๑
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการสั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดําเนินการจัดที่ดินโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยการนําที่ดิน ของรัฐ
และที่ดินที่จัดซื้อจากเอกชนนํามาจัด ใหกับ เกษตรกรผูไมมีที่ดิน ทํากิน เปน ของตนเอง หรือมีที่ดิน เล็กนอย
ไมเพียงพอแกการครองชีพไดเขาทําประโยชน เชา หรือเชาซื้อ โดยในการจัดที่ดินดังกลาวจะพิจารณาจากเกษตรกร
ผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยกําหนดใหการคัดเลือกเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในแตละทองที่อยูในอํานาจการพิจารณา
ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) และสามารถจัดที่ดินไดตามขนาดการถือครองที่ดินภายใตบังคับ
มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
253๒ ดังนี้
(๑) เกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบเกษตรกรรมอยางอื่น นอกจาก
เกษตรกรรมเลี้ยงสัตวใหญตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนด จะไดรับการจัดที่ดิน
เนื้อที่ไมเกิน ๕๐ ไร
(๒) เกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตวใหญตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนดจะไดรับการจัดที่ดินเนื้อที่ไมเกิน ๑๐๐ ไร
(๓) สถาบั น เกษตรกรจะไดรับ การจัดที่ดิน ตามจํานวนเนื้อที่ที่คณะกรรมการเห็น สมควร
โดยคํานึงถึงประเภทและลักษณะการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้นๆ
(๔) ผูประกอบกิจการอื่นที่เปนการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา จะไดรับการจัดที่ดิน
ตามจํานวนเนื้อที่ที่คณะกรรมการเห็นสมควรแตไมเกิน ๕๐ ไร
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมจึงไดใหคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) มีอํานาจกําหนดระเบียบการใหเกษตรกร
ผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเ กี่ย วกับ การเขาทําประโยชนในที่ดิน โดยการออก
ระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. 2535 เพื่อกําหนดใหเกษตรกรผูไดรับการจัดที่ดินมีหนาที่
ตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ตองทําประโยชนในที่ดินดวยตนเองเต็มความสามารถและไมนําที่ดินนั้นทั้งหมดหรือบางสวน
ไปใหผูอื่นไมวาจะโดยการขาย ใหเชาหรือเขาทําประโยชนหรือโดยพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงใหเห็นในลักษณะนั้น
(๒) ยินยอมทําสัญญาเชาหรือสัญญาเชาซื้อหรือสัญญาจัดใหโดยมีคาชดเชยและตองปฏิบัติ
ตามสัญญาดังกลาว

๒
(๓) ไมเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนเปนเหตุใหที่ดินเสื่อมสภาพความเหมาะสมแกการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
(๔) ไมขุดบอเพื่อการเกษตรกรรมเกินรอยละหาของเนื้อที่ที่ไดรับมอบ
(๕) ไมปลูกสรางสิ่งกอสรางใดๆ เวนแตการปลูกสรางตามสมควรสําหรับโรงเรือนที่อยูอาศัย
ยุงฉางหรือสิ่งกอสรางอื่นๆ ที่ใชประโยชนเพื่อการเกษตรของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรนั้น
(๖) ดูแลรักษาหมุดหลักฐานของ ส.ป.ก.และหลักเขตที่ดินในที่ดินที่ไดรับมอบ มิใหเกิดชํารุด
เสียหายหรือเคลื่อนยายไปจากตําแหนงเดิม
(๗) ไมกระทําการใดๆ ในลักษณะที่กอใหเกิดความเสียหายแกสิ่งกอสรางในโครงการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมการทําประโยชนในที่ดินของเกษตรกรอื่นและสภาพแวดลอม
(๘) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(๙) ปฏิบัติตามสัญญากูยืมที่ทํากับ ส.ป.ก. และปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยูกับสถาบันการเงิน
หรือบุคคลที่ดําเนินงานรวมกับ ส.ป.ก.
หากเกษตรกรฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ปทจ.) ตองมี
หนังสือเตือนใหละเวนการกระทํ าดังกลาวหรือปฏิบัติหนาที่ให ถูกตองหรือทําใหที่ดิ นกลับสู สภาพเดิ มภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากเกษตรกรยังคงฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุอันสมควรจะเปนสาเหตุที่ตองมี
การดําเนินการใหเกษตรกรนั้นสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินดังกลาวตอไป ยกเวน สามกรณีที่ ปทจ.
ไมตองมีหนังสือเตือนสามารถดําเนินการใหเกษตรกรนั้นสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินดังกลาวไดโดยมิตอง
มีการเตือน คือ
กรณีที่ ๑ เกษตรกรโอนการทําประโยชนในที่ดินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไปยังบุคคลอื่น
กรณีที่ ๒ เกษตรกรกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกรณีใดในขอ ๗ และไมอาจหาตัว
เกษตรกรนั้นไดพบ
กรณีที่ 3 เกษตรกรขาดคุณสมบัติการเปนเกษตรกรตามขอ 11 (3)
การสิ้นสิทธิและผลของการสิ้นสิทธิการทําประโยชนในที่ดิน
เกษตรกรจะสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับมอบจาก ส.ป.ก. ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ตาย หรือสละสิทธิ เวนแตจะมีการตกทอดทางมรดกตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) โอนสิทธิการเขาทําประโยชน การเชา การเชาซื้อ หรือการจัดใหโดยมีคาชดเชยไปยังบุคคลอื่น
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
(๓) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ คปก. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก
เกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดังตอไปนี้
ก. สัญชาติไทย
ข. เปนเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๓
ค. มีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกันเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ
อยูแลว
(๔) ฝาฝนไมปฏิบัติหนาที่ตามหลักเกณฑการทําประโยชนในที่ดินและเมื่อ ปทจ. ไดมีหนังสือเตือน
ให ละเว นการกระทํ าที่ ฝ าฝ นดั งกล าวหรื อให ปฏิ บั ติ หน าที่ ให ถู กต องหรื อทํ าให ที่ดิ นกลั บสู สภาพเดิ มภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด แตเกษตรกรไมสามารถปฏิบัติตามหนังสือเตือนโดยไมมีเหตุอันสมควร ซึ่งเหตุแหงการสิ้นสิทธิ
การเขาทําประโยชนในที่ดิน ตามขอ 11 (๑) และ (๒) เกษตรกรจะสิ้น สิทธิทันทีที่เ กิดเหตุการณเชนนั้นขึ้น
ในขณะที่การขาดคุณสมบัติตามระเบียบ คปก. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร
ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
ตาม (๓) และกรณีไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการทําประโยชนในที่ดิน และไมป ฏิบัติต ามคําเตือนของ ปทจ.
ตาม (๔) จะยังไมมีผลใหสิ้นสิทธิเขาทําประโยชนในที่ดินที่ไดรับมอบทันทีแตจะตองให คปจ. มีมติใหเกษตรกร
สิ้นสิทธิเสียกอนจึงจะมีผลใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน เมื่อ คปจ. มีมติใหเกษตรกรสิ้นสิทธิ
การเขาทําประโยชนในที่ดินแลว ปทจ. ตองมีหนังสือแจงการสิ้นสิทธิพรอมทั้งระยะเวลาที่ใหเกษตรกรและบริวาร
ออกจากที่ดิน พรอมทั้งแจงสิทธิอุทธรณโตแยง หากเกษตรกรไมใชสิทธิอุทธรณโตแยงและไมปฏิบัติตาม ปทจ.
มีหนาที่ตองดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
สําหรับกรณีเกษตรกรเห็นวาคําสั่งใหสิ้นสิทธิเขาทําประโยชนในที่ดินนั้นไมเปนธรรมมีสิทธิ
ยื่นอุทธรณตอ ส.ป.ก.จังหวัด แหงทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงหรือวันที่ไดปดคําสั่ง
ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัด มีหนาที่รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของกับการอุทธรณสงไปยัง ส.ป.ก. ภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับอุทธรณเพื่อนําเสนอ คปก. ไดพิจารณาอุทธรณตอไป โดยในระหวางการพิจารณาอุทธรณเกษตรกร
อาจเขาทําประโยชนในที่ดินไดจนกวา คปก. จะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ และหลังจากมีคําวินิจฉัยอุทธรณแลวให ปทจ.
