
 
 
 
 

 
 

 

เอกสารผลงาน 
  

การอทุธรณ์ค าส่ังพนักงานเจ้าหน้าทีผู้่ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด 
 อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร 

 
 
 

นางสาววศินี  วณชิวชิากรกจิ 
นิติกรช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่917  

ส่วนสืบสวนสอบสวน กลุ่มกฎหมาย 
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 

เสนอขอประเมนิเพือ่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนิติกรช านาญการพเิศษ 
ต าแหน่งเลขที ่ 570  ส่วนกฎหมายและระเบียบ  กลุ่มกฎหมาย 
ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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เสนอขอประเมินเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งนิติกรช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี  570  ส่วนสืบสวนสอบสวน  กลุ่มกฎหมาย 
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ปีงบประมาณ  2560 
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บทคดัย่อ 
          

  ผูเ้ขา้รับการประเมินไดรั้บเร่ืองตามท่ีนายอ าเภอเจริญศิลป์ไดใ้ชอ้  านาจในฐานะ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ลงวนัท่ี  10 กรกฎาคม  พ.ศ.  2512 รายงานความเห็นพร้อมค าอุทธรณ์
ของผูรั้บค าสั่งทางปกครองมายงัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ               
วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  เน่ืองจาก
นายอ าเภอเจริญศิลป์ไดอ้อกค าสั่งโดยใช้อาศยัอ านาจตามมาตรา  25 (1) และ (3) แห่ง
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507 เป็นค าสั่งอ  าเภอเจริญศิลป์ท่ี  173/2558 
174/2558  และ177/2558 ลงวนัท่ี  9 กนัยายน 2558 สั่งใหบุ้คคลท่ีเขา้มาท าประโยชน์ใน
พื้นท่ีบริเวณป่าดงผาลาด บา้นโสก หมู่ท่ี 8 ต  าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดวงผาลาด ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเวน้การกระท า
ใดๆ โดยใหม้าด าเนินการร้ือถอน ขนยา้ยพืชผลอาสินออกไปในระยะเวลาท่ีก าหนด  ตาม
มาตรา 44 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ผูเ้ขา้รับการ
ประเมินไดศึ้กษา วิเคราะห์ ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก
ค าสั่งทางปกครองของนายอ าเภอเจริญศิลป์  และค าอุทธรณ์ของผูรั้บค าสั่งทั้งสามราย 
แลว้เห็นว่า  นายอ าเภอเจริญศิลป์ออกค าสั่งโดยอา้งอ านาจในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ีผู ้
ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากรัฐมนตรีผูรั้กษาการตาม
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ค  าสั่งของนายอ าเภอ
เจริญศิลป์ดงักล่าวเป็นค าสั่งทางปกครองตามนยัมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงพระราชบญัญติัฯ ดงักล่าวได้
ก  าหนดวา่  เม่ือเจา้หนา้ท่ีผูอ้อกค าสั่งทางปกครองไม่เห็นดว้ยกบัค าอุทธรณ์ของผูรั้บค าสั่ง
ทางปกครอง  เป็นอ านาจของผูบ้งัคบับญัชา  ผูก้  ากบัดูแล  หรือผูค้วบคุมชั้นเหนือข้ึนไป
ชั้นหน่ึง  ตามมาตรา  45  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 
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ประกอบ ข้อ 2 (14) ของกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 เป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาค า
อุทธรณ์  เม่ือผูเ้ขา้รับการประเมินศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและเทียบเคียงกบันยัความเห็น
ทางขอ้กฎหมายตามบนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  เร่ืองเสร็จท่ี  
143/2552 ท่ีมีความเห็นว่า  การใชอ้  านาจออกค าสั่งของผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา  เป็น
การกระท าในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ซ่ึงไดรั้บการ
แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร  มิไดท้  าค  าสั่งในฐานะราชการในส่วนภูมิภาค  
กรณีน้ีผูท่ี้มีอ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของผูว้่าราชการจังหวดัสงขลา  ในฐานะ
พนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ตามกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี  4  
(พ.ศ.  2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 
จึงหมายถึงรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  ใน
ฐานะผูบ้งัคบับญัชา ผูก้  ากบัดูแล หรือผูค้วบคุมชั้นเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึงของพนักงาน
เจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ตามขอ้  2(14)  ของกฎกระทรวงฉบบั
ดงักล่าว  ดงันั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ในฐานะ
รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัดงักล่าว  และในฐานะผูบ้งัคบับญัชา  ผูก้  ากบั
ดูแล  หรือผูค้วบคุมชั้นเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึงของพนักงานเจ้าหน้าท่ีจึงเป็นผูมี้อ  านาจ
พิจารณาอุทธรณ์  ตามนัยแห่งกฎหมายข้างต้น  ดังนั้น ในกรณีน้ีผูมี้อ  านาจพิจารณา
อุทธรณ์  คือ  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 เม่ือตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองของนายอ าเภอเจริญ
ศิลป์ทั้งสามค าสั่งแลว้พบว่า  มีปัญหาเก่ียวกบัอ านาจในการออกค าสั่งทางปกครองของ
นายอ าเภอเจริญศิลป์  เน่ืองจากประกาศกระทรวงเกษตร เร่ือง  แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี          
ผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร พ.ศ.  2512 และ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าท่ี          
ผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2555  
ประกาศทั้งสองฉบบัมิไดแ้ต่งตั้งนายอ าเภอเจริญศิลป์เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและ
รักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร  ดงันั้น  ค  าสั่งทางปกครองทั้งสาม
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ฉบบัท่ีออกโดยนายอ าเภอเจริญศิลป์จึงเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย               
ผูเ้ข้ารับการประเมินจึงเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มส่งเร่ืองคืนเพื่อให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดไวต้าม
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมและพระราชบญัญติัวิธี
ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539    
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กติติกรรมประกาศ 
 

 เอกสารผลงานฉบบัน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจากผูบ้งัคบับญัชา ท่ีเสียสละ
เวลาอนัมีค่า ในการใหข้อ้เสนอแนะ ตลอดจนผลกัดนั จนกระทัง่ท าใหผู้ข้อรับการประเมิน
สามารถด าเนินการในผลงานเร่ืองน้ี และจดัท าเอกสารผลงานฉบบัน้ี ให้ส าเร็จลุล่วงลงได้
ดว้ยดี  ผูข้อรับการประเมินตอ้งขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูข้อรับการประเมินหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารผลงานฉบับน้ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู ้สนใจ ในอันท่ีจะได้น าไปพัฒนางานในหน้าท่ี พัฒนาสังคม และ
ประเทศชาติ ให้ได้มากท่ีสุดเท่า ท่ีจะเป็นไปได้  สุดท้ายน้ี ผู ้ขอรับการประเมิน
ขอขอบพระคุณบิดามารดา ญาติ พี่ น้องและเพื่อนท่ีคอยสนับสนุน ให้ก  าลงัใจ รวมทั้ง
เอ้ือเฟ้ือขอ้มูลในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่ผูเ้ขียนอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเสมอมา คุณความ
ดีทั้งหมด ขอมอบแด่บุคคลผูท่ี้กล่าวมาขา้งตน้ดว้ยความเคารพยิง่ 
       
                                                                       
        วศินี วณิชวชิากรกิจ 
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  บทที ่1  

บทน ำ 

1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 นายอ าเภอเจริญศิลป์ ไดอ้อกค าสั่งทางปกครองเป็นค าสั่งอ  าเภอเจริญศิลป์ ท่ี  173/2558  
ค  าสั่ง ท่ี  174/2558  และค าสั่ง ท่ี 177/2558  ลงวนัท่ี  9  กนัยายน  พ.ศ.  2558 สั่งใหร้าษฎรผูบุ้กรุก
พื้นท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด ทอ้งท่ีบา้นโสก  หมู่ท่ี 8  ต  าบลทุ่งแก อ าเภอเจริญศิลป์  
จงัหวดัสกลนคร  ให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ  หรืองดเวน้การกระท าใดๆ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติและร้ือถอนขนยา้ยทรัพยสิ์น  ตลอดจนพืชผลอาสินออกไปจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ          
ป่าดงผาลาด  โดยค าสั่งดงักล่าวนายอ าเภอเจริญศิลป์ไดอ้าศยัอ านาจในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ี             
ผู ้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากรัฐมนตรีผู ้รักษาการตาม
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ตามประกาศกระทรวงเกษตร  
เร่ือง  แต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงผาลาด จงัหวดั
สกลนคร ลงวนัท่ี  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2512  ต่อมาไดมี้ผูอุ้ทธรณ์ค าสั่งทั้งสามดงักล่าวขา้งตน้      
ต่อนายอ าเภอเจริญศิลป์ผูอ้อกค าสั่งทางปกครอง  และนายอ าเภอเจริญศิลป์พิจารณาแลว้ไม่เห็น
ดว้ยกบัค าอุทธรณ์ จึงไดมี้หนงัสืออ าเภอเจริญศิลป์ ท่ี  สน  1618/1009  ลงวนัท่ี 12 เมษายน  2559  
ส่งค าอุทธรณ์พร้อมความเห็นและเหตุผลมายงัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อพิจารณา  

 ผูเ้ขา้รับการประเมินไดศึ้กษา วิเคราะห์ ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกค าสั่งทางปกครองของนายอ าเภอเจริญศิลป์ และค าอุทธรณ์ของผูรั้บค าสั่งทั้งสามราย 
แลว้เห็นว่า  นายอ าเภอเจริญศิลป์ออกค าสั่งโดยอา้งอ านาจในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุม
และรักษาป่าสงวนแห่งชาติท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากรัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัติ        
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ค  าสั่งของนายอ าเภอเจริญศิลป์ดงักล่าวเป็น
ค าสั่งทางปกครองตามนยัมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ซ่ึงพระราชบญัญติัฯ ดงักล่าวไดก้  าหนดว่า  เม่ือเจา้หน้าท่ีผูอ้อกค าสั่งทาง
ปกครองไม่เห็นด้วยกบัค าอุทธรณ์ของผูรั้บค าสั่งทางปกครอง  เป็นอ านาจของผูบ้งัคบับญัชา         
ผูก้  ากบัดูแล  หรือผูค้วบคุมชั้นเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึง  ตามมาตรา 45  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 ประกอบ ขอ้ 2 (14) ของกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.  2540) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 เป็นผูมี้อ  านาจ
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พิจารณาค าอุทธรณ์  เม่ือผูเ้ขา้รับการประเมินศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องและเทียบเคียงกบันัย
ความเห็นทางขอ้กฎหมายตามบนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  เร่ืองเสร็จท่ี  
143/2552 ท่ีมีความเห็นวา่  การใชอ้  านาจออกค าสั่งของผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลา  เป็นการกระท า
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งโดย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร  มิไดท้  าค  าสั่งในฐานะราชการในส่วนภูมิภาค  กรณีน้ีผูท่ี้มีอ  านาจ
พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา  ในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและ
รักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  4  (พ.ศ.  2540) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 จึงหมายถึงรัฐมนตรีผูรั้กษาการตาม
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  ในฐานะผูบ้งัคบับญัชา ผูก้  ากบัดูแล หรือผูค้วบคุม
ชั้นเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึงของพนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามข้อ                  
2 (14) ของกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว  ดงันั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ในฐานะรัฐมนตรีผู ้รักษาการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  และในฐานะ
ผูบ้งัคบับญัชา  ผูก้  ากบัดูแล  หรือผูค้วบคุมชั้นเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึงของพนกังานเจา้หนา้ท่ีจึงเป็น  
ผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์  ตามนัยแห่งกฎหมายขา้งตน้  ดงันั้น ในกรณีน้ีผูมี้อ  านาจพิจารณา
อุทธรณ์  คือ  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     

 เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณา
ค าอุทธรณ์  ผู ้เข้ารับการประเมินในฐานะท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู ้พิจารณาเร่ืองเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                   
ไดด้ าเนินการตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมายของค าสั่งทางปกครองของนายอ าเภอเจริญศิลป์          
ทั้งสามค าสั่งแลว้พบวา่  มีปัญหาเก่ียวกบัอ านาจในการออกค าสั่งทางปกครองของนายอ าเภอเจริญ
ศิลป์ว่านายอ าเภอเจริญศิลป์เป็นเจ้าหน้า ท่ี ท่ีได้รับมอบให้ใช้อ  านาจทางปกครองตาม
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม หรือไม่ เน่ืองจากค าสั่งทาง
ปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมายจะตอ้งเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบใหใ้ช้
อ  านาจทางปกครอง  เม่ือตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุม
และรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดวงผาลาด จงัหวดัสกลนคร ทั้งสองฉบบั ไดแ้ก่  ประกาศกระทรวง
เกษตร เร่ือง  แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด จงัหวดั
สกลนคร พ.ศ.  2512  และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง แต่งตั้ง
พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร  (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.  2555  ปรากฏขอ้เท็จจริงว่า  ประกาศทั้งสองฉบบัมิได้แต่งตั้ งนายอ าเภอเจริญศิลป์เป็น
พนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร  ดงันั้น  
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ค าสั่งทางปกครองทั้งสามฉบบัท่ีออกโดยนายอ าเภอเจริญศิลป์จึงเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย  ผูเ้ขา้รับการประเมินจึงเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมส่งเร่ืองคืนเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติท่ีก  าหนดไวต้าม
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมและพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539    

2.  วตัถุประสงค์  
 (1)  เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของนายอ าเภอเจริญ
ศิลป์ ในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507  และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม 
 (2)  เพื่อใหท้ราบว่าค  าสั่งของนายอ านาจเจริญศิลป์ในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุม
และรักษาป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีชอบดว้ย
กฎหมายหรือไม่ 
 (3)  เพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุและปัญหาท่ีเก่ียวกบัการออกออกค าสั่งทางปกครอง 

3.  ระยะเวลำทีด่ ำเนินกำร   

 ตั้งแต่วนัท่ี  12  พฤษภาคม 2559  ถึงวนัท่ี  26  พฤษภาคม  2558 

4.  พืน้ทีด่ ำเนินกำร 

 กลุ่มกฎหมาย   ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5.  สัดส่วนของผลงำน  
 สัดส่วนของผลงานท่ีผูข้อรับการประเมินเป็นผูป้ฎิบัติ ได้แก่ ร้อยละ 80 โดยในการ
ด าเนินการในเร่ืองน้ี มีผูร่้วมด าเนินการ คือ  นายมาโนช  อ่อนพร้อม  สัดส่วนของผลงาน ร้อยละ   
20 

