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ผูถูกฟองคดี

เรื่ อ ง คดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ การที่ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ออกคํ า สั่ ง โดยไม ช อบด ว ยกฎหมาย
(อุทธรณคําพิพากษา)
ผู ฟ อ งคดี ยื่ น อุ ท ธรณ คํ า พิ พ ากษา ในคดี ห มายเลขดํ า ที่ ๑๐๒๐/๒๕๔๗
หมายเลขแดงที่ ๖๖๙/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
คดี นี้ ผู ฟ องคดี ฟ องว า ผู ฟ อ งคดี ดํ ารงตํ าแหน งนั กวิ ชาการที่ ดิ น ระดั บ ๕
ฝายควบคุมการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน กองหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน ผูถูกฟองคดีที่ ๑
ไดมีคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๖๖๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ ลงโทษไลผูฟองคดีออก
จากราชการ กล าวหาว าผู ฟ องคดี ปฏิ บั ติ หรื อละเว นการปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการโดยมิ ชอบ
เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ เปนความผิด
/วินัย...

๒
วินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีรวมและรูเห็นกับนายเสรี วรรณสะโร เจาหนาที่เดินสํารวจ และนายสุรัตน
เจริญผล เจาหนาที่โยงยึดหลักเขตที่ดิน ปลอมแปลงแบบแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑)
เลขที่ ๗๙๔ หมูที่ ๖ ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล เนื้อที่ ๘ ไร ซึ่งนายกอเฉ็ม อังฮะ
นํามาเปนหลักฐานในการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน แตไดดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหนายกอเฉ็ม
โดยไม มี หลั กฐานที่ ดิ น ต อมา ได แก ไขเนื้ อที่ และระยะของรู ปที่ ดิ นจาก ๘ ไร เป น ๖๘ ไร
เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานในการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินใหนายดาหยาด เกษม กับพวก
โดยเรี ยกร องเงิ นจํ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ต อรองเหลื อ ๒๗,๐๐๐ บาท และขอที่ ดิ น ๑๒ ไร
เปนคาตอบแทน ซึ่งขอกลาวหาดังกลาวไมเปนความจริง เมื่อผูฟองคดีไดรับรายงานการเดินสํารวจ
เขตที่ดิน (ร.ว.๔๐) รายนายกอเฉ็มจากนายเสรี นายกอเฉ็มไดนําเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน
โดยไมมีหลักฐานที่ดิน ผูฟองคดีไดตรวจดูความถูกตองใสเอกสารประกอบเรื่อง สรางใบไตสวน
(น.ส.๕) จากนั้นไดนัดเจาของที่ดินและที่ดินขางเคียงทําการสอบสวนสิทธิโดยสอบถามถึงการไดมา
นายกอเฉ็มแจงวาผูครอบครองเดิมไดมาหลังป พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งเปนการไดมาหลังประมวลกฎหมาย
ที่ดินและไมมีหลักฐานที่ดิน จึงตองหามโอน ๑๐ ป ตามมาตรา ๕๘ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน
ผู ฟ องคดี ได แจ งให นายกอเฉ็ มและเจ าของที่ ดิ นทุ กรายทราบ ซึ่ งนายกอเฉ็ มไม ได โต แย ง
หรื อคั ดค านการสอบสวนสิ ทธิ ของผู ฟ องคดี ว าที่ ดิ นแปลงนี้ เป นที่ ดิ นที่ มี หลั กฐาน ส.ค.๑
เลขที่ ๗๙๔ ผูฟองคดีจึงใหนายกอเฉ็ม เจาของที่ดินขางเคียง และผูปกครองทองที่ลงลายมือชื่อ
ในใบไตสวน (น.ส.๕) และเอกสารประกอบเรื่องตางๆ เมื่อสอบสวนเสร็จผูฟองคดีไดจัดทํา
บั ญ ชี ส ง งาน (บ.ด.จ.๑๖) ส ง ให ก องกํ า กั บ การเดิ น สํ า รวจออกโฉนดที่ ดิ น เพื่ อ พิ จ ารณา
ดําเนินการตอไป
สวนที่ดินของนายดาหยาดกับพวก นายเสรีไดสงรายงานการเดินสํารวจเขตที่ดิน
(ร.ว.๔๐) ใหผูฟองคดีภายหลังรายนายกอเฉ็ม โดยนายดาหยาดกับพวกไดนําเดินสํารวจ
ตามหลักฐาน ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ หมูที่ ๖ ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยแบง
ออกเปน ๔ แปลง ผูฟองคดีไดตรวจดูความถูกตองพบวา ส.ค.๑ มีรองรอยการเขียนขึ้นใหม
ทับของเดิม จําเปนตองตรวจสอบจึงไดนัดทําการสอบสวนและใหเจาของที่ดินไปคัด ส.ค.๑
และทะเบียนการครอบครองที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินมาใหในภายหลัง และไดสอบถามถึงการไดที่ดินมา

/และมีหลักฐาน...

๓
และมี ห ลั ก ฐานอย า งใด นายดาหยาดกั บ พวกแจ ง ว า ได ม าโดยซื้ อ จากนายดอล ะ อั ง ฮะ
มีหลักฐาน ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ และครอบครองทําประโยชนตอเนื่องตลอดมา ผูฟองคดีจึงให
เจาของที่ดินและที่ดินขางเคียงลงลายมือชื่อในใบไตสวน (น.ส.๕) แตมีบางแปลงเจาของที่ดิน
ขางเคียงยังไมไดลงลายมือชื่อ ผูฟองคดีไดคัดแยกรวมไวหลายๆ เรื่อง จึงจะนําไปตรวจสอบ
หลักฐานที่ สํานั กงานที่ดินอําเภอ และโดยที่ศูน ยอํานวยการเดิน สํารวจที่ดินจั งหวั ดสตู ล
ไดมีคําสั่งเปลี่ยนชางเดินสํารวจบอย สงผลใหการปฏิบัติงานของผูฟองคดีลาชา ผูฟองคดี
จึงจําเปนตองรีบคัดงานที่เสร็จเรียบรอยแลวสงใหกองกํากับการเดินสํารวจ สวนงานที่ตอง
ตรวจสอบหรือขาดเอกสารหลักฐานไดแยกเก็บไว เนื่องจากปริมาณงานที่ผูฟองคดีจะตองสง
ใหกองกํากับการเดินสํารวจมีจํานวนถึง ๑๘๐ แปลงตอเดือน ผูฟองคดีไดนําเรื่องการออก
โฉนดที่ดินที่สอบสวนสิทธิแลวจํานวนหนึ่งไปใหนายเนียะหมาด โสะนุย ผูใหญบาน หมูที่ ๙
ตํ า บลกํ า แพง อํ า เภอละงู จั ง หวั ด สตู ล ลงลายมื อ ชื่ อ ในฐานะผู ป กครองท อ งที่ ตั ว แทน
นายอําเภอ และไดนําเรื่องการออกโฉนดที่ดินของนายดาหยาดกับพวก ไปดวย โดยไมได
นําไปเพื่อ ใหผูใหญบานลงลายมือ ชื่อ แต นํ าไปเพื่อ สอบถามเกี่ย วกับ ข อ สงสั ยใน ส.ค.๑
เลขที่ ๗๙๔ ที่มีรองรอยการเขียนขึ้นใหมทับของเดิม และสภาพการใชประโยชนในที่ดิน
ได เ ปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง ใน ส.ค.๑ ระบุ ว า เป น สวนยางพารา แต น ายดาหยาด กั บ พวก
แจ ง ว า เป น สวนมะพร า วและคั น นาเลี้ ย งปู เมื่ อ ผู ใ หญ บ า นได ต รวจดู ส.ค.๑ ดั ง กล า ว
พบวานายดอละเปนผูแจงการครอบครองและไดถึงแกกรรมไปแลว ผูฟองคดีจึงใหผูใหญบาน
เรียกนายกอเฉ็มซึ่งเปนบุตรของนายดอละมาพบเพื่อสอบถามขอเท็จจริง นายกอเฉ็มแจงวา
ส.ค.๑ ดังกลาวเปนของนายกอเฉ็มโดยครอบครองตอเนื่องจากบิดา มีเนื้อที่ ๘ ไร ไมใช ๖๘ ไร
นายกอเฉ็มไดมอบ ส.ค.๑ ใหนายเสรี เจาหนาที่เดินสํารวจ ไปกอนหนานี้เพื่อออกโฉนดที่ดิน
ความจริงเกี่ยวกับ ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ จึงไดถูกเปดเผยขึ้น นายกอเฉ็มไดทําหนังสือรองเรียน
ตอผูใหญบานวา นายเสรี วรรณสะโร นายดาหยาด เกษม นายพรศักดิ์ เระนุย นายเศียร หาหลัง
นายสุเมธ แซเอี้ยว และนายธนวั ฒน หมาดอี รวม ๖ คน รวมกันยักยอกและปลอมแปลง
เอกสาร ส.ค.๑ ของตน ตอมา นายหมาด สันหลี กับพวกรวม ๑๒ คน ไดทําหนังสือรองเรียนตอ
นายอําเภอละงูวา เจาหนาที่รังวัดทําโฉนดที่ดินปลอมแปลงเอกสารของนายกอเฉ็ม จากเดิมมี
เนื้อที่จํานวน ๘ ไร โดยเปลี่ยนตําแหนงที่ดินและเปลี่ยนเนื้อที่เปน ๖๘ ไร ทับที่ดินของตนและ

/ของราษฎร...

