวตลอดแนวริมตลิง่ แม่น้ํ าโขง ปรากฏตาม
ระวางแผนที่รปู ถ่ายทางอากาศ หมายเลข ๕๐๔๙ IV ๑๔๔๔ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ถ่ายเมื่อ
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ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสํารวจตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการ
ซึง่ แต่งตัง้ ตามคําสังอํ
่ าเภอเชียงแสน ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เกี่ยวกับระดับนํ้ าในแม่น้ํ าโขง
และระดับดินเดิมเฉลีย่ แปลงทีข่ อออกโฉนดทีด่ นิ ในรอบ ๑๐ ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ทีไ่ ด้ทําการตรวจสอบพบว่า ตําแหน่ งทีด่ นิ โซน C ซึ่งเป็ นพื้นทีบ่ ริเวณที่ดนิ ที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง
และโซน D โซน G เป็ นโซนทีน่ ้ํ าท่วมไม่ถงึ ในฤดูน้ํ าตามปกติ ถือว่าไม่ใช่แม่น้ํ าโขง ไม่ใช่ทช่ี ายตลิง่
กรณีจงึ ถือว่าบริเวณทีด่ นิ พิพาทซึง่ รวมถึงทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดี เดิมมีสภาพเป็ นท้องทางนํ้าในแม่น้ําโขง
ทีต่ น้ื เขินขึน้ จนเกิดเป็ นหาดทรายหรือสันดอนทรายในแม่น้ํ าตามธรรมชาติ อันมีสถานะเป็ นทรัพย์สนิ
ของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้มลี กั ษณะเป็ นการตื้นเขิน
ั ่ าทีด่ นิ ของแปลงโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๖๙๖๖ เลขทีด่ นิ ๓๑ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน
ออกไปจากฝงหน้
จังหวัดเชียงราย ซึง่ เดิมเป็ นส่วนหนึ่งของทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๕๖๔๓ และโฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๑๖๓๘๐
ตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านทิศเหนือถัดขึน้ ไปตามทีผ่ ฟู้ ้ องคดีกล่าวอ้าง ในอันทีจ่ ะถือได้ว่าทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดี
เป็ นที่งอกริมตลิ่ง และก่ อให้เกิดความชอบธรรมแก่ ผู้ฟ้ องคดีรวมถึงผู้ ท่ีเข้ายึดถือครอบครอง
ทําประโยชน์ ในที่ดนิ ที่ต้ืนเขินนัน้ โดยพลการ ที่จะสามารถยกขึ้นอ้างเอาเป็ นประโยชน์ แ ก่ ตนว่ า
เป็ นการได้มาซึ่งสิทธิในทีด่ นิ โดยผลของกฎหมายในที่งอกริมตลิง่ ตามบทบัญญัตมิ าตรา ๑๓๐๘
ประกอบกับมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อย่างใด เนื่องจาก
ที่ด ิน ที่ต้ืน เขิน ที่จ ะถือ ว่ า มีส ภาพเป็ น ที่ง อกริม ตลิ่ง และบุ ค คลอาจได้ม าซึ่ง สิท ธิใ นที่ง อกได้
ตามมาตรา ๑๓๐๘ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ จะต้อ งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ั ่ าที่ดนิ ริมตลิง่ ออกไปสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะ ซึ่งในฤดูน้ํ าตามปกติน้ํ าจะท่วมไม่ถงึ
โดยงอกจากฝงหน้
และมีลกั ษณะอันเป็ นส่วนควบติดกับทีด่ นิ ริมตลิง่ เจ้าของที่ดนิ ริมตลิง่ จึงจะเป็ นผูไ้ ด้สทิ ธิในทีด่ นิ
โดยชอบด้วยกฎหมายในที่งอกนัน้ ดังนัน้ เมื่อได้วนิ ิจฉัยแล้วว่า แต่ เดิมที่ดนิ พิพาทที่ผู้ฟ้องคดี
ครอบครองทําประโยชน์และที่ดนิ บริเวณใกล้เคียง มีสภาพเป็ นส่วนหนึ่งของแม่น้ํ าโขงและหรือ
ั ่ น้ํ าโขง ซึ่งในฤดูน้ํ าตามปกติน้ํ าจะท่วมถึง ต่อมา ที่ดนิ บริเวณดังกล่าว
เป็ นที่ชายตลิง่ ริมฝงแม่
ซึ่ง รวมถึง ที่ด ินแปลงที่ผู้ฟ้ อ งคดีค รอบครองทําประโยชน์ ด้ว ยได้ต้ืน เขิน ขึ้น จนนํ้ า ท่ว มไม่ถึง
อันเกิดจากตะกอนที่แม่น้ํ าโขงกัดเซาะพัดพามาสะสมตัวตามธรรมชาติ มีสภาพเป็ นสันดอนทราย
และกลายเป็ นที่ราบพื้นดินธรรมดาเป็ นแนวทอดยาวไปตามริมตลิง่ แม่น้ํ าโขง ครอบคลุมพื้นที่
เป็ นบริเวณกว้าง พื้นทีบ่ ริเวณแม่น้ํ าโขงในส่วนที่ต้นื เขินขึน้ ดังกล่าวย่อมพ้นจากสภาพการเป็ น
ทางนํ้าหรือทีช่ ายตลิง่ และเมือ่ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในสํานวนคดีว่า ทางราชการได้ตรากฎหมาย
ถอนสภาพทีด่ นิ นัน้ จากการเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๘
วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายทีด่ นิ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๓๔
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ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ หรือเป็ นกรณีทถ่ี อื ว่าทีด่ นิ นัน้ ได้ถูกถอนสภาพโดยผลของกฎหมายแล้ว