6.  นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 ค าสั่งทางปกครอง  หมายความวา่  
 (1) การใชอ้  านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึนระหว่าง
บุคคลในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ
หนา้ท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชัว่คราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมติั การ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
 (2) การอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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 เจา้หนา้ท่ี หมายความว่า  บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอ้  านาจหรือไดรั้บมอบ
ให้ใช้อ  านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
การจดัตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวสิาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่กต็าม 

7.  ควำมยุ่งยำกของงำน  
 ปัญหาเก่ียวกบัเอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้นการตรวจสอบ  เน่ืองจากตอ้งตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานขอ้เท็จจริง  ขอ้กฎหมาย  และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ.  2507  ซ่ึงมีเป็นจ านวนมาก  ประกอบกบัเป็นกฎระเบียบตั้งแต่ก่อนมีการปฏิรูประบบ
ราชการ  และหลายฉบบัยงัไม่ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั ดงันั้น จึงมีความยุง่ยากและ
ซบัซอ้นในการตรวจสอบ เป็นอุปสรรคส าคญัในการท่ีจะตอ้งตรวจสอบและตีความขอ้กฎหมาย
ดว้ยความรอบคอบมากยิง่ข้ึน  

8.  ประโยชน์ของผลงำน 
 (1)  ทราบว่ารัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูมี้อ  านาจใน
การพิจารณาค าอุทธรณ์ของนายอ าเภอเจริญศิลป์ ในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษา
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 (2)  ทราบว่าค  าสั่งของนายอ านาจเจริญศิลป์ในฐานะพนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและ
รักษาป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมายเน่ืองจากเป็นการออกค าสั่งทางปกครองโดยไม่มีอ านาจ 
 (3)  ทราบว่าเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการทางปกครองยงัขาดความรู้และความ
เขา้ใจ สมควรมีโครงการใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่เจา้หนา้ท่ีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 

 



  บทที ่2  

แนวคดิ  ทฤษฏ ี และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
  

 ผลงานเร่ือง การอุทธรณ์ค าสั่งพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าดงผาลาด อ าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร ของผูข้อรับการประเมินในคร้ังน้ี  ผูข้อรับ               
การประเมินไดศึ้กษาและรวบรวมแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงานในเร่ืองน้ี ดงัน้ี  

2.1  แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัค าส่ังทางปกครอง 

 2.1.1  พระราชบัญญัติวธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 

  2.1.1.1  ค าส่ังทางปกครอง  
  พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม              
ไดใ้หค้  านิยายของค าสั่งทางปกครองไวว้า่   
  “มาตรา 5 ในพระราชบญัญติัน้ี 
  "ค าสั่งทางปกครอง" หมายความวา่   
  (1) การใช้อ  านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ข้ึน
ระหว่างบุคคลในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของ
สิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต                  
การอนุมติั การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึง                
การออกกฎ 
  (2) การอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
  เม่ือพิจารณาจากนิยายของค าสั่งทางปกครองดงักล่าวแลว้สามารถแยกลกัษณะ
ของค าสั่งทางปกครองไดด้งัน้ี  
  (1) เป็นการกระท าโดยเจ้าหน้าท่ี  ค  าสั่ งทางปกครองเป็นการกระท าโดย 
“เจา้หนา้ท่ี” ซ่ึงตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดใ้ห้
นิยามค าว่า “เจา้หนา้ท่ี” หมายความว่าบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอ้  านาจหรือไดรั้บ
มอบให้ใชอ้  านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการจดัตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวสิาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่กต็าม 
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  จากค านิยาม “เจา้หน้าท่ี” หรืออีกนัยหน่ึงผูใ้ช้หรือได้รับมอบให้ใช้อ  านาจทาง
ปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาทาง
ปกครองด้วย อาจเป็นบุคคลธรรมดา  คณะบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลก็ได้  อย่างไรก็ตาม           
นิติบุคคลนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตนและชีวิตจิตใจเหมือนบุคคลธรรมดา ดงันั้น ถึงแมว้่าจะไดรั้บ
มอบให้ใช้อ  านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมายก็ตาม          
นิติบุคคลก็ไม่อาจใช้อ  านาจดงักล่าวไดด้ว้ยตนเองตอ้งให้บุคคลธรรมดาคนหน่ึงหรือคณะหน่ึง 
ซ่ึงเป็น “ผูแ้ทน” หรือ “ผูมี้อ  านาจท าการแทน” ของตนใชอ้  านาจดงักล่าวแทนตนและในนามของ
ตนอีกทอดหน่ึง (ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, 2552, หนา้ 35)  
  (2) เป็นการใชอ้  านาจรัฐ  ตามค านิยามของค าว่า “ค  าสั่งทางปกครอง” นั้น จะตอ้ง
เป็นการใชอ้  านาจตามกฎหมาย เพราะโดยหลกัการแลว้ “ค าสั่งทางปกครอง” เป็นการใชอ้  านาจ
ฝ่ายเดียวบงัคบัแก่เอกชน โดยท่ีเอกชนมิไดย้ินยอมดว้ย กรณีใดหากไม่ไดเ้กิดจากการใชอ้  านาจ
ตามกฎหมาย กจ็ะเป็นเร่ืองอ่ืน เช่น สัญญา อนัเป็นการตกลงกบัเอกชน เป็นตน้ ส าหรับ “อ านาจ
ตามกฎหมาย” นั้น หมายถึงอ านาจทางปกครอง หากเป็นอ านาจตามกฎหมายอ่ืนกไ็ม่ใช่ค  าสั่งทาง
ปกครอง เช่น มาตรา 143 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ท่ีให้
นายกรัฐมนตรี มีอ านาจให้ค  า รับรอง ร่างพระราชบัญญัติ ท่ี เ ก่ี ยวกับการ เ งินเพื่ อให้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้สนอสามารถเสนอร่างกฎหมายดงักล่าวต่อสภาผูแ้ทนราษฎรได ้
  การวางหลกัว่าเป็นการใชอ้  านาจทางปกครองของรัฐน้ีมีความหมายในตวัว่ากรณี
จะต้องไม่ใช่การใช้อ  านาจทางนิติบญัญัติ หรือการใช้อ  านาจในทางตุลาการ การกระท าของ
รัฐสภาหรือศาลจึงไม่อยูใ่นบงัคบัหลกัเกณฑใ์นเร่ืองการกระท าทางปกครอง (ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, 
2552, หนา้ 38)  
  (3) เป็นการก าหนดสภาพทางกฎหมาย  ค าสั่งทางปกครองจะตอ้งมุ่งประสงค์
เพื่อใหเ้กิดผลทางกฎหมายอนัเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง 
โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล  การกระท าท่ี
มิไดเ้ป็นการก่อนิติสัมพนัธ์ข้ึนใหม่  เช่น การใหข้อ้มูลข่าวสาร  ค  าแนะน า  หรือการอธิบายความ
เขา้ใจไม่ถือเป็น  “ค าสั่งทางปกครอง”  เพราะไม่มีผลทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนใหม่  เพียงแต่เป็นการ
กระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ค าสั่งทางปกครอง” เดิมเท่านั้น (ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, 2552, หนา้ 38-39) 
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  (4) ก่อใหเ้กิดผลเฉพาะกรณี ค าสั่งทางปกครองนั้นจะตอ้งกระท าโดยมุ่งก าหนด
สภาพทางกฎหมายท่ีเป็นอยู่ในกรณีหน่ึงโดยเฉพาะ โดยสภาพจะตอ้งมุ่งใชบ้งัคบักบับุคคลหน่ึง
บุคคลใดโดยตรงแมใ้นตวัค าสั่งจะไม่ระบุช่ือบุคคลไวก้็ได้ซ่ึงอาจจะเป็นค าสั่งรวมหรือค าสั่ง
ทัว่ไปใชบ้งัคบักบักลุ่มบุคคลกไ็ด ้(ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, 2552, หนา้ 39) 
  (5) มีผลภายนอกโดยตรง หากการท าค  าสั่งทางปกครองนั้นอยู่ในขั้นตอนการ
เตรียมการหรือพิจารณาเพื่อออกค าสั่งทางปกครอง และเจา้หนา้ท่ีผูพ้ิจารณาจะเปล่ียนแปลงเช่นใด
กไ็ด ้ กรณีดงักล่าวน้ีถือวา่อยูข่ ั้นตอนท่ีมีผลภายใน  ทั้งน้ีค  าสั่งทางปกครองท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมีการ
แสดงออกให้ผูรั้บค าสั่งทางปกครองทราบค าสั่งนั้น ดงันั้น การพิจารณาค าสั่งว่าจะมีผลภายใน
หรือภายนอกนั้น ตอ้งพจิารณาเน้ือหาของค าสั่งเป็นส าคญั (ดร.ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, 2552, หนา้ 40) 

กรณีท่ีศาลปกครองวนิิจฉยัวา่เป็นค าสั่งทางปกครอง 
 ค าสั่งของอธิบดีกรมท่ีดินท่ีให้เพิกถอน น.ส.3 หรือโฉนดท่ีดินของเอกชน เป็นค าสั่งท่ี
กระทบสิทธิของเจ้าของท่ีดินท่ีถูกเพิกถอน จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ค  าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 151/2550 
และ ท่ี 412/2550) 
 การท่ีผูอ้  านวยการแขวงการทางนครสวรรคมี์ค าสั่งใหผู้ฟ้้องคดีร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างออก
จากเขตทางหลวง มีลกัษณะเป็นการใชอ้  านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติ
สัมพนัธ์ข้ึนระหว่างบุคคลในอนัท่ีจะก่อเปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของผู ้ฟ้องคดีอันเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่ง
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539 (ค  าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 606/2552) 
 ค าสั่งของหน่วยงานท่ีไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนใหแ้ก่ผูฟ้้องคดี มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์
อนัมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิในการท่ีจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของผูฟ้้อง
คดี จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 (ค  าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.30/2550 และค าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 25/2550) 

 ค าสั่งลงโทษไล่ผูฟ้้องคดีออกจากราชการ เป็นค าสั่งท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและหนา้ท่ีของ
ผูฟ้้องคดี จึงเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 (ค  าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.78/2550) 
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 ค าสั่งของอธิบดีกรมศุลกากรท่ีอาศยัอ านาจตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัความ         
รับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 ประกอบกบัขอ้ 18 ของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 ท่ีเรียกใหผู้ฟ้้องคดีซ่ึง
เป็นข้าราชการในสังกัดของกรมศุลกากรชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลงั เป็นค าสั่งทางปกครอง (ค  าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 692/2550) 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ถอนสัญชาติไทยของผูฟ้้องคดีทั้งสองตามมาตรา 18 
แห่งพระราชบญัญติัสัญชาติ พ.ศ. 2508 มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหนา้ท่ีของผูฟ้้อง
คดีทั้งสอง ถือเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 (ค  าสั่งศาลปกครองสูงสุดท่ี 2-3/2550) 

 ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดั เร่ือง ยกเลิกผลการคดัเลือกท่ีใหสิ้ทธิผูฟ้้องคดี
เข้าท าประโยชน์ในท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน และประกาศส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวดั               
เร่ืองเพิกถอนหนังสืออนุญาต (ส.ป.ก. 4 - 01 ก.) ท่ีออกให้แก่ผูฟ้้องคดี มีผลท าให้ผูฟ้้องคดี                 
ถูกตดัสิทธิมิใหเ้ขา้ท าประโยชน์ในท่ีดินดงักล่าว ประกาศทั้งสองฉบบัจึงเป็นค าสั่งทางปกครอง
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ค  าสั่งศาลปกครอง
สูงสุดท่ี 479/2550) 