มีหนาที่แจงผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของ คปก. ใหผูอุทธรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําวินิจฉัย
อุทธรณ และหากเปนกรณีที่ คปก. วินิจฉัยยืนตามคําสั่งของ คปจ. ส.ป.ก.จังหวัด ตองแจงระยะเวลาใหผูอุทธรณ
และบริวารออกจากที่ดินพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
มติ คปจ. ที่สั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามระเบียบ
คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนการใชอํานาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือ
หนาที่ของเกษตรกร มติดังกลาวจึงมีสถานะเปนคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ 883/2548 ไดวินิจฉัยวา มติ คปจ. ที่สั่งใหผูฟองคดีสิ้นสิทธิ
ในที่ดิน เปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ ซึ่งมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะ
ระงับสิทธิการทําประโยชนในที่ดิน มติดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่ตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดใหเจาหนาที่แจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหคูกรณี

๔
ทราบตามความจําเปนแกกรณี โดยมาตรา 30 กําหนดวาในกรณีคําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี
เจา หนา ที่ตอ งใหคูก รณีมีโ อกาสที่จ ะไดท ราบขอ เท็จ จริง อยา งเพีย งพอและมีโ อกาสไดโ ตแ ยง และแสดง
พยานหลักฐานของตน เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา กอนที่ คปจ. มีมติใหผูฟองคดีสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน
ส.ป.ก.จังหวัด มิไดแจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใหผูฟองคดีทราบ และมิไดแจง
ขอเท็จจริงใหผูฟองคดีทราบอยางเพียงพอ ดังนั้น การที่ คปจ. มีมติใหผูฟองคดีสิ้นสิทธิและคําสั่ง คปก. ที่สั่งให
ยกอุทธรณของผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.447/2550 ไดวินิจฉัยวา มติ คปจ. ที่สั่งใหเกษตรกร
สิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินตามระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดิน
จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2540 เปนการใชอํานาจตามกฎหมายมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะระงับสิทธิ
การเขาทําประโยชนในที่ดินของเกษตรกร ดังนั้น มติดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ดั งนั้ น กอนที่ คปจ. จะมี มติ สั่งใหเกษตรกรสิ้นสิ ทธิการเขาทําประโยชนในที่ ดิ น เจ าหน าที่
ตองตรวจสอบขอเท็จจริงใหรับฟงเปนที่ยุติกอน โดยการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน กลาวคือ
กระบวนพิจารณาทางปกครองที่สําคัญอันจะนําไปสูการรับฟงขอเท็จจริงใหเปนที่ยุติ ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวนั้น
เจาหนาทีไ่ มผูกพันกับพยานหลักฐานของคูกรณี ตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่การอุทธรณมีวัตถุประสงคเพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดกับเกษตรกร โดยเปดโอกาส
ใหเกษตรกรโตแยงคําสั่งใหสิ้นสิทธิและขอให ส.ป.ก. ทบทวนและเปลี่ยนแปลงแกไข หรือเพิกถอนคําสั่งใหสิ้นสิทธิ
การเขาทําประโยชนในที่ดิน การอุทธรณจึงเปนกระบวนการที่คุมครองสิทธิของเกษตรกรและเปนวิธีการที่ชว ย
แกไขความเดือดรอนของเกษตรกรยิ่งกวากระบวนการใชสิทธิทางศาล เพราะการพิจารณาอุทธรณสามารถทบทวน
คําสั่งใหสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินในแนวทางที่ยืดหยุนและใหความเปนธรรมแกเกษตรกรอันเปนการ
แตกตางจากการพิพากษาคดีของศาลที่ตองวินิจฉัยคดีพิพาทไปตามบทกฎหมาย ดังนั้น การที่ ส.ป.ก.จังหวัด
ไดมีหนังสือแจงเตือนหรือหนังสือใหโตแยงสิทธิจึงยังไมอาจฟงไดวา ส.ป.ก.จังหวัด ไดดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานที่จําเปนตอการพิสูจนขอเท็จจริงครบถวนตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แลว จึงขอให ส.ป.ก.จังหวัด ดําเนินการ ดังนี้
1. การแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
๑.๑ เมื่อ ส.ป.ก.จังหวัด ไดรับทราบขอมูลหรือกรณีมีขอเท็จจริงซึ่งเปนเหตุอันควรสงสัย
เกี่ยวกั บเกษตรกรกระทํ าการฝ าฝนระเบี ยบดังกลาว ให ปทจ. พิจารณามอบหมายเจาหนาที่ ส.ป.ก.จั งหวั ด
ดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่จําเปนตอการพิสูจนขอเท็จจริง โดยพิจารณาวา
ควรแสวงหาขอเท็จจริงใดจากที่ใดเพื่อใหไดขอเท็จจริงเปนที่ยุติวาเกษตรกรผูนั้นกระทําการอันเปนการฝาฝน
ระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๕
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกลาวตองกระทําโดยไมมีเหตุอันสมควร เกษตรกรผูนั้นจึงตองถูกสั่งใหสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชน
ในที่ดิน ทั้งนี้ ในการแสวงหาขอเท็จจริงดังกลาวมิไดมีหลักเกณฑกําหนดไวเปนการเฉพาะแตอยางใด แตอยางนอย
ควรจะมีพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาอยางเพียงพอใหรับฟงไดวาเกษตรกรฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกลาว เชน
๑) พยานหลั ก ฐานทุ ก อย า งที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ยื น ยั น หรื อ เชื่ อ มโยงถึ ง เหตุ แ ห ง การสั่ ง
ใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน หรือพยานหลักฐานที่แสดงวาเกษตรกรขาดคุณสมบัติ
๒) รับฟงคําชี้แจงของคูกรณี ผูมีสว นไดเ สีย พยานผูเชี่ย วชาญ พยานบุคคลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
๓) ตรวจสอบแปลงที่ดินที่เปนประเด็นปญหา และหรือแสวงหาขอเท็จจริงจากแปลงที่ดิน
ขางเคียง
๑.2 เมื่อเจาหนาที่ ส.ป.ก.จังหวัด ไดแสวงหาขอเท็จ จริงและพยานหลักฐานที่จําเปน
ต อการพิ สู จ น ขอเท็ จ จริ งแล ว ให จั ดทํา สรุป ขอเท็จ จริง และพยานหลัก ฐาน พรอ มเหตุผ ลในการพิจ ารณา
ทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมายเสนอตอ ปทจ. เพื่อพิจารณา
- กรณีเจาหนาที่ ส.ป.ก.จังหวัด สรุปความเห็นวา เรื่องดังกลาวมีเหตุเพียงพอตอการเสนอ
ให คปจ. พิจารณาสั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน ขอใหพิจารณาดวยวาการฝาฝนระเบียบ
ดังกลาวนั้น เปนกรณีที่ตองมีหนังสือแจงเตือนใหเกษตรกรละเวนการกระทําหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือทําที่ดิน
กลับสูสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง หรือเปนกรณีที่ไมตองมีหนังสือเตือนตามขอ ๘
วรรคสอง หรือไม อยางไร ทั้งนี้ เพื่อดํา เนิน การใหถูกตองตามขั้น ตอน กระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว
เมื่อพิจ ารณาแลว เห็น วาเปน กรณีใ ดก็ใหดํา เนิน การตามกรณีนั้น ๆ สํา หรับ กรณีเ จาหนา ที่ ส.ป.ก.จัง หวัด
สรุปความเห็นวา เรื่องดังกลาวไมมีเหตุเพียงพอให ปทจ. พิจารณายุติเรื่อง หรือสั่งการตามที่เห็นสมควร
๒. การแจงเตือนเกษตรกร
การแจงเตือนตามระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดิน
จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ 8 วรรคหนึ่ง
ถือเปนขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับดําเนินการสั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิ
การเขาทําประโยชนในที่ดินที่อาจมีผลทําใหคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไมชอบดวยกฎหมายได
โดยยกเวนกรณีที่เกษตรกรไดโอนการทําประโยชนในที่ดินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณี
เกษตรกรกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกรณีหนึ่งกรณีใดในขอ ๗ และไมสามารถหาตัวไดพบ ตาม ขอ 8
วรรคสอง ซึ่งเปนกรณีที่ ส.ป.ก.จังหวัด ไมตองมีหนังสือแจงเตือนใหเกษตรกรกรละเวนการกระทําหรือปฏิบัติ
ใหถูกตองตามระเบียบดังกลาว ซึ่งพิจารณาได ดังนี้

๖
๒.๑ กรณีที่ตองมีหนังสือเตือน
เป น กรณี เ กษตรกรกระทํ า การฝาฝ น หรือไม ป ฏิบัติต ามกรณี ห นึ่ งกรณี ใดในขอ ๗
ของระเบียบดังกลาว ให ปทจ. มีหนังสือแจงเตือนใหเกษตรกรละเวนการกระทําหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือทําให
ที่ดินกลับสูสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กําหนด ตามแบบ ส.ป.ก. ๔-๑๓๔ ซึ่งให ส.ป.ก.จังหวัด ระบุขอเท็จจริง
ที่เปนพฤติการณของเกษตรกรที่ไดตรวจสอบพบ ระบุขอกฎหมายที่กําหนดใหอํานาจดําเนินการ และแจงสิทธิ
ในการจัดทําคําชี้แจงและขอโตแยง ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเปน ไปตามหลักการประกัน ความเป นธรรมใหแกเกษตรกร
โดยกํา หนดระยะเวลาอัน สมควรเพื่อ ใหเ กษตรกรไดดําเนิน การแกไ ขปรับ ปรุง ตามการแจง เตือน เมื่อพน
กําหนดเวลาดังกลาว ให ปทจ. พิจารณามอบหมายเจาหนาที่ ส.ป.ก.จังหวัด ไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่
ซึ่งเกษตรกรละเวนการกระทําหรือปฏิบัติฝาฝนระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แกไขเพิ่มเติม หากเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามหนังสือเตือนได เหตุแหงการสั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิในที่ดิน
ยอมเปนอันระงับไป หากพบวาเกษตรกรยังคงฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุอันสมควรก็ใหเสนอ คปจ.
พิจารณาสั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินตอไป
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.447/2550 ไดวินิจฉัยวา แมขอเท็จจริงรับฟงไดวา
ผูฟองคดีไดใหบุคคลอื่นเขาทําประโยชนในที่ดินบางสวนที่เชาจาก ส.ป.ก. จริง แตภ ายหลังที่ ส.ป.ก. ไดมี
หนังสือเตือนใหผูฟองคดีปฏิบัติตามระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดิน
จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว ตามรายงาน
การตรวจสอบพื้นที่ของเจาหนาที่ ส.ป.ก.จังหวัด วาผูฟองคดีไดแจงกับเจาหนาที่ของ ส.ป.ก. แลววาผูฟองคดี
อยูระหวางดําเนินการขับไลบุคคลอื่นออกจากที่ดินแปลงพิพาท กรณีนี้จึงถือไดวา ผูฟองคดีไดแจงหรือขอผอนผัน
ตอเจาหนาที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด ตามสัญญาเชา ขอ 2 วรรคหนึ่ง (4) และขอ 8 วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกลาวแลว
พฤติการณดังกลาวถือไมไดวาผูไดรับแจงเตือนละเลยหรือเพิกเฉยโดยไมมีเหตุอันสมควร ประกอบกับผูถูกฟองคดี
ที่ 1 ไดทราบขอเท็จจริงดังกลาวแลว จึงมีมติใหผูฟองคดีสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน โดยมิไดพิจารณา
ขอเท็จจริงดังกลาวประกอบดวย ยอมเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบตามนัยขอ 8 วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกลาว
มติและคําสั่งใหผูฟองคดีสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน จึงไมชอบดวยกฎหมาย
๒.๒ กรณีที่ไมตองมีหนังสือเตือน
๑) กรณีที่เกษตรกรไดโอนการทําประโยชนในที่ดินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไปยัง
บุคคลอื่น โดยตองเปนกรณีที่ปรากฏหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินชัดเจน หรือเปนกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐาน
สนับสนุนชัดแจงวาเกษตรกรไดโอนการทําประโยชนในที่ดินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไปยังบุคคลอื่นแลว
๒) กรณีที่เจาหนาที่ไดไป ณ ภูมิลําเนาของเกษตรกรผูกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กรณีหนึ่งกรณีใดในขอ ๗ และไมสามารถหาตัวเกษตรกรได โดยเจาหนาที่ไดจัดทําบันทึกซึ่งปรากฏรายละเอียด
ชัดเจนเกี่ยวกับการที่เกษตรกรไปจากภูมิลําเนาโดยไมมีใครรูแนวาเกษตรกรผูนั้นไปอยู ณ ที่ใด
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๓) กรณีเกษตรกรขาดคุณสมบัติตามระเบีย บ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน
พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2540 ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) กลาวคือ มิไดมีสัญชาติไทย
หรือมิไดเปนเกษตรกรตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง
หรือของบุ คคลในครอบครัวเดียวกันเพียงพอแกการครองชีพอยูแลว
แมทั้งสามกรณีดังกลาว ส.ป.ก.จังหวัด จะไมตองดําเนินการแจงเตือนตามระเบียบ
ดังกลาว แต ส.ป.ก.จังหวัด ตองมีหนังสือแจงใหเกษตรกรไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ ตามแบบ ส.ป.ก.