๔
ของราษฎรจํานวน ๑๐ กวาราย สํานักงานที่ดินจังหวัดสตูลโดยนายธัญรักษ มุงสวัสดิ์ ผูก าํ กับการ
เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสตูล ไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องนี้ โดยไดทําการ
สอบสวนผูฟองคดีในฐานะพยานไมถูกตองตามระเบียบวิธีการสอบสวน ทําการสอบสวนผูฟองคดี
ที่บานพัก ดื่มเบียรไปดวยและเปดโอกาสใหนายดาหยาดกับพวก ซึ่งเปนผูถูกรองเรียนเขารวม
รับฟงการสอบสวนขอเท็จจริงดวย ไมไดรักษาความปลอดภัยใหกับผูฟองคดี ซึ่งผูถูกรองเรียน
เปนผูมีอิทธิพลในทองถิ่น เปนสมาชิกสภา อ.บ.ต. ผูฟองคดีเกรงวาจะไมมีความปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน จึงตกอยูในภาวะจํายอมในการตอบคําถาม จึงไดตอบคําถามวานายเนียะหมาด
ผูใหญบานเปนผูตรวจพบการกระทําดังกลาว และไดแนะนําใหผูใหญบานและนายกอเฉ็มไป
ดําเนินคดีกับนายดาหยาดกับพวกเอง หลังจากนั้น นายธัญรักษไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการ
เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสตูลเสนอใหตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๑๗๖/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยผูฟองคดี นายเสรี และนายสุรัตน คณะกรรมการสอบสวนวินัย
เห็นวาผูฟองคดีไมรูเห็นเกี่ยวกับการแกไข ส.ค.๑ และการใช ส.ค.๑ กับที่ดินของนายดาหยาด
กับพวก เนื่องจากผูฟองคดีไดสอบสวนสิทธิจนทําใหนายกอเฉ็ม เจาของที่ดินทราบเรื่องการใช
ส.ค.๑ ที่มีการแกไขกับที่ดินของนายดาหยาดกับพวก ถูกเปดเผยขึ้น ผูฟองคดีไมไดกระทํา
ความผิดตามที่ถูกกลาวหาทุกกรณี แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ กลับมีคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๖๖๑/๒๕๔๒
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีไดอุทธรณ
คําสั่งลงโทษไลออกตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ได มีหนัง สื อลงวัน ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจง ผูฟ อ งคดีว าผูถู กฟ องคดี ที่ ๒ ไดพิจ ารณา
อุทธรณของผูฟองคดีเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาสั่งการแลว ซึ่งไดมีคําสั่งใหยกอุทธรณ
ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองตอศาล
ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๖๖๑/๒๕๔๒
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ เพิกถอนผลการพิจารณา
อุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่มีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓
ที่สั่งยกอุทธรณของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม

/ผูถูกฟองคดีที่ ๑...

๕
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ใหการวา เหตุที่ผูฟองคดีถูกไลออก
จากราชการสืบเนื่องมาจากนายหมาด สันหลี กับพวกรวม ๑๒ คน ไดรองเรียนตอศูนยดํารงธรรม
จังหวัดสตูลวา นายเสรี วรรณสะโร เจาหนาที่เดินสํารวจ รวมกับนายดาหยาด เกษม นายพรศักดิ์
เระนุย นายธนวัฒน หมาดอี นายเศียร หาหลัง และนายสุเมธ แซเอี้ยว ทําการปลอมแปลง
เอกสาร ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ หมูที่ ๖ ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ของนายดอละ อังฮะ
จากเนื้อที่ ๘ ไร เปน ๖๘ ไร แลวนําไปออกโฉนดที่ดินใหกับนายดาหยาดกับพวกรวม ๕ คน
ทับที่ดินของผู รอง ศู นยดํารงธรรมจังหวัดสตู ลจึงใหสํานักงานที่ ดินจังหวัดสตู ลดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏวานายเสรีเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการปลอมแปลงเอกสาร ส.ค.๑
เลขที่ ๗๙๔ ของนายดอละ กรณีมีมูลควรกลาวหาว ากระทําผิดวินัย นอกจากนายเสรียังมี
นายสุรัตน เจริญผล เจาหนาที่โยงยึดหลักเขตที่ดิน เปนผูทําการเก็บรายละเอียดโดยเจาหนาที่
เดินสํารวจยังไมทําการรังวัดและสงเชนเดินสํารวจให และผูฟองคดีซึ่งเปนเจาหนาที่สอบสวนสิทธิ
เป นผู รั บเอกสารเรื่ องราวดั งกล าวและทํ าหน าที่ สอบสวน แต กลั บไม ได ทํ าการสอบสวน
นายดาหยาดกั บพวก ผู นํ าทํ าการรั งวั ด อี กทั้ งปล อยปละละเลยไม ตรวจสอบหลั กฐานกั บ
สํานักงานที่ดินอําเภอละงู ทั้งๆ ที่เห็นชัดวา ส.ค.๑ ดังกลาวมีรอยแกไขเขียนขอความใหม
นอกจากนี้ นายดาหยาดยังใหถอยคําวา เจาหนาที่ไดเรียกรองเงินเปนคาออกโฉนดที่ดิน จํานวน
๓๐,๐๐๐ บาท และขอที่ดิน ๑๒ ไร ซึ่งนายดาหยาดไดตอรองและมอบเงินจํานวน ๒๗,๐๐๐ บาท
ใหนายสุรัตนไปแลว พฤติการณดังกลาวของนายเสรี นายสุรัตน และผูฟองคดี ฟงไดวามีสวน
เกี่ยวของกับการนํา ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ ที่มีการแกไขเนื้อที่ไปออกเอกสารสิทธิในที่ดินแปลงอื่น
แลว เรียกรองผลประโยชน ตอบแทนโดยมิ ชอบ ผูถู ก ฟ องคดี ที่ ๑ จึ งได มีคํ าสั่ ง กรมที่ดิน
ที่ ๑๑๗๖/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรงกับนายเสรี นายสุรัตน และผูฟองคดี คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไดแจง
ขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบพรอมสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และเปดโอกาส
ใหผูฟองคดีไดชี้แจงแกขอกลาวหาแลว มีความเห็นวาผูฟองคดีไมรูเห็นเกี่ยวกับการแกไข
ส.ค.๑ และใช ส.ค.๑ กับที่ดินของนายดาหยาดกับพวก เนื่องจากผูฟองคดีไดสอบสวนสิทธิ
จนนายกอเฉ็มเจาของที่ดินทราบเรื่องราวการใช ส.ค. ๑ ที่มีการแกไขกับที่ดินของนายดาหยาด
กับพวกถูกเปดเผยขึ้น แมวาผูฟองคดีจะไมไดตรวจสอบ ส.ค.๑ กับฉบับสํานักงานที่ดินก็ตาม
/ผูฟอ งคดี…

๖
ผูฟองคดีไมไดกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหาทุกกรณี แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวา
จากพยานหลักฐานนาเชื่อวาผูฟองคดีไดใหนายดาหยาดกับพวกลงลายมือชื่อในใบไตสวน
โดยไมไดทําการสอบสวนตามที่ นายดาหยาดกั บพวกใหถ อยคํ าในชั้ นสอบสวนข อเท็จจริ ง
และจากการให ถอยคําของผู ฟองคดี ไม ปรากฏว าผูฟ องคดีซึ่ งเป นเจ าหน าที่ สอบสวนสิทธิ
ไดทําการสอบสวนนายดาหยาดกับพวก ถึงสาเหตุที่มีการแกไข ส.ค.๑ และมิไดเรียกเจาของ ส.ค. ๑
เดิ มมาสอบสวน อี กทั้ งผู ฟ องคดี ได ให ถ อยคํ าในชั้ นสอบสวนข อเท็ จจริ งว า นายเนี ยะหมาด
ผูใหญบานเปนผูตรวจพบการแกไข ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ แตใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยวาผูฟองคดีเปนผูตรวจพบการแกไข ส.ค.๑ ดังกลาว และไดแจงใหผูใหญบานทราบ
และแนะนําใหเรียกนายกอเฉ็มมาสอบถาม นอกจากนี้ ผูฟองคดียังไมทําการตรวจสอบหลักฐาน ส.ค.๑
กับอําเภอ และไดใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยในภายหลังวาไดไปตรวจสอบ
หลักฐาน ส.ค.๑ กับอําเภอหลังจากที่แจงใหผูใหญบานทราบขอสังเกตและขอเท็จจริงปรากฏ
ขึ้นแลว จึงไดทราบวา ส.ค.๑ ฉบับอําเภอถูกไฟไหมหมดซึ่งไมเกิดประโยชนแตประการใด
พิจารณาจากพฤติการณทั้งหมดของผูฟองคดีเชื่อวา ผูฟองคดีไดรวมกับนายเสรี นายสุรัตน
และเจาของที่ดินกลุมนายดาหยาด ทําการปลอมแปลงแกไข ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ ของนายกอเฉ็ม
และนํามาใชประกอบเรื่องการออกโฉนดที่ดินของนายดาหยาดกับพวก เพื่อที่จะทําใหที่ดิน
กลุมของนายดาหยาดไมถูกหามโอน ประกอบกับการแกไข ส.ค.๑ ดังกลาวนั้น นอกจากแกไข
เนื้อที่แลวยังไดมีการแกไขระยะของรูปที่ดินใน ส.ค.๑ ใหสอดคลองกับเนื้อที่ใหมดวย ซึ่งถา
กลุมของนายดาหยาดดําเนินการเองก็ไมนาจะมีความรูตรงจุดนี้ จึงเชื่อวาเจาหนาที่มีสวนรวม
รู เห็ นและร วมมื อด วย โดยมี การเรี ยกเงิ นจํ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท และที่ ดิ นจํ านวน ๑๒ ไร
เปนสิ่งตอบแทนตามที่นายดาหยาดใหถอยคําจริง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวานายเสรี
นายสุรัตน และผูฟองคดีไดรวมมือกับเจาของที่ดินกลุมนายดาหยาด ทําการปลอมแปลงแกไข
ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ ของนายกอเฉ็มจริง อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวน
ไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษผูถูกกลาวหาได ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหาย
แกทางราชการ เห็นควรใหนายเสรี นายสุรัตน และผูฟองคดีออกจากราชการ เพราะมีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนตามมาตรา ๑๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเสนอตอ อ.ก.พ. กรมที่ดิน อ.ก.พ. กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา

/พฤติการณ…

๗
พฤติการณของนายเสรี นายสุรัตน และผูฟองคดี เปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยมิชอบ เพื่อให ตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิ ควรได เป นการทุ จริตตอหนาที่
ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีมติใหลงโทษไลออกทั้งสามคน ผูถูกฟองคดีที่ ๑
จึงไดมีคําสั่งที่ ๑๖๖๑/๒๕๔๒ ลงวั นที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ ลงโทษไล ผูฟองคดี ออกจาก
ราชการ และรายงานผลการดําเนินการทางวินัยตอ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยทราบ ผูฟองคดี
ไดยื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งมีมติใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนพยานบุคคลบางรายใหม เนื่องจากเห็นวาการสอบสวนไมถูกตองตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในขอ ๒๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) วาดวยการสอบสวน
พิจารณา และตอมาไดมีมติยกอุทธรณของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวมีคําสั่ง
ใหยกอุทธรณของผูฟองคดีตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒
กรณีที่ผูฟองคดีอางวาหลังจากที่ผูฟองคดีไดรับรายงานการเดินสํารวจเขตที่ดิน
(ร.ว.๔๐) รายนายดาหยาดกับพวกจากนายเสรี ผูฟองคดีไดตรวจดูความถูกตองพบวา ส.ค.๑
มีรองรอยการเขียนขึ้นใหมทับของเดิม จําเปนตองตรวจสอบ จึงไดนัดทําการสอบสวนและให
เจ า ของที่ ดิ น ไปคั ด ส.ค.๑ และทะเบี ยนการครอบครองที่ ดิ น ฉบั บ สํ า นั ก งานที่ ดิ น มาให
ในภายหลัง และไดสอบถามถึงการไดที่ดินมาและมีหลักฐานอยางใด นายดาหยาดกับพวกแจงวา
ได มาโดยซื้ อมาจากนายดอล ะ มี หลั กฐานการครอบครองทํ าประโยชน ต อเนื่ องตลอดมา
เปน ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ นั้น นายดาหยาดใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยวา
ที่ดินที่นําเดินสํารวจรวมกับพวกนั้นไมมีหลักฐานที่ดิน การนํา ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ มาใชกับการ
ออกโฉนดของนายดาหยาดกับพวกและมีการแกไขเนื้อที่นั้น นายดาหยาดไมเคยรูขอเท็จจริง
ในเรื่องนี้ และไมเคยเห็น ส.ค.๑ ดังกลาว นายธนวัฒนและนายเศียรใหถอยคําวา ที่ดินที่นําเดิน
สํารวจจะมีหลักฐานหรือไมนั้น ไมทราบ ไมเคยเห็น ส.ค.๑
สวนกรณีที่อางวาผูฟองคดีไดนําเรื่องการออกโฉนดที่ดินที่ไดสอบสวนสิทธิแลว
จํานวนหนึ่งไปใหนายเนียะหมาด ผูใหญบานลงลายมือชื่อในฐานะผูปกครองทองที่ตัวแทน
นายอําเภอ และไดนําเรื่องการออกโฉนดที่ดินของนายดาหยาดกับพวกไปดวย โดยไมไดนําไป
เพื่อใหผูใหญบานลงลายมือชื่อ แตนําไปเพื่อสอบถามเกี่ยวกับขอสงสัยใน ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔

/ทีม่ ีรองรอย...

๘
ที่มีรองรอยการเขียนขึ้นใหมทับของเดิม ในชั้นสอบสวนขอเท็จจริงผูฟองคดีใหถอยคําวา
ประมาณปลายเดื อนมิถุนายน ๒๕๔๐ ไดนําเรื่องนายดาหยาดกั บพวกและเรื่ องอื่ นๆ ที่ ยัง
ตกคางไปใหนายเนียะหมาด ผูใหญบานลงลายมือชื่อในฐานะตัวแทนนายอําเภอผูปกครองทองที่
คํากลาวอางของผูฟองคดีกับบันทึกถอยคําของผูฟองคดีในชั้นสอบสวนขอเท็จจริงจึงขัดแยงกัน
ผูฟองคดีคัดคานคําใหการวา คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทําการสอบสวน
ข อ เท็ จ จริ ง ได ค วามว า ผู ฟ อ งคดี ไ ม ไ ด เ กี่ ย วข อ งกั บ การกระทํ า ความผิ ด ทุ ก กรณี การที่
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ อ.ก.พ. กรมที่ดินพิจารณาวา การสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะ
ลงโทษผูถูกกลาวหาได ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ นั้น เปนการ
ใชดุลพินิจโดยไมถูกตอง ไมมีขอเท็จจริงใดมาสนับสนุน สวนกรณีกลาวหาวาผูฟองคดีเรียกรับ
ผลประโยชน ต อบแทนในการดํ า เนิ น การออกโฉนดที่ ดิ น รายนายดาหยาดกั บ พวกนั้ น
นายดาหยาดไดใหถอยคําวาไดมอบเงินใหแกนายสุรัตน และกรณีการเรียกรองที่ดิน ๑๒ ไร
ก็ระบุแตเพียงวานายเสรีไดแจงใหใสชื่อนายสามารถ จึงไมมีสวนใดที่เกี่ยวของกับผูฟองคดี
กรณีกลาวหาวาผูฟองคดีไมทําการตรวจสอบหลักฐานที่ดินกับสํานักงานที่ดินอําเภอละงูนั้น
ผูฟองคดีไดดําเนินการตรวจสอบแลว แตเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวสํานักงานที่ดินอําเภอละงู
ถู กไฟไหม จึ งมิ อาจทํ าการตรวจสอบได กรณี กลาวหาว านายดาหยาดให ถ อยคํ าว า ที่ ดิ น
ที่นายดาหยาดกับพวกนําเดินสํารวจไมมีหลักฐานที่ดินแตอยางใด การนํา ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ มาใชกับ
การออกโฉนดที่ ดิ นและได มี การแก ไขเนื้ อที่ นั้ น นายดาหยาดกั บพวกไม เคยรู ข อเท็ จจริ ง
และไมเคยเห็น ส.ค.๑ ดังกลาว นายธนวัฒนและนายเศียรใหถอยคําวา ที่ดินที่นําเดินสํารวจ
จะมีหลักฐาน ส.ค.๑ หรือไม ไมทราบและไมเคยเห็น ส.ค.๑ ฉบับดังกลาวนั้น ถาในการนําเดิน
สํารวจออกโฉนดที่ดินรายนายดาหยาดกับพวกไมมีหลักฐานที่ดิน เหตุใดจึงไดมีการแกไขระยะ
ของที่ดินใน ส.ค.๑ ได และกรณีที่กลาวหาวาคําฟองของผูฟองคดีกับบันทึกถอยคําที่ผูฟองคดี
เคยให ไวในชั้นสอบสวนข อเท็ จจริ งขัดแยงกั นนั้ น คํ าฟองของผู ฟ องคดี และบั นทึกถ อยคํ า
ดังกลาวมิไดขัดแยงกันแตอยางใด การสอบสวนวินัยมีถึง ๒ ครั้ง กรรมการมีความเห็นวา
ไมมีความผิดทั้ง ๒ ครั้ ง แต อ.ก.พ.กรมที่ ดินใช ดุ ลพินิจไมถูกต อง การที่ผูถู กฟ องคดีที่ ๑
อ.ก.พ.กรมที่ ดิ น และนายกรั ฐมนตรี มี คํ าสั่ งไล ผู ฟ อ งคดี ออกจากราชการ จึ งเป น คํ าสั่ ง
ทางปกครองที่มิชอบ

