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บทคัดยอ 

บทความฉบับน้ีมุงศึกษาวิเคราะห เง่ือนไขความชอบดวยกฎหมายของการออกหนังสืออนุญาตให

เขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.4-01) ในฐานะท่ีเปนการกระทําทางปกครองประเภทหนึ่ง

ที่ตองตกอยูภายใตหลักกฎหมายปกครองที่วา “การกระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย”

เมือ่การออกหนังสอือนญุาตใหเขาทาํประโยชนในเขตปฏริปูทีด่นิเปนการกระทาํทางปกครองประเภท 

“คําสั่งทางปกครอง” และยังเป นคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยเจ าหนาที่ของรัฐในรูปของ 

“คณะกรรมการ” หรือที่เรียกในทางตําราวา “องคการกลุม” จึงตกอยูภายใตบังคับของเงื่อนไข

แหงความชอบดวยกฎหมายที่ประกอบไปดวยหลักการยอยหลายประการ แตละประการมีผลทาง

กฎหมายแตกตางกันไป ดังนั้น การไมปฏิบัติหรือฝาฝนเง่ือนไขความชอบดวยกฎหมายบางประการ

อาจแกไขเยียวยาใหกลับมาชอบดวยกฎหมายได และการไมปฏิบัติหรือฝาฝนเงื่อนไขความชอบดวย

กฎหมายบางประการไมอาจแกไขเยียวยาใหกลับมาชอบดวยกฎหมายได และเม่ือการฝาฝนหรือ

ไมปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวยังดํารงอยู ยอมมีผลใหการออกหนังสือ

อนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินฉบับนั้นไมชอบดวยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนเหตุ

แหงความไมชอบดวยกฎหมายนั้นได เมื่อไดทราบถึงเหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายเหลานั้นแลว

เจาหนาทีผู่มอีาํนาจในการออกหนงัสอือนญุาตใหเขาทาํประโยชนในเขตปฏริปูทีด่นิ ควรใหความสาํคญั

ไมปฏิบัติฝาฝนเหตุแหงความชอบดวยกฎหมายดังกลาวเพื่อใหการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายนั่นเอง

คําสําคัญ: การออกหนังสืออนุญาต การกระทําการปกครอง เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)
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Abstract

This article presents a case for studying and analyzing the principle of legality in case 

of issuing a permit to take advantage in land reform area (Sor Por Kor 4-01) as a type 

of administrative action under the rule of law that called “Administrative action

must be lawful”. A permit to take advantage in land reform area is a type of 

administrative action that called administrative order issued by government official

in the form of a committee or referred in the textbook as “the group organization” 

under the conditions of legality, which comprises a number of sub-principles with

each of its own legal effect. The non-compliance or breach of some legality conditions 

may be reversed. And the non-compliance or breach of some legality conditions

may not be remedied legally. Therefore, when the non-compliance or breach of 

some legality conditions still exist. The result is that the issuance of a permit of 

the land reform area is unlawful and may be revoked for that. Once the bases for 

the illegality are known, the authorized government official who issue a permit to

take advantage in land reform area should be carefully considered and emphasized 

not to violate the basis for such illegality so as to ensure that the issuance of a permit 

to take advantage of the land reform area (Sor Por Kor 4-01) is deed lawful.

Keywords: legality, administrative action, the land reform area
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ความนํา

 หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขต

ปฏิรูปที่ดินหรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา ส.ป.ก.4-01 

เปนสิทธิในที่ดินประเภทหนึ่งซึ่งออกโดยเจาหนาท่ี

ผูทรงอํานาจโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเรียก

หนังสืออนุญาตประเภทนี้วา “คําสั่งทางปกครอง” 

ซ่ึงเปนการกระทาํทางปกครองประเภทหนึง่และตก

อยูภายใตหลักกฎหมายปกครองที่เรียกวา “การ

กระทําทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย” จึง

สมควรที่จะตองทําการศึกษาวิเคราะหแยกแยะวา 

การออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขต

ปฏริปูทีด่นิดงักลาวประกอบดวยเงือ่นไขความชอบ

ดวยกฎหมายประการใดบางที่จะตองพิจารณา

หลกัเกณฑขัน้ตอนและวิธกีารในการออก

หนงัสอือนญุาตใหเขาทาํประโยชนในเขต

ปฏิรูปที่ดิน

การจัดที่ดินเพ่ือใชประกอบเกษตรกรรม

หมายถึง การจัดที่ดินเพื่อการทํานา ทําไร ทําสวน 

การเลีย้งสตัว ตลอดจนกิจการอืน่ ๆ  ตามทีร่ฐัมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด ซึ่ง

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2518 ไดแบง

ลกัษณะของการประกอบเกษตรกรรมเปนสองกลุม 

ไดแก การประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตวใหญและ

การประกอบเกษตรกรรมอยางอื่นนอกจากการ

เลีย้งสตัว โดยการจัดทีดิ่นเพือ่ประกอบเกษตรกรรม

น้ัน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

(ส.ป.ก.) มีอํานาจจัดใหแกเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกรโดยเกษตรกรจะตองมีคุณสมบัติอยางใด

อยางหนึ่งดังตอไปนี้   

 1. เปนผูประกอบเกษตรกรรมเปนหลัก โดย

พิจารณาจากการใชเวลาสวนใหญในรอบปเพื่อ

ประกอบเกษตรกรรมในทองถิ่นนั้น ๆ เปนหลัก

 2. เปนผูท่ีประสงคจะประกอบเกษตรกรรม

เปนหลัก ซึ่งไดแก บุคคลผูยากจน ผูจบการศึกษา

ทางเกษตรกรรม ผูเปนบุตรของเกษตรกร และ

บุคคลทั้งสามประเภทนี้จะต องไม มี ท่ีดินเพื่อ

ประกอบเกษตรกรรมเปนของตนเอง หรือมีที่ดิน

แตเพียงเล็กนอยไมพอเพียงตอการดํารงชีพ

 โดยการจัดที่ดินเพื่อใชประกอบเกษตรกรรม

ใหแกเกษตรกรดังกลาวนี้กฎหมายไดมีการจํากัด

เนือ้ทีโ่ดยแบงออกเปนสองกรณ ีไดแก การประกอบ

เกษตรกรรมอยางอื่นนอกจากการเลี้ยงสัตวใหญ

จัดใหครอบครัวละไมเกิน 50 ไร และการประกอบ

เกษตรกรรมเลีย้งสตัวใหญจดัใหครอบครวัละไมเกนิ

100 ไร และไดกําหนดสิทธิในที่ดินไวสามรูปแบบ

ไดแก สิทธิการเขาทําประโยชน (ส.ป.ก.4-01) สิทธิ

การเชา สิทธิเชาซื้อ แตในบทความนี้มุงประสงค

จะกลาวถึงเฉพาะสิทธิการเขาทําประโยชนในที่ดิน 

ส.ป.ก.4-01 เทานัน้ โดยการจดัทีด่นิในความหมายนี้

ยังพิจารณาไปถึงครอบครัวของเกษตรกรโดย

หมายถึง คูสมรสของเกษตรกรและผูสืบสันดาน

ของเกษตรกรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะดวย โดยการ

คัดเลือกเกษตรกรใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูป

ที่ดินมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้

 1. ประกาศใหเกษตรกรยื่นคํารองขอเขาทํา

ประโยชนในเขตรูปท่ีดิน ตามท่ีคณะกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดเห็นชอบใหดําเนินการปฏิรูป

ทีด่นิใหเกษตรกรอยูอาศยัหรอืเขาทาํประโยชนตาม

โครงการปฏิรูปที่ดิน
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 2. ติดประกาศใหเกษตรกรในทองที่มายื่น

คํารองตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่ ส.ป.ก. 

กําหนดไวภายในกําหนดเวลาซึ่งตองไมนอยกวา 

15 วัน และหากมีเหตุผลอันสมควรคณะกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอาจประกาศขยายเวลาไดตาม

ความจาํเปน แตเมือ่รวมระยะเวลาทัง้หมดแลวตอง

ไมเกิน 90 วัน

 3. ประกาศดังกลาวจะตองระบุรายละเอียด

ซ่ึงประกอบดวยคณุสมบตัขิองเกษตรกรทีม่สีทิธยิืน่

คาํรองและเง่ือนไขของผูท่ีเคยไดรบัการจัดทีดิ่นจาก 

ส.ป.ก.หรือหนวยงานอื่นของรัฐมาแลวแตขาดสิทธิ

เพราะไมปฏิบัติตอกฎหมายและระเบียบที่มีผลใช

บังคับอยูซึ่งคุณสมบัติดังกลาวประกอบดวย

  3.1 มีสัญชาติไทย

  3.2 บรรลุนิติภาวะ หรือเปนหัวหนา

ครอบครัว

  3.3 มีความประพฤติดีและซื่อสัตย

  3.4 มีรางกายสมบรูณและขยันขันแข็ง

และสามารถประกอบการเกษตรได

  3.5 ไมเปนบุคคลวกิลจรติหรือจติฟนเฟอน

ไมสมประกอบ

  3.6 ไมมีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม

เปนของตัวเอง หรือมีเล็กนอยไมเพียงพอตอการ

เลี้ยงชีพ 

  3.7 เปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอ

บังคับและเงื่อนไขขอบังคับที่คณะกรรมการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดกําหนด

 4. ใหติดประกาศหนาศาลากลางจังหวัด 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่วาการอําเภอ

หรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานันทองที่ และชุมชนใน

ทองที่หรือจะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นใดก็ได

 5. การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรจะตอง

ดําเนินการโดยใหปฏิรูปที่ดินตรวจสอบขอเท็จจริง

ของเกษตรกรผูยื่นคํารองวาไมมีท่ีดินเพื่อประกอบ

เกษตรกรรมเปนของตนเองหรือของคูสมรส หรือ

ผูสืบสันดานท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ หรือมีท่ีดินเล็ก

นอยไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ สวนการไดรับ

อนุญาตใหเขาอยูอาศัยและประกอบเกษตรกรรม

ในเขตปาสงวนแหงชาติ หากมีตองทําเปนหนังสือ

ยินยอมสละสิทธิเมื่อไดรับการคัดเลือกจาก ส.ป.ก.