๔-๑๓๕ ซึ่งให ส.ป.ก.จังหวัด ระบุขอเท็จจริงที่เปนพฤติการณของเกษตรกรมาตรา 27 วรรคหนึ่ง ที่ไดตรวจสอบพบ
ระบุขอกฎหมายที่กําหนดใหอํานาจดําเนินการ เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรโตแยงแสดงพยานหลักฐานสนับสนุน
เหตุผลของเกษตรกรหรือแสดงพยานหลักฐานหักลางขอสนับสนุนของ ส.ป.ก.จังหวัด อยางเพียงพอภายใน
ระยะเวลาอั น สมควร ตามมาตรา ๓๐ แหง พระราชบัญ ญัติวิธีป ฏิบัติร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เนื่องจากการแจงใหเกษตรกร ไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอถือเปนขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ
ที่กฎหมายกําหนด ยอมมีผลทําใหคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไมชอบดวยกฎหมายได
2.3. กรณีเกษตรกรไดรับการจัดที่ดินหลายแปลง
เนื่องจากมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 กําหนดใหบรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ ส.ป.ก. ไดมา ให ส.ป.ก.
มีอํานาจจัดใหเกษตรกรไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คปก. กําหนด ดังนั้น การที่เกษตรกรจะไดรับ
การจัดที่ดิน สิทธิของเกษตรกรผูจะไดรับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. จึงเปนในลักษณะสิทธิเดียว เชน เกษตรกรและ
บุคคลในครอบครัว กรณีไดรับสิทธิที่จะไดรับการจัดที่ดินครอบครัวละไมเกิน 50 ไร ซึ่งอาจจะไดรับการจัด
ในคราวเดียวไมเกิน 50 ไร หรือหลายคราวแตรวมกันไมเกิน 50 ไร เมื่อเกษตรกรผูไดรับการจัดที่ดินกระทําการ
ฝาฝนระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของในที่ดินแปลงหนึ่งแปลงใดหรือในที่ดินทุกแปลง จึงตองเสียสิทธิในที่ดิน
ทุกแปลงที่ไดรับการจัดและ ส.ป.ก. ตองมีหนังสือแจงเตือนใหดําเนินการและแจงขอเท็จจริงใหเกษตรกรทราบ
ถึงผลแหงพฤติการณอันเปนเหตุในการสั่งใหสิ้นสิทธิวา เกษตรกรตองสิ้นสิทธิในที่ดินทุกแปลงที่ไดรับการจัด
จาก ส.ป.ก. อันเปนขอเท็จจริงและเปนสาระสําคัญซึ่งเกษตรกรพึงตองทราบถึงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการสั่ง
ใหสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินอยางเพียงพอ ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น กรณีเกษตรกรรายใดไดรับการจัดที่ดินมากกวาหนึ่งแปลงกระทําการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนังสือเตือนโดยไมมีเหตุอันสมควรซึ่งอาจนําไปสูการพิจารณาใหสิ้นสิทธิการเขาทํา
ประโยชนในที่ดิน ส.ป.ก. จะตองแจงใหเกษตรกรผูนั้นไดทราบวาการกระทําดังกลาวจะสงผลใหตองสิ้นสิทธิในที่ดิน
ทุกแปลงที่ไดรับการจัดจาก ส.ป.ก. ซึ่งเปนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญสําหรับการสั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิ
การเขาทําประโยชนในที่ดิน
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๓. การจัดทําคําสั่ง
ภายหลั งจากที่ เ จ า หนาที่ ส.ป.ก.จังหวัด ดําเนิน การแสวงหาขอ เท็จ จริง และรวบรวม
พยานหลักฐานที่จําเปนตอการพิสูจนขอเท็จจริงครบถวนแลว พรอมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปน
สาระสําคัญสําหรับการสั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินและพิจารณาเห็นวาเรื่องดังกลาว
มีเหตุเพียงพอตอการเสนอให คปจ. พิจารณาสั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน ให ส.ป.ก.จังหวัด
รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเสนอ คปจ. พิจารณาสั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินตอไป
เมื่อ คปจ. มีมติใหเกษตรกรสิ้นสิทธิ การเขาทําประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแล ว
ให ส.ป.ก.จังหวัด เรงจัดทําคําสั่ง คปจ. เสนอประธาน คปจ. ลงนามในคําสั่งดังกลาว แลวแจงใหเกษตรกรผูถูกสั่ง
ใหสิ้นสิทธิทราบ พรอมทั้งแจงสิทธิอุทธรณและระยะเวลาที่ใหเกษตรกรพรอมบริวารออกจากที่ดิน โดยในคําสั่ง
ดังกลาวตองเปนไปตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวย
(๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ คือ มูลเหตุใหเจาหนาที่ออกคําสั่งหรือใชเปนเหตุผล
ในการออกคําสั่ง
(๒) ขอกฎหมายที่อางอิง คือ บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ให อํานาจหรือเปน ฐานอํานาจ
ใหเจาหนาที่ใชในการออกคําสั่งทางปกครอง
(๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ คือ เหตุผ ล ขอเท็จจริ งที่เจาหนาที่
ใชเปนขอยุติในการออกคําสั่งทางปกครอง
นอกจากนั้นยังตองระบุกรณีที่เกษตรกรผูถูกสั่งใหสิ้นสิทธิเห็นวาคําสั่งนั้นไมเปนธรรมดวย
โดยใหยื่นอุทธรณตอ ส.ป.ก.จังหวัด แหงทองที่ซึ่งที่ดินตั้งอยูภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่ง
ใหสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน หรือวันที่ไดปดคําสั่ง ซึ่งคําสั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชน
ในที่ดินนั้นเปนคําสั่งที่อาจอุทธรณโตแยงได ตามขอ ๑๓ ของระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ดังนั้น การแจงคําสั่งใหสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินใหเกษตรกร
ไดรับทราบมติดังกลาว จึงตองระบุกรณีที่อาจอุทธรณโตแยง ตลอดจนระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยง
ใหเกษตรกรทราบ ตัวอยาง เชน ใชขอความวา“ถาหากทานประสงคจะอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งนี้ ใหยื่นอุทธรณ
หรือโตแยงคําสั่งดังกลาวตอ ส.ป.ก.จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง” พรอมทั้งแนบแบบ
ส.ป.ก. ๔-๙๔ ซึ่งเปนแบบที่กําหนดใหเกษตรกรระบุขอเท็จจริงหรือระเบียบขอกฎหมายที่ยกขึ้นกลาวอาง
ขอโตแยงคัดคาน คําขอ และหลักฐานประกอบ จัดสงใหเกษตรกรเพื่อใชในการยื่นอุทธรณ
4. การสงหนังสือ
เพื่อใหการแจงคําสั่งทางปกครอง การสงหนังสือเตือน หนังสือแจงขอเท็จจริง แจงสิทธิ
หนังสือแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณ หรือหนังสืออื่นซึ่งมีถึงบุคคลใดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายและเปนแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน ให ส.ป.ก.จังหวัด ดําเนินการ ดังนี้
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(๑) การสงหนังสือทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ กรณีเกษตรกรมีที่อยูหลายแหงใหแจง
ไปยังภูมิลําเนาปจจุบัน
คํา สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ 307/2557 ได วิ นิ จ ฉั ย ว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี ไ ด แ จ ง คํา สั่ ง
ใหผูฟองคดีทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูอันเปนที่อยูตามที่ปรากฏในรายการทะเบียนราษฎร
ของกรมการปกครองตามสําเนาทะเบียนบานของผูฟองคดีและมีผูรับคําสั่งแทน ซึ่งผูรับแทนพักอาศัยอยูในที่อยู
ดังกลาว และผูฟองคดีเคยมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีจํานวน 4 ฉบับ ลวนแตระบุตรงมุมบนดานขวาของหนาแรก
เปนที่อยูตามสําเนาทะเบียนบานดังกลาว ไมปรากฏวาผูฟองคดีไดแจงใหสงเอกสารตางๆ ไปยังที่อยูในจังหวัด
อุบลราชธานีแตอยางใด แมวาจะรับฟงไดวาผูฟองคดีไดพักอาศัยอยูในจังหวัดอุบลราชธานีก็ตาม ถือเปนกรณี
ผูฟองคดี มีถิ่น ที่ อยู ห ลายแห งตามมาตรา 38 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย ที่กําหนดใหถือ เอา
แหงใดแหงหนึ่งเปนภูมิลําเนา กรณีจึง ถือ วา การแจง คําสั่ง ไปยัง ที่อ ยูต ามสําเนาทะเบีย นบา นของผูฟอ งคดี
เปนการแจงคําสั่งทางปกครองโดยชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 69 ประกอบ มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ขณะเดียวกันหากบุคคลอื่นลงลายมือชื่อรับหนังสือไวแทนบุคคลผูนั้น
ตองเปนเจาบานหรือพักอาศัยหรือทําการงานอยูใ นภูมิลําเนานั้นและบรรลุนิติภาวะ
คํา สั่ ง ศาลปกครองสูง สุด ที่ อ.300/2558 ไดวินิจ ฉัย วา ผูถูก ฟอ งคดีไ ดแ จง คํา สั่ง
ใหผูฟองคดีทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูซึ่งเปนภูมิลําเนาของผูฟองคดีแตปรากฏหลักฐาน
จากไปรษณียตอบรับวามีผูรับไวแทน โดยระบุในใบตอบรับวา “บานติดกัน” เห็นวาคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการเปนนิติกรรมทางปกครองที่มีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ซึ่งจะตองแจงสิทธิ
ในการอุทธรณไวดวย การแจงคําสั่งทางปกครองจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ กรณีของผูรับแทนคําสั่งทางปกครองนั้น
ก็ตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับกรณีที่นําคําสั่งไปสงยังภูมิลําเนาของผูนั้นและไมพบ กลาวคือ ตองเปน
บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยูอาศัยหรือทําการงานในสถานที่นั้น เมื่อผูรับแทนไมไดเปนบุคคลที่อยูอาศัยหรือทํางาน
ในที่อยูอันเปนภูมิลําเนาของผูฟองคดี จึงยังถือไมไดวาผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่ง เนื่องจากเปนการแจงคําสั่ง
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย
คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 15/2549 ไดวินิจฉัยวา เมื่อปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวา
ที่ดินตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) มีพื้นที่แปลงอยูนอกเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน การที่ คปจ. มีมติใหเพิกถอนการจัดที่ดินและเพิกถอนเอกสารสิทธิ
ส.ป.ก. 4-01 โดย ส.ป.ก.จังหวัด เปนผูแจงคําสั่งเพิกถอนและแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองใหผูฟองคดีทราบ
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูฟองคดี เปนการแจงสิทธิที่ชอบดว ยกฎหมายหรือไม
ศาลพิเคราะหเห็นวา ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 6 และมาตรา 11
กําหนดวาเมื่อมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา 25 ใชบังคับ ในทองที่ใดแลว ใหจัดตั้ง
ส.ป.ก.จังหวัด ขึ้นสังกัด ส.ป.ก. โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่ คปจ.