/ผูถูกฟองคดีที่ ๑…

๙
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมยื่นคําใหการเพิ่มเติม
ศาลปกครองชั้ นต นพิ จารณาแล วเห็ นว า คดี มี ประเด็ นที่ จะต องวิ นิ จฉั ยว า
คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๖๖๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ยกอุทธรณของ
ผูฟองคดี เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม โดยเห็นวา ในการสอบสวนสิทธิเพื่อออก
โฉนดที่ดินรายนายดาหยาดกับพวก ผูฟองคดีในฐานะเจาหนาที่สอบสวนสิทธิซึ่งมีอํานาจหนาที่
ตามขอ ๒๔ และขอ ๕๘ ของระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙
ไมไดทําการบันทึกถอยคําหรือสอบถามนายดาหยาดกับพวก ผูนําทําการเดินสํารวจถึงรองรอย
ที่ มี การแก ไข ส.ค.๑ ดั งกล าว และไม ได เรี ยกนายกอเฉ็ มเจ าของ ส.ค.๑ เดิ มมาสอบสวน
อันเปนการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยระเบียบกรมที่ดินดังกลาว และเปนการผิดวิสัยของ
การปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่สอบสวนสิทธิ ซึ่งเมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือรองรอยการแกไข
ยอมจะตองมีการสอบสวนผูนําเดินสํารวจถึงรองรอยการแกไข และเรียกเจาของ ส.ค.๑ เดิมมาสอบสวน
หรือนําไปตรวจสอบกับ ส.ค.๑ ฉบับสํานักงานที่ดินอําเภอเพื่อใหความจริงดังกลาวปรากฏ
แตผูฟองคดีหาไดกระทําการดังกลาวไม โดยผูฟองคดีเพิ่งนํา ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ ซึ่งมีรองรอย
การแกไขดังกลาวไปตรวจสอบกับทางสํานักงานที่ดินอําเภอในภายหลังเมื่อความจริงเกี่ยวกับ
เรื่องการแกไข ส.ค.๑ ปรากฏขึ้นแลว ซึ่งการแกไข ส.ค.๑ ฉบับนี้ นอกจากจะแกไขเนื้อที่แลว
ยั งมี การแกไขระยะของรูปที่ ดินใน ส.ค.๑ ให สอดคลองกั บเนื้ อที่ใหมด วย ถ าหากกลุมของ
นายดาหยาดกับพวกดําเนินการเองก็ไมนาจะมีความรูในเรื่องนี้ จึงฟงไดวา ผูฟองคดีในฐานะ
เจ าหน าที่ สอบสวนสิ ทธิ ได ร วมและรู เห็ นกั บนายเสรี เจ าหน าที่ เดิ นสํ ารวจ และนายสุ รั ตน
เจาหนาที่โยงยึดหลักเขตที่ดิน เรียกเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตอรองเหลือ ๒๗,๐๐๐ บาท
และเรียกที่ดินจํานวน ๑๒ ไร เปนสิ่งตอบแทนตามที่นายดาหยาดใหถอยคําจริง กรณีที่
ผูฟองคดีอางวาไมไดรวมกระทําความผิดดวย เนื่องจากผูฟองคดีเปนผูตรวจพบและนําเรื่อง
ดังกลาวมาสอบถามขอเท็จจริงจากนายเนียะหมาด ผูใหญบ าน นายเนียะหมาดจึงไดเรียก
นายกอเฉ็มมาสอบถามขอเท็จจริง จึงรูความจริงวามีการนํา ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ ของนายกอเฉ็ม
ไปใชเปนหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินของนายดาหยาดกับพวก และไดมีการแกไขเนื้อที่
ใน ส.ค.๑ แปลงนี้ ผูฟ องคดี จึงเปนผูทําให ความจริงเกี่ยวกั บการแก ไข ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔

/ปรากฏขึ้น…

๑๐
ปรากฏขึ้น นั้น เห็นวา การใหถอยคําของผูฟองคดี นายกอเฉ็ม และนายเนียะหมาด ในชั้นสอบสวน
ข อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต น สอดคล อ งตรงกั น ว าผู ฟ อ งคดี ได นํ า เอกสารเกี่ ย วกั บ การเดิ น สํ ารวจ
ออกโฉนดที่ดินรายนายดาหยาดกับพวกไปใหนายเนียะหมาด ผูใหญบานลงชื่อในฐานะตัวแทน
นายอําเภอละงู นายเนียะหมาดเปนผูตรวจพบการแกไขเนื้อที่และระยะของรูปที่ดินใน ส.ค.๑
เลขที่ ๗๙๔ แตในชั้นสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผูฟองคดี นายกอเฉ็ม และ
นายเนียะหมาด ใหถอยคําวาเหตุที่ทราบวามีการปลอม ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ ของนายกอเฉ็ม
เนื่ อ งจากผู ฟ อ งคดี เ ป น ผู ต รวจพบและได นํ า เรื่ อ งดั ง กล า วมาสอบถามข อ เท็ จ จริ ง จาก
นายเนียะหมาด นายเนียะหมาดจึงไดเรียกนายกอเฉ็มมาสอบถามขอเท็จจริง จึงรูความจริงวามี
การแก ไขเนื้ อที่และระยะของรูปที่ดินใน ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ นายเนียะหมาดไมไดตรวจพบ
การแก ไ ขดั ง กล า วด ว ยตนเอง อั น เป น การขั ด แย ง กั บ ถ อ ยคํ า ที่ ผู ฟ อ งคดี นายกอเฉ็ ม
และนายเนียะหมาดเคยใหไวในชั้นสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน ทั้งที่ผูใหถอยคําเปนบุคคล
เดียวกั น ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากสภาพปกติวิสัยของวิญูชนเมื่ อตองมีการใหถอยคําในทันที
โดยไมมีเวลาหรือโอกาสเตรียมตัว ยอมใหถอยคําตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยไมมีการปรุงแตง
แตหากมีการทอดระยะเวลาดังกลาวออกไปหรือมีการใหเวลาหรือโอกาสเตรียมตัว อาจมีการคิด
ปรุงแตงถอยคําหรือเรื่องราวตางๆ ใหแตกตางไปจากความเปนจริงได หรืออาจจะมีมูลเหตุจูงใจ
อย างใดอย างหนึ่ งให มี การให ถ อยคํ าที่ ไม ตรงตอความเป นจริ งได ประกอบกั บพฤติ การณ
ของผู ฟ องคดี ที่ มิ ได ดํ าเนิ นการสอบสวนข อเท็ จจริ งเมื่ อพบสิ่ งผิ ดปกติ หรื อร องรอยแก ไข
ในการออกโฉนดที่ดินรายนายดาหยาดกั บพวก ใหเป นไปตามระเบียบกรมที่ดิน ตามที่ได
วินิจฉัยไวแลว จึงฟงไดวาการใหถอยคําของผูฟองคดีและพยานในชั้นสอบสวนขอเท็จจริง
เปนการใหถอยคําตามความสั ตยจริง สวนขอโตแยงที่ วาคณะกรรมการสอบสวนทางวินั ย
ไดรายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาผูฟองคดีไมรูเห็นเกี่ยวกับ
การแก ไข ส.ค.๑ และใช ส.ค.๑ นี้ กั บที่ ดิ นของนายดาหยาดกั บพวก ผู ฟ องคดี มิ ได กระทํ า
ความผิดตามที่ถูกกลาวหาทุกกรณี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ นั้น รายงานการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทาง
วิ นั ย เป น เพี ย งการเสนอความเห็ น ให ผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ เพื่ อ ใช ป ระกอบการพิ จ ารณา
มี คํ าสั่ งเท านั้ น ผู ถู กฟ องคดี ที่ ๑ ไม จํ าต องผู กพั นที่ จะต องออกคํ าสั่ งตามความเห็ นของ

/คณะกรรมการ…

๑๑
คณะกรรมการสอบสวน และกรณี ย อ มเป น อํ า นาจและดุ ล พิ นิ จ ของผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑
ที่จะพิจารณามีคําสั่งลงโทษตามความถูกตองและเหมาะสมแกกรณี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๒ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ ขอ ๓๒ (๑) ของกฎ ก.พ.
ฉบั บที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง ที่ ไ ด วิ นิ จ ฉั ย แล ว จึ ง ฟ ง ได ว า
ผู ฟ อ งคดี ป ฏิ บั ติ หรื อละเว นการปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการโดยมิ ชอบ เพื่ อให ตนเองหรื อผู อื่ น
ไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการไดตามความรายแรงแหงกรณี
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ ง แห งพระราชบั ญญัติเดียวกัน ดังนั้ น การที่ ผูถูกฟ องคดี ที่ ๑
มีคําสั่งกรมที่ดิ น ที่ ๑๖๖๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุ นายน ๒๕๔๒ ลงโทษไลผูฟ องคดีออก
จากราชการ ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวย
กฎหมายแลว และเมื่อคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการชอบแลว
การที่ ผู ถู กฟ องคดี ที่ ๓ มี คํ าสั่ งลงวั นที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ยกอุ ทธรณ ของผู ฟ องคดี
ตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายแลวเชนกัน สําหรับผูถูกฟองคดีที่ ๒
ซึ่งมีหนาที่พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีและทําความเห็นเสนอผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาสั่งการ
นั้น การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ไมทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองผูถูกฟองคดีที่ ๒
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง
ผู ฟ อ งคดี อุ ท ธรณ ว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด ดํ า เนิ น การตามข อ ๒๔ และข อ ๕๘
ของระเบียบกรมที่ดินวาดวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙ แลว
ซึ่งไดแก ใบไตสวน (น.ส.๕) บันทึกถอยคํา (ท.ด.๑๖) รายการสํารวจเขตที่ดินนําสงผูสอบสวน
(ร.ว.๔๐) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการครู สําเนาทะเบียนบาน
ซึ่งเอกสารดังกลาวเปนของกลุมพวกนายดาหยาด เกษม นายสุเมธ แซเอี้ยว นายพรศักดิ์ เระนุย

/นายธนวัฒน...