ทีด่ นิ นัน้ จึงยังคงมีสถานะทางกฎหมายเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ต่ อไปเช่ นเดิม แม้จะไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า หลังจากทีท่ ด่ี นิ ทีต่ ้นื เขินจนเป็ นทีร่ าบแล้วได้มปี ระชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ
เป็ นการใช้ร่วมกันก็ตาม และแม้ว่าผูฟ้ ้ องคดีจะครอบครองทําประโยชน์ ในที่ดนิ ตลอดมา แต่การที่
ที่ดนิ พิพาทมีสถานะเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินย่อมมีผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยกอายุความ
เพื่อการใช้สทิ ธิเรียกร้องในการที่จะให้ได้สทิ ธิใด ๆ ขึน้ เป็ นข้อต่อสูก้ บั แผ่นดินในเรื่องทรัพย์สนิ
อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินได้ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ดังนัน้ เมื่อทีด่ นิ แปลงทีผ่ ฟู้ ้ องคดีครอบครองทําประโยชน์และได้นําพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ําการสํารวจ
รังวัด ทําแผนที่เพื่อ ออกโฉนดที่ดนิ และกําหนดตําแหน่ ง ที่ดนิ เป็ นโฉนดที่ดนิ เลขที่ ๒๔๒๕๒
เลขทีด่ นิ ๕๒ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๙๗ ตารางวา มีสถานะ
ทางกฎหมายเป็ นทีส่ าธารณสมบัตขิ องแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ดนิ แปลงดังกล่าวจึงมีลกั ษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดนิ ตามข้อ ๑๔ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. ๒๔๙๗ การทีผ่ ูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในฐานะผูม้ อี ํานาจ
หน้ าที่ในการออกโฉนดที่ดนิ ตามมาตรา ๕๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ได้พจิ ารณาเห็นว่ า
การเดินสํารวจรังวัดทําแผนทีเ่ พื่อออกโฉนดทีด่ นิ รายของผูฟ้ ้ องคดี เป็ นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบวิธกี าร เนื่องจากที่ด ินมีลกั ษณะต้องห้ามมิใ ห้ออกโฉนดที่ดนิ และถือเป็ นกรณีท่ี
มีเหตุขดั ข้องซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ออกโฉนดทีด่ นิ แก่ผฟู้ ้ องคดีได้ และมีคําสังลงวั
่ นที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๕๘ ให้ยกเลิกหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดนิ (ใบไต่สวน) สําหรับที่ดนิ ของ
ผู้ฟ้ องคดี อัน มีผ ลเป็ นการปฏิเ สธการออกโฉนดที่ด ินให้แ ก่ ผู้ฟ้ องคดี จึง เป็ นการออกคํา สัง่
ทางปกครองทีป่ ระกอบด้วยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุ นในการใช้ดุลพินิจ
อันเป็ นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และคําวินิจฉัยอุ ทธรณ์ จงึ เป็ นคําสังทางปกครอง
่
ทีช่ อบด้วยกฎหมายเช่นกัน
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๘๕๙/๒๕๖๑)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
คําสังออกโฉนดที
่
่ดินเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่ งพระราชบัญญัติ
วิ ธี ปฏิ บ ตั ิ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ งอยู่ภายใต้ บ งั คับบทบัญญัติ มาตรา ๒๘
และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ เดี ย วกัน พนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ที่ มี
อํานาจหน้ าที่ สอบสวนเปรียบเที ยบเพื่อพิ สูจน์ สิทธิ ในที่ ดินและการครอบครองทําประโยชน์
ในที่ ดิ นพิ พาทจึ งต้ องตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับที่ ดิ นที่ มี ผ้ ยู ื่ นคําขอออกโฉนดที่ ดิ น
จากพยานหลักฐานทุ กอย่ างที่ เห็นว่ า จําเป็ นเพื่ อ พิ สูจ น์ ข้ อ เท็จจริ ง อัน เป็ นสาระสําคัญ
เพื่อให้ ได้ข้อเท็จจริ งเป็ นที่ ยุติเสี ยก่อนโดยไม่ต้องผูกพันอยู่กบั คําขอหรือพยานหลักฐาน
ของคู่กรณี ว่าผูข้ อออกโฉนดที่ดินได้ครอบครองทําประโยชน์ ในที่ดินพิ พาทด้วยเจตนายึดถือ
เพื่อตนเองและได้ มีการครอบครองและทําประโยชน์ ตามสมควรแก่สภาพที่ ดินในท้ องถิ่ น
ตลอดจนสภาพของกิ จ การที่ ไ ด้ ทํา ประโยชน์ แ ล้ ว หรื อ ไม่ เพื่ อ ให้ ก ารสัง่ การเป็ นไป
โดยชอบด้ วยกฎหมาย เมื่อการสอบสวนเปรียบเที ยบยังฟั งไม่เป็ นที่ ยุติ เนื่ องจากยังคง
โต้ แย้ ง ระหว่ างผู้ข อออกโฉนดที่ ดิ นกับผู้ค ดั ค้ านในเรื่ องการแย่ ง สิ ท ธิ การครอบครอง
ที่ ดินพิ พาท และแม้ผ้ขู อออกโฉนดที่ ดิ นจะเป็ นผู้มีสิ ทธิ ในที่ ดิ นตามหนั งสื อ น.ส. ๓ ก.