 6. ให คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด

ดําเนินการคัดเลือกและจัดเกษตรกรเขาทํากินใน

ทีด่นิตามแปลงทีก่าํหนดโดยผานพจิารณากลัน่กรอง

จากคณะอนุกรรมปฏิรูปที่ดินอําเภอแลว โดยการ

พิจารณาดังกลาวมีการจัดลําดับเกษตรกรท่ีอยูใน

หลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้

  6.1 เปนเกษตรกรผูถือครองที่ดินของรัฐ

หรือเกษตรกรผูเชาที่ดินและเปนผูทํากินในท่ีดิน

นั้น

  6.2 เปนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนขอเขา

ทํากินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  6.3 เกษตรกรอื่นตามที่คณะกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกําหนด

 7. การประกาศผลการคัดเลือก กฎหมาย

กําหนดให คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประกาศผลการคัดเลือกซึ่งในประกาศจะตอง

ประกอบดวยแผนผังการจัดแบงที่ดิน ซ่ึงคณะ

กรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดไดเห็นชอบแลว (ถามี) 

พรอมบญัชรีายชือ่เกษตรกรผูไดรบัการคดัเลอืกและ

ไดรับท่ีดินทํากินโดยติดประกาศไว ณ ศาลากลาง
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จงัหวดั สาํนักงานปการปฏริปูทีด่นิจงัหวัด ทีว่าการ

อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานันทองท่ี และ

ที่ชุมชนในทองที่แหงละหนึ่งฉบับ

 8. เม่ือครบระยะเวลาประกาศผลการคดัเลอืก

แลวไมปรากฏวามีผู ใดคัดคานผลการพิจารณา

คัดเลือกเกษตรกรใหเขาทําประโยชนในที่ดินเขต

ปฏิรูปที่ดิน ใหปฏิรูปที่ดินออกหนังสืออนุญาตให

เขาทําประโยชน ส.ป.ก.4-01 ใหแกเกษตรกรตอไป 

เงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการในการออก 

ส.ป.ก.4-01เจาหนาท่ีผู มีอํานาจออก 

ส.ป.ก.4-01

 เจาหนาที่ผู มีอํานาจในการพิจารณาออก 

ส.ป.ก.4-01 นั้นถูกกําหนดไวในขอ 9 ของระเบียบ

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก

เกษตรกรซ่ึงจะมสีทิธิไดรบัทีดิ่นจากการปฏริปูทีด่นิ

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 ไดแก คณะกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) จัดตั้งขึ้นตามความใน

มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ประกอบดวย ผูวาราชการ

จังหวัดเปนประธานกรรมการ เกษตรจังหวัด 

ปศุสัตวจังหวัด ปาไมจังหวัด ประมงจังหวัด ผูแทน

กรมชลประธาน ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน สหกรณ

จังหวัด พาณิชยจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด 

นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา

กิง่อาํเภอในทองทีท่ีมี่การปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม 

พัฒนาการจังหวัด ประชาสงเคราะห ราชพัสดุ

จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผูแทนธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร และผู แทน

เกษตรกรในจังหวัดน้ันอีกสี่คนซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง

เปนกรรมการ และปฏริปูท่ีดนิจังหวดัเปนกรรมการ

และเลขานุการ โดยการพิจารณาดังกลาวตองผาน

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน

อําเภอ (คปอ.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามความในมาตรา 21 

แหงพระราชบัญญตัเิดยีวกนัประกอบกบัขอ 12 ของ

ระเบียบเดียวกัน ประกอบดวย นายอําเภอเปน

ประธานอนุกรรมการ ปลัดอําเภอ หัวหนาบริหาร

กลุมงานปกครอง ผูกาํกบัสถานตีาํรวจภธูร (อาํเภอ) 

เกษตรอําเภอ ปศุสัตวอําเภอ พัฒนาการอําเภอ 

ผูจัดการ ธกส.สาขา ผูแทนสํานักงานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ผู แทนสํานัก

จัดการทรัพยากรปาไม (ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบใน

จังหวัดนั้น) กํานันตําบลที่เกษตรกรมีรายชื่อเขาสู

การประชุมในคร้ังนั้น ผูใหญบานหมูท่ีเกษตรกรมี

รายชื่อเขาสูการประชุมในครั้งนั้น นายกองคกร

บริหารส วนตําบลท่ีเกษตรกรมีรายช่ือเข าสู 

การประชุมในครัง้นัน้ ผูอาํนวยการกลุมงานชางและ

แผนท่ี ส.ป.ก.จังหวัด ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย 

ส.ป.ก.จังหวัด ผูอํานวยการกลุมการเงินและบัญชี

และจัดเก็บผลประโยชน ส.ป.ก.จังหวัด หัวหนา

ฝายบริหารท่ัวไป ส.ป.ก.จังหวัดเปนอนุกรรมการ 

ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและการปฏิรูปท่ีดิน 

ส.ป.ก.จังหวัดเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

มีฐานะเปน “เจาหนาท่ี” ตามความในมาตรา 5 

บทนิยามคําวาเจ าหนาที่แหงพระราชบัญญัติ

วธิปีฏบิติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และเปน

เจาหนาที่ของรัฐ ตามความในมาตรา 3 บทนิยาม

คําวา เจาหนาที่ของรัฐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 

หรอืท่ีเรยีกในทางตาํราวา “องคการกลุม” โดย คปจ.

จะตองใชอาํนาจนัน้โดย คปจ.เองไมอาจมอบอาํนาจ

นั้นไปใหเจาหนาที่อื่นใชอํานาจนั้นแทนตนได และ 
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ลัดดาวัลย อุทัยนา