กําหนด ดังนั้น การสงหนังสือของ ส.ป.ก. จังหวัด ดังกลาวมีอํานาจกระทําไดซึ่งเปนการกระทําการแทน ส.ป.ก.
ตามที่กฎหมายกําหนด จึงเปนการแจงสิทธิที่ชอบดวยกฎหมาย

๑๐
สํา หรั บ ประเด็ น ที่ ผู ฟ อ งคดี อ า งว า การส ง คํา สั่ ง ไม ถู ก ต อ ง เนื่ อ งจากมี บุ ค คลอื่ น เป น
ผูลงลายมือชื่ อในหลั กฐานใบตอบรั บไปรษณี ยลงทะเบียนและตนไมไดมอบอํานาจใหบุคคลดังกลาวเปนผูรับ
หนังสือแทนนั้น ศาลพิเคราะหเห็นวา กรณีแจงคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คําสั่งทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะที่ผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป
โดยมาตรา 69 วรรคสอง ประกอบมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันกําหนดวา การแจงคําสั่งทางปกครอง
เปนหนังสือใหสงหนังสือแจงตอผูนั้น หรือถาไดสงไปยังภูมิลําเนาของผูนั้นใหถือวา ไดรับแจงตั้งแตในขณะที่
หนังสือนั้นไปถึงและการแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสง
เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมไดรับหรือไดรับกอนหรือหลังวันนั้น กรณีของผูฟองคดีถือไดวา การแจงคําสั่ง
ชอบดวยกฎหมายแลวและถือวาผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งในวันที่บุคคลอื่นรับหนังสือไวแทนแลว
(๒) ใหเจาหนาที่นําสง ณ ภูมิลําเนาของผูรับหนังสือในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้น ถึง
พระอาทิตยตก ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนา ใหสงแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยูหรือทํางานในบาน
ของผูรับ ก็ไ ด ทั้งนี้ การสงหนัง สือ โดยวิธีดัง กลาวนั้น เจาหนา ที่ผูนําสงหนัง สือตองจัด ทํา หลัก ฐานการสง
ซึ่งปรากฏรายละเอียดชัดเจนใหทราบชื่อบุคคลผูรับหนังสือซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว และอยูหรือทํางานในบาน
ที่เปนภูมิลําเนาของผูรับหนังสือ
(๓) กรณีไมสามารถสงหนังสือตามขอ ๑) และ ๒) ได ใหใชวิธีปดหนังสือ ณ องคการบริหาร
สวนทองถิ่นในเขตทองที่ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการผูใหญบาน และที่เปดเผยเห็นไดงายในหมูบานแหงหองที่
ซี่งที่ดินตั้งอยู แหงละ 1 ฉบับ ตามขอ 11 วรรคทาย ของระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเ กี่ย วกับ การเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยเจาพนักงานที่จะเปนพยานในการปด หนังสือใหถือปฏิบัติต ามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2542)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อาทิ กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน
5 การอุทธรณ
เมื่อเกษตรกรไดรับทราบคําสั่งใหสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินแลว เห็นวาคําสั่ง
ใหสิ้นสิทธิดังกลาวไมเปนธรรมสามารถยื่นอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งใหสิ้นสิทธิ
การเขาทําประโยชนในที่ดิน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
5.๑ การยื่นอุทธรณ
การยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสงผลใหเจาหนาที่ไมอาจ
รับอุทธรณไวพิจารณาได ผูอุทธรณยอมเสียสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาอุทธรณและเสียสิทธิที่จะฟองคดีตอ
ศาลปกครองเพราะถือวาไมไดดําเนินการตามขั้นตอนแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี ฉะนั้น
การพิจารณาวาผูอุทธรณไดยื่นอุทธรณภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือไมนั้น ตองพิจารณากอนวา
การยื่นอุทธรณมีผลเมื่อใด ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ส.ป.ก. จึงไดกําหนดใหเกษตรกรผูถูกสั่งใหสิ้นสิทธิ
สามารถยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวไดสองวิธี ดังนี้

๑๑
วิธีที่ ๑ การยื่นอุทธรณเปนหนังสือดวยตนเองหรือมอบอํานาจตามกฎหมายใหบุคคลอื่น
ยื่นตอ ส.ป.ก. จังหวัด แหงทองที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งใหสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชน
ในที่ดิน หรือวันที่ไดปดคําสั่ง ทั้งนี้ การยื่นอุทธรณดวยวิธีการดังกลาวยอมถือวาวันที่ ส.ป.ก. จังหวัด ลงทะเบียน
รับหนังสืออุทธรณไวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เปนวันที่ยื่นอุทธรณ
ตามกฎหมายหรือวันที่อุทธรณมีผล
วิธีที่ ๒ การยื่นอุทธรณโดยวิธีการสงทางไปรษณีย อาจมีปญหาตองพิจารณาวาการอุทธรณ
มีผลในวันใด โดยเฉพาะกรณีที่ไดสงหนังสืออุทธรณกอนครบกําหนดระยะเวลาอุทธรณ แตปรากฏวาหนังสือ
อุทธรณไปถึง ส.ป.ก. จังหวัด ภายหลังพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณไปแลว จะถือวาวันที่ผูอุทธรณสงหนังสือ
อุทธรณหรือวันที่ ส.ป.ก.จังหวัด ไดรับหนังสืออุทธรณเปนวันที่ยื่นอุทธรณหรือวันที่อุทธรณมีผล ทั้งนี้ ระเบียบ
คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม มิไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้ไว ใหถือวาวันสง
หนังสืออุทธรณซึ่งปรากฏตามหลักฐานทางไปรษณียเปนวันยื่นอุทธรณ หรือแมกระทั่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเปน “กฎหมายกลาง” มิไดบัญญัติหลักเกณฑไว ซึ่งในประเด็นดังกลาว
สงผลใหองคกรทางกฎหมายมีแนวคําวินิจฉัยแตกตางกันไป
โดยกรณีการอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จ ที่ 345/2548 ไดใหความเห็น วา
เมื่อคํานึงถึงความสะดวกของคูกรณีและการคุมครองสิทธิในการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตองถือวาวันสง
หนังสืออุทธรณเปนวันที่การแสดงเจตนาอุทธรณ มีผล ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะพิ เศษ) เรื่องเสร็ จ
ที่ 152/2549 ไดนําหลักดังกลาวมาใชกับการอุทธรณเงินคาทดแทนตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสั งหาริ มทรั พย พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยให ความเห็ นว า การใช สิทธิอุ ทธรณเงินคาทดแทนมีผลสมบู รณ ตอเมื่ อ
ไดสงเจตนา วันที่คูกรณีสงหนังสืออุทธรณทางไปรษณียจึงเปนวันที่การแสดงเจตนามีผล
สําหรับกรณีเดียวกันนั้น ศาลปกครองไดมีแนววินิจฉัยดังนี้
คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 156/2550 ไดวินิจฉัยวา วันที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ไดรับหนังสืออุทธรณเงินคาทดแทนเปนวันที่อุทธรณมีผล อันเปนการนํามาตรา ๑๖๙ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยที่บัญญัติวา การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยูเฉพาะหนาใหถือวามีผลนับแตเวลา
ที่การแสดงเจตนาไปถึงมาใชบังคับ
คํา สั่ง ศาลปกครองสูง สุด ที่ 470/2551 ไดวินิจ ฉัย วา ผูฟอ งคดีทั้ง สองไดรับ แจง
จากเจาหนาที่ใหไปรับคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ผูฟองคดีทั้งสอง
จะตองยื่นอุทธรณตอผูมีอํานาจพิจ ารณาอยางชาที่สุด ในวัน ที่ 5 กัน ยายน 2549 ซึ่งเปน วัน ครบกําหนด
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงใหไปรับเงิน ปรากฏวาผูฟองคดีทั้งสองไดยื่นอุทธรณตอผูมีอํานาจพิจารณาโดยสง
ทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ในวันที่ 5 กันยายน 2549 และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดรับอุทธรณ
ของผูฟองคดีทั้งสอง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 โดยที่มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
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อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 บัญญัติเพียงใหยื่นคําอุทธรณตอผูมีอํานาจพิจารณาโดยมิไดกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการในการยื่นคําอุทธรณตอผูมีอํานาจพิจารณาไว และมิไดบัญญัติกําหนดใหการยื่นคําอุทธรณมีผลนับแต