และได้ รบั ประโยชน์ จ ากข้ อ สัน นิ ษฐานตามมาตรา ๑๓๗๓ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ชย์ แต่ มิ ใ ช่ บ ทสัน นิ ษฐานเด็ด ขาด เจ้ า พนั ก งานที่ ดิ น จึ ง จํา เป็ นต้ อ งพิ สู จ น์
ข้อเท็จจริ งให้ เป็ นที่ ยุติเสียก่อน เมื่อไม่อาจพิ สูจน์ ได้โดยพิ จารณาแต่เพียงพยานเอกสาร
น.ส. ๓ ก. และพยานบุ ค คลที่ ยื น ยัน ว่ า ผู้ข อออกโฉนดที่ ดิ น เป็ นเจ้ า ของที่ ดิ น พิ พ าท
ส่ ว นผู้ค ัด ค้ า นไม่ มี พ ยานหลัก ฐานมาแสดงว่ า เป็ นผู้ค รอบครองที่ ดิ น พิ พ าท คํา สัง่
ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผขู้ อออกโฉนดที่ดิน จึงเป็ นการใช้ดลุ พิ นิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็ นเจ้าของทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๙๓๐ ติดกับที่ดนิ
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๗๒๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (เทศบาล) โดยได้รบั มรดกจากมารดา ต่ อมา
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ขอรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. โดยเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
(เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัด) ได้ออกไปทําการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดนิ แต่ผู้ฟ้องคดีได้คดั ค้าน
การรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ อ้างว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้นํารังวัดรุกลํ้าแนวเขตทีด่ นิ ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีครอบครอง
และทําประโยชน์มากว่า ๓๐ ปี ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงสอบสวนเปรียบเทียบ ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ได้ยกเลิกเรือ่ งการรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ แต่เทศบาลได้ย่นื คําขอออกโฉนดทีด่ นิ อีกครัง้ เจ้าหน้าที่

วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีท่ี ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) ๒๕๖๒

๑

96

ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ออกไปรังวัดทีด่ นิ ผูฟ้ ้ องคดีได้คดั ค้านการรังวัดเช่นเดิม แต่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ได้มคี ําสังลงวั
่ นที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ และได้แจ้งคําสัง่
สอบสวนเปรียบเทียบให้ผู้ฟ้ องคดีทราบ ผู้ฟ้ องคดีอุ ทธรณ์ คําสัง่ ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ได้มหี นังสือ
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งผู้ฟ้อ งคดีว่ าให้ฟ้ องต่ อ ศาลปกครองภายใน ๖๐ วันนับแต่
วัน ที่ ไ ด้ ร ับ ทราบคํ า สัง่ ตามมาตรา ๖๐ แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ด ิน โดยไม่ ต้ อ งอุ ท ธรณ์
ผู้ฟ้ องคดีจ ึง ขอให้ศ าลมีคํ า พิพ ากษาหรือ คํ า สัง่ เพิก ถอนคํา สัง่ ของผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ลงวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิครอบครองทีด่ นิ
ตามหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๗๒๓ จึงมีสทิ ธิขอออกโฉนดที่ดนิ
เฉพาะรายได้ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ ประกอบข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง
ฉบับ ที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติใ ห้ใ ช้ป ระมวลกฎหมายที่ด ิน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ได้ย่ นื คํ าขอออกโฉนดที่ด ิน โดยอาศัย หลัก ฐาน น.ส. ๓ ก.