คปอ.เองก็ มีหน าที่ตามที่กฎหมายแต งตั้ งให 

พิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบเพื่อประกอบ

การพิจารณาออก ส.ป.ก.4-01 ของ คปจ.เทานั้น 

ไมอาจพิจารณาออก ส.ป.ก.4-01 โดย คปอ.เองได 

ทั้งนี้ผูเขียนมีความเห็นวาการมอบอํานาจจะมีได

เฉพาะในเจาหนาที่ผู ดํารงตําแหนง เทาน้ัน หรือ

ที่เรียกวา “องคกรเดี่ยว” ซึ่งเปนเจาหนาที่แตเพียง

รายเดียวที่กฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น ในการใช

อํานาจตามกฎหมายที่จะมอบอํานาจของตนให

เจาหนาที่รายอื่นใชอํานาจนั้นแทนตามที่กฎหมาย

บัญญัติไว จึงเปนการใชอํานาจ โดยเจาหนาที่

ที่กฎหมายกําหนดไว และเปนไปตามเนื้อหาของ

เรื่องที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ การใชอํานาจ

ของเจาหนาที่ในกรณีนี้ตองเปนการใชอํานาจท่ี

ถกูตองตามเวลาและสถานทีด่วย กลาวคือ กรรมการ

ที่เปนองคประกอบใน คปจ. และ คปอ. นั้น จะใช

อํานาจไดตอเมื่อตนมีอํานาจกระทําการดังกลาว

หากกระทาํไปโดยไมมอีาํนาจ หรือปราศจากอาํนาจ 

ยอมมีผลใหการกระทํานั้นไมชอบดวยกฎหมาย 

ซึ่งการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือโดย

ปราศจากอํานาจนั้น ไดแก การปราศจากอํานาจ

เพราะสถานท่ี และปราศจากอํานาจเพราะเวลา 

เชน กรรมการที่เปนองคประกอบของ คปจ. หรือ 

คปอ. พนจากความเปนกรรมการไปแลว หรอืยงัเปน

กรรมการแตไมไดเขารวมประชุมพิจารณาออก 

ส.ป.ก.4-01 ณ สถานที่ที่มีการประชุม จึงเปน

การกระทําไปโดยปราศจากอํานาจเปนกรรมการ

ในเวลาท่ีมีการประชุม หรือเปนการปราศจาก

อํานาจในสถานที่ที่ใชอํานาจนั้นแลวแตกรณี

การปราศจากอํานาจเพราะสถานที่มีขอสังเกตวา 

การพิจารณาออก ส.ป.ก.4-01 ตองพิจารณาถึง

ตําแหนงที่ดินที่ดวย กลาวคือ ที่ดิน ที่ คปจ. และ 

คปอ. จะพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุญาตให

เกษตรกรเขาทําประโยชนไดนั้นตองเปนท่ีดินท่ี

ตั้งอยูในเขตพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตปฏิรูป

ท่ีดิน ดังนั้น การพิจารณาออก ส.ป.ก. 4-01 ท่ีมี

ตําแหนงท่ีต้ังท่ีดินอยูนอกพื้นท่ี พระราชกฤษฎีกา

ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน จึงเปนการใชอํานาจ

ท่ีปราศจากอํานาจเพราะเหตุสถานท่ีประการหนึ่ง

เชนกัน

ความดํารงอยูในทางกฎหมายและการ

ดาํเนนิงานของเจาหนาที ่ๆ  มีอาํนาจออก 

ส.ป.ก.4-01

เมื่อเปนเจาหนาที่ผู มีอํานาจในการออก 

ส.ป.ก.4-01แลว เจาหนาท่ีดังกลาวจะตองมีความ

ดํารงอยูในทางกฎหมายในเวลาที่ออก ส.ป.ก.4-01 

และทําการออก ส.ป.ก.4-01 โดยเคารพและปฏิบัติ

ตามหลักการดําเนินงานท่ีกฎหมายกําหนดดวย

ซึ่งมีหลักเกณฑที่สําคัญ ดังนี้ 

หลักเกณฑเกี่ยวกับองคประกอบ

ตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวาพระราชบัญญติั

การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ได

กําหนดองคประกอบ ของ คปจ. และ คปอ. ไว

อยางไรบาง นับแตเวลาท่ีมีการแตงตั้งกรรมการ

ครบองคประกอบ ยอมมผีลใหกรรมการนัน้มอํีานาจ

ทําการประชุมพิจารณาเพื่อออก ส.ป.ก.4-01 ได

นับแตเวลานั้นเปนตนไป แตหากยังไมมีการแตงตั้ง

กรรมการ ใน คปจ. หรือ คปอ. ใดใหครบตาม

องคประกอบตามที่กฎหมายกําหนดยอมมีผลให 

คปจ.หรือ คปอ.นั้นไมอาจทําการพิจารณา ออก 

ส.ป.ก.4-01 ได อาจแบงแยกประเภทกรรมการใน 



เงื่อนไขความชอบดวยกฎหมายในการออกหนังสอือนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏริูปที่ดนิ (ส.ป.ก.4-01)

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2562

8

คปจ. และ คปอ. ไดเปน 2 ประเภท ไดแก กรรมการ

โดยตําแหนง ซึง่กฎหมายแตงต้ังจากผูดํารงตําแหนง

ในสวนราชการ เชน ผูวาราชการจังหวัด เกษตร

จังหวัด เปนตน และกรรมการผู ทรงคุณวุฒิซ่ึง

แตงตั้งโดยคํานึงถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคลนั้น ๆ  

เปนสําคัญ เชน ผูแทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นอีก

สี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการใน คปจ. และ

เมื่อมีการแตงตั้งโดยชอบดวยกฎหมายแลวนับแต

เวลาน้ันถอืไดวามกีรรมการเกดิขึน้แลว หากปรากฏ

ภายหลังวามเีหตหุนึง่เหตใุดทาํใหกรรมการในคณะ

กรรมการนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม

หรือการแตงต้ังเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมายอัน

เปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง การพนจาก

ตําแหนงเชนวาน้ีไมกระทบกระเทือนถึงการท่ี

เจาหนาทีน้ั่นไดปฏบิตัไิปตามอาํนาจหนาที ่ผูมีสวน

ไดเสียจะนําคดีไปฟองตอศาลเพื่อเพิกถอน ส.ป.ก.

4-01 ที่ออกโดยเหตุบกพรองในลักษณะนี้ไดหรือ

ไมน้ัน ผูเขยีนมีความเหน็วา แมการแตงต้ังกรรมการ

จะเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย มาตรา 19 แหง

พระราชบญัญตัวิธิกีารปกครอง พ.ศ. 2539 บญัญตัิ

รับรองถงึการกระทาํของกรรมการทีไ่ดกระทาํไปใน

ระหวางที่ดํารงตําแหนงไมเสียไป และในทางกลับ

กันเมื่อยังไมมีการแตงตั้งกรรมการใหครบถวนก็ไม

อาจถอืไดวาเปนเจาหนาทีผู่มอีาํนาจพจิารณา ออก 

ส.ป.ก.4-01 ปญหาที่ตองพิจารณาวากรรมการ ใน 

คปจ. หรือ คปอ. ที่กฎหมายกําหนดเมื่อมีการแตง

ตั้งโดยชอบดวยกฎหมายแลวปรากฏภายหลังวา

กรรมการทานใดทานหนึ่ง เปลี่ยนไปโดยตําแหนง

ไมตรงกับกรรมการตามที่กฎหมายกําหนด เชน 

ปาไมจังหวัด ที่กฎหมายกําหนดใหเปนกรรมการ

ใน คปจ. ซึ่งปจจุบันไมมีตําแหนงดังกลาวนี้แลวคง

มีแตสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัด ผูเขียนเห็นวากฎหมายมุงประสงคจะให

หนวยงานท่ีมีหนารับผิดชอบเก่ียวกับปาไมหรือมี

ภารกิจความรับผิดชอบตรงกับตําแหนงที่กําหนด

ไวเปนกรรมการ แมวาภายหลังจะมีการปรับปรุง

โครงสรางของหนวยงานใหมก็ไมมีผลใหการเปน

กรรมการใน คปจ. หรือ คปอ. เสียไปแตอยางใด

หลักเกณฑ เกี่ยวกับการกระทําโดย

ที่ประชุม 

 การใชอํานาจของ คปจ. และ คปอ. ตอง

กระทําโดยท่ีประชุม กลาวคือ ตองมีการเขารวม

ประชมุเพือ่พจิารณาออก ส.ป.ก.4-01 ซึง่ตองมกีาร

ประชมุเกดิขึน้จรงิโดยผูทีเ่ปนกรรมการในคณะนัน้ ๆ  

จะตองมกีารรวมกันแสดงความคิดเหน็ท้ังในขอเทจ็

จรงิและขอกฎหมายและรวมกนัตดัสนิใจออกคาํส่ัง 

หลังจากที่ไดอภิปรายแสดงเหตุผลสนับสนุนและ

หกัลางกนัอยางกวางขวาง โดยเปนการกระทาํรวมกนั

ของกรรมการที่เปนองคประชุมนั้น หลังจากที่

ไดทราบการนัดประชุมและไดศึกษารายละเอียด

จากระเบียบวาระท่ีประชุมโดยไดจดัสงใหกรรมการ

แตละทานกอนมีการประชุมมาแลวไมนอยกวา 3 

วัน ดังนั้น การประชุมที่ไมมีการประชุมเกิดขึ้นจริง 

แตไดจดัทาํระเบยีบวาระในการประชมุแจงเวยีนให

ที่ประชุมมีมติอยางใด ๆ ก็ไมอาจเรียกไดวาเปน

การกระทําโดยท่ีประชุม หรือการนําเรื่องเขาสู 

การประชุมโดยท่ีไมการแจงใหทราบกอนมีการ

ประชุมและเปนเร่ืองท่ีมีความซับซอนรายละเอียด

จํานวนมาก เปนวาระจรเรงดวนเขาท่ีประชุมเพื่อ

พิจารณาโดยกรรมการแตละทานไมอาจศึกษา

รายละเอียดหรือมีความเห็นไดในเวลาอันจํากัด 

จึงเปนการประชุมที่ไมชอบดวยกฎหมาย อยางไร

ก็ตาม การกระทําโดยท่ีประชุมในปจจุบันดวย
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ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ไมจําตองเปนการ

ประชมุโดยกรรมการทีเ่ปนองคประกอบนัน้เขารวม

ประชุมในสถานที่เดียวกันก็ได อาจอาศัยเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิคอื่นใดที่สามารถสื่อสารกันไดเฉกเชน

กรรมการไดน่ังอยูในทีป่ระชมุเดียวกนั และสามารถ

รวมแสดงความคิดเห็นทั้งในขอเท็จจริงและขอ

กฎหมายตลอดจนรวมกันตัดสินใจออกคําส่ังหลัง

จากทีไ่ดอภปิรายแสดงเหตุผลสนบัสนนุและหกัลาง

กันแลวก็สามารถกระทําได และการแสดงความ

คิดเห็นทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมายและรวม

กันตัดสินใจออกคําสั่งหลังจากที่ไดอภิปรายแสดง

เหตุผลสนับสนุนและหักลางกันนั้น เปนสิทธิของ

บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมใน คปจ. หรือ 

คปอ. เทานั้น บุคคลอื่นผูที่ไมใชกรรมการที่อยูใน

ที่ประชุมจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายแสดง

ความคิดเห็นโดยท่ีไมไดรับอนุญาตจากประธานใน

ที่ประชุม และการอธิปรายแสดงความคิดเห็นนั้นมี

ผลเปนการชี้นําหรือจูงใจใหกรรมการคนอื่นคลอย

ตามจนลงมติตามที่ไดอภิปรายนั้น มีผลใหการ

ลงมติในการประชุมวาระนั้นหรือครั้งเสียไป และ

เปนการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก

บคุคลดงักลาวกระทาํโดยปราศจากอาํนาจทีจ่ะเปน 

“กรรมการ” 

หลักเกณฑเกี่ยวกับองคประชุม

 เมื่อกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปนองค

ประกอบครบถวนสมบูรณแลวเมื่อมีการประชุม

โดยมหีนังสอืเชญิใหเขารวมพิจารณาในการประชมุ 

เพือ่พจิารณาออก ส.ป.ก.4-01 หรอืพิจารณาเรือ่งใด

เรือ่งหนึง่ทีม่ผีลในทางกฎหมายไมวาจะเปนกรรมการ

ผูดาํรงตาํแหนงหรือกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิมหีนาที่

จะตองเขารวมประชุม เวนแตมีเหตุอันจําเปนที่

ไมอาจเขารวมประชมุได มคีวามจาํเปนทีต่องลาการ

ประชมุในครัง้นัน้ซึง่มผีลทาํใหกรรมการทีเ่หลอืเปน

องคประชมุในครัง้นัน้ ทัง้นีจ้ะตองไมนอยกวากึง่หนึง่

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดถึงจะมีผลทําใหการ

ประชุมครั้งนั้นดําเนินตอไปไดตามมาตรา 17 พระ

ราชบัญญตักิารปฏรูิปท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรม อยางไร