วันสงทางไปรษณีย ศาลจึงตองนําบทบัญญัติในเรื่องการนับระยะเวลาและการแสดงเจตนาในการทํานิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนบททั่วไปในการวินิจฉัยคดีแพงและคดีปกครองมาใชบังคับ
ซึ่งมาตรา 169 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยู
เฉพาะหนาใหถือวามีผลนับแตเวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา ในกรณีนี้จึงตองถือวา
การแสดงเจตนาอุทธรณของผูฟองคดีทั้งสองมีผลในวันที่รัฐมนตรีคมนาคมไดรับคําอุทธรณนี้ ซึ่งพนกําหนด
ระยะเวลายื่นคําอุทธรณแลว ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไดนําหลักนี้ไปใชกับการอุทธรณตามกฎหมายอื่นดวย รวมทั้ง
การอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยศาลไดใหเหตุผลวา
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิไดบัญญัติใหการยื่นอุทธรณคําสั่งมีผลนับแตวันที่
สงคําอุทธรณทางไปรษณีย จึงตองนํามาตรา ๑๖๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ และถือวา
การแสดงเจตนาอุทธรณมีผลในวันที่เจาหนาที่ไดลงทะเบียนรับคําอุทธรณ ซึ่งจนถึงปจจุบันศาลปกครองสูงสุด
ก็มิไดเปลี่ยนแนวคําพิพากษาในเรื่องนี้แตอยางใด
คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 572/2557 ไดวินิจฉัยวา ผูฟองคดีไดรับทราบคําสั่งเมื่อวันที่
10 มกราคม 2556 ปรากฏหลักฐานใบตอบรับทางไปรษณียวา มีเจาหนาที่ชื่อ ปตินันท เปนผูรับไวแทน
หากผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีตองอุทธรณโตแยงคําสั่งภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว คือ ตองยื่นอุทธรณอยางชาที่สุดภายในวันที่ 25 มกราคม 2556 แตปรากฏวา
ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งตามหนังสือลงวันที่ 24 มกราคม 2556 โดยเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไดลงทะเบียนรับ
อุทธรณคําสั่งของผูฟองคดีในวันที่ 30 มกราคม 2556 ซึ่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 บัญญัติเพียงใหยื่นอุทธรณคําสั่งตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองโดยไมไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการ
ในการยื่นอุทธรณไว และมิไดบัญญัติกําหนดใหการยื่นอุทธรณคําสั่งมีผลนับแตวันที่สงทางไปรษณีย ศาลจึงตอง
นําบทบัญญัติในเรื่องการนับระยะเวลาและการแสดงเจตนาในการทํานิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย อันเปนบทบัญญัติซึ่งเปนหลักทั่วไปในการวินิจฉัยคดีแพงและคดีปกครองใชบังคับ ซึ่งมาตรา 169 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา การแสดงเจตนาที่กระทําตอบุคคลซึ่งมิไดอยูเฉพาะหนาใหถือวามีผล
นับแตเวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนา จึงตองถือวาการแสดงเจตนาอุทธรณของผูฟองคดีมีผล
ในวั นที่ ผู ถูกฟ องคดี ไดรั บคําอุ ทธรณ คื อ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ซึ่งเปนการยื่นอุทธรณเมื่อพนกําหนด
ระยะเวลาอุทธรณ
อย า งไรก็ ตามในส วนของแนวทางปฏิบัติของ ส.ป.ก. นั้น มีความเห็น สอดคลองกับ
แนวทางการวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กลาวคือ การถือเอาวันที่ ส.ป.ก.จังหวัด
ไดรับหนังสืออุทธรณเปนวันที่อุทธรณมีผลยอมไมเปนธรรมตอเกษตรกรผูถูกสั่งใหสิ้นสิทธิเพราะผูอุทธรณ
ตองเผื่อระยะเวลาในการจัดสงหนังสืออุทธรณ โดยเฉพาะผูอุทธรณทอี่ ยูหางไกลจาก ส.ป.ก.จังหวัด ทั้งยังไมอาจ
กําหนดไดวาหนังสืออุทธรณจะไปถึง ส.ป.ก.จังหวัด เมื่อใด เพราะอาจเกิดความลาชาในขั้นตอนการจัดสงหนังสือ
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ของไปรษณียได นอกจากนี้อาจมีความผิดพลาดในขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือ ซึ่งอาจทําให ส.ป.ก.จังหวัด
ไดรับหนังสืออุทธรณเมื่อลวงพนระยะเวลาอุทธรณไปแลว ดังนั้น เพื่อความเปนธรรมสําหรับเกษตรกร โดยคํานึงถึง
ความสะดวกและการคุมครองสิทธิในการอุทธรณ ควรถือวันสงหนังสืออุทธรณเปนวันที่การแสดงเจตนาอุทธรณมี
ผล ตามความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขางตน ทั้งนี้ ในโอกาสตอไปหากมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ ส.ป.ก. จะกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณทางไปรษณียใหเปนที่ชัดเจน
ตอไป นอกจากกรณีการยื่นอุทธรณตามแบบ ส.ป.ก. ๔-๙๔ แลว หากผูยื่นอุทธรณไมไดทําตามแบบดังกลาว
สามารถทําเปนหนังสือโดยตองระบุขอโตแยงวาไมเห็นดวยกับคําสั่งใหสิ้นสิทธินั้นดวยเหตุใด อาศัยขอเท็จจริง
และขอกฎหมายใดเพื่อใหเพียงพอตอการวินิจฉัย ทั้งนี้ กรณีที่คําอุทธรณมีรูปแบบไมถูกตอง เชน ไมไดระบุ
ขอเท็จจริงและเหตุผลในการโตแยงคําสั่ง เกษตรกรหรือคูกรณีอาจยื่นอุทธรณเพิ่มเติมเพื่อแสดงขออางพรอม
เหตุผลโตแยงคําสั่งในภายหลังได แต “คําอุทธรณเพิ่มเติม” จะตองยื่นภายในระยะเวลาอุทธรณดวย จึงจะถือเปน
การอุทธรณที่ถูกตองตามกฎหมาย
5.๒ การนับระยะเวลาอุทธรณ
ระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
ขอ 11 วรรคหก และวรรคเจ็ด ไดกําหนดให ปทจ.มีหนังสือแจงการสิ้นสิทธิใหเกษตรกรทราบ กรณีไมสามารถแจง
ได เชน ไมมีผูรับตามภูมิลําเนาของเกษตรกร ใหปดหนังสือนั้นไว ณ ส.ป.ก.จังหวัด ที่วาการอําเภอ องคการบริหาร
สวนทองถิ่นในเขตทองที่ ที่ทําการผูใหญบาน และที่เปดเผยเห็นไดงายในหมูบานแหงทองที่นั้นแหงละหนึ่งฉบับ
ดังนั้น วันที่ถือวาคูกรณีไดรับแจงจึงเปนไปตามหมวด ๔ การแจงตามมาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กําหนดการแจงโดยวิธีการตางๆ ไว โดยคําสั่งทางปกครองจะตอง
จดแจงสิทธิอุทธรณโดยถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๔๐ ดวย (ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ การยื่นอุทธรณ
และระยะเวลาอุทธรณ) จึงจะมีผลใหเริ่มนับระยะเวลาอุทธรณได เมื่อคูกรณีไดรับแจงคําสั่งทางปกครองที่มี
การจดแจงสิทธิอุทธรณไวโดยถูกตองแลว ระยะเวลาอุทธรณจะเริ่มนับโดยไมนับวันแรกแหงระยะเวลารวมเขาดวย
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ในทางปฏิบัติจึงเริ่มนับวันถัดจากวันที่ไดรับแจงคําสั่งเปนวันที่หนึ่ง
ของระยะเวลาอุทธรณ เชน คูกรณีไดรับแจงคําสั่งเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ จึงตองนับวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๔๙ เปนวันที่หนึ่งของระยะเวลาอุทธรณ สิบหาวันวันสุดทายของการใชสิทธิอุท ธรณจึง ไดแ กวัน ที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จ ที่ 213/2550 ใหความเห็นวา
มาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดวา การแจงคําสั่งโดยวิธี
สงไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศ เวนแตจะมี
การพิสูจ นไ ดวา ไมมีก ารไดรับ หรือไดรับ กอนวัน นั้น เมื่อ ขอ เท็จ จริง ปรากฏวากองทัพ อากาศไดมีห นัง สือ
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2549 สงทางไปรษณียตอบรับให ธ. และปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับวามีผูลงลายมือชื่อ
รับ แทน ธ. หากปรากฏขอ เท็จ จริง เพิ่ม เติม วา ผูรับ แทนนั้น มีคุณ สมบัติที่สามารถรับแทนได เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2549 แม ธ. จะอางวาไดรับทราบคําสั่งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2549 ตองถือวา ธ. ไดรับทราบคําสั่ง
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ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2549 จึงตองยื่นอุทธรณคําสั่งภายใน 15 วัน วัน สุดทายของการใชสิทธิอุทธรณ
กรณี นี้ จึ งได แก วัน ที่ 25 สิ งหาคม 2549 ดั งนั้ น การที่ ธ. อุทธรณคํา สั่งในวัน ที่ 31 สิง หาคม 2549
จึงเปนการยื่นอุทธรณเมื่อพนกําหนดระยะเวลาอุทธรณ คูกรณียอมเสียสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาอุทธรณ
ขณะเดียวกันเจาหนาที่ยอมไมมีอํานาจที่จะรับอุทธรณไวพิจารณาเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ อยางไรก็ตาม เจาหนาที่
หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจรับคําอุทธรณที่ยื่นเกินระยะเวลานั้นไวในฐานะคํารองเรียนเพื่อใชเปน
ขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครองดังกลาว
สําหรับกรณีที่วันสุดทายของระยะเวลาอุทธรณเปนวันหยุด ตองถือวาระยะเวลาสิ้นสุด
ในวันทํางานถัดจากวันหยุดตามที่กําหนดในมาตรา ๖๔ วรรคสาม เชน คูกรณีตองยื่นอุทธรณคําสั่งภายในวันที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แตปรากฏวาวันที่ ๕ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เปนวันหยุดราชการ จึงตองถือวาระยะเวลา
อุ ทธรณ สิ้ น สุ ดในวั น ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่ง เปน วัน ทํา งานถัด จากวัน หยุด (คํา สั่ ง ศาลปกครองสู ง สุ ด
ที่ 34/2551) ทั้งนี้ พึงเขาใจใหเปนที่ชัดเจนวาเรื่องวันหยุดไมใชกับการเริ่มนับระยะเวลาอุทธรณในกรณีที่
วันถัดจากวันไดรับแจงคําสั่งเปนวันหยุด เชน วันที่ ๓ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เปนวันหยุดราชการ และคูกรณี
ไดรับแจงคําสั่งในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ยอมตองนับวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันถัดไปเปนวันที่รู
สิทธิอุทธรณและเริ่มนับระยะเวลาอุทธรณ แมวาวันดังกลาวจะเปนวันหยุด มิใชถือวาวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ซึ่งเปนวันทํางานถัดจากวันหยุดเปนวันเริ่มนับระยะเวลาอุทธรณ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 436/2553)
5.๓ การขยายระยะเวลา
ระยะเวลาอุทธรณภายในสามสิบวันตามระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕
อาจมีการขยายระยะเวลาออกไปได 2 กรณี ดังนี้
กรณีแรก เปนการขยายระยะเวลาโดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่กําหนดวา กรณีที่เจาหนาที่มิไดจดแจงสิทธิอุทธรณ
โดยถูกตองตามหลักเกณฑในวรรคหนึ่ง และไมมีการแจงคําสั่งใหมพรอมสิทธิอุทธรณและระยะเวลาอุทธรณ
สั้ น กว า หนึ่ ง ป ให ข ยายเป น หนึ่ ง ป นั บ แตวัน ที่ไ ดรับ คํา สั่ง ทางปกครอง โดยกรณีที่เ จา หนา ที่แ จง คํา สั่ง
ทางปกครองใหมแตแจงไมถูกตอง เชน แจงคําสั่งที่ล งนามโดยผูไมมีอํานาจตามกฎหมาย ยอมถือวาไมใช
การแจ ง คํา สั่ ง ใหม พ ร อ มสิ ท ธิ อุ ท ธรณ โ ดยถูก ตอ ง ระยะเวลาอุท ธรณยอ มขยายเปน หนึ่ง ปเ ชน กัน (คํา สั่ ง
ศาลปกครองสูงสุด ที่ 436/2550) ดังนี้ ส.ป.ก.จังหวัด จึงควรใหความสําคัญกับการแจงสิทธิอุทธรณในคําสั่ง
ทางปกครอง เพราะหากไม แ จ ง หรื อ แจ ง ไม ถู ก ต อ ง ระยะเวลาอุ ท ธรณ จ ะขยายเป น หนึ่ ง ป ซึ่ ง จะกระทบ
ตอความมั่นคงของสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวของอยางมาก (ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 1/2540) สวนกรณีที่ระยะเวลาอุทธรณหนึ่งปที่ขยายออกไปไดลวงพนไปแลว
และไมไดใชสิทธิอุทธรณโตแยงภายในระยะเวลาดังกลาว แมเจาหนาที่จะแจงคําสั่งและสิทธิในการอุทธรณใหม
ก็ไมถือเปน “คําสั่งทางปกครองที่แจงใหม” หากคูกรณีมีห นังสือโตแยงคําสั่ง ยอมไมถือเปน การอุทธรณ
ตามกฎหมาย ศาลจึงไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาได (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.528/2554) และแม
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กรณีที่เจาหนาที่ไดรับอุทธรณไวพิจารณาและมีคําวินิจฉัยอุทธรณ ก็ไมทําใหเกิดสิทธิฟองคดีขึ้นใหมแตอยางใด
(คําสั่ งศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.90/2556)
กรณีที่สอง เปนการขยายระยะเวลาตามคําขอของผูอุทธรณ โดยผูอุทธรณอาจขอใหเจาหนาที่
ขยายระยะเวลาอุทธรณโดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กําหนดเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาไวในกฎหมายในกรณีที่มีพฤติการณที่จําเปน เปนเหตุใหผูอุทธรณ
ไมอาจกระทําการไดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยการขยายระยะเวลานั้นมีเงื่อนไข 2 ประการ คือ
1) พฤติการณที่ทําใหผูอุทธรณไมอาจกระทําการภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมาย
จะตองมิใช “ปญหาขอขัดของทั่วไป” ที่ผูอุทธรณอาจประสบไดในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง แตเปน
“พฤติการณพิเศษที่ทําใหผูอุทธรณไมอาจกระทําการใด ๆ ไดโดยสิ้นเชิง” และพฤติการณดังกลาวมิไดเกิดจาก
ความผิดของคูกรณีเอง
2) ผูอุทธรณจ ะตอ งมีคําขอขยายระยะเวลาอยางชา ที่สุดภายในสิบ หาวัน นับ แตวัน ที่
พฤติการณนั้นไดสิ้นสุดลง และเมื่อเจาหนาที่ไดขยายระยะเวลาใหแลว ผูอุทธรณจ ะตองยื่น อุทธรณภ ายใน
ระยะเวลาที่เจาหนาที่กําหนดดวย ตามความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่
213/2550 ที่กลาวมาแลวขางตน โดยกรณีที่อาจถือเปน “พฤติการณที่จําเปน” อันเปนเหตุใหคูกรณีขอขยาย
ระยะเวลาอุทธรณได ศุภวัฒน สิงหสุวงษ กลาวไวในวารสารกฎหมายปกครอง เลม ๒๕ (๒๕๕๑) เชน เกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติทํา ใหเ อกสารสํา หรับ การจัดทําคําอุทธรณสูญหายหรือถูกทําลาย แตคูกรณีคงไมอาจอาง “ปญหา
ขอขัดของทั่วไป” ในการยื่นอุทธรณมาเปนเหตุขอขยายระยะเวลาอุทธรณได ไมวาจะเปนปญหาในการจัดเตรียม
เอกสารความซับซอนของขอกฎหมาย การจัดหาทนายความ ฯลฯ เพราะเปนเรื่องที่ผูอุทธรณมีหนาที่ตองจัดการ
เปนปกติธุระอยูแลว
คํา พิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.489/2556 ไดวินิจ ฉัย วา กรณีคูกรณีมีปญหา
ในการรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทําคําอุทธรณเนื่องจากไดรับทราบคําสั่งทางปกครองลาชาเพราะไดยายออกจาก
ภูมิลําเนาไปอยูที่อื่นและแมบานเปนผูรับเอกสารแทน คูกรณียอมมีหนาที่กําชับใหแมบานแยกเอกสารที่มีถึงตน
และสงมอบใหโดยเร็ว อีกทั้งเมื่อไดรับทราบคําสั่งแลว คูกรณียังมีเวลาเหลือพอที่จะยื่นอุทธรณ คูกรณียอมไมอาจ
อางเหตุดังกลาวเพื่อขอขยายระยะเวลาอุทธรณได
5.5 ผลของอุทธรณที่ยื่นเกินระยะเวลา
ในกรณีที่เกษตรกรยื่นอุทธรณคําสั่งทางปกครองเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และ
เจาหนาที่ไมรับอุทธรณไวพิจารณา เกษตรกรยอมเสียสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาอุทธรณและเสียสิทธิที่จะฟองคดี
ตอศาลปกครอง เพราะถือวาไมไดดําเนินการตามขั้นตอนในการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนฟองคดี
คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 355/2552 ไดวินิจฉัยวา ขั้นตอนตางๆ ที่ผูถูกฟองคดีที่ 2
ปฏิบัติเปนการสรางขั้นตอนการตรวจสอบขึ้นมาโดยไมมีความจําเปนในการตรวจสอบขอเท็จจริง แมวาผูถูกฟองคดี
ที่ 2 จะอางวากระทําไปเพื่อปกปองผลประโยชนสวนรวมและตองรอบคอบในการใชจาย เนื่องจากเปนเงินที่ไดมา
จากเงินภาษีอากรก็ตาม แตการดําเนินการตองทําดวยความรวดเร็ว เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูฟองคดีดวย
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และตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะหากเกิดความลาชาจากการดําเนินการในขั้นตอน
ที่ไมจําเปนอาจเกิดความเสียหายแกผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ 1 ก็ตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งจะกลายเปน
การไมปกปองผลประโยชนสวนรวมและไมเปนการประหยัดภาษีอากรเชนกัน ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา
ความลาชาจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ 2 สรางขั้นตอนที่ไมจําเปนทั้งที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเปนผูควบคุมกํากับ ไดสั่งการ
ใหเบิกจายเงินใหผูฟองคดีถึงสองครั้ง รวมทั้งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 14 ก็ไดตอบขอหารือเปนที่
ชัดเจนเพียงพอที่ผูถูกฟองคดีที่ 2 จะถือปฏิบัติไดแลว การละเลยหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาดังกลาวทําใหผูฟองคดี
เสียหาย ผูถูกฟองคดีที่ 1 ซึ่งเปนหนวยงานที่ผูถูกฟองคดีที่ 2 สังกัด จะตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี
ในผลแหงการละเมิดอันเกิดจากการกระทําของผูถูกฟองคดีที่ 2 สวนปญหาวาเจาหนาที่จะรับอุทธรณที่ยื่นเกิน
ระยะเวลาไวพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณไดหรือไมนั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่
213/2550 ไดใหความเห็นไวขางตนโดยวางหลักไววา ระยะเวลาอุทธรณคําสั่งทางปกครองที่กําหนดในกฎหมาย
มีวัตถุประสงคเพื่อมิใหคําสั่งทางปกครองถูกโตแยงโดยไมมีที่สิ้นสุดอันจะทําใหเกิดความไมมั่นคงทางกฎหมาย จึง
เปนระยะเวลาที่มีผลบังคับทั้งตอคูกรณีผูมีสิทธิอุทธรณและตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ กรณีที่มีการ
ยื่น อุท ธรณเ มื่อ ลว งพน ระยะเวลาอุท ธรณแ ลว คูก รณียอ มเสีย สิท ธิที่จ ะไดรับ การพิจ ารณาอุท ธรณ และ
ขณะเดียวกันเจาหนาที่ยอมไมมีอํานาจที่จะรับคําอุทธรณไวพิจารณาเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ โดยเจาหนาที่มีอํานาจ
รับอุทธรณที่ลวงเลยระยะเวลาไวพิจารณาไดเฉพาะกรณีที่มีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดใหอํานาจไวเทานั้น เชน
กรณีของมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น โดยหลักแลว
หากเจาหนาที่รับอุทธรณที่ยื่น เกินระยะเวลาไววินิจ ฉัย อุทธรณ ยอมเปน การกระทําโดยปราศจากอํานาจ
และไมชอบดวยกฎหมายและไมมีผลใหอุทธรณชอบดวยกฎหมายขึ้นมาได
คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 501/2559 ไดวินิจฉัยวา ผูถูกฟองคดีที่ 1 มีหนังสือลงวันที่
24 กันยายน 2558 แจงใหผูฟองคดีทราบประกาศเทศบาลนครเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขการจัดระเบียบ
การจําหนายสินคาในพื้นที่ผอนผัน และผูฟองคดีมีหนังสือลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 อุทธรณประกาศนั้น
ถือวาผูฟองคดีรูถึงประกาศฉบับดังกลาวอันเปนเหตุแหงการฟองคดีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 หรืออยางชา
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 อันเปนวันที่ผูฟองคดีมีหนังสืออุทธรณตอผูถูกฟองคดีทั้งสอง ซึ่งผูฟองคดีชอบที่จะ
นําคดีมาฟองตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี การที่ผูฟองคดี
นําคดีมาฟอ งตอศาลปกครองในวันที่ 15 มกราคม 2559 จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแต
วันรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยที่ประกาศดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองทั่วไปมิไดเจาะจงใชบังคับกับผูฟองคดี
โดยเฉพาะ และกรณีไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไว
โดยเฉพาะ ผูฟองคดีจึงไมจําตองตองยื่นอุทธรณกอนการฟองคดี และไมเปนเหตุใหระยะเวลาการฟองคดีขยาย
ออกไป
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 844/2547 ใหความเห็นไววา
กรณีที่เจาหนาที่มีคําสั่งไมรับอุทธรณไวพิจารณาเนื่องจากยื่นเกินระยะเวลา คําสั่งไมรับอุทธรณไวพิจารณา

๑๗
ถือเปนคําสั่งทางปกครองอยางหนึ่งเพราะเปนการปฏิเสธสิทธิของคูกรณีที่จะไดรับการทบทวนคําสั่ง คูกรณี
จึงมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณไวพิจารณาตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งได แตถาคูกรณียังอุทธรณคําสั่งไมรับ
อุทธรณไวพิจารณาเกินระยะเวลาอีก คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 1296/2555
ไดใหความเห็นวา เจาหนาที่ชอบที่จะมีคําสั่งไมรับอุทธรณไวพิจารณาเปนครั้งที่สองโดยไมจําตองจดแจงสิทธิ
อุทธรณไวในคําสั่งนั้นอีก แตใหจดแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองตอไป
การยื่นอุทธรณเมื่อลวงพนระยะเวลา เกษตรกรยอมเสียสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาอุทธรณ
และเจาหนาที่ยอมไมมีอํานาจที่จะรับคําอุทธรณ ซึ่งจะมีผลทําใหเกษตรกรไมสามารถฟองคดีตอศาลปกครองได
เว น แต กรณี ที่เ กษตรกรมี คํา ขอขยายระยะเวลาอุทธรณเจาหนา ที่อ าจขยายระยะเวลาได ภายใต เ งื่ อ นไข
ที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อพบวา
มีพฤติการณที่จําเปนอันไมไดเกิดขึ้นจากความผิดของเกษตรกร ดังที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่องเสร็จที่ 213/2550 ไดใหความเห็นไวขางตน
การที่ เกษตรกรยื่น อุทธรณเ มื่อลว งพน ระยะเวลาสงผลใหเจาหนาที่ไมมีอํานาจที่จะรับ
คําอุทธรณไวพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ แตเจาหนาที่อาจรับคําอุทธรณไวในฐานะคํารองเรียนขอความเปนธรรม
เพื่ อใช เ ป นข อเท็ จจริงประกอบการพิจารณาทบทวนคําสั่งใหสิ้นสิทธิ หากพิจ ารณาแลว เห็นวาสมควรแกไข
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่สามารถดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามนัยมาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๓
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
5.6. การรับคําอุทธรณของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ให ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจคําอุทธรณที่ไดรับกอนวา เปนการยื่นอุทธรณภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม และระบุขอโตแยงวาไมเห็นดวยกับคําสั่งสิ้นสิทธินั้นดวยเหตุใด อาศัยขอเท็จจริง
และขอกฎหมายใด ใหเพียงพอตอการวินิจฉัย จากนั้นจึงออกใบรับอุทธรณใหเกษตรกรผูอุทธรณ แลวรวบรวม
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ ดังนี้
(๑) สรุป ขั้น ตอนการดํา เนิน การสั่ง ใหเ กษตรกรสิ้น สิท ธิก ารเขา ทําประโยชนใ นที่ดิน
พรอมจัดทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาววามีเหตุเพียงพอที่ คปจ. มีมติสั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทํา
ประโยชนในที่ดินพรอมพยานหลักฐานที่สนับสนุนความเห็นดังกลาว
(๒) กรณี ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบขอเท็จจริงพบวาภายหลังจากที่ คปจ. ที่มีมติใหเกษตรกรผูนั้น
สิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินแลวมีขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่เ ปน ประโยชน
ตอเกษตรกร เพื่อประโยชนแหงความยุติธ รรม ส.ป.ก.จังหวัด สามารถนําขอเท็จ จริงดังกลาวเสนอ คปจ.
พิจารณาทบทวนมติที่สั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินนั้น ในฐานะเจาหนาที่ผูออกคําสั่ง
ใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินซึ่งเปนการใชอํานาจตามกฎหมายอันมีผลเปนกระทบสิทธิ
ของเกษตรกร คํ า สั่ งดั งกล า วจึ งเป น คําสั่ งทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ยอมมีอํานาจพิจารณาทบทวนมติ คปจ. ดังกลาวได

๑๘
(๓) การสั่งใหเกษตรกรสิ้น สิทธิการเขาทํ าประโยชนในที่ดิน กรณี ที่ตองมีหนั งสือเตือน
ใหเกษตรกรปฏิบัติใหถูกตองตามระเบีย บ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดิน
จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๘ วรรคหนึ่ง
ตองมีหนังสือแจงเตือนพรอมหลักฐานการรับหนังสือดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมาย นอกจากนั้นยังตองมีหลักฐาน
การตรวจสอบของ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ยืนยันวาเกษตรกรไมไดปฏิบัติตามหนังสือเตือนภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยไมมีเหตุอันสมควร เชน บันทึกการตรวจสอบพื้นที่ บันทึกถอยคําผูปกครองทองที่ หรือผูทําประโยชนในที่ดิน
แปลงขางเคียง เปนตน
(4) การสั่ งใหเ กษตรกรสิ้น สิทธิการเขาทํ าประโยชนในที่ดิน โดยไมต องมีห นังสือเตื อน
ใหเกษตรกรปฏิบัติใหถูกตองระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับ ที่ดิน จาก
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๘ วรรคหนึ่ง ปทจ.