เจ้าหน้ าที่ได้ออกไปทําการรัง วัดที่ดนิ ตามคําขอ ผลการรัง วัด คํานวณเนื้อ ที่ไ ด้ ๒ ไร่ ๓ งาน
๕๑๓/๑๐ ตารางวา แต่ผฟู้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นเจ้าของทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ เลขที่ ๙๓๐ และมีทศิ ใต้ตดิ กับทีด่ นิ
ตามหลัก ฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๗๒๓ ของผู้ถูก ฟ้ อ งคดีท่ี ๒ ได้ค ดั ค้านการออกโฉนดที่ด ิน
ในวันที่ทําการรังวัด โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ นํ ารัง วัดออกโฉนดที่ดนิ รุกลํ้าแนวเขตที่ด ิน
ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีครอบครองทําประโยชน์ เนื้อที่ ๑ งาน ๑๓๗/๑๐ ตารางวา จึงเป็ นกรณีทม่ี ผี โู้ ต้แย้งสิทธิกนั
ซึง่ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีอํานาจทําการสอบสวนเปรียบเทียบและดําเนินการไปตามที่ตกลงกันได้
หากตกลงกันไม่ได้ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีอํานาจพิจารณาสังการไปตามที
่
เ่ ห็นสมควรได้ตามมาตรา ๖๐
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดนิ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ทําการสอบสวนเปรียบเทียบ
แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงได้รบั ฟงั ถ้อยคําจากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ผู้ฟ้องคดี
และพยานบุคคล และมีความเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ มีสทิ ธิในที่ดนิ ดีกว่าผู้ฟ้องคดี จึงมีคําสัง่
ลงวั น ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ออกโฉนดที่ ด ิ น ให้ แ ก่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ โดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ ง แห่ ง ประมวลกฎหมายที่ด ิน อัน เป็ น การใช้อํ า นาจตามกฎหมาย
ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึ่งเป็ นเจ้าหน้ าที่ของรัฐที่มผี ลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้ าที่ของ
ผูฟ้ ้ องคดี คําสังดั
่ งกล่าวจึงเป็ นคําสังทางปกครองตามมาตรา
่
๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่อยู่ภายใต้บ ังคับบทบัญญัติมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ ง
แห่ งพระราชบัญญัติว ิธ ีปฏิบ ัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่ าวคือ ผู้ ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑
ในฐานะพนั ก งานเจ้า หน้ าที่ ผู้ ม ีอํ า นาจหน้ าที่ ส อบสวนเปรียบเที ยบเพื่ อ พิสู จน์ ส ิท ธิใ นที่ ด ิ น

๒
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และการครอบครองทําประโยชน์ในทีด่ นิ พิพาทมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทีด่ นิ
ที่มผี ู้ย่นื คําขอออกโฉนดที่ดนิ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงเป็ นที่ยุตเิ สียก่อนว่าที่ดนิ ที่จะพึงออกโฉนดที่ดนิ
เป็ นทีด่ นิ ทีผ่ ู้ขอเป็ นผู้มสี ทิ ธิในที่ดนิ และผู้มสี ทิ ธิในที่ดนิ ดังกล่าวได้ครอบครองทําประโยชน์ แล้ว
อันถือว่าเป็ นข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในการออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ผู้ย่นื คําขอ โดยมีอํานาจ
พิจารณาจากพยานหลักฐานทุกอย่างที่เห็นว่ าจําเป็ นเพื่อพิสูจน์ ข้อ เท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
และไม่ ต้ อ งผู ก พัน อยู่ ก ับ คํ า ขอหรือ พยานหลัก ฐานของคู่ ก รณี เพื่อ ให้ ก ารสัง่ การเป็ น ไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อการสอบสวนเปรียบเทียบ ผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๑ เห็นว่าที่ด ินตาม น.ส. ๓ ก.
เลขที่ ๗๒๓ ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ซือ้ มาจากนาง ส. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ ได้ให้ถ้อยคําว่าได้นําช่างทําการรังวัดปกั หลักเขตที่ดนิ ตามที่ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้ครอบครอง
ทําประโยชน์ โดยมีต้นมะพร้าว มะม่วง ขนุ น และกอไผ่ ซึ่งเจ้าของที่ดนิ เดิมได้ปลูกไว้เป็ นแนวเขต
ที่ด ินและได้ก่ อ สร้างศู นย์ฝึ ก อาชีพ หนึ่ ง ตํ าบลหนึ่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ใ นบริเ วณที่ด ินแปลงนี้ นาง ส.
เจ้าของที่ดนิ คนเดิมให้ถ้อยคําว่า ผู้ถูกฟ้ องคดีท่ี ๒ ได้นํารัง วัดปกั หลัก เขตตรงตามแนวเขต
ที่ตนเองได้ครอบครองทําประโยชน์ อยู่เดิม และนาย บ. สามีนาง ส. เป็ นคนปลูกต้นมะพร้าว
มะม่ ว งและกอไผ่ เ ป็ น แนวเขตที่ด ิน ทางทิศ เหนื อ ของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๗๒๓ ดัง กล่ า ว
ซึ่งเป็ นแนวเขตพิพาท ส่วนผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองทําประโยชน์ ในที่ดนิ พิพาทจํานวน