ก็ตาม บทบัญญัติในมาตรานี้มุงหมายที่จะใชบังคับ

แตเฉพาะในกรณีการประชุมของคณะกรรมการ

ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเทานั้น สวนการประชุมของ

คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินอําเภอ พระราชบัญญัติ

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมไมไดบัญญัติไว จึง

ตองนํามาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบมาตรา 3 

แหงพระราชบัญญัติเดียวกันมาใชบังคับในฐานะ

ท่ีเปนกฎหมายกลาง ซึ่งกําหนดถึงวิธีการปฏิบัติ

ราชการทางปกครองไววาหากกฎหมายซึง่บญัญตัไิว

เปนกรณีเฉพาะนั้นไมไดบัญญัติไวก็ใหเปนไปตาม

ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง ดังนั้น การประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

ออกคําสั่งอนุญาตใหบุคคลใดเขาทําประโยชนใน

เขตปฏริปูทีด่นิ (ส.ป.ก.4-01) โดยองคประชมุนอยกวา

ก่ึงหน่ึงและยังมีการผาผืนใหมีการประชุมกันตอไป

อีกยอมมีผลทําใหการประชุมในครั้งนั้นไมชอบ

ดวยกฎหมาย ประเดน็ท่ีจะตองพจิารณาในประการ

ตอมา ในการประชุมของคณะกรรมการปฏิรูป

ที่ดินจังหวัดและปฏิรูปที่ดินอําเภอเมื่อกรรมการ

ผูหนึ่งผูใดไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งนั้นได 

นอกจากการลาประชมุในครัง้นัน้แลวยงัมอบหมาย

ใหเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งเขารวมประชุมแทน แต

การมอบหมายใหเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งเขารวม

ประชุมแทนจะกระทําไดก็แตเฉพาะกรรมการที่ถูก

แตงตัง้เปนกรรมการในคณะกรรมการโดยตาํแหนง
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เทานั้น เชน นายอําเภอซึ่งเปนกรรมการในคณะ

กรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมอบหมายใหปลัด

อําเภอนายหนึง่เขารวมประชมุแทนตน จะเหน็ไดวา

เปนการมอบอํานาจจากผูดํารงตําแหนงหนึ่งไปยัง

ผู รับมอบอํานาจอีกตําแหนงหนึ่งในกรณีเชนนี้

เจาหนาทีผู่รบัมอบอาํนาจมีสทิธทิีจ่ะเขารวมประชุม

พจิารณาออกความเหน็หรือดาํเนินการใด ๆ  ไดเชน

เดยีวกนักบักรรมการคนอืน่ ๆ  ในคณะกรรมการน้ัน 

สวนกรรมการทีไ่ดรบัการแตงต้ังโดยคํานงึถงึความรู

ความสามารถของกรรมการรายน้ันเปนสําคัญซึ่ง

เรียกวา “กรรมการผูทรงคุณวุฒิ” ปรากฏอยูใน

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ไดแก ผู แทน

เกษตรกรในจังหวัดนั้นจํานวน 4 คน ซึ่งรัฐมนตรี

แตงตัง้เปนกรรมการ ในกรณีนีก้รรมการผูทรงคณุวฒุิ

ทั้ง 4 คน หากไมสามารถเขารวมประชุมคณะ

กรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในครั้งหน่ึงครั้งใดได

ก็ไมอาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม

แทนได หากมีการฝาฝนมอบหมายใหบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเขารวมประชุมแทนแลวบุคคลดังกลาว

นั้นไดพิจารณาออกความเห็นลงมติอภิปรายมีผล

เปนการชักนําใหกรรมการรายอื่นคลอยตามจน

นําไปสูการลงมติหรอืออกคาํสัง่ใด ๆ  อนัมผีลในทาง

กฎหมายหรือมีมติอนุญาตใหเกษตรกรรายใดราย

หนึ่งไดรับอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูป

ที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) มีผลทําใหการประชุมครั้งนั้น

เสียไป อยูในอํานาจการพิจารณาของศาลปกครอง

ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ที่จะพิจารณาเพิกถอน

การกระทํานี้ได

หลักเกณฑเกี่ยวกับมติที่ประชุม

 เมื่อฝายเลขานุการมีการนําเสนอวาระเพื่อ

พิจารณาหลงัจากทีป่ระชมุไดมกีารอภปิรายซกัถาม

หรือช้ีแจงมาพอสมควรแลวประธานในท่ีประชุม

จึงขอใหท่ีประชุมลงมติโดยใหถือมติท่ีประชุมฝาย

ขางมาก แตไมนับเสียงในการลงคะแนนของผูเปน

ประธานในที่ประชุม เวนเสียแตที่ประชุมจะมี

คะแนนเสียงเทากันจึงใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเปนเสียงช้ีขาด แต

หากการลงมติในเรื่องใดไมมีผู คัดคานเสียเลยให

ประธานในทีป่ระชมุถามผูเขารวมประชมุวามคีวาม

เห็นเปนอยางอื่นหรือไม เมื่อไมมีผูใดเห็นเปนอยาง

อื่นก็ใหถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 

ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เมื่อกลาว

ถึงประธานในที่ประชุมแลวสมควรที่จะกลาวใน

ทีน่ีด้วยวาในการประชมุของคณะกรรมการครัง้หนึง่

คร้ังใด หากกรรมการผูมีหนาที่เปนประธานของ

กรรมการในคณะกรรมการนั้นไมสามารถเขารวม

ประชุมได หรือ ไม สามารถปฏิ บัติหน  า ท่ี ได  

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. 2518 มาตรา17 วรรคสอง กําหนดใหกรรมการ

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน

ท่ีประชุม และมาตรา 81 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดให

รองประธานทาํหนาทีแ่ทน ถาไมมรีองประธานหรอื

มีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน

ดังนั้นกรรมการท่ีมาประชุมจะเลือกกรรมการ

รายหนึ่งรายใดท่ีมาประชุมเปนประธาน สามารถ

กระทําไดไมวากรรมการรายนั้นจะเปนกรรมการ

โดยตําแหนง หรือกรรมการโดยตําแหนงท่ีไดรับ

มอบหมายใหเขารวมประชุมแทนข้ึนเปนประธาน

ในท่ีประชุมในครั้งนั้นหรือจะเลือกกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิข้ึนเปนประธานก็ทําไดเชนกัน แตไม
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สามารถที่จะเลือกกรรมการที่ทําหนาที่เลขานุการ

ในที่ประชุมขึ้นเปนประธานในที่ประชุมไดเพราะ

เลขานุการยอมมีสวนไดเสียอยางเปนพิเศษในเรื่อง

ทีต่นเสนอเขาสูทีป่ระชุมและอาจทาํใหการพจิารณา

ลงมติในเรื่องนั้นไมเปนกลาง มีผลทําใหการกระทํา

ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย

หลักเกณฑเกี่ยวกับความเปนกลางของ

เจาหนาท่ีผูมีอาํนาจพจิารณาออก ส.ป.ก.

4-01

กรรมการใน คปจ. หรือ คปอ. คนใดจะทํา

การพิจารณาแสดงความคิดเห็นทั้งในขอเท็จจริง

และขอกฎหมายและรวมกันตัดสนิใจออกคําสัง่หลงั

จากทีไ่ดอภปิรายแสดงเหตุผลสนบัสนนุและหกัลาง

กันจะตองไมมีสวนไดเสียและวางตนเปนกลาง 

หากปรากฏวาเรื่องที่ทําการพิจารณาในวาระใด

ตนมสีวนไดเสียอยางชดัแจง เชน ในการประชมุของ 

คปจ. เพื่อพิจารณาอออก ส.ป.ก.4-01 คราวใด

คราวหนึ่งปรากฏวาบุคคลผูมีชื่อเปนผูยื่นคําขอรับ

อนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เปนคู

สมรสของกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเปนบุพการี

หรือผู สืบสันดานของกรรมการคนใดคนหนึ่ง 

กรรมการคนนั้นจะทําการพิจารณาตอไปไมได 

ประธานกรรมการตองเรียกประชุมเพื่อพิจารณา

เหตุแหงความไมเปนกลางหรือเหตุคัดคานของคู

กรณ ีและใหกรรมการทีถ่กูคดัคานชีแ้จงขอเทจ็จรงิ

และตอบขอซักถามแลวออกจากที่ประชุม ถาที่

ประชุมมีมติใหกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่

ตอไปดวยคะแนนสียงไมนอยกวาสองในสาม ก็ให

กรรมการผูน้ันปฏิบัติหนาท่ีตอไป มติดังกลาวตอง

กระทําโดยลับและใหเปนที่สุด แตถาที่ประชุม

พิจารณาแลวเห็นวามีเหตุดังกลาวจริงหรือมีมติที่

ประชุมนอยกวาสองในสามของกรรมการท่ีไมถูก

คัดคาน ผูถูกคัดคานตองออกจากท่ีประชุมและให

ถือวาคณะกรรมการคณะนัน้ประกอบดวยกรรมการ

ทุกคนที่ไมถูกคัดคาน หลักการดังกลาวถูกกําหนด

ไวในมาตรา 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 และ

มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539

เงื่อนไขเกี่ยวกับการออก ส.ป.ก.4-01

 การริเริ่มออก ส.ป.ก.4-01

การออกหนงัสอือนญุาตใหเขาทาํประโยชนใน

เขตปฏริปูท่ีดิน (ส.ป.ก.4-01) เปนคาํส่ังทางปกครอง

ที่ออกโดยเจาหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไว แต

การออกคําสั่งทางปกครองดังกลาวโดยระเบียบ

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก

เกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 ขอ 5 กําหนดให

คณะกรรมการปฏิรปูทีด่นิจงัหวดัมมีตเิหน็ชอบตาม

ที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเสนอใหดําเนิน

การจัดเกษตรกรเขาอยูอาศัยหรือเขาทําประโยชน

ในที่ดินตามโครงการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม

ทองที่ใด ใหคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแหง

ทองทีน่ัน้ ประกาศใหเกษตรกรในทองทีด่งักลาวยืน่

คาํรองขอเขาทาํประโยชนในทีด่นิในเขตปฏรูิปทีด่นิ

ตอพนักงานเจาหนาท่ี ตามแบบของสํานักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ภายในระยะเวลา