๑๒
นายธนวั ฒ น หมาดอี และนายเศี ย ร หาหลั ง เมื่ อ ผู ฟ อ งคดี ไ ด ทํ า การสอบสวนสิ ท ธิ
เจาของที่ดินดังกลาวเปน ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ หมูที่ ๖ ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล
เห็นวา ส.ค.๑ มีรองรอยการแกไขจึงแจงนายดาหยาดกับพวก ใหนําทะเบียนการครอบครองที่ดิน
(น.ส.๘) ที่รับรองจากสํานักงานที่ดิน เพื่อใหผูฟองคดีดําเนินการออกโฉนดที่ดินดังกลาว
แตนายดาหยาดกับพวก ไมไดนํามาใหผูฟองคดี ดังนั้น การดําเนินการสอบสวนสิทธิของ
ผูฟองคดีจึงถือวาไดดําเนินการตามระเบียบกรมที่ดินดังกลาวแลว จึงไมเปนการละเวนการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ ผู ฟ อ งคดี เ ห็ น ว า แม ก ารให ถ อ ยคํ า ของผู ฟ อ งคดี นายกอเฉ็ ม
และนายเนี ย ะหมาด ในชั้ นสอบสวนข อเท็ จจริ งเบื้ องต นจะแตกต างกั บการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย ก็ ต าม แต มู ล เหตุ ใ นการสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต น
ไดเกิดขึ้นเนื่องจากนายกอเฉ็มและนายเนียะหมาด ไดไปแจงความเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร
ส.ค.๑ เมื่ อวั นที่ ๒๒ มิ ถุ นายน ๒๕๔๐ กั บที่ ทํ าการผู ใหญ บ านว านายเสรี นายดาหยาด
นายพรศั ก ดิ์ นายเศี ย ร นายสุ เ มธ ร ว มกั น ยั ก ยอกและปลอมแปลงเอกสาร ส.ค.๑
ของนายดอละ ตอมา นายหมาด สันหลี กับราษฎรหมู ๙ ที่ไดรับความเดือดรอนในการออก
โฉนดที่ดิน รองเรียนเรื่องการปลอมแปลงเอกสารออกโฉนดที่ดินตอนายอําเภอละงู เมื่อวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๔๐ เปนเหตุใหในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ที่วาการอําเภอละงูไดมีการบันทึก
ถอยคําเรื่ องการปลอมแปลงเอกสารออกโฉนดที่ดิน (ป.ค.๑๔) ซึ่งมีบันทึกของนายกอเฉ็ม
นายเนี ย ะหมาดและนายหมาด ว า ทราบเรื่ อ งการปลอมแปลงดั ง กล า วจากเจ า หน า ที่
สํารวจออกโฉนดที่ดินคือผูฟองคดี การใหถอยคําสอบสวนตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
จึงเปนการใหถอยคําของบุคคลเดียวกัน ซึ่งเมื่อตองใหถอยคําในทันทีจึงไมมีเวลาหรือโอกาส
เตรียมตัวยอมใหถอยคําตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยไมมีการปรุงแตง ดังนั้น การที่ผูฟองคดี
นายกอเฉ็มและนายเนียะหมาดใหถอยคําในชั้นสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน ขัดแยงกับการ
ให ถ อยคํ าต อคณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย เพราะผู ทํ าการสอบสวนดั งกล าวสอบสวน
โดยไมถูกตองตามระเบียบวิธีการสอบสวน จึงเปนเหตุใหผูฟองคดี นายกอเฉ็ม และนายเนียะหมาด
อางวานายเนียะหมาดเปนผูตรวจพบการแกไขเนื้อที่และระยะที่ดินใน ส.ค.๑ ดังกลาว เพื่อปองกัน
มิใหผูฟองคดีไดรับอันตราย การสอบสวนในชั้นสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ของนายกอเฉ็มและนายเนียะหมาดตรงกับการใหถอยคําของผูฟองคดีวาผูฟองคดีเปนผูตรวจพบ

/การแกไข...

๑๓
การแก ไ ข ส.ค.๑ ข อ โต แ ย ง ของผู ฟ อ งคดี ที่ ว า นายธั ญ รั ก ษ ผู กํ า กั บ การเดิ น สํ า รวจ
ออกโฉนดที่ดินจังหวัดสตูลทําการสอบสวนขอเท็จจริงผูฟองคดีในฐานะพยานไมถูกตอง
ตามระเบี ย บวิ ธี ก ารสอบสวน โดยทํ า การสอบสวนผู ฟ อ งคดี ที่ บ า นพั ก ดื่ ม เบี ย ร ไ ปด ว ย
และเป ด โอกาสให น ายดาหยาดกั บ พวก ซึ่ ง เป น ผู ถู ก ร อ งเรี ย นเข า ร ว มฟ ง การสอบสวน
ขอเท็จจริงดวย ผูฟองคดีเกรงวาจะไมมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินจึงตกอยูในภาวะ
จํายอมในการตอบคําถาม จึงไดใหถอยคําวานายเนียะหมาด ผูใหญบานเปนผูตรวจพบการแกไข
ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ เพราะกลุมบุคคลดังกลาวเปนผูมีอิทธิพลในพื้นที่ จึงเปนเหตุใหนายกอเฉ็ม
และนายเนียะหมาดใหถอยคําดังกลาว
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดลงไปสอบสวนการกระทําความผิดในพื้นที่ ยอมไมทราบ
ขอเท็จจริงที่ถูกตอง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไปดําเนินการ
ในพื้นที่จริง ยอมทราบความจริงตามที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยรายงานเสนอความเห็น
เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย เห็ น ว า ผู ฟ อ งคดี มิ ไ ด ก ระทํ า ผิ ด ตามที่ ถู ก กล า วหา
ผูถูกฟองคดีทั้งสามจึงตองผูกพันออกคําสั่งตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชอํานาจและดุลพินิจพิจารณามีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ
เป นการใช ดุลพิ นิ จไม ถู กตอง ดั งนั้ น คํ าสั่ งของผู ถู กฟ องคดี ที่ ๑ จึ งไม ชอบด วยกฎหมาย
อาศัยเหตุดังที่ผูฟองคดีกลาวมาขางตน ขอศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งกลับคําพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นตน โดยมีคําสั่งเพิกถอนผลการพิจารณาของผูถูกฟองคดีที่ ๒ คําสั่ง
กรมที่ดิน ที่ ๑๖๖๑/๒๕๔๒ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และคําสั่งใหยกอุทธรณ
ของผูถูกฟองคดีที่ ๓
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ แกอุทธรณวา รายงานการสอบสวน
ทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเปนเพียงการเสนอความเห็นใหผูถูกฟองคดีที่ ๑
เพื่อใชประกอบการพิจารณามีคําสั่งเทานั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมจําเปนตองออกคําสั่งตามความเห็น
ของคณะกรรมการสอบสวน และกรณี ย อมเป นอํ านาจและดุ ลพิ นิ จของผู ถู กฟ องคดี ที่ ๑
ที่จะพิจารณามีคําสั่งลงโทษตามความถูกตองและเหมาะสมแกกรณี ตามมาตรา ๑๐๒ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๓๒ (๑) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕
/วาดวยการ...

๑๔
วาดวยการสอบสวนพิจารณา จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมแลว
การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๖๖๑/๒๕๔๒ ไลผูฟองคดีออกจากราชการ
ไดดําเนินการตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวโดยชอบแลว มีการสอบสวนพิจารณา
โดยคณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย และมี ก ารพิ จ ารณากลั่ น กรองโดยผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับชั้นจนถึง อ.ก.พ. กรมที่ดิน ซึ่งไดพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน
ดวยความรอบคอบและเปนธรรมแลวเห็นวา การกระทําของผูฟองคดีเปนการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการ
ทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่ ร าชการและเป น ความผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และผูฟองคดีก็ไดใชสิทธิอุทธรณ
ตามกฎหมายแลว โดยในการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีไดมีการพิจารณากลั่นกรองดวย
ความละเอียดรอบคอบจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่ไมเคยรูจักผูฟองคดีมากอน
และยั งมี การพิ จารณากลั่ นกรองโดยผู ถู กฟ องคดี ที่ ๓ อี กชั้ นหนึ่ ง อั นเป นหลั กประกั นได
เป น อย า งดี ซึ่ ง การพิ จ ารณายกอุ ท ธรณ ข องผู ฟ อ งคดี ไ ด ก ระทํ า โดยชอบด ว ยกฎหมาย
และเป น ธรรมต อ ผู ฟ อ งคดี แ ล ว เหตุ ที่ ย กอุ ท ธรณ ข องผู ฟ อ งคดี เ นื่ อ งมาจากพฤติ ก ารณ
เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวยเหตุผลและขอเท็จจริงดังกลาว
ขอศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาพิพากษายืนตามคํ าพิ พากษาของศาลปกครองชั้น ต น
และพิพากษายกฟองของผูฟองคดีและจําหนายคดีออกจากสารบบความ
ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยไดรับฟงสรุปขอเท็จจริงของตุลาการ
เจาของสํานวน และคําชี้แจงดวยวาจาประกอบคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี
ศาลปกครองสูงสุ ดได ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสํานวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวของประกอบแลว
ขอเท็จจริงรับฟงไดวา ขณะที่ผูฟองคดีดํารงตําแหนง นักวิชาการที่ดิน ระดับ ๕
ฝายควบคุมการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน กองหนังสือสําคัญ กรมที่ดิน ปฏิบัติหนาที่
เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินในทองที่จังหวัดสตูล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในฐานะเจาหนาที่
/สอบสวน…