๑ งาน ๑๓๗/๑๐ ตารางวา มีนาย ท. และนาง ว. เป็ นพยาน แต่พยานทัง้ สองกลับให้การว่าไม่ทราบ
แนวเขตทีด่ นิ ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีครอบครองแต่อย่างใด ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ
ที่คู่ ก รณี นํ า มาแสดงแล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒ มีพ ยานเอกสารเป็ น หนั ง สื อ รับ รอง
การทํ า ประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๗๒๓ และพยานบุ ค คลยืน ยัน ว่ า ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๒
เป็ นเจ้าของที่ด ินพิพ าท ส่ วนผู้ฟ้ องคดีไม่ มพี ยานหลักฐานใด ๆ มาแสดงว่ าเป็ นผู้ครอบครอง
ที่ด ินพิพาทดังกล่ าว ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ จึง อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่ ง ประมวล
กฎหมายที่ ด ิ น มี คํ า สั ง่ ออกโฉนดที่ ด ิ น ให้ แ ก่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดี ท่ี ๒ แต่ โ ดยที่ ข้ อ เท็ จ จริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในการพิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบเพื่อออกโฉนดที่ดนิ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒
ว่า ผู้ถู กฟ้องคดีท่ี ๒ ผู้ขอออกโฉนดที่ดนิ ได้ครอบครองทําประโยชน์ ในที่ดนิ พิพ าทแล้ว หรือไม่
หรือผูฟ้ ้ องคดีซง่ึ เป็ นผูโ้ ต้แย้งคัดค้านการออกโฉนดทีด่ นิ ของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ เป็ นผูค้ รอบครอง
และทําประโยชน์ในทีด่ นิ ดังกล่าวอันจะส่งผลต่อสถานะของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ในการเป็ นผูม้ สี ทิ ธิ
ขอออกโฉนดทีด่ นิ เนื่องจากเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ และได้ครอบครองทําประโยชน์ในทีด่ นิ พิพาทแล้ว
ตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ
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ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗ ยังฟงั ไม่เป็ นที่ยุติ เนื่องจากผู้ฟ้องคดียงั คงโต้แย้ง
ในเรื่อ งที่ผู้ ฟ้ องคดีไ ด้ แ ย่ ง สิท ธิก ารครอบครองที่ด ิน พิพ าทว่ า ได้ทํ าประโยชน์ ใ นที่ด ินพิพาท
มามากกว่า ๓๐ ปี โดยการปลูกกล้วย มะพร้าว กอไผ่ มะม่วง ขนุ น มาโดยตลอด และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒
ได้กล่ าวอ้างว่ าซื้อที่ด ินต่ อมาจากนาง ส. ซึ่งนาง ส. และนาย บ. สามีของนาง ส. ได้ให้ถ้อยคํา
ในทํ า นองเดี ย วกั น ว่ า นาง ส. ได้ ค รอบครองและทํ า ประโยชน์ ใ นที่ ด ิ น บริ เ วณพิ พ าท
โดยปลูกข้าวโพดตามฤดูกาล และนาย บ. ได้ปลูกต้นมะม่วง มะพร้าว และกอไผ่ เป็ นแนวเขต
ทีด่ นิ บริเวณพิพาท แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ผูข้ อออกโฉนดทีด่ นิ จะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ ตามหนังสือ
รับ รองการทํ า ประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๗๒๓ และได้ ร บั ประโยชน์ จ ากข้อสันนิ ษฐาน
ตามมาตรา ๑๓๗๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าเป็ นผูม้ สี ทิ ธิครอบครองในทีด่ นิ ก็ตาม
แต่บทบัญญัตดิ งั กล่าวมิใช่บทสันนิษฐานเด็ดขาด เนื่องจากการมีสทิ ธิครอบครองในทีด่ นิ จะต้อง
เป็ นการยึ ด ถื อ ที่ ด ิ น นั ้น ด้ ว ยเจตนาเพื่ อ ประโยชน์ ต นเอง ประกอบกั บ การโอนไปซึ่ ง
สิทธิครอบครองในที่ดนิ สามารถโอนให้แก่ กนั ได้เพียงแค่ส่งมอบที่ดนิ หรือผู้มสี ทิ ธิครอบครอง
ในที่ ด ิ น สละเจตนาครอบครองหรือ ไม่ ย ึด ถื อ ที่ ด ิน ต่ อ ไปตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๓๗๗
และมาตรา ๑๓๗๘ แห่ งประมวลกฎหมายดังกล่ าว การพิจารณาว่ าผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ ผู้ขอออก
โฉนดที่ดนิ เป็ นผู้มสี ทิ ธิในการออกโฉนดที่ด ินในที่ดนิ พิพ าทหรือ ไม่ ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีท่ี ๑ จะต้อ ง
พิจารณาจากการยึดถือครอบครองทีด่ นิ ด้วยเจตนาเพื่อประโยชน์ของผูข้ อออกโฉนดทีด่ นิ อีกทัง้
ได้มกี ารครอบครองและทําประโยชน์ ตามสมควรแก่ สภาพที่ด ินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของ
กิจการที่ได้ทําประโยชน์ ตามข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามความเป็ นจริง ด้วยการตรวจสอบ
ข้อ เท็ จ จริง เกี่ ย วกับการครอบครองและการทํ า ประโยชน์ ใ นที่ด ินพิพ าทจึง เป็ น สาระสํ า คัญ
ซึง่ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ ทีจ่ ําเป็ นเพื่อพิสูจน์ขอ้ เท็จจริงดังกล่าว
ให้ เ ป็ น ที่ ยุ ติ เ สี ย ก่ อ น ที่ จ ะมีคํ า สั ง่ ทางปกครอง เมื่ อ ข้ อ เท็ จ จริง ตามที่ ผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