  2.1.1.2  เจ้าหน้าที่  
  พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม               
ไดใ้หค้  านิยายของเจา้หนา้ท่ีไวว้า่   
  “มาตรา 5 ในพระราชบญัญติัน้ี 
  “เจา้หน้าท่ี” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใช้อ  านาจหรือ
ได้รับมอบให้ใช้อ  านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมาย          
ไม่วา่จะเป็นการจดัตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวสิาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่กต็าม” 
  “เจา้หนา้ท่ี”  ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มีอยู ่3 ประเภท คือ  บุคคลคนเดียว คณะบุคคล และนิติบุคคล  
  1. “เจา้หนา้ท่ี”  ท่ีเป็นบุคคลคนเดียวกคื็อ  ผูด้  ารงต าแหน่งต่างๆ เช่น ผูว้่าราชการ
จงัหวดั นายกเทศมนตรี นายกรัฐมนตรี 
  2.  “เจ้าหน้าท่ี” ท่ีเป็นคณะบุคคล เช่น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
คณะกรรมการอาหารและยา สภาเทศบาล สภาจงัหวดั 
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  3.  “เจา้หนา้ท่ี”  ท่ีเป็นนิติบุคคลซ่ึงจะตอ้งใชสิ้ทธิหรือหน้าท่ีโดยผ่านทางบุคคล
ธรรมดาซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคลกไ็ด ้ บุคคลท่ีใชสิ้ทธิและปฏิบติัหนา้ท่ีแทน
นิติบุคคลนั้นเรียกวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลคนเดียว เช่น ผูอ้  านวยการ หรือเป็นคณะ
บุคคล เช่น คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เป็นต้น (ชาญชัย แสวงศกัด์ิ, 2552,                  
หนา้ 37) 
  ศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้อธิบายเก่ียวกับ “เจ้าหน้าท่ี”  ไวว้่า  
“เจา้หน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจท าการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองใด ไม่ว่าจะเป็น  “เจา้หน้าท่ีผูท้รง
อ านาจท าการพิจารณาทางปกครอง” หรือ “เจ้าหน้าท่ีผูรั้บมอบอ านาจท าการพิจารณาทาง
ปกครอง” และไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผูอ้อกค าสั่งทางปกครอง หรือผูเ้สนอแนะให้ออกค าสั่งทาง
ปกครอง หรืออนุมติัหรือให้ความเห็นชอบในการออกค าสั่งทางปกครองก็ตาม จะตอ้งมีความ
ด ารงอยู่ในทางกฎหมายในเวลาท่ีกระท าการเหล่านั้น และกระท าการเหล่านั้นโดยเคารพและ
ปฏิบติัตามหลกัการ ด าเนินงานบางประการดว้ย มิฉะนั้นแลว้ ในสายตาของกฎหมายไม่อาจถือได้
เลยว่าการกระท าเหล่านั้นเป็นการอนัท าลงโดยเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในเร่ืองนั้น” (วรพจน ์
วศิรุตพิชญ,์ 2540,หนา้ 11-12)  
  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัความด ารงอยูใ่นทางกฎหมายและการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ี
ท่ีมีอ  านาจท าการพิจารณาทางปกครองมีความแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 
  1. “เจา้หนา้ท่ี” จะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งโดยชอบดว้ยกฎหมาย  
  บุคคลท่ีจะท าการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองใด ต้องได้รับแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่ง ซ่ึงมีอ านาจท าการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้น การพิจารณาทางปกครองในเร่ืองใด
ท่ีท าโดยบุคคลท่ีไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจท าการพิจารณาทางปกครองใน 
เร่ืองนั้นเลย ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ไดแ้สดงตนว่าเป็นผูด้  ารงต าแหน่งดงักล่าวย่อมไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย และในสายตาของกฎหมายแลว้ถือว่าเป็นโมฆะ เช่น ตามพระราชบญัญติัสถานบริการ 
พ.ศ. 2509 ผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาลเป็นเจา้หนา้ท่ีผูท้รงอ านาจออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการ 
ดงัน้ี ถา้พลต ารวจโท ก. ไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล และ        
ใชอ้  านาจในต าแหน่งดงักล่าวออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการใหแ้ก่นาย ข. ใบอนุญาตฉบบัน้ียอ่ม 
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เป็นโมฆะ ไม่มีผลทางกฎหมายมาตั้งแต่ตน้  โดยสภาพแลว้ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง       
ซ่ึงมีอ านาจท าการพิจารณาทางปกครองก็เป็นค าสั่งทางปกครองเช่นกนั ดงันั้น จึงอาจชอบหรือ        
มิชอบดว้ยกฎหมายกไ็ด ้เหตุท่ีท าใหก้ารแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจท าการพิจารณา
ทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นมีหลายประการ เช่น ผูท้  าการแต่งตั้งมิใช่เจา้หน้าท่ีซ่ึงมี
อ านาจแต่งตั้ง บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งขาดคุณสมบติัท่ีจะเป็นผูด้  ารงต าแหน่งนั้นได ้หรือบุคคลท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งมีลกัษณะตอ้งหา้มมิใหด้ ารงต าแหน่งนั้น ฯลฯ บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งโดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมายใหด้ ารงต าแหน่งซ่ึงมีอ านาจท าการพิจารณาทางปกครองยอ่มจะตอ้งพน้จากต าแหน่งนั้น
ในภายหลงั  
  2. “เจา้หนา้ท่ี” จะตอ้งเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในเร่ืองนั้น 
  (1) มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัน้ีบญัญติัวา่ 
   “มาตรา 12 ค  าสั่งทางปกครองจะตอ้งกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ี        
ในเร่ืองนั้น”  
  เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ  านาจในการออกค าสั่งทางปกครองมี 2 ประเภท คือ (1) เจา้หนา้ท่ี  
ผูท้รงอ านาจออกค าสั่งทางปกครอง และ (2) เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจออกค าสั่งทางปกครอง 
โดยเจา้หนา้ท่ีผูท้รงอ านาจในการออกค าสั่งทางปกครองจะตอ้งใชอ้  านาจออกค าสั่งทางปกครอง
ดว้ยตนเอง และอาจมอบอ านาจของตนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจออกค าสั่งทางปกครองได้
กต่็อเม่ือ  (1) ตอ้งมีกฎหมายบญัญติัอนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีผูท้รงอ านาจออกค าสั่งทางปกครองมอบ
อ านาจให้เจา้หน้าท่ีอ่ืนออกค าสั่งทางปกครองแทนได้  (2) เม่ือกฎหมายไดบ้ญัญติัอนุญาตให้
เจ้าหน้าท่ีผู ้ทรงอ านาจมอบอ านาจให้เจ้าหน้าท่ีอ่ืนออกค าสั่งแทน กฎหมายนั้ นจะบัญญัติ 
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับมอบอ านาจไดเ้อาไวเ้สมอ  (3) การมอบอ านาจตอ้งท าตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด
ไว ้ ซ่ึงกฎหมายไดก้  าหนดไวแ้ตกต่างกนัออกไป บางฉบบักเ็ป็นหนงัสือ บางเร่ืองกก็  าหนดใหท้ า
เป็นค าสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (นิรัญ อินดร,2556) 
  (2) ศาสตราจารยช์ยัวฒัน ์วงศว์ฒันศานต ์ไดใ้หค้  าอธิบายในเร่ืองน้ีไว ้ดงัน้ี  
  ความสามารถในการมีค าสั่งทางปกครองคือการมีอ านาจกระท าการ  เจา้หน้าท่ี      
ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในเร่ืองใดจึงจะเป็นผูมี้ความสามารถออกค าสั่งทางปกครองในเร่ืองนั้นได ้
(มาตรา 12)  
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  ความสามารถน้ีอาจเกิดข้ึนได้โดยกฎหมายก าหนดหรือได้รับมอบอ านาจโดย 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น มาตรา 40 แห่งพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ก าหนดให ้      
นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนทะเบียนของวตัถุอนัตรายท่ีไม่ถูกตอ้งได ้ซ่ึงโดยหลกัแลว้การให้มี
อ  านาจทางปกครองจะตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั เพราะอ านาจน้ีอาจใชไ้ปลบลา้งท าลาย
สิทธิของบุคคลได ้การใหผู้ใ้ดมีอ านาจทางปกครองจึงตอ้งก าหนดไวใ้นกฎหมาย การมีอ านาจอาจ
ข้ึนอยู่กบัเวลา หากไม่เป็นไปตามเวลาดงักล่าวก็ไม่มีอ านาจกระท า เช่น ออกค าสั่งทางปกครอง
ก่อนวาระการด ารงต าแหน่งของตนจะเร่ิมหรือเม่ือพน้วาระการด ารงต าแหน่งของตนไปแลว้ 
นอกจากนั้นการมีอ านาจอาจข้ึนอยู่กบัสถานท่ี การใชอ้  านาจนอกสถานท่ีจึงไม่มีผลในกฎหมาย 
เช่น นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งใหป้ฏิบติัการภายในเขตเทศบาลของตนได ้แต่ถา้ไปสั่งบุคคลให้
ร้ือถอนป้ายขา้งถนนท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลของตนเพราะเขา้ใจผิดว่าอยู่ในเขตเทศบาลของตน        
กเ็ป็นการบกพร่องในเร่ืองความสามารถ (ฐิติพร ล้ิมแหลมทอง, 2548 ,หนา้ 35 –37) 
  (3) หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ”  
  หลัก “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” องค์กรฝ่ายปกครองจะกระท าการใดๆ ได้               
ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายมอบอ านาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระท าการนั้นๆ ในขณะท่ี
หลกัการกระท าทางปกครองตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย เรียกร้องแต่เพียงให้องค์กรฝ่ายปกครอง
กระท าการอยู่ในกรอบของกฎหมายเท่านั้น  หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ”  เรียกร้ององคก์ร
ฝ่ายปกครองยิง่ไปกว่านั้น กล่าวคือ การกระท าขององคก์รฝ่ายปกครองซ่ึงแสดงออกโดยองคก์ร
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองนั้น จะตอ้งมีฐานทางกฎหมายรองรับ  (วรเจตน์ ภาคีรัตน์,2554,หนา้ 50)  
จะเห็นไดว้า่หลกั “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ”  มุ่งคุม้ครองปัจเจกบุคคลจากการกระท าขององคก์ร
เจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของตนเป็นส าคญั ดว้ยเหตุน้ีองคก์รเจา้หน้าท่ีฝ่าย
ปกครองจึงไม่สามารถกระท าการใดๆ อนัเป็นการกา้วล่วงแดนแห่งสิทธิของราษฎรได ้ หากไม่มี
กฎหมายใหอ้  านาจ สิทธิท่ีกล่าวถึงไม่ไดห้มายความเฉพาะสิทธิต่างๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้ น แต่หมายถึงสิทธิ ท่ีราษฎรได้รับมาจากกฎหมายระดับ
พระราชบญัญติัดว้ย (วรเจตน ์ภาคีรัตน,์2554,หนา้ 53)   
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2.2  กฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง  เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.  2507 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม   
 

2.2.1  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มีเจตนารมณ์ในการ

สงวนคุม้ครองป้องกนั รักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม ้โดยก าหนดเขตป่าสงวนและป่า
คุม้ครอง และมีการก าหนดโทษส าหรับผูบุ้กรุกพื้นท่ีเขตป่าสงวน โดยมีหลกัการส าคญัดงัน้ี 

1) ก าหนดนิยาม  และรัฐมนตรีผูรั้กษาการณ์ 
มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี  

  “ป่า” หมายความว่า ท่ีดินรวมตลอดถึง ภูเขา หว้ย หนอง คลอง บึง บาง ล าน ้ า ทะเลสาบ 
เกาะ และท่ีชายทะเลท่ียงัมิไดมี้บุคคลไดม้าตามกฎหมาย  
  “ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความว่า ป่าท่ีได้ก  าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม
พระราชบญัญติัน้ี  
  “ไม”้ หมายความว่า ไมทุ้กชนิดทั้งท่ีเป็นตน้ กอ หรือเถา ไม่ว่ายงัยืนตน้หรือลม้ลงแลว้ 
และหมายความรวมตลอดถึง ราก ปุ่ม ตอ หน่อ ก่ิง ตา หัว เหงา้ เศษ ปลายหรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของไม ้ไม่วา่จะถูกตดั ฟัน เล่ือย ผา่ ถาก ถอน ขดุ หรือกระท าโดยวธีิการอ่ืนใด   
 “ของป่า” หมายความวา่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยูใ่นป่า เป็นตน้วา่  

(1) ไมฟื้น ถ่าน เปลือกไม ้ใบไม ้ดอกไม ้เมลด็ ผลไม ้หน่อไม ้ชนัไม ้และยางไม ้ 
(2) หญา้ ออ้ พง แขม ปรือ คา กก กระจูด กลว้ยไม ้กดู เห็ด และพืชอ่ืน  
(3) ซากสัตว ์ ไข่ หนงั เขา นอ งา กราม ขนาย กระดูก ขน รังนก คร่ัง รังผึ้ง น ้ าผึ้ง

และมูลคา้งคาว  
(4) ดิน หิน กรวด ทราย แร่และน ้ามนั  

  “สัตวเ์ล้ียง” หมายความว่า ชา้ง มา้ ลา ล่อ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ท่ีมีเจา้ของ  
  “ท าไม”้ หมายความว่า ตดั ฟัน กาน โค่น ลิด เล่ือย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชกัลากไมท่ี้มี 
อยูใ่นป่า หรือน าไมท่ี้มีอยูใ่นป่าออกจากป่าดว้ยประการใด ๆ   
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 “พนักงานเจ้าหน้า ท่ี” หมายความว่า  ผู ้ซ่ึ ง รัฐมนตรีแต่งตั้ ง ให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญติัน้ี   
 “อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมป่าไม ้  
 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  

2) การแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี และการก าหนดพื้นท่ีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
 มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มี
อ  านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี และออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และ   
ค่าบ ารุงป่าไมไ้ม่เกินอตัราตามบญัชีทา้ยพระราชบญัญติัน้ี และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการ
ตามพระราชบญัญติัน้ี  
 กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 มาตรา 6 บรรดาป่าท่ีเป็นป่าสงวนอยู่แลว้ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองและสงวนป่า
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบญัญติัน้ี  
 เม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควรก าหนดป่าอ่ืนใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม ้ 
ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ให้กระท าไดโ้ดยออกกฎกระทรวงซ่ึงตอ้งมีแผนท่ีแสดง        
แนวเขตป่าท่ีก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นแนบทา้ยกฎกระทรวงดว้ย  

 3) อ  านาจของพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 
มาตรา 25 เม่ือไดก้  าหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และรัฐมนตรีไดแ้ต่งตั้งพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาตินั้นแลว้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจดงัต่อไปน้ี  
 (1) สั่งใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให้งดเวน้การกระท าใด ๆ ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ในกรณีท่ีมีขอ้เท็จจริงปรากฏหรือเหตุอนัควรสงสัยว่ามีการกระท าผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี  
 (2) สั่งเป็นหนงัสือใหผู้ก้ระท าผดิต่อพระราชบญัญติัน้ี ร้ือถอนแกไ้ขหรือท าประการอ่ืนใด
แก่ส่ิงท่ีเป็นอนัตราย หรือส่ิงท่ีท าใหเ้ส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในเวลาท่ีก าหนดให ้ 
 (3) ยึด ท าลาย ร้ือถอน แก้ไขหรือท าประการอ่ืน เม่ือผูก้ระท าผิดไม่ปฏิบัติตาม (2)          
ไม่ปรากฏตวัผูก้ระท าผดิหรือรู้ตวัผูก้ระท าผดิแต่หาตวัไม่พบ  
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 ถา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดป้ฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงักล่าวและไดเ้สียค่าใชจ่้ายเพื่อการ
นั้น ใหผู้ก้ระท าผิดชดใชห้รือออกค่าใชจ่้ายนั้นทั้งหมด หรือให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีน าทรัพยสิ์น         
ท่ียดึไวไ้ดอ้อกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรเพื่อชดใชค่้าใชจ่้ายนั้น และให้
น าความในมาตรา 1327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใชบ้งัคบัแก่เงินท่ีไดจ้ากการ
ขายทรัพยสิ์นนั้นโดยอนุโลม  

(4) ด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหาย
แก่ป่าสงวนแห่งชาติในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน 

 
2.2.2   กฎกระทรวง ฉบับที ่ 411  (พ.ศ.  2512)  ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ.  2507   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (รัฐมนตรีว่าการตามพระราชบญัญติัในขณะนั้น)  อาศยั

อ านาจตามความในมาตรา 5  และมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  
ออกกฎกระทรวงก าหนดใหป่้าดงผาลาด  ในทอ้งท่ีต าบลโคกสี  ต  าบลทุ่งแก  อ  าเภอสว่างแดนดิน 
และต าบลคูสะคาม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร   เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ปรากฏตาม
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี  411  (พ.ศ.  2512)  ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  
2507  ลงวนัท่ี 7 มีนาคม  พ.ศ.  2512  ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 86  ตอนท่ี 30  เม่ือวนัท่ี 8 
เมษายน 2512  

 
2.2.3  ประกาศกระทรวงเกษตร  เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่า

สงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด  จังหวดัสกลนคร  ลงวนัที ่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.  2512   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (รัฐมนตรีว่าการตามพระราชบญัญติัในขณะนั้น)  อาศยั

อ านาจตามความในมาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  ออกประกาศ
กระทรวงเกษตร แต่งตั้งให ้  