๑๕
สอบสวนสิทธิ นายกอเฉ็ม เจาของที่ดิน ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ ไดรองเรียนตอนายเนียะหมาด
ผู ใหญ บ าน หมู ที่ ๙ ตํ าบลกํ าแพง อํ าเภอละงู จั งหวั ดสตู ล ว านายเสรี และนายดาหยาด
กับพวกรวม ๕ คน รวมกันยักยอกและปลอมแปลงเอกสาร ส.ค.๑ ของนายกอเฉ็ม รวมทั้งนายหมาด
กั บ พวกรวม ๑๒ คน เจ า ของที่ ดิ น ข า งเคี ย งนายกอเฉ็ ม ได ร อ งเรี ยนต อ ศู น ย ดํ า รงธรรม
จังหวัดสตูลวา เจาหนาที่รังวัดออกโฉนดที่ดินทําการปลอมแปลงเอกสาร ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ ของ
นายกอเฉ็ม โดยเปลี่ยนตําแหนงที่ดินและเปลี่ยนเนื้อที่จาก ๘ ไร เปน ๖๘ ไร ทับที่ดินของผูรองเรียน
ผู ว าราชการจั งหวั ดสตู ลจึ งได มี หนั งสื อลงวั นที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ให สํ านั กงานที่ ดิ น
จังหวัดสตูลตรวจสอบขอเท็จจริง สํานักงานที่ดินจังหวัดสตูลโดยนายธัญรักษ ผูกํากับการ
เดินสํารวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสตูล ไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงและรายงานตอผูวาราชการ
จังหวัดสตูลวา กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวานายเสรี เจาหนาที่เดินสํารวจ นายสุรัตน เจาหนาที่
โยงยึ ดหลั กเขตที่ ดิ น และผู ฟ องคดี เจ าหน าที่ สอบสวนสิ ทธิ กระทํ าผิ ดวิ นั ย ผู ว าราชการ
จังหวัดสตูลไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน
เพื่อดําเนินการทางวินัย ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๑๗๖/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๔๑ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง โดยกลาวหาวารวม
และรู เห็ น กั บ นายเสรี เจ า หน า ที่ เดิ น สํ า รวจ นายสุ รั ต น เจ า หน า ที่ โ ยงยึ ด หลั ก เขตที่ ดิ น
และนายดาหยาด กั บพวกรวม ๕ คน ปลอมแปลงแบบแจ งการครอบครองที่ ดิ น (ส.ค.๑)
เลขที่ ๗๙๔ หมู ที่ ๖ ตํ าบลกํ าแพง อํ าเภอละงู จั งหวั ดสตู ล เนื้ อที่ ๘ ไร ของนายกอเฉ็ ม
ซึ่งไดนํามาเปนหลักฐานในการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน แตไดดําเนินการออกโฉนดที่ดิน
ให น ายกอเฉ็ ม โดยไม มี ห ลั ก ฐานที่ ดิ น และได แ ก ไ ขเนื้ อ ที่ แ ละระยะของรู ป ที่ ดิ น ดั ง กล า ว
จาก ๘ ไร เปน ๖๘ ไร เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินใหนายดาหยาด
กับพวกรวม ๕ คน โดยเรียกรองเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท แตตอรองเหลือ ๒๗,๐๐๐ บาท
และขอที่ดิน ๑๒ ไร เปนคาตอบแทนดําเนินการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินรายนายดาหยาด
กับพวก โดยไมปฏิบัติตามระเบียบกรมที่ดิน วาดวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขต
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙ คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูฟองคดีไมรูเห็นเกี่ยวกับการแกไข ส.ค.๑
และใช ส.ค.๑ กับที่ดินของนายดาหยาดกับพวก เนื่องจากผูฟองคดีไดสอบสวนสิทธิจนนายกอเฉ็ม
เจาของที่ดินทราบเรื่องการใช ส.ค.๑ ที่มีการแกไขกับที่ดินของนายดาหยาดกับพวกถูกเปดเผยขึ้น

/การที่...

๑๖
การที่ไมสามารถตรวจสอบ ส.ค.๑ กับสํานักงานที่ดินอําเภอละงูไดเปนกรณีสุดวิสัยที่จะกระทําได
เนื่องจาก ส.ค.๑ ฉบับที่ดินอําเภอถูกไฟไหมหมดเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๘ ผูฟองคดีไมไดกระทําความผิด
ตามที่ถูกกลาวหาทุกกรณี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวาจากพยานหลักฐานเชื่อไดวา
ผูฟองคดีไดรวมกับนายเสรี นายสุรัตน และเจาของที่ดินกลุมนายดาหยาดทําการปลอมแปลง
แกไข ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ ของนายกอเฉ็ม และนํามาใชประกอบเรื่องการออกโฉนดที่ดินของ
นายดาหยาดกั บพวก เพื่ อที่ จะทํ าใหที่ ดิ นกลุ มของนายดาหยาดไม ถู กห ามโอน โดยมี การ
เรียกเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และที่ดินจํานวน ๑๒ ไร เปนสิ่งตอบแทนตามที่นายดาหยาด
ใหถอยคําจริง เนื่องจากผูฟองคดีในฐานะเจาหนาที่สอบสวนสิทธิเมื่อไดรับเอกสารดังกลาวแลว
ไม ทํ า การสอบสวนนายดาหยาดกั บ พวกผู นํ าทํ า การรั ง วั ด ไม เรี ยกเจ า ของ ส.ค.๑ เดิ ม
มาสอบสวน และไมตรวจสอบหลักฐานกับสํานักงานที่ดินอําเภอละงู ทั้งๆ ที่เห็นชัดวา ส.ค.๑
ดั ง กล า วมี ร อยแก ไ ขเขี ย นข อ ความใหม อี ก ทั้ ง ผู ฟ อ งคดี ไ ด ใ ห ถ อ ยคํ า ในชั้ น สอบสวน
ขอเท็จจริงวา นายเนียะหมาด ผูใหญบานเปนผูตรวจพบการแกไข ส.ค.๑ แตกลับใหถอยคํา
ต อคณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ยว าผู ฟ องคดี เป นผู ตรวจพบการแก ไข ส.ค.๑ ดั งกล าว
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษ
ผูฟองคดีได ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ จึงเสนอตอ อ.ก.พ. กรมที่ดิน
พิ จารณาให ผู ฟ องคดี ออกจากราชการเพราะมี มลทิ นหรื อมั วหมองในกรณี ที่ ถู กสอบสวน
ตามมาตรา ๑๑๖ แห งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ อ.ก.พ.
กรมที่ดินพิจารณาแลวเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่
ราชการ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหลงโทษไลออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมี
คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๖๖๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งไลออกจากราชการตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๔๒ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหสอบสวนเพิ่มเติมและพิจารณาแลวมีมติยกอุทธรณ
จึงรายงานผูถูกฟ องคดีที่ ๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ พิจารณาแลวมีคําสั่งยกอุทธรณตามมติของ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ โดยแจงคําสั่งใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๐.๑/๓๒๐

/ลงวันที่ ๘ ...

๑๗
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตลอดจน
ผลการพิจารณาอุทธรณและคําสั่งยกอุทธรณไมชอบดวยกฎหมาย ไมเปนธรรมตอผูฟองคดี
จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครอง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งกรมที่ดิน
ที่ ๑๖๖๑/๒๕๔๒ ลงวั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๒ ลงโทษไล ผู ฟ อ งคดี อ อกจากราชการ
เพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่มีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี
รวมทั้งคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่สั่งยกอุทธรณของผูฟองคดี และใหผูถูกฟองคดีที่ ๑
รับผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม ศาลปกครองชั้นตนเห็นวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ชอบดวยกฎหมายแลว พิพากษายกฟอง ผูฟองคดีอุทธรณคัดคาน
คําพิพากษาดังกลาว
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยตาม
อุทธรณ ของผูฟองคดี วา คําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๖๖๑/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๓ มิ ถุนายน ๒๕๔๒
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี
เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา ขอ ๒๔ ของระเบียบกรมที่ดินวาดวยการเดินสํารวจออก
โฉนดที่ ดิ นและสอบเขตที่ ดิ น พ.ศ. ๒๕๒๙ กํ าหนดว า เมื่ อเจ าหน าที่ สอบสวนสิ ทธิ ได รั บ
รายงานการสํ า รวจเขตที่ ดิ น (ร.ว.๔๐) พร อ มกั บ หลั ก ฐานสํ า หรั บ ที่ ดิ น จากผู นํ า ทํ า การ
เดินสํารวจแลว ใหรีบสอบสวนและใหผูนําทําการเดินสํารวจ เจาของที่ดินขางเคียง ผูปกครอง
ทองที่ลงลายมือชื่อในใบไตสวน (น.ส.๕) และบันทึกถอยคํา (ท.ด.๑๖) ตางๆ (ถามี) ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว และขอ ๕๘ ของระเบียบฉบับเดียวกัน กําหนดวา ใหเจาหนาที่สอบสวนสิทธิในที่ดิน
สอบสวนเจาของที่ดิน และใหเจาของที่ดินขางเคียงลงชื่อรับรองเขตที่ดินไวในใบรับรองเขต
ติดตอของเจาของที่ดินและเจาของที่ดินขางเคียง ถามีกรณีจะตองบันทึกถอยคําใหบันทึกดวย
แบบพิมพ ท.ด. ๑๖ ไวเปนหลักฐานประกอบการพิจารณา
คดีนี้ผูฟองคดีอุทธรณคัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนวาผูฟองคดี
ไดดําเนินการตามขอ ๒๔ และขอ ๕๘ ของระเบียบกรมที่ดินวาดวยการเดินสํารวจออกโฉนด
ที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙ แลว ผูฟองคดีไดทําการสอบสวนสิทธิเจาของที่ดินราย
นายดาหยาดกับพวกเปน ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ หมูที่ ๖ ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล เห็นวา

/ส.ค.๑...