ทําการสอบสวนเปรียบเทียบและใช้ประกอบการพิจารณาในการใช้ดุลพินิจมีคําสังทางปกครอง
่
ดังกล่าวยังไม่อาจพิสูจน์ ข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ผู้ขอออกโฉนดที่ดนิ ได้ครอบครอง
ทําประโยชน์ในทีด่ นิ พิพาทด้วยเจตนายึดถือเพื่อตนเองและได้มกี ารครอบครองและทําประโยชน์
ตามสมควรแก่ สภาพที่ดนิ ในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทําประโยชน์ แล้วหรือไม่
ดัง นั น้ การที่ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ มีคํ า สัง่ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ออกโฉนดที่ด ินให้แ ก่
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเป็ นการใช้ดุลพินิจทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย

๔
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ส่วนหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็ นเพียงหนังสือแจ้งสิทธิให้ผูฟ้ ้ องคดี
ทราบถึงสิทธิในการฟ้ องคดีต่อศาลเท่ านัน้ ไม่มขี ้อความใดที่มผี ลกระทบต่ อ สิทธิครอบครอง
การทําประโยชน์ ของผู้ฟ้องคดีท่จี ะเป็ นเหตุให้ทรัพย์สนิ ในทีด่ นิ และทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีส่วนที่พพิ าท
ต้อ งสูญ เสียไป เนื่ อ งจากขัน้ ตอนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๖๐ แห่ง ประมวลกฎหมายที่ด ิน
เป็ น วิธ ีก ารปฏิบ ัติร าชการทางปกครองที่ก ฎหมายกํ า หนดไว้โ ดยเฉพาะ และมีห ลัก เกณฑ์
ที่ประกันความเป็ นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิราชการไม่ต่ ํากว่าหลักเกณฑ์ท่กี ําหนด
ในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจงึ ไม่มเี หตุทจ่ี ะต้องเพิกถอน
หนังสือของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๑๑๒๔/๒๕๖๑)
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คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
ที่ ดินที่ เป็ นของเอกชนจะเป็ นทางสาธารณประโยชน์ ได้ กโ็ ดยการอุทิศให้
ซึ่ งการอุทิศดังกล่าวมีทงั ้ การแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งและโดยปริ ยาย และที่ ดินตามที่ อุทิศ
จะกลายเป็ นที่ สาธารณประโยชน์ โดยไม่ต้องทําพิ ธีการหรือทําการจดทะเบียนอีก กรณี ที่
หน่ วยงานของรัฐได้ก่อสร้างและปรับปรุงถนนตามแนวถนนเดิ มที่ เจ้าของที่ ดินได้อทุ ิ ศไว้ให้
เป็ นทางสาธารณะ แต่ เกิ นกว่ าขอบเขตเนื้ อที่ ดินที่ เจ้าของอุทิศไว้ ให้ เมื่อเจ้ าของที่ ดิน
ได้มีการโต้ แย้งแล้ว หน่ วยงานของรัฐจึงต้ องกระทําการด้วยความระมัดระวังในการตรวจสอบ
แนวเขตทางสาธารณะเดิ มว่าอยู่บริ เวณใด การที่ หน่ วยงานของรัฐไม่ได้ ทาํ การตรวจสอบ
แนวเขตทางสาธารณะให้แน่ นอนชัดเจนหรือให้ เจ้าของที่ ดินตกลงยิ นยอมอุทิศหรือยกที่ ดิน
ให้เป็ นทางสาธารณะก่อนเพื่อให้ ได้ข้อยุติ จึงเป็ นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง
ซึ่งบุคคลโดยภาวะเช่ นนัน้ จักต้ องมีตามวิ สยั และพฤติ การณ์ และอาจใช้ ความระมัดระวัง
เช่นว่านัน้ ได้ เมื่อมิ ได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบแนวเขตให้ชดั เจน จึงเป็ นการกระทําโดยประมาท
เลิ นเล่อเป็ นเหตุให้ เจ้ าของที่ ดินได้ รบั ความเสียหายในทรัพย์สิน อันเป็ นการกระทําละเมิ ด
ตามมาตรา ๔๒๐ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หน่ วยงานของรัฐจึงต้ องชดใช้
ค่าเสียหายในที่ดินส่วนที่รกุ ลํา้ เกิ นกว่าที่เจ้าของที่ดินได้อทุ ิ ศให้ และเมื่อการก่อสร้างถนนดังกล่าว
ยังเป็ นผลให้ ที่ดินของเจ้าของที่ ดินตลอดแนวด้านทิ ศเหนื อเหลืออยู่เป็ นเศษเสี้ยวและต้ อง
ถูกจํากัดการใช้ประโยชน์ จากเดิ ม จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ แก่เจ้าของที่ดินด้วย
ผูฟ้ ้ องคดีฟ้องว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นผูค้ รอบครองทีด่ นิ ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์
(น.ส. ๓ ก.) เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒๓ ตารางวา ซึ่งนาย ล. บิดาบุญธรรมได้เคยอุ ทศิ ที่ดนิ ทางทิศเหนือ
ของทีด่ นิ ตลอดแนวมีขนาดความกว้าง ๔ เมตร เพื่อทําเป็ นถนน และมีประชาชนในพืน้ ทีใ่ ช้ถนน
สายดังกล่าวเพิม่ มากขึน้ ทําให้ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อและผู้ใช้ถนนได้หลบหลีกหลุมบ่อเข้าไป
ในที่ดนิ เป็ นเหตุให้ถนนมีความกว้างมากขึน้ และเปลี่ยนทิศทางเข้าไปในทีด่ นิ ห่างจากเขตทีด่ นิ
๓ เมตร และ ๔ เมตร แต่ละช่วงไม่เท่ากัน ต่อมา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ (องค์การบริหารส่วนตําบล)
ได้เข้าไปปรับปรุง ถนนและเกลี่ยดินเข้าไปในที่ด ินของผู้ฟ้อ งคดี ผู้ฟ้ องคดีจงึ ได้ใ ห้เ จ้าหน้ าที่