1. อธิบดีกรมป่าไม ้
2. ผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร 
3. ป่าไมเ้ขตอุดรธานี 
4. นายอ าเภอสวา่งแดนดิน 
5. นายอ าเภอวานรนิวาส   
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เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงผาลาด  ในทอ้งท่ีต าบลโคกสี  
ต  าบลทุ่งแก  อ  าเภอสว่างแดนดิน และต าบลคูสะคาม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร   และมี
อ านาจปฏิบติัการตามมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507 ปรากฏตาม
ประกาศกระทรวงเกษตร  เร่ือง  แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่า
ดงผาลาด  จงัหวดัสกลนคร  ลงวนัท่ี  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86  
ตอนท่ี 67  เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2512  

 
2.2.4  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง แต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงผาลาด จังหวัดสกลนคร  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  
2555 ลงวนัที ่ 24  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   อาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา 5 และมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507 ประกอบพระราช-
กฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.  2545 พ.ศ. 2545 ก  าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ  พ.ศ.  2507  ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าเจ้าหน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด  จังหวดัสกลนคร               
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 โดยเป็นการก าหนดพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร เพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสกลนคร 
2. ผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม ้ท่ี 6 สาขาสกลนคร  

เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงผาลาด  จงัหวดัสกลนคร   และ
มีอ านาจปฏิบติัการตามมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507  ปรากฏตาม 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุม
และรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2555 ลงวนัท่ี  24  
กรกฎาคม  พ.ศ.  2555  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130  ตอนพิเศษ 16 ง เม่ือวนัท่ี 4 
กมุภาพนัธ์  2556  
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2.3  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 2.3.1 บันทึก เร่ือง หารือกรณีช่ือท้องที่การปกครองภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เปลี่ยนแปลง และ/หรือตกหล่น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ 3)           
เร่ืองเสร็จที ่428/2534  มาตรา 9 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
 กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ท่ี กษ 0705.2/8243 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2534                 
ถึงส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจง้ว่า กรมป่าไมไ้ดรั้บแจง้จากจงัหวดัต่างๆ หลายจงัหวดั 
ว่ามีปัญหาในการแจง้ขอ้หาด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าผิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีมีสถานท่ีเกิดเหตุ
ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 1. พื้นท่ีอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้มีกฎกระทรวงประกาศก าหนดให้เป็น       
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาก่อน ต่อมาภายหลงัจาก      
ท่ีกฎกระทรวงก าหนดป่าสวนแห่งชาติใชบ้งัคบั ไดมี้การเปล่ียนแปลงแนวเขตการปกครองทอ้งท่ี
ใหม่ เช่น มีการเพิ่มต าบลตั้ งเป็นก่ิงอ าเภอใหม่ หรือตั้ งอ  าเภอใหม่ เป็นเหตุให้ช่ือท้องท่ีการ
ปกครองท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ ไม่ปรากฏหรือระบุในกฎกระทรวงและแผนท่ีแนบทา้ยกระทรวง และ
ในขณะท่ีเกิดเหตุการณ์กระท าผิดตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 นั้น ยงัมิไดมี้
การแกไ้ขกฎกระทรวงดงักล่าวใหถู้กตอ้งตามสภาพความเป็นจริง 
 2. พื้นท่ีอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ในกฎกระทรวงและแผนท่ีแนบท้าย
กฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ ตามความในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
มิไดร้ะบุช่ือทอ้งท่ีการปกครองดงักล่าวไวด้ว้ย ทั้งๆ ท่ีช่ือทอ้งท่ีการปกครองนั้น ๆ ตั้งข้ึนหรือมีอยู่
แลว้ในขณะท่ีไดมี้กฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติใชบ้งัคบั และในขณะท่ีเกิดเหตุการณ์
กระท าผิดตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 นั้น ยงัมิไดมี้การแกไ้ขกฎกระทรวง
ดงักล่าวใหถู้กตอ้งตามสภาพความเป็นจริง 
 จากขอ้เท็จจริงดงักล่าวในการปฏิบติังาน กรมป่าไมต้อ้งประสบกบัปัญหาและอุปสรรค
หลายประการ ดงัน้ี 
 1. ในกรณีท่ีเกิดการกระท าผิดตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในพื้นท่ี
ดังกล่าวขา้งตน้ เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีประสบปัญหาในการแจง้ข้อหาด าเนินคดีกับ
ผูก้ระท าผิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น เจา้พนักงานอยัการสั่งไม่ฟ้อง ปล่อยตวัผูก้ระท าผิด         
เป็นตน้ 
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 2. การแกไ้ขกฎกระทรวงและแผนท่ีแนบท้ายกฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ        
มีขั้นตอนและตอ้งใช้เวลาในการด าเนินการค่อนขา้งมาก ประกอบกบัปัจจุบนัมีพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติทัว่ทั้งประเทศเป็นจ านวนมาก (ประมาณ 1,220 ป่า) และยงัมีพื้นท่ีป่าไมถ้าวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีจะตอ้งด าเนินการตามข้ึนตอน เพื่อออกกฎกระทรวงก าหนดให้เป็นป่าสงวน
แห่งชาติอยูอี่กประมาณ 146 ป่า ดงันั้น จึงค่อนขา้งยากถา้หากจะท าการแกไ้ขกฎกระทรวงก าหนด
ป่าสงวนแห่งชาติ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง โดยเฉพาะเก่ียวกบัช่ือทอ้งท่ีการปกครอง
ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
 กรมป่าไม้จึงขอหารือปัญหาเก่ียวกับกรณีช่ือท้องท่ีการปกครองภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เปล่ียนแปลง และ/หรือตกหล่น ดงัน้ี 
 1. ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีช่ือทอ้งท่ีการปกครองมีการเปล่ียนแปลงและ/หรือตกหล่น 
ไม่ปรากฏหรือระบุช่ือในกฎกระทรวงและแผนท่ีแนบทา้ยกฎกระทรวงตามขอ้เท็จจริง ทั้ ง 2  
กรณี ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ แต่สถานท่ีท่ีปรากฏการกระท าผดิตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 สามารถตรวจสอบและยนืยนัไดว้า่อยูภ่ายในแนวเขตตามแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงนั้น ๆ 
ดงัน้ี กรมป่าไมจ้ะสามารถด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผดิไดห้รือไม่ อยา่งไร หากไม่สามารถด าเนินการ
กบัผูก้ระท าผดิไดจ้ะมีวธีิการหรือแนวทางในการแกไ้ขอยา่งไร 
 2. ในพื้นท่ีป่าไมถ้าวรตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีจะออกกฎกระทรวงก าหนดใหเ้ป็นป่าสงวน
แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ป่าใหม่จะระบุข้อความไว้ใน
กฎกระทรวงว่า ส าหรับทอ้งท่ีการปกครองท่ีมีการเปล่ียนแปลงภายในแนวเขตตามแผนท่ีทา้ย
กฎกระทรวงน้ี ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตามกฎกระทรวงน้ีดว้ยจะมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายไดห้รือไม่ 
หากไม่เหมาะสม ควรใชข้อ้ความอยา่งใด 
 ในการน้ี กรมป่าไมไ้ดจ้ดัส่งตวัอย่างกรณีอนัเป็นท่ีมาของปัญหาขอ้หารือมารวม 2 กรณี 
คือ 
 1. กรณีท่ีจงัหวดัอุดรธานีไดมี้หนงัสือ ท่ี อด 0009/26310 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2528  และ
หนงัสือ ท่ี อด 0009/10327 ลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2532 ขอใหก้รมป่าไมแ้กไ้ขกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 
780 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 (ก าหนดเขตป่านา
จูงและป่าน ้ าโสม) ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เน่ืองจากแนวเขตพื้นท่ีป่านาจูงและป่าน ้ าโสม
บางส่วนอยู่ในเขตอ าเภอบา้นผือ จังหวดัอุดรธานี เป็นเหตุให้เจา้หน้าท่ีของจงัหวดัอุดรธานี
ประสบปัญหาในการแจง้ขอ้หาด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผดิในเขตป่าสงวนดงักล่าว 
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 2. กรณีท่ีจงัหวดันครราชสีมาไดมี้หนงัสือ ท่ี นม 0009/32905 ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2529 
หนังสือ ท่ี นม 0009/39534  ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2532  หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี นม 0009/46577                 
ลงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2533 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี นม 0009/9009 ลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2534 
ขอให้กรมป่าไมด้ าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 1144 (พ.ศ. 2528) ออกตามความ 
ในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ก าหนดเขตป่าเขาภูหลวง) โดยเพิ่มเติมต าบล            
ล  านาแก้ว อ าเภอปักธงไชย ลงในกฎกระทรวงและแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงเพื่อให้ถูกต้อง                  
ตามขอ้เทจ็จริง เน่ืองจากจงัหวดันครราชสีมาประสบปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผิด
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง                 
บริเวณท่ีอยูใ่นพื้นท่ีของต าบลล านาแกว้ 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี 3) ไดพ้ิจารณาปัญหาขอ้หารือ
ดงักล่าวประกอบกบัค าช้ีแจงของผูแ้ทนกรมป่าไมแ้ลว้ มีความเห็นดงัน้ี 
 ส าหรับปัญหาขอ้หารือในประการท่ีหน่ึง ท่ีหารือว่า ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีช่ือทอ้งท่ี
การปกครอง มีการเปล่ียนแปลง และ/หรือตกหล่น ไม่ปรากฏหรือระบุช่ือท้องท่ีไว้ใน
กฎกระทรวงและในแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวง เม่ือมีการกระท าผิดตามพระราชบญัญติัป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 เกิดข้ึนในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าวและสามารถตรวจสอบยืนยนัได้ว่าพื้นท่ี
บริเวณท่ีเกิดการกระท าผิดอยู่ภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงนั้ นๆ กรมป่าไม ้             
จะสามารถด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผิดไดอ้ยา่งไรหรือไม่ หากไม่สามารถด าเนินคดีกบัผูก้ระท าผิด
ได ้จะมีวธีิการหรือแนวทางในการแกไ้ขอยา่งไร นั้น เห็นวา่ ส าหรับกรณีท่ีมีการกระท าผิดเกิดข้ึน
ในเขตพื้นท่ีท่ีอยู่ภายในแนวเขตตามแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แต่ในกฎกระทรวงและแผนท่ีทา้ยดงักล่าว
มิไดร้ะบุช่ือทอ้งท่ีการปกครองของพื้นท่ีบริเวณนั้นไว ้ทั้งๆ ท่ีช่ือทอ้งท่ีการปกครองนั้น ๆ ตั้งข้ึน
หรือมีอยู่แลว้ในขณะหรือก่อนกฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติใช้บงัคบั และขณะท่ีเกิด
เหตุการณ์กระท าผิดตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 นั้น ยงัมิไดมี้การแกไ้ข
กฎกระทรวงดังกล่าวให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง นั้น มีประเด็นอันต้องพิจารณาใน
เบ้ืองตน้ คือ พื้นท่ีท่ีมีลกัษณะเช่นวา่น้ีมีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
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ออกตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้วหรือไม่ ในประเด็นน้ี เห็นว่า 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี 6) ได้เคยพิจารณาให้ความเห็นเพื่อ           
ตอบ ข้อหารือของกรมป่าไม้ไว้ตามบันทึก เร่ือง หารือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการออก             
พระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมช่ือต าบลท่ีตกหล่น และการผนวกพื้นท่ีเพิ่มเติมเข้าไปในอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่  ท่ีหารือว่า ในการออกพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมช่ือต าบลท่ีตกหล่นมิไดร้ะบุ         
ไว ้ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอุทยานแห่งชาตินั้ นจะกระท าได้ด้วยวิ ธีใด ไว้แล้ว                      
โดยความเห็นดงักล่าวไดย้ดึถือแนวค าวินิจฉยัของศาลฎีกา ตามค าพิพากษาฎีกาท่ี 790/2498 โดย 
มีความเห็นว่า พื้นท่ีใดจะเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินั้นจะตอ้งพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้งน้ี เพราะจะตอ้งถือเอาทอ้งท่ีตามท่ีระบุไวใ้นพระราชกฤษฎีกาเป็น
ส าคัญ แม้ว่าตามแผนท่ีท้ายพระราชกฤษฎีกาจะมีเขตครอบคลุมท้องท่ีมากกว่าท่ีระบุไวใ้น            
พระราชกฤษฎีกาก็ไม่ถือว่าท้องท่ีส่วนท่ีเกินกว่าท่ีระบุไวใ้นพระราชกฤษฎีกาเป็นอุทยาน
แห่งชาติดว้ย ดงันั้น เม่ือพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติมิไดมี้ช่ือต าบลบางต าบล
โดยเหตุท่ีตกหล่นช่ือต าบลนั้นไป กจ็ะตอ้งถือว่าพื้นท่ีของต าบลท่ีตกหล่นไปนั้นไม่ไดอ้ยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาฉบบันั้นดว้ย และกรมป่าไมจ้ะตอ้งอาศยัอ านาจตามมาตรา 
7 แห่งพระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ขยายเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ โดยรวมเพิ่มเติม
ทอ้งท่ีท่ีตกหล่นลงไวใ้นพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตอุทยานแห่งชาติให้ครบถว้น ตามนยัแห่ง
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี 6) ดงักล่าว คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี 3) จึงมีความเห็นว่า ในกรณีท่ีมีการออกกฎกระทรวง
ก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติข้ึนใชบ้งัคบั โดยแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงอนัเป็นสาระส าคญัของการ
ออกกฎกระทรวง ไดก้  าหนดแนวเขตพื้นท่ีป่าครอบคลุมเขา้ไปในเขตทอ้งท่ีอ่ืน นอกเหนือจาก 
เขตทอ้งท่ีต าบล อ าเภอ ท่ีระบุไวใ้นกฎกระทรวง อนัเถือเป็นการก าหนดช่ือเขตทอ้งท่ีตกหล่น          
ไม่เป็นไปตามเขตทอ้งท่ีท่ีเป็นอยู่ในขณะประกาศใช้บงัคบักฎกระทรวง ซ่ึงจะเป็นผลให้การ        
ปิดประกาศส าเนากฎกระทรวงและแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงตามมาตรา 9  แห่งพระราชบญัญติั         
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซ่ึงก าหนดให้ตอ้งปิดประกาศส าเนากฎกระทรวง และแผนท่ีทา้ย
กฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติไว ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือก่ิงอ าเภอทอ้งท่ี ท่ีท าการก านัน
ทอ้งท่ี และท่ีเปิดเผยเห็นไดง่้ายในหมู่บา้นทอ้งท่ีนั้น เพื่อใหโ้อกาสแก่ราษฎรในทอ้งท่ีไดท้ราบ 
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และใชสิ้ทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 12  ไม่อาจกระท าไดโ้ดยครบถว้น ดงันั้น กรณีจึงตอ้งถือว่า
เขตพื้นท่ีท่ีปรากฏในแผนท่ีท้ายกฎกระทรวง ท่ีอยู่ในเขตท้องท่ีท่ีกฎกระทรวงมิได้ระบุถึง              
ไม่มีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพราะเหตุท่ีเขตพื้นท่ีดงักล่าวนั้นมิไดผ้่านขั้นตอนการก าหนด 
ป่าสงวนแห่งชาติตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 9 โดยครบถว้น ดังนั้น เม่ือมีการกระท าผิดตาม
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  เกิดข้ึนในเขตบริเวณพื้นท่ีดงักล่าว กรณีจึงยงัไม่อาจ
ถือไดว้่ามีการกระท าผิดเกิดข้ึนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ วิธีการแกไ้ขจะกระท าไดก้็แต่โดยกรม 
ป่าไมจ้ะตอ้งอาศยัอ านาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ออก
กฎกระทรวงแกไ้ขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติเสียให้ถูกตอ้งตามนัยแห่งความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี 6) ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 ส าหรับกรณีท่ีการกระท าผิดเกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีท่ีอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม         
แผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507    
มาก่อน ต่อมาภายหลังจากท่ีกฎกระทรวงก าหนดป่าสงวนแห่งชาติใช้บังคับ ได้มีการ      
เปล่ียนแปลงแนวเขตการปกครองทอ้งท่ีใหม่ เช่น มีการเพิ่มต าบลตั้ งเป็นก่ิงอ าเภอใหม่หรือ             
ตั้งอ  าเภอใหม่ เป็นเหตุใหช่ื้อทอ้งท่ีการปกครองท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ ไม่ปรากฏหรือระบุในกฎกระทรวง
และแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวง และในขณะท่ีเกิดเหตุการณ์กระท าผิดตามพระราชบญัญติัป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507  ยงัมิไดมี้การแกไ้ขกฎกระทรวงดงักล่าว ใหช่ื้อของทอ้งท่ีการปกครองถูกตอ้ง
ตรงกบัท่ีมีการเพิ่มเติมหรือแกช่ื้อเขตการปกครองท่ีก าหนดข้ึนใหม่ นั้น เห็นว่า เม่ือเดิมในขณะ
ประกาศใชบ้งัคบักฎกระทรวงก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นท่ีในบริเวณท่ีเกิดการกระท าผิด
นั้ น  ย ังอยู่ ในเขตท้องท่ี ท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวง และอยู่ภายในแนวเขตตามแผนท่ี                             
ทา้ยกฎกระทรวง กรณีเห็นไดว้่า พื้นท่ีบริเวณดงักล่าวนั้นไดผ้่านการด าเนินการก าหนดให้เป็น            
ป่าสงวนแห่งชาติตามขั้นตอนท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  อนัเป็น
กฎหมายเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการให้อ  านาจก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยครบถว้นมาแต่ตน้ 
ความสมบูรณ์ของกฎกระทรวงก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอยู่โดยครบถ้วนแล้ว ดังนั้ น 
ภายหลังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเขตท้องท่ีปกครองโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่การ
ปกครองทอ้งท่ีและเป็นการด าเนินการโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ีซ่ึง
เป็นกฎหมายเฉพาะอีกเร่ืองหน่ึงต่างหากอนัไม่เก่ียวกบัเร่ืองการก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
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 ดังนั้ น การเปล่ียนแปลงเขตปกครองท้องท่ีหรือการก าหนดช่ือต าบลอ าเภอข้ึนใหม่ อันมี
ผลกระทบถึงพื้นท่ีในบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติดว้ยนั้น กรณีเป็นเพียงเร่ืองของการบริหารงาน
ในดา้นการปกครองเท่านั้น หาท าให้ป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงกฎกระทรวงไดก้  าหนดข้ึนโดยถูกตอ้ง
ตามช่ือเขตปกครองทอ้งท่ีในขณะออกกฎกระทรวงประกอบกบัแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม
แผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงท่ีมีอยู่อย่างชัดแจง้แลว้จะตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามเขตปกครองทอ้งท่ีท่ี
ก  าหนดข้ึนใหม่แต่อยา่งใดไม่ ดงันั้น พื้นท่ีดงักล่าวจึงมีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ฉะนั้น เม่ือมี
การกระท าผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าสงวนแห่งชาติเกิดข้ึนในบริเวณดงักล่าวจึงตอ้งถือว่าเป็นการ
กระท าผิดในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงอาจด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าผิดไดต้ามพระราชบญัญติั        
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  ทั้งน้ี ตามนยัของค าพิพากษาฎีกาท่ี  1324/2520 ท่ีวนิิจฉยัวา่ การท่ีจะ
พิจารณาวา่ท่ีพิพาทอยูใ่นเขตป่าคุม้ครองหรือไม่นั้นตอ้งพิจารณาจากแผนท่ีทา้ยพระราชกฤษฎีกา
นั้นประกอบดว้ย จะพิจารณาแต่เพียงทอ้งท่ีท่ีระบุไวใ้นพระราชกฤษฎีกาอย่างเดียวไม่ได ้เพราะ
การท่ีจะรู้ว่าป่าคุม้ครองตามพระราชกฤษฎีกานั้นมีอาณาเขตกวา้งขวางเพียงใดตอ้งดูจากแผนท่ี
ทา้ยพระราชกฤษฎีกาการดูช่ือต าบลแต่เพียงอยา่งเดียวจะไม่สามารถทราบไดว้่าอาณาเขตป่าสงวน
แห่งชาติมีอยูอ่ยา่งใด 
 ส าหรับประเด็นท่ีสอง ท่ีหารือว่า หากจะระบุขอ้ความว่าส าหรับทอ้งท่ีการปกครองท่ีมี
การเปล่ียนแปลงภายในแนวเขตตามแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงน้ี ใหมี้ผลใชบ้งัคบัตามกฎกระทรวง
น้ีดว้ยไวใ้นกฎกระทรวงก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีจะออกต่อไปในภายหนา้ จะมีผลใชบ้งัคบั
ไดห้รือไม่ หรือจะควรใช้ขอ้ความใดนั้น เห็นว่า เม่ือมีความเห็นว่าในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
เขตทอ้งท่ีปกครองในภายหลงัจากท่ีไดมี้การประกาศใชบ้งัคบักฎกระทรวงแลว้ ไม่มีผลท าให ้         
เขตพื้นท่ีบริเวณท่ีเปล่ียนแปลงเขตปกครองทอ้งท่ีเปล่ียนสภาพจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
เช่นน้ีแลว้ การก าหนดขอ้ความเช่นว่านั้นไวใ้นกฎกระทรวงจะกระท าได ้เพียงใด จึงไม่มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณา 
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี 3) ใคร่ขอเสนอ
ขอ้สังเกตไวด้้วยว่า เม่ือปรากฏว่ากฎกระทรวงก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติมีความบกพร่อง
เก่ียวกบัการระบุทอ้งท่ี หรือมีความบกพร่องด้วยประการใด ๆ ก็ตามเกิดข้ึนแล้ว และความ
บกพร่องนั้นจะมีผลกระทบถึงสิทธิหรือมีส่วนเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ราษฎรทัว่ไปประการใด  
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองไปถึงการกระท าความผิดตามพระราชบญัญติัป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซ่ึงก าหนดโทษในทางอาญาไว ้ทั้งเร่ืองท านองน้ีไดมี้ค  าพิพากษาฎีกาวินิจฉยั
ไวแ้ลว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 สมควรท่ีกรมป่าไมจ้ะไดต้รวจสอบกฎกระทรวงต่างๆ ท่ีไดป้ระกาศไว้
แลว้ และถา้พบขอ้บกพร่องก็ควรจะไดเ้ร่งรัดแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นให้หมดส้ินไป ปัญหาต่าง ๆ 
ในลกัษณะท่ีไดห้ารือมากจ็ะไม่เกิดข้ึน 