๑๘
ส.ค.๑ มีร องรอยการแก ไขจึ งแจ งนายดาหยาดกั บพวกใหนํ าทะเบี ยนการครอบครองที่ ดิ น
(น.ส.๘) ที่ รั บรองจากสํ านั กงานที่ ดิน เพื่ อให ผู ฟ องคดี ดํ าเนิ นการออกโฉนดที่ ดิ นดั งกล าว
แตนายดาหยาดกับพวกไมไดนํามาใหกับผูฟองคดี ดังนั้น การดําเนินการสอบสวนสิทธิของ
ผูฟองคดีจึงถือไดวาดําเนินการตามระเบียบกรมที่ดินฯ แลว จึงไมเปนการละเวนการปฏิบตั หิ นาที่
คดีจึงมีประเด็นปญหาที่จะตองวินิจฉัยวา ผูฟองคดีละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือไม เห็นวา
นายเนี ย ะหมาดให ก ารในชั้ น สอบสวนข อ เท็ จ จริ ง ว า ผู ฟ อ งคดี ไ ด นํ า เอกสารเกี่ ย วกั บ
การเดินสํารวจไปใหนายเนียะหมาดลงนามในฐานะตัวแทนนายอําเภอละงูผูปกครองทองที่
นายเนียะหมาดพบวาที่ดินของนายดาหยาดกับพวกที่นําหลักฐาน ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ หมู ๖
ตํ าบลกํ าแพง มาเป นหลั กฐานในการออกโฉนดนั้ น ส.ค.๑ ดั งกล าวมี ชื่ อนายดอล ะ อั งฮะ
เปนผูแจงการครอบครอง สภาพที่ดินที่แจงการครอบครองไวเปนสวนยางพารา เนื้อที่ใน ส.ค.๑
ระบุไวประมาณ ๖๘ ไร บริเวณที่ดินที่นายดาหยาดกับพวกนําทําการรังวัดและที่ดินใกลเคียง
มีสภาพเปนนาปลูกขาว บอเลี้ยงกุง สวนมะพราว เปนสวนใหญ บางสวนมีสภาพเปนที่รก
ไมมีการทําประโยชนเปนสวนยางพารา จึงไดสอบถามนายกอเฉ็ม ซึ่งเปนบุตรของนายดอละ
ผูแจง ส.ค.๑ ซึ่งไดถึงแกกรรมไปแลว นายกอเฉ็มแจงว า ส.ค.๑ ดังกลาวเปนของนายดอละ
บิ ดาของนายกอเฉ็ม ซึ่ งเดิมอยู ในความครอบครองของนายกอเฉ็ ม แตได มอบให นายเสรี
เจาหนาที่ผูทําการรังวัดออกโฉนดที่ดินไปกอนนี้ประมาณ ๑ เดือน โดยมอบใหในวันที่ทําการรังวัด
ที่ดินของนายกอเฉ็ม ส.ค. ๑ ดังกลาวมีเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร ไมใช ๖๘ ไร มีสภาพเปนสวนยางพารา
ผูฟองคดีและนายกอเฉ็มใหการในชั้นสอบสวนขอเท็จจริงวาผูฟองคดีไดนําเอกสารเกี่ยวกับ
การเดินสํารวจไปใหนายเนียะหมาดลงนามในฐานะตัวแทนนายอําเภอละงู นายเนียะหมาด
ตรวจพบการแกไข ส.ค. ๑ จึงไดสอบถามนายกอเฉ็มดังกลาว จากคําใหการของนายดาหยาด
ในชั้นสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนวาซื้อที่ดิ นมาจากนายสมหมายกับพวก เนื้ อที่ประมาณ
๑๘ ไร โดยซื้อรวมกับนายสุเมธเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๘ ที่ดินที่ซื้อขายไมมีหลักฐาน
เมื่ อซื้อแลวไดขุดบอเลี้ยงกุง ที่ดินอี กส วนประมาณ ๕๐ ไร ซื้ อมาจากนางสุ ธีพร เมื่อประมาณ
ปลายป พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยซื้อรวมกับนายพรศักดิ์และนายธนวัฒน สภาพที่ดินทําสวนมะพราว
และเลี้ยงปูดํา ตอมา เมื่อไดนํารั งวั ดที่ ดิ นแล วได รวบรวมหลั กฐานสํ าเนาทะเบี ยนบ านและ
บัตรประจําตัวมอบใหนายเสรี เมื่อเจาหนาที่นัดสอบสวนสิทธิ นายดาหยาดกับพวกไดไปลงลายมือชือ่

/ในเอกสาร...

๑๙
ในเอกสารตางๆ ที่เจาหนาที่แจงใหลงชื่อ โดยเจาหนาที่ไมไดสอบถามขอเท็จจริงใดๆ เพิ่มเติม
จากนายดาหยาดกับพวก เจาหนาที่ได เรี ยกร องเงิ นจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และเรี ยกที่ดิ น
ประมาณ ๑๒ ไร เพื่อแลกกับการออกโฉนดที่ดิน บอกวาจะนําไปแบงกัน ๓ คน คือ นายเสรี
นายสุ รั ตน และผู ฟ องคดี นายดาหยาดได ต อรองจํ านวนเงิ นลดลงเหลื อ ๒๗,๐๐๐ บาท
ได จายเงินดังกลาวใหกับนายสุรัตน ที่สวนปาล มของนายแอน นุยโสะ ในขณะที่นายสุรัตน
ปฏิบัติงานในที่ดินดังกลาว นายธนวัฒนและนายพรศักดิ์ ใหถอยคําวา ที่ดินสวนที่นํารังวัด
เนื้ อที่ ประมาณ ๕๐ ไร ซื้ อมาจากนางสุ ธี พร โดยซื้ อร วมกั บนายดาหยาดเมื่ อประมาณป
พ.ศ. ๒๕๓๗ สภาพที่ดินทําสวนมะพราวและเลี้ยงปูดํา หลังจากนําทําการรังวัดแลวไดรวบรวม
หลักฐานสําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวมอบใหนายเสรี หลักฐานอื่นนอกจากที่กลาว
ไมไดมอบใหนายเสรี เมื่อเจาหนาที่นัดทําการสอบสวนสิทธิไดลงลายมือชื่อในเอกสารตางๆ
ที่ทางเจาหนาที่แจงใหลงชื่อ เจาหนาที่ไมไดสอบถามขอเท็จจริงอื่นใดเพิ่มเติม และนายเศียร
ให ถ อยคํ าว านายพรศั กดิ์ นายดาหยาด และนายธนวั ฒน จะแบ งที่ ดิ นให เป นการชํ าระหนี้
และไดขอสําเนาบัตรประจําตัวข าราชการพร อมทั้ งสําเนาทะเบี ยนบ านเพื่อนํ าไปประกอบ
หลักฐานการโอนโฉนดที่ดิน ในวันที่เจาหนาที่มาทําการสอบสวนสิทธิ นายเศียรไดลงลายมือชื่อ
ในเอกสารตางๆ ที่เจ าหนาที่ แจ ง และไม ได ให ถ อยคําใดๆ ต อเจ าหนาที่ เมื่อไดตรวจสอบ
ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ ในสํานวนคดี พบวามี ๒ ฉบับ จํานวนเนื้อที่ ๘ ไร และ ๖๘ ไร เศษ โดยมี
ระยะรูปที่ดินที่ตางกัน สภาพที่ดินเปนสวนยางพารา ทิศตะวันออกติดกับทุงวางเปลา เมื่อตรวจ
ใบไตสวน (น.ส.๕) บันทึกถอยคํา (ท.ด.๑๖) และบันทึกขอความเรื่องการครอบครองตอเนื่อง
โดยมี ส.ค.๑ (ท.ด.๑๖ แบบที่ ๒) ระบุ ว านายดาหยาดกั บพวกซื้ อที่ ดิ นมาจากนายดอล ะ
เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๙ และครอบครองที่ดินทําประโยชนตอเนื่องตลอดมา สภาพที่ดิน
ทําสวนยางพารา บอเลี้ยงกุง เลี้ยงปูดํา สวนมะพราวและคันนาเลี้ยงปู โดยมีที่ดินขางเคียง
ทิศตะวันออกติดกับที่ดินที่มีการครองครอง จากพยานหลักฐานจึงรับฟงไดวา ผูฟองคดีในฐานะ
เจาหนาที่สอบสวนสิทธิไดรับรายงานการสํ ารวจเขตที่ดินรายนายดาหยาดกับพวก โดยใช
ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ ของนายดอล ะที่เสียชีวิตไปแลว นายกอเฉ็มซึ่งเป นบุตรของนายดอละ
ไดมอบ ส.ค.๑ ฉบับดังกลาวใหนายเสรีในวันทําการรังวัดที่ดินของนายกอเฉ็ม มาใชเปนหลักฐาน
ในการออกโฉนด โดยที่ ส.ค.๑ ดังกลาวมีการแกไขเนื้อที่และระยะรูปที่ดิน ซึ่งสภาพการทําประโยชน