และสถานที่ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

กําหนด ระยะเวลาดังกลาวจะตองไมนอยกวา

สบิหาวัน ในกรณทีีม่เีหตผุลอนัสมควรคณะกรรมการ
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ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอาจประกาศใหขยายระยะเวลา

ไดตามความจาํเปน แตกาํหนดระยะเวลายืน่คาํรอง

นีเ้มือ่รวมแลวตองไมเกินเกาสบิวนั ดังน้ัน หลงัจากที่

ไดมปีระกาศใหเกษตรกรยืน่ขอการเขาทําประโยชน

ในเขตปฏริปูทีดิ่นอาํนาจในการออกหนังสอือนุญาต

ใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 

จะเกิดขึ้นไดตองมีคําขอรับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.

โดยนาํบตัรประจําตัวประชาชน สาํเนาทะเบยีนบาน 

ทะเบียนสมรส (ถามี) มาแสดงดวย กระบวนการ

ออกหนงัสอือนุญาตใหเขาทาํประโยชนในเขตปฏิรปู

ที่ดินจึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ตองมีผูยื่นคํารอง

ขอตอเจาหนาที่ ๆ มีอํานาจจึงจะมีผลใชบังคับได 

แตอยางไรก็ตาม หากการออกหนังสืออนุญาตให

เขาทาํประโยชนในเขตปฏริปูทีดิ่นไดออกไปโดยไมมี

การยืน่คาํรองขอ ยอมมผีลทาํใหคาํสัง่ทางปกครอง

ในกรณีเชนน้ีออกไปโดยไมสมบูรณและความ

ไมสมบูรณนี้กฎหมายอนุญาตใหแกไขเยียวยาได 

กลาวคือ มาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 41 วรรค

หนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 กําหนดใหการออกคําสั่งทาง

ปกครองใดโดยไมมีผูยื่นคําขอในกรณีที่เจาหนาที่

จะดําเนินการเองไมไดนอกจากจะมีผู ยื่นคําขอ

ถาตอมาในภายหลังไดมีการยื่นคําขอเชนน้ันแลว 

ยอมไมเปนเหตุใหการกระทําทางปกครองนั้น

ไมสมบรูณ แตหากเจาหนาที่ยงัไมไดจดัใหมีการยื่น

คําขอแลวยังดําเนินการเพื่อออกหนังสืออนุญาต

ใหเขาทําประโยชนในเขตที่ดินน้ันตอไปจนสิ้นสุด

กระบวนการจะมีผลทําใหหนังสืออนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนในเขตที่ดินซึ่งเปนคําสั่งทางปกครองน้ัน

ไมชอบดวยกฎหมายเพราะมไิดปฏบิติัใหเปนไปตาม

รูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่

กาํหนดไวสาํหรบัการกระทาํนัน้จงึอยูในอาํนาจของ

ศาลปกตรองที่จะเพิกถอนคําสั่งนี้ตามมาตรา 9 

วรรคหนึ่ ง(1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง 

พ.ศ. 2542 ท่ีจะเพิกถอนคําสั่งอันมิชอบดวย

กฎหมายได

การอนุมัติหรือใหความเห็นชอบออก 

ส.ป.ก.4-01

 การอนุมัติหรือการใหความเห็นชอบในเขต

ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายวาดวย

การปฏิรูปท่ีดินกําหนดหลักเกณฑข้ันตอนซ่ึงเปน

กระบวนการท่ีสําคัญในการออกหนังสืออนุญาตให

เขาทําประโยชนในเขตที่ดิน กอนที่คณะกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตหรือไม

อนุญาตใหบุคคลใดได ส.ป.ก.4-01 จะตองผาน

ความเห็นชอบหรือไดรับการอนุมัติหรือที่เรียกวา 

“พจิารณากลัน่กรอง” ในเบือ้งตนแลวทาํความเหน็

โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอําเภอวาควรหรือไม

ควรอนุญาตใหบุคคลใดไดรับสิทธิในการเขาทํา

ประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน การเสนอความเห็น

หรอืการใหความเหน็ชอบของคณะกรรมการปฏริปู

ท่ีดินอําเภอในกรณีนี้เรียกวา “การอนุมัติหรือ

การใหความเหน็ชอบในการออกคาํสัง่ทางปกครอง”

นั่นเอง แตการอนุมัติหรือการใหความเห็นชอบนั้น

หาไดมีผลผูกพันคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด

ใหตองลงมติตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ปฏิรูปท่ีดินอําเภอเสมอไป คงเปนแตเพียงการ

พิจารณากลั่นกรองเพื่อใหการออกหนังสืออนุญาต

ใหเขาทําประโยชนโดยคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดิน

จงัหวัดเปนไปดวยความรอบคอบรดักมุ โดยพจิารณา

ขอเทจ็จรงิและขอกฎหมายอยางรอบดาน เจาหนาที่
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ที่มีอํานาจในการออกหนังสืออนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดินโดยแทจริงแลวยังคง

เปนคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอยูนั่นเอง 

 หากการออกหนังสืออนุญาตให  เข าทํา

ประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินของคณะกรรมการ

ปฏริปูทีด่นิจงัหวดัไมไดผานการอนมุตัหิรอืใหความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอําเภอ

มากอน มติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

จะมีผลอยางไร ผู เขียนเห็นวาการพิจารณาทาง

ปกครองของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดได

กระทาํลงไปโดยฝาฝนหรอืไมปฏบิติัตามหลกัเกณฑ

ที่กฎหมายซ่ึงเปนรูปแบบขั้นตอนและวิธีการที่

สําคัญที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการพิจารณา

ในการออก ส.ป.ก.4-01 มผีลทาํใหคําสัง่ออก ส.ป.ก.

4-01 หรือไมออก ส.ป.ก.4-01 หรือออกใหแก

เกษตรกรรายใดเปนการกระทําที่ไม ชอบดวย

กฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราช

บญัญตัวิิธีปฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่

ศาลปกครองจะพิจารณาเพิกถอนการกระทํานั้น

ไดแตอยางไรก็ตาม การปฏิบัติฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ใหเปนไปตามหลักเกณฑนี้แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และทีแ่กไข

เพิ่มเติม อนุญาตใหแกไขเยียวยาใหการกระทําที่ไม

สมบูรณน้ันกลับมาสมบูรณไดหากไดมีการจัดใหมี

การผานความเห็นชอบหรอือนมุตัจิากอนกุรรมการ

ปฏิรูปท่ีดินอําเภอในภายหลัง แตจะตองกระทํา

กอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณหรือกรณี

ที่ไมตองมีการอุทธรณก็จะตองมีการแกไขเยียวยา

กอนนําคาํสัง่นัน้ไปสูการพจิารณาของศาลปกครอง 

ซ่ึงเปนไปตามมาตรา 41 (1) แหงพระราชบญัญตัวิธิี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

การรับฟงบุคคลที่อาจไดรับผลกระทบ

จากการออก ส.ป.ก.4-01

ในการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตใหเขา

ทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดินของคณะกรรมการ

ปฏิรูปท่ีดินอําเภอและคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดิน

จังหวัดอาจกระทบสิทธิของผูยื่นคําขอ ผูคัดคาน

คําขอ ผูอยูบังคับ หรือจะอยูในบังคับของหนังสือ

อนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ

ผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

เนื่องจากสิทธิของผูนั้นถูกกระทบกระเทือนจาก

ผลของการออก ส.ป.ก.4-01 อันเปนการกระทบ

สิทธิของคู กรณีตามมาตรา 30 แหงพระราช

บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ซึ่งกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดิน

อําเภอ คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด ซ่ึงเปน

เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอ

เท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและ

แสดงพยานหลักฐานของตน เวนแตจะเขากรณี

ขอยกเวนท่ีไมตองรบัฟง ไดแก กรณท่ีีมีความจาํเปน

เรงดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความ

เสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบ

ตอประโยชนสาธารณะ กรณเีมือ่จะมผีลทาํใหระยะ

เวลาท่ีกฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําสั่ง

ทางปกครองตอลาชาออกไป กรณีเปนขอเท็จจริง

ที่คู กรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการ หรือ

คําแถลง กรณีโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการให

โอกาสดงักลาวไมอาจกระทาํได กรณเีปนมาตรการ

บังคับทางปกครอง กรณีเปนการบรรจุ การแตงตั้ง 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงานหรือสั่งให

ออกจากงานไวกอน หรือการใหพนจากตําแหนง 

กรณีการแจงผลการสอบหรือการวัดผลความรู
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หรือความสามารถของบุคคล กรณีการไมออก

หนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางไปตางประเทศ 

กรณีการไมตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคน

ตางดาว กรณีการไมออกใบอนุญาตหรือการไมตอ

อายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว กรณีการสั่ง

ใหเนรเทศ ซึง่การรบัฟงบคุคลทีอ่าจไดรบัผลกระทบ

จากออก ส.ป.ก.4-01 ดังกลาวกฎหมายไดกําหนด

สิทธิปลีกยอยอีก 4 ประการ ไดแก สิทธิในการได

รับแจง สิทธิในการไดรับโอกาสโตแยง สิทธิในการ

ขอตรวจดูเอกสาร และสิทธิในการแตงต้ังทนาย

หรือที่ปรึกษา เพราะฉะนั้นหากคณะอนุกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินอําเภอหรือคณะกรรรมการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองไป

โดยที่เล็งเห็นไดวาอาจกระทบสิทธิของคูกรณี แต

กลับไมใหโอกาสคูกรณีไดทราบขอเท็จจริงอยาง

เพียงพอและมีโอกาสโตแยงแสดงหลักฐานของตน

ทั้งไมตองดวยกรณีขอยกเวนที่ไมตองรับฟง มีผล

ใหการพิจารณาออกคาํสัง่ใหบคุคลไดหรอืไมไดสทิธิ

ในที่ดิน ส.ป.ก.4-01 แปลงนั้น เปนการกระทําที่ไม

ชอบดวยกฎหมายเนื่องจากไมถูกตองตามรูปแบบ

ขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมาย

กาํหนดไวสาํหรบัการกระทาํนัน้ตามมาตรา 9 วรรค

หนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง พ.ศ. 2542 

แตอยางไรก็ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ

ปฏิรูปท่ีดินอําเภอและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด โดยไมไดใหคู กรณีมีโอกาสท่ีจะทราบ

ขอเทจ็จรงิอยางเพยีงพอและมโีอกาสไดโตแยงแสดง

หลักฐานของตน ไมสามารถที่จะแกไขเยียวยาให

สมบูรณในภายหลังได เวนแตจะไดมีการใหโอกาส

คูกรณีไดทราบขอเท็จจริงหรือไดมีโอกาสโตแยง

แสดงหลักฐานมาแลวแตยังไมสมบูรณและไดมี

รบัฟงใหสมบรูณในภายหลงั แตจะตองกระทาํกอน

สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณหรือกรณีท่ีไม

ตองมีการอุทธรณก็จะตองมีการแกไขเยียวยากอน

นําคําสั่งนั้นไปสูการพิจารณาของศาล

เงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของ ส.ป.ก.4-01

รูปแบบของคําสัง่ทางปกครองในการพจิารณา

ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในท่ีดินใน

เขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.4-01) มีขอควรพิจารณา

ที่สําคัญวาในการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให

เขาทําประโยชนในท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินจะถือวา

เปนคําสั่งทางปกครองเมื่อใด เมื่อพิจารณาแลว

เห็นวาเมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติ

อนุญาตหรือไมอนุญาตใหเกษตรกรายใดเขาทํา

ประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน มติดังกลาว

จะถูกจัดทําขึ้นภายหลังการประชุมเสร็จแลว

เรยีกวา “รายงานการประชมุ” ประกอบกบัขอ 11 

ระเบยีบคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัด

เลือกเกษตรกรรม ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 กําหนดให

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประกาศผล

การคัดเลือกตามขอ 9 โดยมีแผนผังการจัด

แบงแปลงท่ีดินซึ่งคณะกรรมปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรมไดใหความเห็นชอบดวย (ถามี) และ

มีบัญชีรายชื่อเกษตรกรผูไดรับการคัดเลือกและ

ไดรับท่ีดินทํากินดวย โดยกําหนดใหติดประกาศไว

ในที่เปดเผย ณ ศาลากลางจังหวัด สํานักงาน

การปฏริปูท่ีดนิจงัหวดั ท่ีวาการอาํเภอหรือก่ิงอาํเภอ 

ที่ทําการกํานันแหงทองที่และที่ชุมชนในทองที่ซึ่ง

ไดมพีระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏริปูทีด่นิแหงละ 

1 ฉบับ หรือกรณีที่เปนการพิจารณาอนุญาตให
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ลัดดาวัลย อุทัยนา

เกษตรกรเขาทําประโยชนหรือไมอนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนในกรณีทีท่ีดิ่นทีจั่ดมจํีากดัและมเีกษตรกร

ซึง่เปนผูเชาอยูขณะโอนกรรมสทิธิเ์ปนของสาํนกังาน

การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเปนเกษตรกร

ผูไดรับการข้ึนทะเบียนขอรับท่ีดินทํากินจากปฏิรูป

ทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรมตามมตคิณะกรรมปฏริปูทีด่นิ

เพื่อเกษตรกรรม คร้ังที่ 2/2535 เมื่อวันที่ 5 

เมษายน 2534 ใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีหนังสือแจง

ใหเกษตรกรดังกลาวทราบโดยไมตองดําเนินการ

ประกาศผลการคดัเลอืก ซึง่หนังสอืแจงใหเกษตรกร

ทราบดังกลาวจะตองประกอบดวยรายงานการ

ประชุมและบัญชีรายช่ือ ซึ่งการประกาศผลการ

คัดเลือกหรือการมีหนังสือแจงเกษตรกรดังกลาว 

มีผลเปนคําสั่งทางปกครอง และเมื่อเปนคําสั่ง

ทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือตองปฏิบัติใหเปนไป

ตาม มาตรา 36, 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กลาวคือ รายงาน

การประชุมและบัญชีรายชื่อฯ ดังกลาวจะตองระบุ

วัน เดือน และปที่ทําคําสั่ง ซื่อและตําแหนงของ

เจาหนาทีผู่ทาํคําสัง่พรอมทัง้ลายมอืชือ่ของเจาหนาที่

ผูทําคําสั่ง และตองระบุเหตุผลไวดวย และเหตุผล

นั้นอยางนอยตองประกอบดวย ขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณาและ

ขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ และเมื่อเปนคําสั่ง

ทางปกครองแลว คําสั่งดังกลาวยอมมีผลเปนคําสั่ง

ทางปกครองโดยสมบูรณเมื่อไดแจงคําสั่งนั้นให

บุคคลผูอยูในบังคับของคําสั่งนั้น ซึ่งระเบียบขอ 11 

ระเบยีบคณะกรรมการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัด

เลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 ไดกําหนด

วธิกีารแจงคาํสัง่ไวเปนการเฉพาะแลว ซ่ึงมาตรา 68 

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 กําหนดมิใหนําบทบัญญัติในหมวด 4 

วาดวยการแจง มาใชบังคับหากมีกฎหมายกําหนด

วิธีการแจงไวเปนอยางอื่น สมควรท่ีจะกลาวไวใน

ท่ีนี้ดวยวาเมื่อประกาศผลการคัดเลือกซ่ึงประกอบ

ดวยรายงานการประชุมและบัญชีคัดเลือกดังกลาว

หรือหนังสือแจงผลการคัดเลือกไปยังเกษตรกร

เปนคําสั่งทางปกครองแลว หนังสืออนุญาตใหเขา

ทําประโยชนในท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินจะมีฐานะ

ทางกฎหมายเปนคําสั่งทางปกครองดวยหรือไม 

หากพิจารณาจากระเบียบคณะกรรมการปฏิรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม วาดวย การออก แกไขเพิ่ม

เติม เพิกถอนและออกใบแทน หนังสืออนุญาต

ใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540 

ขอ 8 กําหนดใหปฏิรูปที่ดินจังหวัดออกหนังสือ

อนุญาตไดเมื่อเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร ได

รับการคัดเลือกและจัดที่ดินใหเขาทําประโยชน ซึ่ง

การออก ส.ป.ก.4-01 จึงเปนการออกหลังจากที่

เกษตรกรรายนั้นไดรับการคัดเลือกและจัดท่ีดินให

เขาทําประโยชนแลว หนังสืออนุญาตดังกลาวจึง

เปนการนาํประกาศผลการคดัเลอืกซึง่ประกอบดวย

รายงานการประชุมและบัญชีคัดเลือกดังกลาวหรือ

หนังสือแจงผลการคัดเลือกไปยังเกษตรกรเปน

คําสั่งทางปกครอง ซึ่งเปนคําสั่งทางปกครองมาจัด

ทาํในรปูแบบ ส.ป.ก.4-01 อกีคร้ังอนัเปนการรับรอง

หรือยืนยันสิทธิหนาที่ของบุคคลหรือสถานะของ

ทรพัยสนิ1 ดงันัน้ หนงัสอือนญุาตใหเขาทาํประโยชน

1 วรพจน วิศรุตพิชญ, การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองโดยเจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ผู ออกคําสั่งทางปกครอง,

 โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2557, หนา 53.
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ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เปนการนําเอา

ประกาศผลการคัดเลือกซึ่งประกอบดวยรายงาน

การประชุมและบัญชีคัดเลือกดังกลาวหรือหนังสือ

แจงผลการคัดเลือกไปยังเกษตรกร มาจัดทําขึ้นอีก

ครั้งเพื่อรับรองหรือยืนยันสิทธิหนาที่หรือสถานะ

ของที่ดินขึ้นอีกครั้งนั่นเอง

เง่ือนไขเก่ียวกบัอาํนาจในการออก ส.ป.ก.