จะตองมีหนังสือแจงใหเกษตรกรไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรโตแยงแสดง
พยานหลักฐานสนับสนุนเหตุผลของเกษตรกรหรือแสดงพยานหลักฐานหักลางขอสนับสนุนของ ส.ป.ก.จังหวัด
อยางเพียงพอภายในระยะเวลาอันสมควร ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ตองปรากฏหนังสือแจงขอเท็จ จริงเพื่อเปดโอกาสใหเ กษตรกรโตแ ยงแสดงพยานหลักฐาน
โดยกําหนดเวลาอันสมควร พรอมหลักฐานการรับหนังสือดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมาย นอกจากนั้นยังตองมี
หลักฐานการตรวจสอบของ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ยืนยันวาเกษตรกรไมมีเหตุอันสมควรตามที่กลาวอางในคําโตแยง
(๕) การสั่งใหเกษตรกรสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดินโดยไมตองมีหนังสือเตือน
ใหเกษตรกรปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับ ที่ดิน
จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๘ วรรคหนึ่ง
เนื่องจากเกษตรผูไดรับมอบที่ดินใหเขาทําประโยชนขาดคุณสมบัติตาม ขอ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) ตองมีหนังสือแจง
ใหเกษตรกรไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรโตแยงแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนเหตุผล
ของเกษตรกรหรือแสดงพยานหลักฐานหักลางขอสนับสนุนของ ส.ป.ก.จังหวัด อยางเพียงพอภายในระยะเวลา
อันสมควร ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตองมีหนังสือ
แจงขอเท็จจริงเพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรไดโตแยงคัดคานแสดงพยานหลักฐานโดยกําหนดเวลาอันสมควร
พรอมหลักฐานการรับหนังสือดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมาย นอกจากนั้น ยังตองมีห ลักฐานการตรวจสอบ
ของ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ยืนยันวาเกษตรกรผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติ
(๖) รายงานการประชุม คปจ. ที่มีมติใหผูนั้นสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน ซึ่งไดรับรอง
รายงานการประชุมแลว
(๗) หนังสือแจงคําสั่ง คปจ. เรื่องสั่งใหสิ้นสิทธิและใหเกษตรกรพรอมดวยบริวารออกจากที่ดิน
ตองระบุขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญขอกฎหมายที่อางอิงและขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ ตามมาตรา ๓๗
วรรคหนึ่ง พรอมกับใหระบุกรณีที่อาจอุทธรณหรือโตแยงการยื่นอุทธรณ และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือ

๑๙
โตแยง ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พรอมหลักฐาน
การรับหนังสือดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมาย
(๘) บัญชีแสดงรายละเอียดการสั่งใหสิ้นสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน ( ส.ป.ก. ๔-๙๓ )
อนึ่ง ขอ 13 วรรคสอง ของระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได
กําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณไวเปนการเฉพาะ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557 มาตรา 9 (๓) ซึ่งกําหนดให
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาทีข่ องรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
ประกอบมาตรา 49 ซึ่งกําหนดใหการฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ
แหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน ที่ผูฟองคดีไดมีห นังสือรองขอตอหนว ยงาน
ทางปกครอง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ 411/2559 ไดวินิจฉัยวา กอนยื่นฟองคดีนี้ผูฟองคดีไดมี
หนังสือลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 อุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ 2 ตอผูถูกฟองคดีที่ 3 ตามมาตรา 40
แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
สําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายไวโดยเฉพาะกอนนําคดีมาฟอง มาตรา 49 แหง พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติวา การฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟอง
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่
ผูฟองไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
และไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐหรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดี
เห็นวาไมมีเหตุผลแลวแตกรณี เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น เมื่อผูถูกฟองคดีที่ 3 มิได
วินิจฉัยอุทธรณและแจงผลการวินิจฉัยอุทธรณใหผูฟองคดีทราบภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2547 จึงตองถือวา
วันที่ 27 สิงหาคม 2547 เปนวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟอง และเปนวันที่เริ่มนับระยะเวลา
ในการฟองคดี ผูฟองคดีตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ 27 สิงหาคม 2547 คือ ตองยื่นคําฟองภายใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไดยื่น ฟองคําสั่งดังกลาวในวัน ที่ 2 มิถุน ายน 2554
จึงเปนการยื่นฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามที่กฎหมายกําหนด
6. การถอนอุทธรณ
เนื่องจากระเบียบ คปก. วาดวยการใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมไดกําหนดหลักเกณฑ
การถอนอุทธรณไวเปนการเฉพาะกรณีจึงตองถือวาเมื่อการอุทธรณเปนสิทธิของผูอุทธรณ ดังนั้น ผูอุทธรณ
ยอมสละสิทธิดังกลาวไดโดยขอถอนอุทธรณที่ยื่นไปแลว และตองขอถอนอุทธรณในระหวางที่ยังอยูในการพิจารณา
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อุทธรณ ซึ่งจะมีผลใหการพิจารณาอุทธรณเปนอันระงับไป แตถาไดมีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นแลว
กระบวนการพิจารณาอุทธรณยอมเสร็จสิ้นลง และลวงพนขั้นตอนที่จะถอนอุทธรณได เจาหนาที่ตองสั่งไมรับ
คําขอถอนอุทธรณ อยางไรก็ตาม การที่ผูอุทธรณถอนคําอุทธรณยอมทําใหระงับไปซึ่งสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง
เพราะถือวามิไดอุทธรณกอนฟองคดี
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (เรื่องเสร็จที่ ๓๑๙/๒๕๕๑) เรื่อง ผลของ
การถอนอุทธรณเมื่อกระบวนการพิจารณาอุทธรณเสร็จสิ้นลง มีความเห็นทางกฎหมายไว ความวา
ประเด็นที่หนึ่ง แมวาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะมิได
กําหนดเรื่องการถอนอุทธรณไว แตก็มิไดบัญญัติหามมิใหมีการถอนอุทธรณ ดังนั้น เมื่อการอุทธรณเปนสิทธิ
อยางหนึ่งของคูกรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองที่จะขอใหเจาหนาที่ทบทวนและแกไขเปลี่ยนแปลง
คําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายของตน โดยหลักแลวคูกรณีซึ่งเปนผูทรงสิทธิ
ยอมสละสิทธิดังกลาวไดโดยการไมยื่นอุทธรณหรือขอถอนอุทธรณที่ยื่นไปแลว สวนประเด็นวาการถอนอุทธรณ
จะมีผลอยางไรตออุทธรณที่อยูในระหวางการพิจารณาของเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ เห็นวา โดยที่
กระบวนการพิจารณาอุทธรณเริ่มตนขึ้นดวยการยื่นอุทธรณของคูกรณี ดังนั้น หากคูกรณีไมประสงคที่จะอุทธรณ
ตอไปและถอนอุทธรณในระหวางที่ยังอยูในการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ ไมวาจะในชั้นการพิจารณา
ของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองซึ่งเปนผูพิจารณาอุทธรณในชั้นตนตามมาตรา ๔๔ ประกอบกับมาตรา ๔๕
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือในชั้นการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณา
คําอุทธรณ ซึ่งไดแก ผูบังคับบัญชา ผูกํากับดูแล หรือผูควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครอง
ตามที่กําหนดในมาตรา ๔๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบ
กับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ การถอนอุทธรณยอมมีผลใหการพิจารณาอุทธรณเปนอันระงับ
อยางไรก็ดี แมวาการถอนอุทธรณจะทําใหการพิจารณาอุทธรณระงับไป แตก็ไมตัดอํานาจ
ของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองและผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จ ะทบทวนและแกไขเปลี่ย นแปลงคําสั่งทางปกครองไดเ อง
ไมวาจะพนขั้นตอนการอุทธรณตามกฎหมายมาแลวหรือไม อันเปนอํานาจทั่วไปในการควบคุมตรวจสอบภายใน
ฝายปกครอง ซึ่งหากเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองหรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวา
สมควรแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่ง ก็อาจเพิกถอนคําสั่งโดยดําเนินการตามหลักเกณฑการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ประเด็นที่สอง ในกรณีที่คูกรณีถอนอุทธรณภายหลังจากที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดมี
คําวินิจฉัยอุทธรณแลว ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะตองพิจารณาคําขอถอนอุทธรณและเพิกถอนคําวินิจฉัย
อุทธรณหรือไม เห็นวา เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณแลว กระบวนการพิจารณาอุทธรณ
ยอมเปนอันเสร็จสิ้นลง ดังนั้น จึงไมสามารถถอนคําอุทธรณได
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7. การเรียกคาเสียหาย
หากกรณีเกษตรกรฝาฝนระเบียบ คปก. วาดวยการใหเ กษตรกรและสถาบัน เกษตรกร
ผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนผลให
ส.ป.ก. ไดรับความเสียหาย นอกจากการดําเนินการทางปกครองกับเกษตรกรผูไดรับการจัดที่ดินที่ฝาฝนระเบียบ
ดังกลาว ส.ป.ก. จะดําเนินการเรียกคาเสียหายอื่นอีก ดังนี้แลว
กรณีเกษตรกรผูไดรับการจัด ที่ดิน ให ส.ป.ก.จังหวัด รวบรวมพยานหลักฐานฟองคดี
เรียกคาเสียหายอันเกิดจากพฤติการณที่ฝาฝนระเบียบดังกลาว
กรณีบุคคลภายนอก ซึ่งเขาใชประโยชนในที่ดิน เชน การขุดหนาดิน การเปลี่ยนแปลง
สภาพการทําประโยชนในที่ดิน การกอสรางสิ่งตาง ๆ หรือการกระทําอื่นใดที่มีลักษณะเปนการใชประโยชน
ในที่ดินนั้น ให ส.ป.ก.จังหวัด แจงบุคคลดังกลาวและบริวารออกจากที่ดิน พรอมรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและปรับ
สภาพพื้นที่ใหกลับคืนสูสภาพเดิมหรือเหมาะสมกับการประกอบเกษตรกรรม หากไมสามารถดําเนินการได
ใหชดใชราคา (ตามแบบ ส.ป.ก. ๔-๑๓๖) ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากพนเวลาดังกลาวแลวบุคคลหรือ
บริวารของบุคคลนั้นยังคงครอบครองใชประโยชนในที่ดินดังกลาวอยู ให ส.ป.ก.จังหวัด รวบรวมพยานหลักฐาน
ดําเนินคดีฟองขับไลและเรียกคาเสียหายตอไป อยางไรก็ตาม แมบุคคลดังกลาวจะออกจากที่ดิน พรอมรื้อถอน
สิ่งปลูกสรางภายในกําหนดเวลาก็ตาม และหากบุคคลดังกลาวกระทําการอันใดซึ่งทําให ส.ป.ก. ไดรับความเสียหาย
ให ส.ป.ก.จังหวัด รวบรวมพยานหลักฐานดําเนินคดีเรียกคาเสียหายตอไป
ทั้งนี้ ให ส.ป.ก.จังหวัด รายงานผลการดําเนินการให ส.ป.ก. ทราบเปนระยะ ๆ ดวย
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ส.ป.ก.จังหวัด ออกใบรับอุทธรณ
(๑๕ วัน)
๑. ส.ป.ก. รับคําอุทธรณ เอกสารหลักฐานครบถวน
๓๐ วัน
๒. ตรวจอุทธรณ/เสนอ ลธก. พิจารณาอนุมัตินําเขา
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ พิจารณาอุทธรณ
๓๐ วัน
๓. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณฯ
/จัดทํารายงานฯ/รับรองรายงานฯ
๓๐ วัน
๔. สกม. สงเรื่องให สวผ. เพื่อนําเสนอ คปก. พิจารณา

๕. ส.ป.ก. จัดทํารายงานการประชุม คปก.

๖. แจง ส.ป.ก. จังหวัด ทราบผล