 2.3.2  บันทกึ เร่ือง ผู้มีอ านาจพจิารณาอุทธรณ์ค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและ
รักษาป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  คณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  เร่ืองเสร็จที่ 143/2552 มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 มาตรา 45 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 2 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธุ์พืชมีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0903.3/17978             
ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2551 ถึงส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดว้่า จงัหวดัสงขลา
ไดด้ าเนินการใชอ้  านาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในเขต            
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม ้และป่าคลองกัว่ พื้นท่ีรับผิดชอบเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์าเทือกเขาบรรทัด จ านวน 5 ค  าสั่ง ต่อมาได้มีผูท่ี้เขา้ครอบครองท าประโยชน์ในพื้นท่ี
ดงักล่าวขอยื่นอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองต่อเจา้หนา้ท่ีผูท้  าค  าสั่ง จงัหวดัสงขลาจึงไดส่้งเร่ืองให้
คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงการอุทธรณ์การด าเนินการตามมาตรา 25 พิจารณา สรุปผล
การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงการอุทธรณ์ไดว้่า คณะกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกนัว่า ไม่เห็นดว้ยกบั
ค าอุทธรณ์ทั้งหมด จึงไม่มีเหตุท่ีจะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงค าสั่งดงักล่าวไปในทางใด ประกอบ
กบัเจา้หน้าท่ีผูท้  าค  าสั่งทางปกครอง (ผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา) มีความเห็นแยง้ค าอุทธรณ์
เช่นกนั ซ่ึงจงัหวดัสงขลาไดพ้ิจารณาเห็นว่า เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามพระราชบญัญติัวิธี
ปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบกบัพื้นท่ีดงักล่าวอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช จึงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า 
และพนัธุ์พืช พิจารณาน าส่งเร่ืองใหผู้บ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปของผูท้  าค  าสั่งทางปกครองพิจารณา
ใหค้วามเห็นโดยด่วนต่อไป 
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 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธุ์พืช พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามมาตรา 45 แห่ง
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก าหนดวา่ ... ใหเ้จา้หนา้ท่ีตามมาตรา 44 
วรรคหน่ึง พิจารณาค าอุทธรณ์โดยไม่ชกัชา้ ... ถา้เจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 44 วรรคหน่ึง ไม่เห็นดว้ย
กบัค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้เร่งรายงานพร้อมเหตุผลไปยงัผูมี้อ  านาจพิจารณา
อุทธรณ์... เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดจะเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง  และตามข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก าหนดว่าการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่ง
ทางปกครองในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีผูท้  าค  าสั่งทางปกครองไม่เห็นดว้ยกบัค าอุทธรณ์ให้เป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี...  ตามขอ้เทจ็จริงกรณีน้ีผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลาเป็นพนกังาน
เจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม ้และป่าคลองกัว่ 
จงัหวดัสงขลา ตามประกาศกระทรวงเกษตร ลงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2510 แต่งตั้งโดยอาศยัอ านาจ
ตามมาตรา 5 และมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ผูว้่าราชการจงัหวดั
สงขลาในฐานะพนักงานเจา้หน้าท่ีไดมี้ค  าสั่ง ท่ี  12/50  ค  าสั่ง ท่ี  13/50  ค  าสั่ง ท่ี 14/50 ค  าสั่ง            
ท่ี 17/50  และค าสั่ง ท่ี 22/50  ลงวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 สั่งใหผู้บุ้กรุกอุทธรณ์ต่อผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสงขลาภายใน 15 วนั นับแต่วนัประกาศค าสั่ง ผูบุ้กรุกได้อุทธรณ์ค าสั่งภายในเวลาท่ี
ก าหนด ในการพิจารณาอุทธรณ์จงัหวดัสงขลาไดมี้ค าสั่ง ท่ี 2731/2550  ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2550  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงการอุทธรณ์การด าเนินการตามมาตรา 25 
แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในทอ้งท่ีจงัหวดัสงขลา ซ่ึงคณะกรรมการได้
พิจารณาแลว้ เห็นวา่ ไม่มีเหตุผลท่ีจะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงค าสั่ง จงัหวดัสงขลาจึงไดส่้งเร่ือง
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช พิจารณา ตามขอ้เท็จจริงน้ีผูท้  าค  าสั่งทางปกครอง 
คือ ผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา แต่ไดท้  าค  าสั่งในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยป่า
สงวนแห่งชาติ ซ่ึงตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ฯ มิไดก้  าหนดถึงเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ
พิจารณาอุทธรณ์ในกรณีผูท้  าค  าสั่งเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ี จึงไม่อาจพิจารณาไดว้่าเจา้หนา้ท่ีผูใ้ด
เป็นผู ้มีอ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีท าให้มีปัญหาในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงขอหารือว่าผูมี้อ  านาจพิจารณา
อุทธรณ์เป็นผูใ้ด 
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 คณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว โดยมีผูแ้ทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (กรมป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และ
พนัธ์ุพืช) และผูแ้ทนจงัหวดัสงขลา เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดขอ้เท็จจริงแลว้ มีความเห็นว่า เม่ือ
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ไม่ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง
ในเร่ืองขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาติซ่ึงใช้อ  านาจตามมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติฯ ฉะนั้น วิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครองในเร่ืองขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวจึงต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ตามมาตรา 45 วรรคหน่ึงและวรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 ส าหรับขอ้เทจ็จริงในเร่ืองท่ีหารือน้ี การท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลาในฐานะเป็นพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติใช้อ  านาจออกค าสั่งให้ผูท่ี้บุกรุกเข้ายึดถือ
ครอบครองท าประโยชนใ์นท่ีดินออกจากป่าสงวนแห่งชาติ งดเวน้การกระท าใดๆ ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ และใหด้ าเนินการร้ือถอนท าลายตน้ยางพาราออกจากป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 25 (1) 
และ (2) แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติฯ นั้น การใช้อ  านาจออกค าสั่งของผูว้่าราชการ
จงัหวดัสงขลาเป็นการกระท าในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติซ่ึง
ไดรั้บแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  ตามประกาศกระทรวงเกษตร เร่ือง แต่งตั้ง
พนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม ้และป่า
คลองกัว่ จงัหวดัสงขลา ลงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2510 มิไดท้  าค  าสั่งในฐานะราชการในส่วนภูมิภาค 
ดังนั้ น ผูท่ี้มีอ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของผูว้่าราชการจังหวดัสงขลาในฐานะพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงหมายถึง รัฐมนตรีผูรั้กษา
การตามพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ในปัจจุบนั ซ่ึงถือว่าเป็นผูค้วบคุมชั้นเหนือข้ึนไป
ชั้ นหน่ึงของพนักงานเจ้าหน้า ท่ีผู ้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามข้อ 2  (14)                            
ของกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว 
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2.4  ค าพพิากษาทีน่ ามาศึกษาเทยีบเคยีง 