4-01

 เงื่อนไขเก่ียวกับขอเท็จจริงอันเปนเหตุให

เกิดอํานาจในการออก ส.ป.ก.4-01

 นอกจากคุณสมบัติ ตามขอ 6 ตามที่กําหนด

ไว  ในระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม วาดวยหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไข

ในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดิน

จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2535 

ยังตองพิจารณาถึงคุณสมบัติการเปน “เกษตรกร” 

ตามความในขอ 4 ของระเบียบเดียวกันดวย ดังนั้น

คุณสมบัติดังกลาวบุคคลผูยื่นคําขอจะตองมีครบ

ถวนขณะยื่นคําขอไปจนถึงการพิจารณาอนุญาต

ใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) 

พิจารณาแลวเสร็จและตราบเทาที่ยังมีสิทธิใน 

ส.ป.ก.4-01 ทีไ่ดรับอนญุาตใหเขาทาํประโยชน หาก

ขอเท็จจริงปรากฏวาบุคคลผูยื่นคําขอรายใดขาด

คุณสมบัติขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมดมาตั้งแตขณะ

ยืน่คาํขอหรอืกอนพจิารณาคดัเลอืก แตไมปรากฏ

ขอเทจ็จริงน้ันเขาสูการพจิารณาของคณะกรรมการ

ปฏิรูปที่ดินอําเภอ และ/หรือคณะกรรมปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด จนมีการพิจารณาออก ส.ป.ก.4-01 ใหแก

บุคคลน้ันไป เชน ผูยื่นคําขอไมมีคุณสมบัติเปน

เกษตรกร หรือมีที่ดินรวมกับที่ดินแปลงที่ยื่นคําขอ

เพื่อ ออก ส.ป.ก.4-01 มีเนื้อที่เกินกวา 50 ไร ฯลฯ 

ยอมเปนการออกหนงัสอือนญุาตใหเขาทําประโยชน

อันเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย ที่

จะตองเพิกถอนคําสั่งดังกลาว ตามพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม สวนที่ 6 วาดวยการเพิกถอนคําสั่ง

ทางปกครอง หรอืท่ีเรยีกวา “เพิกถอนการจัดท่ีดนิ”

และเมื่อดําเนินการเพิกถอนแลว จะตองมีการเพิก

ถอนหนังสืออนุญาตใหเปนไปตาม ระเบียบคณะ

กรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวย 

การออก แกไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทน 

หนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูป

ที่ดิน พ.ศ. 2540 เนื่องจากกฎหมายไดแยก “สิทธิ

ในทีดิ่น” กบั “การออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01” ออก

จากกนั กลาวคอื การไดสทิธเิขาทาํประโยชนในเขต

ปฏริปูทีด่นิเปนอาํนาจพจิารณาของ คณะกรรมการ

ปฏิรูปท่ีดินจังหวัด โดยผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมปฏิรูปที่ดินอําเภอ สวนการออกหนังสือ

อนญุาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรปูท่ีดนิ ส.ป.ก.

4-01 เปนอํานาจของปฏิรูปที่ดินจังหวัดซึ่งเปนไป

ตามขอ 8 ของระเบียบดังกลาว อีกทั้งปฏิรูปที่ดิน

จังหวัด ในฐานะผูออกหนังสืออนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดินยังมีอํานาจเรียกให

ผูครอบครองเอกสาร ส.ป.ก.4-01 สงคืนหรือนํามา

ใหเพื่อจัดทําเครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคําสั่ง

ทางปกครองไดดวย ตามมาตรา 42 วรรคสาม

แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. 2539 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ ดงันัน้ จงึตองมกีาร

เพิกถอนสิทธิอันเปนกระบวนการพิจารณาทาง

ปกครองที่ผิดพลาดกอน ถึงจะเพิกถอนหนังสือ

อนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดินตาม

ลําดับ  ดังน้ัน การจัดท่ีดินผิดพลาดท่ีจะตองมี
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ลัดดาวัลย อุทัยนา

การเพิกถอนการจัดท่ีดินในกรณีนี้ อาจกอใหเกิด

ความเขาใจคลาดเคลื่อนโดยการอนุโลมระเบียบ

คณะกรรมการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรรม วาดวย 

การใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดิน

จากการปฏรูิปทีดิ่นเพ่ือเกษตรกรรมปฏบิติัเกีย่วกบั

การเขาทําประโยชนในที่ดิน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่ม

เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 โดยการนําหมวด 3 วา

ดวยการส้ินสิทธิและผลของการสิ้นสิทธิการเขาทํา

ประโยชนในทีด่นิ มาอนโุลมใชบงัคบั ผูเขยีนเห็นวา

การสัง่ใหสิน้สิทธกิารเขาทาํประโยชนในทีดิ่นในเขต

ปฏิรูปท่ีดินเปนการเพิกถอนสิทธิในที่ดินโดยการ

เพิกถอนตามระเบียบฯ นี้ เกษตรกร ผูอยูในบังคับ

ซึง่เปนคูกรณใีนกระบวนการพจิารณาทางปกครอง

เพ่ือออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขต

ปฏรูิปทีด่นิ (ส.ป.ก.4-01) อนัเปนคาํสัง่ทางปกครอง 

เปนผูผานคุณสมบัติมาแลวครบถวน แตภายหลัง

จากที่ ได รับหนังสืออนุญาตไปแล วกลับขาด

คุณสมบัติหรือมีเหตุอื่นที่ทําใหสิทธิการเขาทํา

ประโยชนส้ินสุดลงหรือจะตองมีกระบวนการ

พิจารณาสั่งใหสิทธินั้นสิ้นสุดลง หรือที่เรียกวา “สั่ง

ใหสิ้นสิทธิ” ไมใชผูไดรับหนังสืออนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนมาโดยผานกระบวนการพิจารณาที่

ไมชอบดวยกฎหมาย ท่ีจะตองเพกิถอนการจดัทีด่นิ

ซึ่งเปนคนละกรณี อีกทั้งการเพิกถอนในกรณีอื่นใด

ที่นอกเหนือไปจากที่ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูป

ทีด่นิเพือ่เกษตรกรรรม วาดวย การใหเกษตรกรและ 

สถาบันเกษตรกรผูไดรับที่ดินจากการปฏิรูปท่ีดิน

เพือ่เกษตรกรรมปฏิบติัเกีย่วกบัการเขาทาํประโยชน

ในที่ดิน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2540 กําหนดไว ก็สามารถกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539 สวนที่ 6 วาดวย การเพิกถอน

คําสั่งทางปกครอง นั่นเอง

 บทบัญญตัแิหงกฎหมายท่ีกอตัง้อาํนาจในการ

ออกคําส่ังทางปกครองในเรื่องใดเรื่องหน่ึงมิไดให

อาํนาจเจาหนาทีอ่อกคาํสัง่ทางปกครองมาใชบงัคบั

ในเรื่องนั้นไดทุกกรณีที่เจาหนาที่เห็นสมควร แตจะ

บญัญตัไิวเสมอวาเจาหนาทีจ่ะออกคาํสัง่มาใชบงัคบั

ในเรือ่งไดตอเมือ่มขีอเท็จจรงิหรอืเหตกุารณอยางใด

อยางหนึง่หรอืหลายอยางตามทีก่ฎหมายกําหนดไว

เกิดข้ึน2 เชน มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ

การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 บญัญตัิ

วา บรรดาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยที่ ส.ป.ก.ไดมา 

ให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดใหเกษตรกรหรือสถาบัน

เกษตรกรไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมกําหนด ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองใน

ท่ีดนิดงักลาวตอไปนี ้...ตามบทบัญญัตแิหงกฎหมาย

ดังกลาวให ส.ป.ก. มีอํานาจในการจัดที่ดินใหแก

เกษตรกรหรือสถาบันเกษตร ซึ่งความหมายของ

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได บัญญัติให 

ความหมายไวอยางชัดแจงแลวในพระราชบัญญัติ

เดียวกัน แตในบางครั้งกฎหมายก็มิไดบัญญัติระบุ

ขอเท็จจริงอันเปนเหตุใหเกิดอํานาจออกคําสั่งทาง

ปกครองไวอยางชัดแจงแตกอ็าจอนมุานขอเทจ็จรงิ

ดังกลาวไดจากเจตนารมณของกฎหมายนั้น เชน 

มาตรา 30 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

บัญญัติวา นอกจากการจัดที่ดินใหแกบุคคลตาม

(1) (2) และ (3) ให ส.ป.ก.มีอํานาจจัดที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพยใหแกบุคคลใดเชา เชาซื้อ ชื้อ หรือ

เขาทําประโยชนเพื่อใชสําหรับกิจการที่เปนการ

2 วรพจน วิศรุตพิชญ, เรื่องเดียวกัน, หนา 61.
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สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินตามที่

รัฐมนตรีว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุ เบกษาได   . . .