บริหารงานทีด่ นิ อําเภอทําการสํารวจรังวัดทีด่ นิ ปรากฏว่าแนวถนนได้ขยายเพิม่ ขึน้ โดยมีความกว้าง
๑๐ ถึง ๑๑ เมตร ทําให้ท่ดี นิ ของผู้ฟ้องคดีขาดหายไป ๑ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา ผู้ฟ้องคดี
ได้คดั ค้านการกระทําดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ต่ อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ต่ อมา
ผูร้ บั จ้างได้เข้าไปเทคอนกรีตในถนนสายดังกล่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีทราบ เมื่อผูฟ้ ้ องคดีทราบ
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จึง ห้ามไม่ ใ ห้เ ทคอนกรีต และได้ย่ นื เรื่อ งต่ อ อํา เภอเพื่อ ขอความเป็ นธรรมและให้ต รวจสอบ
แต่รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้สงให้
ั ่ ผู้รบั จ้าง
เทคอนกรีตเพื่อสร้างถนนสายดังกล่าวต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ตัดถนนผ่าน
ทีด่ นิ ของผูฟ้ ้ องคดีเป็ นระยะทางประมาณ ๑๗๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร โดยทีผ่ ฟู้ ้ องคดีไม่ยนิ ยอม
หรืออุทศิ ให้หรือมีการเวนคืนทีด่ นิ และการก่อสร้างถนนดังกล่าวได้มกี ารตัดฟนั ต้นไม้และถมดิน
เข้าไปปกปิ ดโคนต้นปาล์มทีผ่ ู้ฟ้องคดีปลูกไว้เสียหาย อีกทัง้ ยังทําให้ท่ดี นิ ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ของ
ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นเศษเสีย้ วเสียหายใช้ประโยชน์ไม่ได้ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสังให้
่ ผถู้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ รื้อ ถอนถนนและดําเนินการให้ท่ดี นิ กลับคืนสู่ส ภาพเดิม หรือ หากไม่สามารถรื้อถอนได้
ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉั ยว่า จากบทบัญญัติมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เห็นได้ว่า ทรัพย์สนิ ใดจะเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินย่อมเป็ นไป
ตามสภาพของที่ดนิ นัน้ เองว่าเป็ นทรัพย์สนิ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์
ร่วมกัน และทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นของเอกชนจะเป็ นทีส่ าธารณประโยชน์ทป่ี ระชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
เช่น ทางสาธารณะ ก็โดยการอุทศิ ซึง่ การอุทศิ ทีด่ นิ ให้เป็ นทางสาธารณประโยชน์นนั ้ มีทงั ้ การแสดง
เจตนาโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย เนื่องจากไม่มกี ฎหมายบัญญัตวิ ธิ กี ารไว้ เมื่อเจ้าของทีด่ นิ อุทศิ
ทีด่ นิ ของตนให้เป็ นทางสาธารณประโยชน์แล้ว ทีด่ นิ ตามที่อุทศิ ก็กลายเป็ นทีส่ าธารณประโยชน์ไป
โดยไม่ต้องกระทําพิธ ีการอย่างใดหรือทําการจดทะเบียนอีก คดีน้ีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ด ิน
ทีผ่ ูฟ้ ้ องคดีครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) มีทางสาธารณะพาดผ่านอยู่
บริเวณด้านทิศเหนือ แต่ยงั มิได้มกี ารจดทะเบียนแบ่งหักทีด่ นิ ส่วนดังกล่าวออกจากทีด่ นิ ส่วนทีเ่ หลือ
ซึง่ ผูฟ้ ้ องคดียอมรับว่า ทีด่ นิ ดังกล่าวบิดาบุญธรรมของตนได้ยกให้เป็นทางสาธารณะเมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยยกให้เฉพาะส่วนที่ตดิ อยู่กบั แนวเขตที่ดนิ ด้านทิศเหนือมีความกว้างประมาณ
๔ เมตร ตลอดแนว แต่ปจั จุบนั แนวถนนดังกล่าวได้ร่นเข้ามาในที่ดนิ ส่วนใหญ่ รวมทัง้ มีขนาด
ความกว้างเพิม่ ขึน้ จากเดิม และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ อ้างว่า ได้ปรับปรุงถนนตามแนวถนนเดิมและมิได้
มีการขยายความกว้างของถนนพิพาท ดังนัน้ จึงรับฟงั ในเบือ้ งต้นว่ามีทางสาธารณะอยู่ในทีด่ นิ
ของผูฟ้ ้ องคดีจริง
เมื่อพิจารณาจากแผนที่ท้ายหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ที่พพิ าท
ประกอบกับบันทึกปากคําของพยานที่ปรากฏในสํานวนคดี จะเห็นได้ว่าทางสาธารณะพิพาท
มิได้มอี ยู่เดิม แต่เกิดจากการที่บดิ าบุญธรรมของผู้ฟ้องคดีได้มเี จตนายกที่ดนิ ดังกล่าวให้เป็ น
ทางสาธารณะ และจากบันทึกจากการให้ถ้อยคําของอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ในขณะนัน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยตรง ให้การยืนยันสอดคล้องกันว่า การก่อสร้างถนนตามโครงการ
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ผันเงินสู่ชนบทนัน้ เจ้าของทีด่ นิ ได้อุทศิ ที่ดนิ ให้ทําถนนได้กว้าง ๔ เมตร และคัดค้านการขยาย
แนวเขตของถนน โดยไม่ปรากฏว่ามีการอุทศิ ที่ดนิ ให้เพิม่ เติม และได้ทําไปตามถนนเดิมกว้าง
๔ เมตร ประกอบกับผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ รับในคําอุทธรณ์ว่าได้ก่อสร้างถนนลูกรังเดิมกว้าง ๔ เมตร
และตามโครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ก็ม ีค วามกว้า ง ๔ เมตร พร้อ มไหล่ ทาง