 2.4.1  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 813/2558  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมมีมติเพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 ก. จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจาก
กระท าโดยไม่มอี านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ 
 คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจออกระเบียบฯ ตามมาตรา 19 
(12) แห่งพระราชบญัญติัการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เป็นผูใ้ช้อ  านาจเพิกถอน         
ส.ป.ก. 4-01 ก. ถือเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  และก่อนมีค าสั่งเพิกถอน              
ส.ป.ก. 4-01 ก. จะตอ้งให้โอกาสผูรั้บอนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.               
4 -01  ก. )  ได้ทราบข้อ เท็จจริงและ ช้ีแจงโต้แย ้งแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา  30                               
แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการ ทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม่  
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมมีอ านาจ              
ออกระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าดว้ย การออก แกไ้ขเพิ่มเติม เพิกถอน
และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2540 โดยอาศยั
อ านาจตามความในมาตรา 19 (12) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม               
พ.ศ. 2518 ดังนั้น คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจึงตอ้งเคารพและปฏิบติัตามกฎ                  
แมจ้ะมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎดงักล่าวไดเ้ม่ือเห็นสมควร แต่ตราบใดท่ีกฎดงักล่าว
ยงัคงมีผลใชบ้งัคบั คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจะกระท าการใด ๆ ท่ีขดัหรือแยง้
ต่อบทบญัญติัของกฎดงักล่าวหรือยกเวน้ไม่ใช้กฎบงัคบัแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือแก่เฉพาะ
กรณีหน่ึงกรณีใดไม่ได ้ เม่ือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ  านาจเพิกถอนหนงัสืออนุญาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ใน
เขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01 ก.) ตามระเบียบฯ คือ ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดั มิใช่คณะกรรมการปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม อีกทั้งคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมมิใช่ผูบ้งัคบับญัชาของ
ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัท่ีจะมีผูมี้อ  านาจเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายตามนัย
มาตรา 49 แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 การท่ีคณะกรรมการ
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมมีมติเพิกถอน ส.ป.ก. 4-01 ก. จึงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เน่ืองจากกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหนา้ท่ี 
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 2.4.2  ค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 932/2555 ผู้อ านวยการส านักการช่างจึงไม่มี
อ านาจลงนามในค าส่ังร้ือถอนอาคารตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังร้ือถอนอาคารดังกล่าวจึงเป็นค าส่ังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2            
ทีย่กอทุธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกนั  
 นายกเมืองพทัยาในฐานะเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ไดมี้ค าสั่งมอบอ านาจของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินใหเ้ป็นอ านาจของปลดัเมืองพทัยา และต่อมา
รองปลดัเมืองพทัยา รักษาราชการแทนปลดัเมืองพทัยาไดม้อบอ านาจดงักล่าวให้หัวหน้าส่วน
ราชการของเมืองพทัยาเป็นผูอ้อกค าสั่งให้เจา้ของอาคารร้ือถอนอาคารท่ีต่อเติมโดยไม่ถูกตอ้ง 
ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยประเด็นน้ีว่า เม่ือพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมือง
พทัยา พ.ศ. 2542 มิไดมี้บทบญัญติัใดก าหนดให้ปลดัเมืองพทัยาสามารถมอบอ านาจท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากนายกเมืองพทัยาไปให้แก่รองปลดัเมืองพทัยาหรือหัวหนา้ส่วนราชการของเมือง
พทัยาได ้ปลดัเมืองพทัยาจึงไม่สามารถออกค าสั่งมอบอ านาจท่ีตนไดรั้บมาจากนายกเมืองพทัยา 
ต่อไปใหแ้ก่รองปลดัเมืองพทัยาหรือหวัหนา้ส่วนราชการของเมืองพทัยาได ้ การท่ีรองปลดัเมือง
พทัยา (รักษาราชการแทนปลดัเมืองพทัยา) ในฐานะปลดัเมืองพทัยา มีค  าสั่งมอบอ านาจให้
ผูอ้  านวยการส านักการช่าง ส านักการคลงัและงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง   
ค  าสั่งดงักล่าวมีผลเฉพาะท่ีเป็นการมอบอ านาจของปลดัเมืองพทัยาเอง ซ่ึงมอบให้แก่รองปลดั 
เมืองพทัยาหรือหวัหนา้ส่วนราชการของเมืองพทัยาตามมาตรา 59 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 ไม่รวมถึงอ านาจในฐานะเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน 
เน่ืองจากเป็นอ านาจของนายกเมืองพัทยา ผูอ้  านวยการส านักการช่างจึงไม่มีอ านาจลงนาม               
ในค าสั่งร้ือถอนอาคารตามมาตรา 42 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ค าสั่งร้ือถอน
อาคารดงักล่าวจึงเป็นค าสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และมติของผูถู้กฟ้องคดีท่ี 2 ท่ียกอุทธรณ์             
ของผูฟ้้องคดี จึงไม่ชอบดว้ยกฎหมายเช่นกนั  



  บทที ่3  

วธิีการศึกษา 

 
 เม่ือผูข้อรับการประเมินได้รับมอบหมายให้พิจารณาเร่ืองการอุทธรณ์ค าสั่งพนักงาน
เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด อ าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร             
ผูข้อรับการประเมินไดด้ าเนินการศึกษาดงัน้ี 

3.1  การด าเนินการของผู้ขอรับการประเมนิ  
 ผูข้อรับการประเมินไดรั้บมอบหมายให้พิจารณาเร่ืองดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559  
และไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี  
 (1)  ผูข้อรับการประเมินไดด้ าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุบุกรุก
ซ่ึงเป็นมูลเหตุในการท่ีนายอ าเภอเจริญศิลป์ใชอ้  านาจออกค าสั่งทางปกครอง  ว่าเป็นท่ีดินของรัฐ
ประเภทใด ตามกฎหมายฉบบัใด   
 (2)  ผูข้อรับการประเมินไดด้ าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุบุกรุก
ซ่ึงเป็นมูลเหตุในการท่ีนายอ าเภอเจริญศิลป์ใชอ้  านาจออกค าสั่งทางปกครองว่าเป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่น
อ านาจของผูใ้ดในการด าเนินการทางปกครอง   
 (3)  ผูข้อรับการประเมินไดด้ าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุบุกรุก
ซ่ึงเป็นมูลเหตุในการท่ีนายอ าเภอเจริญศิลป์ใชอ้  านาจออกค าสั่งทางปกครองว่าเป็นพื้นท่ีท่ีไดมี้
การแต่งตั้ งบุคคลใดให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตาม
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หรือไม่ อยา่งไร 
 (4)  ผูข้อรับการประเมินไดน้ าขอ้เทจ็จริงท่ีตรวจสอบพบเก่ียวกบัพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุบุกรุกซ่ึง
เป็นมูลเหตุในการท่ีนายอ าเภอเจริญศิลป์ใชอ้  านาจออกค าสั่งทางปกครอง  มาพิจารณาประกอบ
กบักฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาความชอบดว้ยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง
ของนายอ าเภอเจริญศิลป์ 
 (5)  ผูข้อรับการประเมินไดน้ าผลการพิจารณาจากการด าเนินการรวบรวมขอ้เทจ็จริงประกอบ
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสรุปและจัดท าเป็นหนังสือเสนอน าเรียนปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนงัสือถึงนายอ าเภอ
เจริญศิลป์  และน าเรียนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อโปรดทราบ  
เน่ืองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มอบอ านาจให้
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ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองตามความในมาตรา  45  
แห่งพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539  ประกอบขอ้ 2 (14) ของกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี  4  (พ.ศ.  2540) ฯ  ตามค าสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 247/2558              
ลงวนัท่ี  27  สิงหาคม พ.ศ. 2558  รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ กลุ่มกฎหมาย  ด่วนท่ีสุด ท่ี  ทส 
0222.2/518  ลงวนัท่ี  18  พฤษภาคม  2559  และหนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0222.2/1194  ลงวนัท่ี  26  พฤษภาคม  2559  เรียนนายอ าเภอเจริญศิลป์  เพื่อแจง้ผล
การพิจารณาการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง 
 
3.2  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการด าเนินการตามขั้นตอนขา้งตน้  ผูข้อรับการประเมินไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ  โดยมี
วธีิการวเิคราะห์ดงัน้ี   
 (1)  ผู้ขอรับการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพืน้ที่ที่เกิดเหตุบุกรุกซ่ึงเป็นมูลเหตุใน
การที่นายอ าเภอเจริญศิลป์ใช้อ านาจออกค าส่ังทางปกครอง  โดยตรวจสอบกับกฎหมายที่
เกีย่วข้องว่าเป็นทีด่ินของรัฐประเภทใด ตามกฎหมายฉบับใด  
 จากการตรวจสอบพบว่าพื้นท่ีบุกรุกดงักล่าวตั้งอยู่บริเวณบา้นโสก หมู่ท่ี 8 ต  าบลทุ่งแก 
อ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร  ซ่ึงเดิมมีสภาพเป็นท่ีดินท่ียงัมิไดมี้บุคคลไดม้าตามกฎหมาย
ท่ีดิน กล่าวคือมีสภาพเป็นป่า ตามมาตรา 4 พระราชบญัญติัป่าไม ้ พุทธศกัราช 2485  จึงได้มี
กฎกระทรวงก าหนดให้เป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  ปรากฏตามกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 411  (พ.ศ.  
2512)  ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม  พ.ศ.  
2512  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 86  ตอนท่ี 30 เม่ือวนัท่ี  8  เมษายน  2512  โดยกฎกระทรวง
ก าหนดให ้“ป่าดงผาลาด  ในทอ้งท่ีต าบลโคกสี  ต  าบลทุ่งแก อ าเภอสว่างแดนดิน และต าบลคูสะ
คาม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ภายในเขตตามแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงน้ี เป็นป่าสงวน
แห่งชาติ” ดงันั้น  จึงเป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ตามมาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
ประกอบพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีและกิจการของ              
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า และพนัธุ์พืช 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2546 ท่ีจะอาศยัอ านาจตามมาตรา  14  
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  สั่งห้ามมิให้บุคคลใดท่ียึดถือ
ครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่อาศยัในท่ีดิน  ก่อสร้าง แผว้ถาง เผาป่า ท าไม ้เก็บหาของป่า หรือ
กระท าดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ   
 
 (2)  ผู้ขอรับการประเมนิได้วเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตุบุกรุกซ่ึงเป็นมูลเหตุใน
การทีน่ายอ าเภอเจริญศิลป์ใช้อ านาจออกค าส่ังทางปกครองว่าเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในอ านาจของผู้ใดใน
การด าเนินการทางปกครอง   
 เม่ือพิจารณากฎกระทรวงก าหนดให้เป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาดแล้ว             
ไม่ปรากฏช่ือของอ าเภอเจริญศิลป์  ผูข้อรับการประเมินจึงตรวจสอบสถานะของอ าเภอเจริญศิลป์
แลว้พบว่า อ  าเภอเจริญศิลป์เป็นอ าเภอท่ีแยกจากอ าเภอสว่างดินแดน  โดยยกฐานะข้ึนเป็นอ าเภอ
เจริญศิลป์เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2537 ซ่ึงเป็นเวลาภายหลงัจากท่ีมีการประกาศกฎกระทรวงฯ 
ก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด จังหวดัสกลนคร ดังนั้น จึงมีปัญหาให้ต้องพิจารณา
ตรวจสอบวา่  เม่ืออ าเภอเจริญศิลป์เป็นอ าเภอท่ีตั้งข้ึนมาใหม่ภายหลงัจากมีกฎกระทรวงฯ ก าหนด
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร เม่ือมีการกระท าความผิดในบริเวณดังกล่าว                
จะถือว่าเป็นการกระท าความผิดในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีให้อ  านาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาติด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าผดิไดต้ามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507 หรือไม่   
 ผูข้อรับการประเมินไดศึ้กษาคน้ควา้และพบว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเ้คยมีความเห็น
เป็นเร่ืองเสร็จท่ี 428/2534  สรุปไดว้า่  “กรณีท่ีมีการกระท าความผดิในเขตพื้นท่ีท่ีอยูภ่ายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติตามแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงมาก่อน  แต่ต่อมาภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงแนวเขต
การปกครองทอ้งท่ีใหม่  เป็นเหตุให้ช่ือทอ้งท่ีการปกครองท่ีเพิ่มข้ึนใหม่  ไม่ปรากฏหรือระบุใน
กฎกระทรวงและแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวง  เม่ือพื้นท่ีบริเวณดังกล่าวนั้นได้ผ่านการด าเนินการ
ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามขั้ นตอนท่ีกฎหมายก าหนดโดยครบถ้วนแล้ว การ
เปล่ียนแปลงเขตปกครองทอ้งท่ีหรือการก าหนดช่ือต าบล  อ  าเภอข้ึนใหม่  เป็นเพียงเร่ืองการ
บริหารงานดา้นการปกครองเท่านั้น ไม่ท าให้แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติเปล่ียนแปลงไป  ฉะนั้น 
เม่ือมีการกระท าผิดในบริเวณดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย                   
ป่าสงวนแห่งชาติ”   
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 ดงันั้น  กรณีน้ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนป่าสงวนแห่งชาติสามารถด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าผิดไดต้าม
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507 
 เม่ือปรากฏวา่ไดมี้กฎกระทรวงประกาศใหพ้ื้นท่ีบุกรุกดงักล่าวเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  
ปรากฏตามกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 411  (พ.ศ.  2512)  ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าสงวน
แห่งชาติ  พ.ศ.  2507  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม  พ.ศ.  2512  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 86  ตอนท่ี 
30 เม่ือวนัท่ี  8  เมษายน  2512   ดงันั้น  จึงเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ตามมาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ประกอบพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                 
ไปเป็นกรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และปรับปรุงอ านาจหนา้ท่ีและ
กิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า               
และพนัธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2546 ท่ีจะอาศยัอ านาจตาม             
มาตรา  25  พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ในการแต่งตั้งพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติในการสั่งการใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ 
หรือใหง้ดเวน้การกระท าใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  สั่งเป็นหนงัสือใหผู้ก้ระท าผิด ร้ือถอน แกไ้ข
หรือท าประการอ่ืนใดแก่ส่ิงท่ีเป็นอนัตราย หรือส่ิงท่ีท าใหเ้ส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายใน
เวลาท่ีก าหนด ใหย้ดึท าลาย ร้ือถอน แกไ้ขหรือท าประการอ่ืน เม่ือผูก้ระท าผดิไม่ปฏิบติัตาม   
 