/ตามที่ระบุ…

๒๐
ตามที่ระบุไวใน ส.ค.๑ ดังกลาวตางจากที่ดินที่นายดาหยาดกับพวกนําทําการสํารวจ โดยผูฟองคดี
ไมไดทําการสอบสวนสิทธินายดาหยาดกับพวก รวมทั้งไมสอบสวนถึงรองรอยที่มีการแกไข
ส.ค.๑ การไดมา การครอบครอง และการทําประโยชนในที่ดิน ประกอบกับควรจะสอบสวน
เจาของ ส.ค.๑ เดิม แตกลับใหนายดาหยาดกับพวกลงลายมือชื่อในใบไตสวน (น.ส.๕) บันทึก
ถอยคํา (ท.ด.๑๖) และบันทึกขอความเรื่องการครอบครองตอเนื่องโดยมี ส.ค.๑ (ท.ด.๑๖ แบบที่ ๒)
และได ก รอกข อ ความในเอกสารว า นายดาหยาดกั บ พวกซื้ อ ที่ ดิ น มาจากนายดอล ะ
เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๙ และครอบครองที่ดินทําประโยชนตอเนื่องตลอดมา สภาพที่ดิน
ทําสวนยางพารา บอเลี้ยงกุง เลี้ยงปูดํา สวนมะพราว และคันนาเลี้ยงปู ซึ่งขัดแยงกับสภาพ
ที่ดินที่ระบุไวใน ส.ค.๑ ระบุวาเปนสวนยางพารา อีกทั้งที่ดินขางเคียงดานทิศตะวันออกติดกับ
ที่ดินที่มีการครอบครอง แตตาม ส.ค.๑ ระบุวาติดกับทุงวางเปลา ตอมา ไดนําเอกสารเกี่ยวกับ
การเดินสํารวจรายนายดาหยาดและรายอื่นๆ อีกประมาณ ๕๐ เรื่อง ไปใหนายเนียะหมาด
ลงลายมือชื่อในฐานะผูปกครองทองที่ที่ทําการแทนนายอําเภอ แตนายเนียะหมาดไดตรวจพบ
การแกไข ส.ค.๑ และเรียกนายกอเฉ็มมาสอบถาม นายกอเฉ็มจึงไดรองเรียนเรื่องดังกลาวขึ้น
ต อมา นายหมาด กั บพวกซึ่ งเป นเจ าของที่ ดิ นข างเคี ยงนายกอเฉ็ ม ได ร องเรี ยนต อศู นย
ดํารงธรรมจังหวัดสตูล ดังนั้น การปฏิบัติหนาที่ของผูฟองคดีจึงเปนการผิดวิสัยของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่สอบสวนสิทธิ ซึ่งหากผูฟองคดีไมมีสวนรวมรูเห็นกับนายเสรี
เมื่อพบ ส.ค.๑ ที่มีรองรอยการแกไขเนื้อที่และระยะรูปที่ดิน ซึ่งผูนําสํารวจไมนาจะมีความรู
และแกไขได ผูฟองคดีก็ควรจะสอบสวนความใหปรากฏ รวมทั้งปรากฏขอเท็จจริงวาผูฟองคดี
ไมไดสอบสวนสิทธินายดาหยาดกับพวก ทั้งยังระบุขอความในเอกสารที่เกี่ยวของใหสอดคลอง
กับ ส.ค.๑ บางสวนและสอดคลองกับสภาพที่ดินที่ผูนําสํารวจรังวัดบางสวน การกระทําของ
ผูฟองคดีจึงเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่ ตามขอ ๒๔ และขอ ๕๘ ของระเบียบกรมที่ดิน
วาดวยการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙ ผูฟองคดีจึงมีสวนรวม
และรูเห็นกับนายเสรี เจาหนาที่เดินสํารวจ นายสุรัตน เจาหนาที่โยงยึดหลักเขตที่ดิน เรียกเงิน
จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และเรียกที่ดินจํานวน ๑๒ ไร เปนสิ่งตอบแทน
สําหรับกรณีที่ผูฟองคดีอุทธรณวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชอํานาจและดุลพินิจ
พิ จ ารณามี คํ า สั่ ง ลงโทษไล ผู ฟ อ งคดี อ อกจากราชการ เป น การใช ดุ ล พิ นิ จ ไม ถู ก ต อ ง

/ไมชอบ...

๒๑
ไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมไดสอบสวนการกระทําความผิดในพื้นที่ยอมไมทราบ
ขอเท็จจริงที่ถูกตอง การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไปดําเนินการ
ในพื้นที่จริง ยอมทราบความจริงตามที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยรายงานเสนอความเห็น
เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย เห็ น ว า ผู ฟ อ งคดี มิ ไ ด ก ระทํ า ผิ ด ตามที่ ถู ก กล า วหา
ผูถูกฟองคดีทั้งสามจึงตองผูกพันออกคําสั่งตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย นั้น
เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยแลววาผูฟองคดีไมไดทําการสอบสวนสิทธิของนายดาหยาดกับพวก
ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในขอ ๒๔ และขอ ๕๘ ของระเบียบกรมที่ดินวาดวยการเดินสํารวจ
ออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิ บัติ
หนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ
และเปนความผิดวินัยรายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยที่ ร ายงานการสอบสวนทางวิ นั ย ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินั ย
เปนเพียงการเสนอความเห็นใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพื่อใชประกอบการพิจารณามีคําสั่งเทานั้น
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมจําตองผูกพันที่จะตองออกคําสั่งตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูมีอํานาจและสามารถใชดุลพินิจที่จะพิจารณามีคําสั่งลงโทษผูฟองคดี
ตามความถูกตองและเหมาะสมแกกรณี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ ขอ ๓๒ (๑) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ว า ด ว ย
การสอบสวนพิจารณา ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๖๖๑/๒๕๔๒
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ จึงเปนการใชดุลพินิจ
โดยชอบดวยกฎหมายแลว อุทธรณของผูฟองคดีในประเด็นนี้ฟงไมขึ้น
ผูฟองคดีอุทธรณวา การสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนไมถูกตอง โดยทําการ
สอบสวนผูฟองคดีที่บานพัก ดื่มเบียรไปดวย และเปดโอกาสใหนายดาหยาดกับพวกซึ่งเปน
ผูถูกรองเรียนเขารวมฟงการสอบสวนขอเท็จจริงดวย ผูฟองคดีเกรงวาจะไมมีความปลอดภัยตอ
ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น จึ ง ตกอยู ใ นภาวะจํ า ยอมในการตอบคํ า ถามจึ ง ได ใ ห ถ อ ยคํ า ไปว า
นายเนียะหมาดเปน ผูตรวจพบการแกไข ส.ค.๑ เลขที่ ๗๙๔ เพราะกลุม บุคคลดังกลาว
มีอิทธิพลในพื้นที่ จึงเปนเหตุใหนายกอเฉ็มและนายเนียะหมาดใหถอยคําดังกลาว นั้น เห็นวา

/การสอบสวน...

๒๒
การสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนนายกอเฉ็มและนายเนียะหมาดไดทําการสอบสวนในวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยสอบสวนที่บานพักผูใหญบาน หมู ๙ แตทําการสอบสวนผูฟองคดี
ในวั น ที่ ๑๖ สิ ง หาคม ๒๕๔๐ หลั ง จากที่ ส อบสวนนายกอเฉ็ ม และนายเนี ย ะหมาดแล ว
โดยไมปรากฏพยานหลักฐานใดวานายกอเฉ็มและนายเนียะหมาดใหถอยคําโดยถูกขมขู
ผู ฟ อ งคดี ไ ม ไ ด ย กเรื่ อ งดั ง กล า วขึ้ น กล า วอ า งในชั้ น การสอบสวนวิ นั ย และในชั้ น อุ ท ธรณ
แตเพิ่งมายกขึ้นกลาวอางในชั้นการฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน ประกอบกับคํากลาวอาง
ของผูฟองคดีไมอาจหักลางพยานหลักฐานในชั้นการสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตนได รวมทั้ง
ไมมีพยานหลักฐานใดมาสนับสนุนขอกลาวอางของผูฟองคดี จึงเปนการกลาวอางขึ้นลอยๆ
ข อ กล า วอ า งดั ง กล า วจึ ง ไม อ าจรั บ ฟ ง ได ที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น พิ พ ากษายกฟ อ งนั้ น
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย
พิพากษายืน
นายนพดล เฮงเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจาของสํานวน

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสูงสุด
นายไพบูลย เสียงกอง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
นายวรวิทย กังศศิเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
นายวราวุธ ศิริยุทธวัฒนา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการผูแถลงคดี : นายจิรศักดิ์ จิรวดี
วันที่อาน
หฤทัย : ผูพิมพ