กรณีจงึ เชื่อได้ว่าถนนสาธารณะในที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดียงั คงมีความกว้างเพียง ๔ เมตร เท่านัน้
ทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ อ้างว่าได้ก่อสร้างและปรับปรุงถนนตามแนวถนนเดิมทีเ่ จ้าของเดิมได้อุทศิ ไว้ให้
และตามแนวทีค่ ณะผูบ้ ริหารสมัยนาย ป. เป็ นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้ทําการปรับปรุงไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็ นไปตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ลงวันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ กําหนดปรับปรุงถนนกว้าง ๖ เมตร นัน้ ไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐาน
สนับสนุ นว่าได้ขยายถนนพิพาทดังกล่าวออกไปกว้าง ๖ เมตร จริงตามข้อกล่าวอ้างของผูถ้ ูกฟ้องคดี
ที่ ๑ แต่ อย่างใด ดังนัน้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ดําเนินโครงการปรับปรุงถนนพิพาทอีกครัง้
ตามประกาศของผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ลงวัน ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ โดยผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร รวมเป็ นถนนกว้าง ๕ เมตร
ซึง่ ก่อสร้างในทีด่ นิ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นการสร้างถนนกว้างเกินกว่าถนนสาธารณะเดิม จํานวน
๑ เมตร และเมือ่ พิจารณาตามแผนทีท่ เ่ี จ้าพนักงานทีด่ นิ อําเภอทําขึน้ ตามคําสังศาลก็
่
จะเห็นได้ว่า
ถนนดังกล่าวอยู่ด้านทิศเหนือในที่ดนิ ของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึ่งเป็ นหน่ วยงาน
ทางปกครองมีหน้าทีจ่ ดั ให้มแี ละบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบกตามมาตรา ๖๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้ใช้อํานาจตามกฎหมายทําการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางเกินกว่าแนวเขตทางสาธารณะเดิม และการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก ดัง กล่ าวเป็ นผลให้ท่ดี ินของผู้ฟ้ องคดีต ลอดด้า นทิศ เหนื อ เหลือ อยู่
เป็ นเศษเสี้ยวตามแผนทีท่ พ่ี พิ าทมีความยาวตลอดแนวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหนึ่งกว้าง
เพียง ๒.๙๕ เมตร อีกด้านหนึ่งกว้าง ๕.๖๓ เมตร มีเนื้อที่ ๑๘๐ ตารางวา ซึง่ โดยสภาพต้องถูก
จํากัดการใช้ประโยชน์จากเดิม และผู้ฟ้องคดีซง่ึ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ ได้โต้แย้งคัดค้านการกระทํา
ดังกล่าวแล้ว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จึงต้องกระทําการด้วยความระมัดระวังโดยการตรวจสอบให้ชดั เจนว่า
แนวเขตทางสาธารณะเดิมอยู่บริเวณใด เนื่องจากโดยสภาพแวดล้อมและการใช้งานอาจเปลีย่ น
ทิศทางไปมาจึงไม่อาจกําหนดแนวเขตถนนที่แน่ นอนชัดเจนได้ดงั เช่นถนนลาดยางหรือถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เมือ่ กรณีเชื่อได้ว่าแนวเขตทางสาธารณะเดิมทีม่ กี ารอุทศิ ทีด่ นิ ด้านทิศเหนือ
ของที่ดนิ พิพาทให้เป็ นทางสาธารณะหมายถึงการอุทศิ ที่ดนิ ในส่วนที่ชดิ แนวเขตด้านทิศเหนือ
สมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ จะต้องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ชดิ แนวเขตที่ดนิ ด้านทิศเหนือ
เพื่อความเป็ นธรรมและให้เกิดความเสียหายน้ อยที่สุดแก่เจ้าของทีด่ นิ ที่สละที่ดนิ เพื่อประโยชน์
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ส่วนรวม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ หาได้ทําการตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะให้แน่ นอนชัดเจนหรือ
ให้ผู้ฟ้องคดีตกลงยินยอมอุ ทศิ หรือยกที่ดนิ นี้ให้เป็ นทางสาธารณะก่ อนเพื่อให้ได้ข้อยุติไม่ การที่
ผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๑ ก่ อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่ าว จึงเป็ นการกระทําโดยปราศจาก
ความระมัดระวัง ซึง่ บุคคลโดยภาวะเช่นนัน้ จักต้องมีตามวิสยั และพฤติการณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านัน้ ในการตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะพิพาทนี้ได้ แต่หาได้ใช้
เพียงพอไม่ พฤติการณ์ดงั กล่าวถือได้ว่าผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ กระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทําให้ผฟู้ ้ องคดีได้รบั ความเสียหายในทรัพย์สนิ อันเป็ นการกระทําละเมิด
ต่อผูฟ้ ้ องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผฟู้ ้ องคดีเป็ นเงิน ๕๒,๔๐๐ บาท
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ่ อ. ๒๙๙/๒๕๖๒)
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