 (3)  ผู้ขอรับการประเมนิได้วเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตุบุกรุกซ่ึงเป็นมูลเหตุใน
การที่นายอ าเภอเจริญศิลป์ใช้อ านาจออกค าส่ังทางปกครองว่าเป็นพืน้ที่ที่ได้มีการแต่งตั้งบุคคล
ใดให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีฯ่ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หรือไม่ อย่างไร 
 จากการตรวจสอบพบวา่ไดมี้ค  าสั่งแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงผาลาด  จงัหวดัสกลนคร  จ  านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

1.  ประกาศกระทรวงเกษตร  เร่ือง  แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาติ  ป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร ลงวนัท่ี  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2512     
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (รัฐมนตรีรักษาการในขณะนั้น) อาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  ออกประกาศกระทรวงเกษตร 
แต่งตั้งให ้  อธิบดีกรมป่าไม ้  ผูว้่าราชการจงัหวดัสกลนคร  ป่าไมเ้ขตอุดรธานี นายอ าเภอสว่าง
แดนดิน และนายอ าเภอวานรนิวาส เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  
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ป่าดงผาลาด  ในทอ้งท่ีต าบลโคกสี  ต  าบลทุ่งแก  อ  าเภอสว่างแดนดิน และต าบลคูสะคาม อ าเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และมีอ านาจปฏิบัติการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ             
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ปรากฏตามประกาศกระทรวงเกษตร เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จังหวดัสกลนคร ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม                  
พ.ศ. 2512 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86  ตอนท่ี 67  เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2512  
 2.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2555   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  อาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา 5 และมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507 ประกอบพระราช-
กฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ก  าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ  พ.ศ. 2507 ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง แต่งตั้ง
พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด  จงัหวดัสกลนคร (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.  2555  โดยเป็นการก าหนดพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผา-
ลาด จงัหวดัสกลนคร เพิ่มเติม  ดงัน้ี  ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดัสกลนคร และผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 6 สาขาสกลนคร เป็นพนกังาน
เจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงผาลาด  จงัหวดัสกลนคร   และมีอ านาจ
ปฏิบติัการตามมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507  ปรากฏตาม ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษา
ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2555 ลงวนัท่ี  24  กรกฎาคม  
พ.ศ.  2555  ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 130  ตอนพิเศษ 16 ง เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์  2556  

 
 
 
 
 



32 
 

 เม่ือตรวจสอบค าสั่งทั้งสองฉบบัดงักล่าวไม่พบวา่ไดมี้การแต่งตั้งนายอ าเภอเจริญศิลป์เป็น
พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด  จงัหวดัสกลนคร แต่อยา่งใด  
ดงันั้น  นายอ าเภอเจริญศิลป์จึงไม่ใช่พนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ                     
ป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร    
 
 (4)  ผู้ขอรับการประเมนิได้วเิคราะห์ข้อมูลข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัการที่นายอ าเภอเจริญศิลป์
ใช้อ านาจออกค าส่ังทางปกครอง  มาพจิารณาประกอบกบักฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง เพื่อ
พจิารณาความชอบด้วยกฎหมายของค าส่ังทางปกครองของนายอ าเภอเจริญศิลป์ 
 จากการตรวจสอบพบว่า  นายอ าเภอเจริญศิลป์มิใช่บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้เป็น
พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร  นายอ าเภอ
เจริญศิลป์จึงไม่มีอ านาจในการออกค าสั่งทางปกครองในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและ
รักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร  และเน่ืองจากค าสั่งท่ีอ  าเภอเจริญศิลป์ทั้ง                  
3 ฉบบั ท่ีนายอ าเภอเจริญศิลป์ใชอ้  านาจในฐานะพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีมีลกัษณะเป็นการใชอ้  านาจตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ ข้ึนระหว่างบุคคลในอันท่ีจะก่อ
เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงบั หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหนา้ท่ีของผูอุ้ทธรณ์
อันเป็นค าสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง               
พ.ศ.  2539  ซ่ึงค  าสั่งทางปกครองท่ีชอบดว้ยกฎหมายจะตอ้งประกอบดว้ยสาระส าคญั 5 ประการ 
กล่าวคือ 1. เป็นการกระท าโดยเจา้หนา้ท่ี 2. เป็นการใชอ้  านาจรัฐ 3. เป็นการก าหนดสภาพทาง
กฎหมาย 4. เกิดผลเฉพาะกรณี และ 5. มีผลภายนอกโดยตรง  
 เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่านายอ าเภอเจริญศิลป์มิใช่บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ งให้เป็น
พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร  จึงไม่ใช่
เจา้หนา้ท่ีซ่ึงใชอ้  านาจหรือไดรั้บมอบใหใ้ชอ้  านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอยา่งหน่ึง
อย่างใดตามกฎหมาย  ตามนิยามค าว่า “เจา้หนา้ท่ี” ตามมาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539  ค าสั่งทางปกครองท่ีนายอ าเภอเจริญศิลป์ออกไปนั้นจึงเป็น
ค าสั่งทางปกครองท่ีมิไดก้ระท าโดยเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในเร่ืองนั้น ตามมาตรา  12  แห่ง
พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539  จึงเป็นค าสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
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 (5)  ผู้ขอรับการประเมนิได้น าผลการพจิารณาจากการด าเนินการรวบรวมข้อเทจ็จริงประกอบ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปและจัดท าเป็นหนังสือเสนอน าเรียนผู้มีอ านาจในการ
พจิารณาอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครองตามความในมาตรา  45  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.  2539  ประกอบข้อ 2 (14) ของกฎกระทรวงฉบับที ่ 4  (พ.ศ.  2540) ฯ 
 เม่ือพื้นท่ีท่ีบุกรุกดงักล่าวเป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ  ตามกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 411  (พ.ศ.  
2512)  ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม  พ.ศ.  
2512  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  มีอ านาจตามมาตรา  25  
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ในการแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี              
ผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติในการสั่งการให้ผูห้น่ึงผูใ้ดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรือให ้    
งดเวน้การกระท าใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  สั่งเป็นหนงัสือใหผู้ก้ระท าผดิ ร้ือถอน แกไ้ข หรือท า
ประการอ่ืนใดแก่ส่ิงท่ีเป็นอนัตราย หรือส่ิงท่ีท าใหเ้ส่ือมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติภายในเวลาท่ี
ก าหนดใหย้ดึ ท าลาย ร้ือถอน แกไ้ขหรือท าประการอ่ืน เม่ือผูก้ระท าผดิไม่ปฏิบติัตาม   
 ดงันั้น  เม่ือมีค  าอุทธรณ์ค าสั่งพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ผูท่ี้มี
อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตาม
มาตรา 45 พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ประกอบกฎกระทรวง ฉบบั
ท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึง
หมายถึง รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ  ซ่ึงปัจจุบันหมายถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นผูค้วบคุมชั้นเหนือข้ึนไป
ชั้ นหน่ึงของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู ้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามข้อ 2 (14) ของ
กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว  ทั้งน้ีเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และปรับปรุงอ านาจ
หน้าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตวป่์า และพนัธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2546 เทียบเคียงบนัทึก
คณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  เร่ืองเสร็จ ท่ี 143/2552 เร่ือง ผูมี้อ  านาจพิจารณา
อุทธรณ์ค าสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบญัญติัป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  มาตรา 25 พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 45 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ข้อ 2 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4                     
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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 ในกรณีน้ี เน่ืองจากค าสั่งของนายอ าเภอเจริญศิลป์เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดย
เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีอ านาจ  จึงเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในฐานะผูท่ี้มีอ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 45 พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ประกอบกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  เม่ือพบว่าค  าสั่งทางปกครองดงักล่าว
เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  ในชั้นน้ีจึงควรแจง้ให้นายอ าเภอเจริญศิลป์ทราบ  
วา่นายอ าเภอเจริญศิลป์ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาติจึงไม่มีอ านาจปฏิบติัการตามมาตรา  25  พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507  
และส่งเร่ืองคืนใหอ้  าเภอเจริญศิลป์เพื่อปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดไวต้าม
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกคอรง 
พ.ศ.  2539  ต่อไป   
 
 
 
   
  

 



  บทที ่4  

ผลการศึกษา 

 การด าเนินการตามผลงานฉบบัน้ี  เป็นการด าเนินการตามท่ีนายอ าเภอเจริญศิลป์มีหนงัสือ       
ส่งค าอุทธรณ์พร้อมความเห็นและเหตุผลมาเพื่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มพิจารณาตามมาตรา  45  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539  
ประกอบขอ้ 2 (14) ของกฎกระทรวงฉบบัท่ี  4  (พ.ศ.  2540) ฯ  

 ผูข้อรับการประเมินไดพ้ิจารณาตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบกบัระเบียบ  กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งค  าพิพากษาฎีกา ค  าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี  

 (1)  ผลการศึกษาเกี่ยวกับพืน้ที่ที่เกิดเหตุบุกรุกซ่ึงเป็นมูลเหตุในการที่นายอ าเภอเจริญ
ศิลป์ใช้อ านาจออกค าส่ังทางปกครอง   
 ผูข้อรับการประเมินพิจารณาแลว้เห็นว่า  พื้นท่ีบุกรุกดงักล่าวมีกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 411  
(พ.ศ.  2512)  ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม  
พ.ศ.  2512  ก าหนดใหเ้ป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร โดยกฎกระทรวง
ก าหนดให ้“ป่าดงผาลาด  ในทอ้งท่ีต าบลโคกสี  ต  าบลทุ่งแก อ าเภอสว่างแดนดิน และต าบลคูสะ-
คาม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร ภายในเขตตามแผนท่ีทา้ยกฎกระทรวงน้ี เป็นป่าสงวน
แห่งชาติ” ดงันั้น  จึงเป็นพื้นท่ีท่ีอยูใ่นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507 ท่ีจะห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือ
ครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่อาศยัในท่ีดิน  ก่อสร้าง แผว้ถาง เผาป่า ท าไม ้เก็บหาของป่า หรือ
กระท าดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ   
 
 (2)  ผลการศึกษาเกี่ยวกับพืน้ที่ที่เกิดเหตุบุกรุกซ่ึงเป็นมูลเหตุในการที่นายอ าเภอเจริญ
ศิลป์ใช้อ านาจออกค าส่ังทางปกครองว่าเป็นพืน้ที่ที่อยู่ในอ านาจของผู้ใดในการด าเนินการทาง
ปกครอง   
 ผูข้อรับการประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่า  แม้ไม่ปรากฏช่ือของอ าเภอเจริญศิลป์ ใน
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 411 (พ.ศ. 2512)  ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  
2507 เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม  พ.ศ. 2512  ก าหนดพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร 
เน่ืองจากอ าเภอเจริญศิลป์ยกฐานะข้ึนเป็นอ าเภอเจริญศิลป์เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2537  ซ่ึงเป็น
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เวลาภายหลงัจากท่ีมีการประกาศกฎกระทรวงฯ ก าหนดป่าดงผาลาด  จงัหวดัสกลนคร  แต่การ
เปล่ียนแปลงแนวเขตดงักล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงแนวเขตการปกครองทอ้งท่ีใหม่  เป็นเหตุให้
ช่ือท้องท่ีการปกครองท่ีเพิ่มข้ึนใหม่  ไม่ปรากฏหรือระบุในกฎกระทรวงและแผนท่ีท้าย
กฎกระทรวง  เม่ือพื้นท่ีบริเวณดงักล่าวนั้นไดผ้่านการด าเนินการก าหนดใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาติ
ตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดโดยครบถว้นแลว้ การเปล่ียนแปลงเขตปกครองทอ้งท่ีหรือการ
ก าหนดช่ือต าบล  อ  าเภอข้ึนใหม่  เป็นเพียงเร่ืองการบริหารงานดา้นการปกครองเท่านั้น ไม่ท าให้
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติเปล่ียนแปลงไป  ฉะนั้น เม่ือมีการกระท าผิดในบริเวณดงักล่าวจึงถือว่า
เป็นการกระท าความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ  ดังนั้ น   กรณี น้ี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาติท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแต่งตั้งตามมาตรา 25  
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม สามารถด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าผิด
ไดต้ามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมได ้ 
  
 (3)  ผลการศึกษา เกี่ยวกับพืน้ที่ที่เกิดเหตุบุกรุกซ่ึงเป็นมูลเหตุในการที่นายอ าเภอเจริญ
ศิลป์ใช้อ านาจออกค าส่ังทางปกครองว่าเป็นพืน้ที่ที่ได้มีการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าทีฯ่ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  หรือไม่ อย่างไร 
 ผูข้อรับการประเมินพิจารณาแลว้เห็นว่า  พื้นท่ีบุกรุกดังกล่าวมีค าสั่งแต่งตั้งพนักงาน
เจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด  จงัหวดัสกลนคร  และมีอ านาจ
ปฏิบติัการตามมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.  2507  จ  านวน 2 ฉบบั 
ไดแ้ก่ 

1.  ประกาศกระทรวงเกษตร  เร่ือง  แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาติ  ป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร ลงวนัท่ี  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2512  แต่งตั้งให ้  อธิบดีกรม
ป่าไม ้  ผูว้่าราชการจงัหวดัสกลนคร  ป่าไมเ้ขตอุดรธานี นายอ าเภอสว่างแดนดิน และนายอ าเภอ
วานรนิวาส เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงผาลาด  ในทอ้งท่ี
ต าบลโคกสี  ต  าบลทุ่งแก  อ  าเภอสว่างแดนดิน และต าบลคูสะคาม อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั
สกลนคร    
 2.  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จังหวดัสกลนคร  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2555  
แต่งตั้ งพนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร
เพิ่มเติม  คือ  ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสกลนคร และ. 
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ผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไม ้ท่ี 6 สาขาสกลนคร เป็นพนักงานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุม
และรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงผาลาด  จงัหวดัสกลนคร    
 เม่ือตรวจสอบค าสั่งทั้งสองฉบบัดงักล่าวไม่พบวา่ไดมี้การแต่งตั้งนายอ าเภอเจริญศิลป์เป็น
พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด  จงัหวดัสกลนคร แต่อยา่งใด  
ดงันั้น  นายอ าเภอเจริญศิลป์จึงไม่ใช่พนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ               
ป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร    
 