บทบัญญตัมิาตรานีไ้มไดกาํหนดวา การจัดทีดิ่นหรอื

อสังหาริมทรัพยใหแกบุคคล จะตองมีคุณสมบัติ

เปนเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรหรือไม ผูเขียน

เห็นวาเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตราดังกลาว

ทัง้หมดแลวจะเหน็ไดวาบทบญัญติัดังกลาว กาํหนด

วานอกจากการจัดทีดิ่นใหแกบคุคลตาม (1) (2) และ 

(3) ซึ่งตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนเกษตรกร

หรือสถาบันเกษตรกร ยังใหอํานาจ ส.ป.ก.จัดที่ดิน

แกบคุคลอืน่ท่ีมีคุณสมบติัเปนเกษตรกรหรอืสถาบัน

เกษตรกรหรือบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือนิติบุคคล

อื่นใดไดอีกดวย

เงือ่นไขเกีย่วกบัวัตถปุระสงคของการออก 

ส.ป.ก.4-01

นอกจาการออก ส.ป.ก.4-01 จะตองมีขอ

เท็จจริงอันเปนเหตุใหเกิดอํานาจในการออกแลว 

ยังจะตองเปนไปตามวัตถุประสงค อันไดแก คําสั่ง

ทางปกครองน้ันตองมีความชัดเจนไมขัดหรือแยง

ตอกฎหมาย และไมพนวิสัยหรือขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน 

การพิจารณาอนุญาตใหเกษตรกรรายใดเขาทํา

ประโยชนในทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิแปลงใด จะตอง

ระบุตําแหนงที่ตั้งที่ดิน ขนาดเนื้อที่ที่ไดรับอนุญาต

ใหเขาทําประโยชน “ไวอยางชัดเจน” ไมพิจารณา

คัดเลือกเกษตรกรโดยเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

เชน การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร โดยอนุญาต

ใหเขาทาํประโยชนในทีด่นิในเขตปฏริปูทีด่นิเฉพาะ

เกษตรกรทีม่ภีมูลิาํเนาตามทะเบียนบานในทองท่ีที่

ตั้งของที่ดินเทาน้ัน อันเปนเลือกปฏิบัติตอบุคคล

โดยอาศยัความแตกตางในเรือ่งภมูลิาํเนาท่ีอยูอาศยั

โดยปราศจากเห็นผลอันสมควร “เปนการขัดหรือ

แยงตอกฎหมาย” ตลอดจนไมพจิารณาออกหนังสอื

อนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน โดย

กําหนดภาระหนาที่ใหเกิดแกเกษตรกรเกินสมควร 

เชน กําหนดหลักเกณฑอื่นใดท่ีกฎหมายไมไดให

อํานาจไวใหเกษตรกรตองปฏิบัติ เชน กําหนดให

เกษตรกรยายภูมิลําเนาไปในทองที่ที่ตนไดรับ

อนญุาตใหเขาทาํประโยชน หรอืกาํหนดใหเกษตรกร

ตองข้ึนทะเบียนการเปนเกษตรกรเสียกอนถึงจะ

มีสิทธิยื่นขอเขารับการจัดที่ดิน “เปนการสราง

เงื่อนไขขั้นตอนหรือสรางภาระใหเกิดแกบุคคล

ดังกลาวเกนิสมควร” หรอืการพจิารณาคดัเลอืกให

เกษตรกรเขาทําประโยชนในท่ีดินโดยปรากฏขอ

เท็จจริงวาการประกอบเกษตรกรรมดังกลาวมี

ลักษณะที่ “เปนการพนวิสัยหรือขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” เชน 

การออก ส.ป.ก.4-01 ใหแกเกษตรกรซ่ึงปลูกพืช

ตองหามตามกฎหมาย

เงื่อนไขเกี่ยวกับความมุ งหมายของ

การออก ส.ป.ก.4-0

พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเปนกฎหมาย

อันเปนแหลงท่ีมาของอํานาจในการออก ส.ป.ก.

4-01 ย อมมีความมุ งหมายในการออกคําสั่ง

ทางปกครองเพื่อดําเนินการใหเกิดหรือรักษาซึ่ง

ประโยชนสาธารณะประการใดประการหนึ่ง ดังนั้น 

เจาหนาทีผู่มอีาํนาจในการพจิารณาเพือ่ออกหนงัสอื

อนญุาตใหเขาทาํประโยชนในเขตปฏริปูทีด่นิจะตอง

ออกคําสั่งทางปกครองดังกลาวใหเปนไปความ

มุงหมายนั้น ๆ อันเปนเจตนารมณ ดังนั้น การใช

อํานาจของเจาหนาท่ีเพื่อพิจารณาออกหนังสือ
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ลัดดาวัลย อุทัยนา

อนุญาตใหเข าทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน 

(ส.ป.ก.4-01) โดยรกัษาไวซึง่ประโยชนสาธารณะอืน่ 

หรือประโยชนสวนตน จึงเปนการใชอํานาจโดย

มิชอบ เชน มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการ

ปฏิรูปที่ดินบัญญัติวา บรรดาที่ดินหรืออสังหา-

ริมทรัพยที่ ส.ป.ก.ไดมา ให ส.ป.ก.มีอํานาจจัดให

เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรไดตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมกําหนด ทั้งนี้ ตาม

ขนาดการถือครองในที่ดินดังกลาวตอไปนี้

 (1) จํานวนที่ดินไมเกินหาสิบไร สําหรับ

เกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่ง

ประกอบเกษตรกรรมอยางอืน่นอกจากเกษตรกรรม

เลี้ยงสัตวใหญตาม (2)

 (2) จํานวนที่ดินไมเกินหน่ึงรอยไร สําหรับ

เกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งใช

ประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตวใหญตามที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกาํหนด

 (3) จํานวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

สาํหรับสถาบนัเกษตรกร ทัง้นี ้โดยคาํนงึถึงประเภท

และลักษณะการดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร

นั้น ๆ

 บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวไดกําหนด

ใหดลุพนิจิ ในการพจิารณาอนุญาตใหเกษตรกรหรอื

สถาบนัเกษตรกรไดรบัการจัดทีดิ่นใหเปนตามความ

มุงหมายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการปฏิรูป

ที่ดินหากเจาหนาที่ใชดุลพินิจในการพิจารณาจัด

ที่ดินดังกลาวโดยมิไดรักษาประโยชนสาธารณะที่

กฎหมายกําหนดไวหรือรักษาประโยชนสาธารณะ

อื่นที่กฎหมายไมไดกําหนดไว หรือไมใชดุลพินิจ

นั้นเลยยอมเปนการใชอํานาจออก ส.ป.ก.4-01 ที่

ไมชอบดวยกฎหมาย เชน คณะกรรมการปฏิรูป

ที่ดินจังหวัด พิจารณาอนุญาตใหเขาทําประโยชน

ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยจัดที่ดินที่มีขนาด

ไมสอดคลองกับลักษณะการทําประโยชนแตกตาง

อยางเห็นไดชัด หรือคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดิน

จังหวัด ซึ่งมีดุลพินิจที่จะพิจารณาจัดที่ดินใหตาม

ขนาดการถือครองไมเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด

กลับไมใชดุลพินิจปลอยใหเปนไปตามคําขอของ

เกษตรกรทีย่ืน่คาํขอเขามา หรอืพจิารณาจดัทีด่นิให

แกเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรใหไดรับที่ดิน

เกินกวาที่กฎหมายกําหนด ยอมเปนการใชดุลพินิจ

โดยมิชอบ มีผลให หนังสืออนุญาตให เข าทํา

ประโยชนในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอันเปนคําสั่ง

ทางปกครอง ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย 

บทสรุป

มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติ

จดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 

2542 ไดบญัญตัเิหตแุหงความไมชอบดวยกฎหมาย

ของคําสั่งทางปกครองในสวนที่เปน “ขอหาแหง

คด”ี วา เปนคดพีพิาทเกีย่วกบัการทีห่นวยงานทาง

ปกครองหรอืเจาหนาทีข่องรฐักระทาํการโดยมิชอบ

ดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎคําส่ังหรือ

การกระทาํอืน่ใด โดยขอหาแหงคดดีงักลาวเกดิจาก

เหตุที่เปน “ขอสนับสนุนขออางแหงขอหา” แยก

ออกเปนเหตุตาง ๆ ไวหลายประการ แทจริงแลว

เหตซุึง่เปนขออางขอสนบัสนนุของขอหานีเ้องทีเ่ปน

เงื่อนไขในการพิจารณาวา การออก ส.ป.ก.4-01 

ฉบับใดชอบดวยกฎหมายหรือไม ดังนี้ 

 การออก ส.ป.ก.4-01 โดยฝาฝนเงื่อนไข

เกีย่วกบัเจาหนาท่ีผูออกคาํสัง่ทางปกครอง ยอมเปน

การกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจ

หนาที่      
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  การออก ส.ป.ก.4-01 โดยฝาฝนเงื่อนไข

เกี่ยวกับขั้นตอนของการออกคําสั่งทางปกครอง

ยอมเปนการกระทําโดยไมถูกตองตามข้ันตอนหรือ

วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่ กําหนดไวสําหรับ

การกระทํานั้น   

 การออก ส.ป.ก.4-01 โดยฝาฝนเง่ือนไขท่ี

เกีย่วกับรปูแบบของคําสัง่ทางปกครอง ยอมเปนการ

กระทาํโดยไมถกูตองตามรปูแบบท่ีกําหนดไวสาํหรับ

การกระทํานั้น

 การออก ส.ป.ก.4-01 โดยฝาฝนเงื่อนไข

เกี่ยวกับข อเท็จริงอันเป นเหตุให  เกิดอํานาจ

ในการออก ส.ป.ก.4-01 และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

วัตถปุระสงคของการออก ส.ป.ก.4-01 ยอมเปนการ

กระทําโดยไมถูกตองตามกฎหมาย

 และการออก ส.ป.ก.4-01 โดยฝาฝนเงื่อนไข

เก่ียวกับความมุงหมายของการออก ส.ป.ก.4-01 

ยอมเปนการกระทําโดยไมสุจริตหรือใชดุลพินิจ

โดยมิชอบแลวแตกรณี

 เมื่อการออก ส.ป.ก.4-01 ออกโดยฝาฝน

เงื่อนไขดังกลาว ยอมเปนการกระทําที่ไมชอบดวย

กฎหมาย และอยู ในอํานาจพิจารณาของศาล

ปกครองที่จะเพิกถอน ส.ป.ก.4-01 ฉบับดังกลาว

นั้นเสียได ฉันใดกลับกันก็ฉันนั้น หากการพิจารณา

ออก ส.ป.ก.4-01 ใด “ไมเปนการฝาฝน” เหตุ

ดังกลาวยอมมีผลให ส.ป.ก.4-01 นั้น ชอบดวย

กฎหมายนั่นเอง 
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