 (4)  ผลการศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริงเกีย่วกบัการที่นายอ าเภอเจริญศิลป์ใช้อ านาจ
ออกค าส่ังทางปกครอง  มาพจิารณาประกอบกับกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง เพือ่พจิารณา
ความชอบด้วยกฎหมายของค าส่ังทางปกครองของนายอ าเภอเจริญศิลป์ 
 ผูข้อรับการประเมินพิจารณาแลว้เห็นว่า  นายอ าเภอเจริญศิลป์มิใช่บุคคลท่ีได้รับการ
แต่งตั้ งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จังหวดั
สกลนคร  นายอ าเภอเจริญศิลป์จึงไม่มีอ านาจในการออกค าสั่งทางปกครองในฐานะพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร  และไม่ใช่เจา้หนา้ท่ี
ซ่ึงใชอ้  านาจหรือไดรั้บมอบใหใ้ชอ้  านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอยา่งหน่ึงอย่างใด
ตามกฎหมาย  ตามนิยามค าว่า “เจา้หนา้ท่ี” ตามมาตรา 5  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.  2539  ค าสั่งทางปกครองท่ีนายอ าเภอเจริญศิลป์ออกไปนั้นจึงเป็นค าสั่งทาง
ปกครองท่ีมิได้กระท าโดยเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในเร่ืองนั้ น ตามมาตรา  12  แห่ง
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539  จึงเป็นค าสั่งท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
  
 (5)  ผลการพจิารณาด าเนินการ หลงัจากรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบกฎหมายและระเบียบที่
เกีย่วข้อง  
 ผูข้อรับการประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่า  เม่ือพื้นท่ีท่ีบุกรุกดังกล่าวเป็นพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ  ตามกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 411  (พ.ศ.  2512)  ออกตามความในพระราชบญัญติัป่าสงวน
แห่งชาติ  พ.ศ.  2507  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม  พ.ศ.  2512  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  มีอ านาจตามมาตรา  25  พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม ในการแต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น  เม่ือมี                      
ค  าอุทธรณ์ค าสั่งพนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ผูท่ี้มีอ  านาจพิจารณา
อุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู ้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 45 
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ประกอบกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 
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2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงหมายถึง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นผูค้วบคุมชั้นเหนือข้ึนไป
ชั้ นหน่ึงของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู ้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามข้อ 2 (14) ของ
กฎกระทรวงฉบบัดงักล่าว   
 ในกรณีน้ี เม่ือพบว่าค  าสั่งทางปกครองดังกล่าวเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  เน่ืองจากค าสั่งของนายอ าเภอเจริญศิลป์เป็นค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดยเจา้หนา้ท่ีท่ี                  
ไม่มีอ านาจ ผูข้อรับการประเมินจึงสรุปขอ้เทจ็จริง ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าเป็นหนงัสือเสนอ
น าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหแ้จง้ให้นายอ าเภอเจริญ
ศิลป์ทราบ  ว่านายอ าเภอเจริญศิลป์ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและ
รักษาป่าสงวนแห่งชาติจึงไม่มีอ านาจปฏิบติัการตามมาตรา  25  พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.  2507  และส่งเร่ืองคืนให้อ  าเภอเจริญศิลป์เพื่อปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัท่ี
ก าหนดไวต้ามพระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507  และพระราชบญัญติัวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกคอรง พ.ศ.  2539  โดยเคร่งครัดต่อไป   
 



   บทที ่5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 กรณีนายอ าเภอเจริญศิลป์ได้ออกค าสั่งทางปกครองโดยใช้อ  านาจตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.  2507 ไม่เห็นดว้ยกบัค าอุทธรณ์ของผูอุ้ทธรณ์  จึงรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลให้ผู ้มีอ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ต ามมาตรา 45 วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  ผูข้อรับการประเมินในฐานะนิติกรท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูรั้บผิดชอบพิจารณาหนงัสืออุทธรณ์ค าสั่งพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุม
และรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร เสนอต่อ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อพิจารณาอุทธรณ์   
 เน่ืองจากกรณีน้ีผูท้  าค  าสั่งทางปกครองคือ นายอ าเภอเจริญศิลป์ ไดก้ระท าการไปในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู ้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ท่ีได้รับการแต่งตั้ งจากรัฐมนตรี                     
ผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 ตามประกาศกระทรวงเกษตร  เร่ือง  
แต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร           
ลงวนัท่ี  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2512  จึงเป็นอ านาจของผูบ้งัคบับญัชา  ผูก้  ากบัดูแล  หรือผูค้วบคุม
ชั้นเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึง  แลว้แต่กรณี  ตามมาตรา  45  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการ          
ทางปกครอง  พ.ศ.  2539 ประกอบ ขอ้ 2 (14) ของกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 4  (พ.ศ.  2540) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 ซ่ึงเทียบเคียงกบั นยัความเห็น
ทางขอ้กฎหมายตามบนัทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  เร่ืองเสร็จท่ี  143/2552 
ดังนั้ น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ในฐานะรัฐมนตรี                    
ผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัดงักล่าว  และในฐานะผูบ้งัคบับญัชา  ผูก้  ากบัดูแล  หรือผูค้วบคุม
ชั้นเหนือข้ึนไปชั้นหน่ึงของพนักงานเจา้หน้าท่ีจึงเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์  ตามนัยแห่ง
กฎหมายขา้งตน้   
 เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นผูมี้อ  านาจพิจารณา
อุทธรณ์ดังกล่าวข้างต้น  ผูข้อรับการประเมินในฐานะนิติกรผู ้รับผิดชอบจึงต้องพิจารณา
ตรวจสอบหนงัสืออุทธรณ์ว่ารับไวพ้ิจารณาไดห้รือไม่  เพื่อเตรียมการยกร่างค าวินิจฉัยอุทธรณ์  
โดยจดัเตรียมเอกสารเป็นบนัทึกขอ้ความระบุขอ้เท็จจริง  ขอ้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  



40 

 

และขอ้พิจารณาเพื่อเสนอปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อน าเสนอร่าง          
ค  าวินิจฉยัอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อพิจารณา
ลงนาม  โดยด าเนินการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน และความเห็นของนายอ าเภอเจริญ
ศิลป์ในฐานะผูท้  าค  าสั่งทางปกครองท่ีไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ของผูอุ้ทธรณ์ ตรวจสอบ                 
โดยประกอบกับระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งค  าพิพากษาฎีกา  และความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  
 จากการตรวจสอบผูข้อรับการประเมินพบว่า  มีประเด็นปัญหาเก่ียวกับอ านาจของ
เจา้หนา้ท่ีในการออกค าสั่งทางปกครอง เน่ืองจากเม่ือพิจารณาจากประกาศกระทรวงเกษตร เร่ือง 
แต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร             
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.  2512 แลว้พบวา่ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ดงักล่าวไดก้  าหนดให ้
อธิบดีกรมป่าไม ้ผูว้่าราชการจงัหวดัสกลนคร ป่าไมเ้ขตอุดรธานี นายอ าเภอสว่างแดนดิน และ
นายอ าเภอวานรนิวาส เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงผาลาด  
มิได้มีการแต่งตั้งนายอ าเภอเจริญศิลป์ให้เป็นพนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวน
แห่งชาติ  ป่าดงผาด  แต่อยา่งใด  ทั้งน้ี  เน่ืองจากว่าอ าเภอเจริญศิลป์เพิ่งไดรั้บการยกฐานะอ าเภอ
เม่ือปี พ.ศ.  2538  ดงันั้นจึงไดต้รวจสอบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เร่ือง แต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าดงผาลาด จังหวดั
สกลนคร (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2555 ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบว่าประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ดงักล่าว แต่งตั้งผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดัสกลนคร  และผูอ้  านวยการส านกัจดัการทรัพยากรป่าไมท่ี้ 6 สาขาสกลนคร  เป็นพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น  มิไดแ้ต่งตั้งนายอ าเภอเจริญศิลป์อีกเช่นกนั 
 ดงันั้น  นายอ าเภอเจริญศิลป์จึงมิใช่เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบใหใ้ชอ้  านาจทางปกครองของรัฐ
ในการกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย  ตามมาตรา  5  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติั
ราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  ดงันั้นการท่ีนายอ าเภอเจริญศิลป์ออกค าสั่งอ  าเภอเจริญศิลป์              
ท่ี 173/2558 ค  าสั่ง ท่ี 174/2558 และค าสั่ง ท่ี 177/2558 ลงวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2558 สั่งให ้      
ราษฎรผูบุ้กรุกพื้นท่ี ให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ จึงเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมายเน่ืองจากเป็นการออกค าสั่งโดยไม่มีอ านาจ   
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ผลส าเร็จของงาน   
  เน่ืองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดมี้ค าสั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 247/2558  ลงวนัท่ี  27  สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดม้อบ
อ านาจให้ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองตามความใน
มาตรา  45  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.  2539  ประกอบขอ้ 2 (14) ของ
กฎกระทรวงฉบบัท่ี  4  (พ.ศ.  2540) ฯ  ผูข้อรับการประเมินจึงไดด้ าเนินการเสนอขอ้เทจ็จริงประกอบ
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเป็นหนงัสือเรียนปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
เพื่อโปรดลงนามในหนังสือถึงนายอ าเภอเจริญศิลป์ เพื่อแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทาง
ปกครองว่านายอ าเภอเจริญศิลป์ มิใช่พนักงานเจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ               
ป่าดงผาลาด จงัหวดัสกลนคร ไม่มีอ านาจปฏิบติัการตามมาตรา  25  แห่งพระราชบญัญติัป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม           
เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือ กลุ่มกฎหมาย  ด่วนท่ีสุด ท่ี  ทส 0222.2/518  ลงวนัท่ี  
18  พฤษภาคม  2559 และหนงัสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  ทส  
0222.2/1194  ลงวนัท่ี  26  พฤษภาคม  2559   
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองน้ี เกิดจากเจา้หนา้ท่ีขาดความเขา้ใจในเร่ืองค าสั่งทาง
ปกครอง  จึงควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและควรมีคู่มือ 
แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ผูท่ี้ได้รับแต่งตั้ งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีควบคุมและรักษา                  
ป่าสงวนแห่งชาติ   
 2. ควรแกไ้ขค าสั่งแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ
ทัว่ประเทศให้เป็นปัจจุบนั  และครอบคลุมเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในพื้นท่ี  เพื่อป้องกนัมิให้
เกิดกรณี เช่น นายอ าเภอเจริญศิลป์   
 

 



บรรณานุกรม 
 
 ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดท่ี 2-3/2550 
 ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดท่ี 25/2550 
 ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดท่ี อ.30/2550  
 ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดท่ี อ.78/2550 
 ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดท่ี 151/2550  
 ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดท่ี 412/2550 
 ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดท่ี 479/2550 
 ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดท่ี 692/2550 
 ค ำสั่งศำลปกครองสูงสุดท่ี 606/2552 
 ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดท่ี อ. 932/2555 
 ค ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดท่ี อ. 813/2558   
 บนัทึกคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เร่ืองเสร็จท่ี 428/2534   
 บนัทึกคณะกรรมกำรวธีิปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง  เร่ืองเสร็จท่ี 143/2552  
วรพจน ์วศิรุตพิชญ.์ (2540) บทควำมเร่ือง “เจำ้หนำ้ท่ีซ่ึงมีอ ำนำจท ำกำรพิจำรณำทำงปกครอง”   
        น ำเสนอท่ีประชุมวชิำกำรเร่ือง “พระรำชบญัญติัวธีิปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539”  
        ณ โรงแรมรี เจนท ์ชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุรี ระหวำ่งวนัท่ี 10-12 ตุลำคม 2540 . 
ฐิติพร ล้ิมแหลมทอง. (2548)  กฎหมำยวธีิปฏิบติัรำชกำรทำงปกครองและควำมรับผดิทำงละเมิด 
        ของเจำ้หนำ้ท่ี(พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพมหำนคร: ส ำนกัพิมพม์หำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
ชำญชยั แสวงศกัด์ิ. (2552) กฎหมำยวำ่ดว้ยวธีิปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง. กรุงเทพมหำนคร:  
        ส ำนกัพิมพว์ญิญูชน. 
วรเจตน ์ภำคีรัตน.์ (2554) กฎหมำยปกครองภำคทัว่ไป(พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพมหำนคร: 
        ส ำนกัพิมพนิ์ติรำษฎร์ 
นิรัญ อินดร. (2559)  บทควำมเร่ือง “ออกค ำสั่งใหร้ื้อถอนไม่ไดเ้พรำะผูรั้บมอบอ ำนำจ “ไม่มี 
        อ  ำนำจ” ?”.  ส ำนกัวจิยัและวชิำกำร: ส ำนกังำนศำลปกครอง     
พระรำชบญัญติัป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.  2507  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี  411  (พ.ศ.  2512)  ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ.  
        2507   
ประกำศกระทรวงเกษตร เร่ือง แต่งตั้งพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีผูค้วบคุมและรักษำป่ำสงวนแห่งชำติ 
        ป่ำดงผำลำด จงัหวดัสกลนคร  ลงวนัท่ี  10 กรกฎำคม พ.ศ.  2512   



ประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง แต่งตั้งพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีผูค้วบคุม 
        และรักษำป่ำสงวนแห่งชำติป่ำดงผำลำด จงัหวดัสกลนคร (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2555 ลงวนัท่ี  24   
        กรกฎำคม  พ.ศ.  2555   
ค ำสั่งกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มท่ี  247/2558   ลงวนัท่ี  27   สิงหำคม  2558  เร่ือง          
        กำรมอบอ ำนำจของรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ปลดั     
        กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในกำรพิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่งทำงปกครองตำม 
        ควำมในมำตรำ 45 แห่งพระรำชบญัญติัวธีิปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.   2539  และท่ีแกไ้ข 
        เพิ่มเติมประกอบขอ้ 2 (4)ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ออกตำมควำมใน พระรำชบญัญติั   
        วธีิปฏิบติัรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ.  2539   
 









































































































































ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ : นางสาววศินี  วณิชวชิากรกิจ 
วนั เดือน ปีเกิด                  : 3  มิถุนายน  2522 
สถานท่ีเกิด : จงัหวดันครราชสีมา  
วฒิุการศึกษา : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต จาก 
  มหาวทิยาลยัรามค าแหง ปีการศึกษา 2545 
  ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต จาก 

  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ปีการศึกษา 2557 
ต าแหน่งหนา้ท่ี             
การท างานปัจจุบนั : นิติกรช านาญการ กลุ่มกฎหมาย ส านกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
                                     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 
 

 
 



 

 

ค ำรับรองผู้บังคบับัญชำ 

 
 ขอรับรองวา่ ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวชิาการ 
ฉบบัน้ีแลว้  ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  และเป็นผลงานของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง 

 

     ลงช่ือ     
             (    ) 
     ต าแหน่ง    
       / /  
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