
                          คํารองที่     ๔๙๐/๒๕๕๒ 
                                 คําสั่งที่       ๓๔๖/๒๕๕๓  

                                         ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

                                                        ศาลปกครองสูงสุด 

                 วนัที่     ๘      เดือน กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
 
  นายเจนชัย  สยนานนท                           ผูฟองคด ี

 
        

  กรมปาไม  ที่ ๑ 
  อธิบดีกรมปาไม  ที่ ๒                 ผูถูกฟองคดี 
 
เรื่อง  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ 

ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  
(คํารองอุทธรณคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา) 

 
ผูฟองคดี ย่ืนคํารองอุทธรณคําสั่ง ในคดีหมายเลขดําที่ ๑๓๗ /๒๕๕๒  

หมายเลขแดงที่ ๑๕๕/๒๕๕๒ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองเชียงใหม) 

 คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีย่ืนคําขออนุญาตเขาทําประโยชนและอยูอาศัย

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงซายและปาแมกกฝงขวา ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  

ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๙  

คําสั่ง (ต. ๒๑) 

ระหวาง 

/ธันวาคม ๒๕๔๗... 



 

 

๒ 

ธันวาคม ๒๕๔๗  ตอมา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงรายปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไดมีหนังสือที่ ชร ๐๐๑๓/๑๒๓๒๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๑ แจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๒๑๗๕๕  

ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ วา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากพื้นที่ 

ที่ขออนุญาตดังกลาว เปนพื้นที่เตรียมประกาศเปนอุทยานแหงชาติลําน้ํากก กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ไดแจงผลการพิจารณาวา พื้นที่ดังกลาวอยูติดบริเวณบานพัก

ขาราชการและอุทยานแหงชาติลําน้ํากก ไดปรับปรุงสภาพภูมิทัศน วางระบบบริหารเรื่อง

การทองเที่ยวในโซนบริการ หากมีการอนุญาตอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ 

ในดานตางๆ และจะเปนปญหาในอนาคต จึงเห็นควรใหระงับการพิจารณาอนุญาตรายนี้ 

จังหวัดเชียงราย จึงขอระงับคําขอไวเพียงเทานี้ และขอหามมิใหผูหนึ่งผูใดเขากระทําการ 

อันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาในบริเวณดังกลาว มิฉะนั้น เจาหนาที่จะดําเนินการตาม

อํานาจหนาที่โดยเฉียบขาดตอไป ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน 

๒๕๕๑ ถึงผูวาราชการจังหวัดเชียงราย เพื่ออุทธรณผลการพิจารณาดังกลาว จนบัดนี้ 

ผูฟองคดียังไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ 

 ขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ใหผูถูกฟองคดีทั้งสองปฏิบัติ

หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาอุทธรณใหแกผูฟองคดีตามหนังสืออุทธรณของ 

ผูฟองคดี  

 ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้ผูฟองคดีอางวาผูถูกฟองคดีท่ี ๒ 

พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีตั้งแตผูฟองคดีย่ืนอุทธรณเปนหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน 

๒๕๕๑ จนบัดนี้ยังไมแจงผลการพิจารณาอุทธรณ กรณีเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง

ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือ 

มีคําสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยที่มาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

กําหนดใหการฟองคดีปกครองจะตองย่ืนฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ

แหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอ

/ตอหนวยงาน... 



 

 

๓ 

ตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด

และไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐหรือไดรับแตเปน

คําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไว

เปนอยางอื่น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งไมอนุญาตใหเขา 

ทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติตามหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๒  

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๒๑๗๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ แลว ผูฟองคดีไดมีหนังสือฉบับ 

ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ อุทธรณคําสั่งดังกลาว ในการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีนั้น 

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ไมไดกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ

ไว เปนการเฉพาะ จึงตองนําระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๔๕ แหง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใชบังคับแทน มีระยะเวลา

การพิจารณาอุทธรณรวมแลวไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คดีนี้ผูฟองคดี 

ย่ืนอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

จึงตองพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน คือภายในวันที่ ๒๑ 

กันยายน ๒๕๕๑ เมื่อผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีไมแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาดังกลาว ถือวาวันที่ผูฟองคดีรูหรือควรรูถึงเหตุแหงความลาชาหรือการละเลยตอ

หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ อันเปนเหตุแหงการฟองคดีนี้

ตั้งแตวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผูฟองคดีประสงคจะฟองคดีนี้เพื่อใหผูถูกฟองคดี

ที่ ๒ ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวจะตองย่ืนฟองภายในกําหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแตวันที่ ๒๒ 

กันยายน ๒๕๕๑ โดยตองฟองคดีภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ แตในวันดังกลาวตรงกับ

วันเสารจึงตองย่ืนฟองคดีภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันเปดทําการวันแรก  

ผูฟองคดีนําคดีมาย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่น

ฟองคดีเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําสั่ง 

ไมรับคําฟองนี้ไวพิจารณา และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

 ผูฟองคดีย่ืนคํารองอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนที่ไมรับคําฟอง 

ไวพิจารณา ความวา ผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งไมอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัย

/ภายในเขต... 



 

 

๔ 

ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๒๑๗๕๕  

ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจงผานผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ตอมา ผูวาราชการ

จังหวัดเชียงรายไดมีหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๑๓ /๑๒๓๒๔ ลงวันที่ ๑๔  

พฤษภาคม ๒๕๕๑ แจงคําสั่งดังกลาวใหผูฟองคดีทราบ โดยอางหนังสือของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 

ไมมีขอความระบุการแจงสิทธิการฟองคดีและระยะเวลาสําหรับย่ืนฟองตอศาลปกครอง 

แตอยางใด ดังนั้น ระยะเวลาการฟองคดีของผูฟองคดีจึงขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับ

คําสั่งไมอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามนัยมาตรา ๕๐ 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผูฟองคดี

ไดรับทราบคําสั่งดังกลาว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผูฟองคดีไดย่ืนอุทธรณคําสั่งของ 

ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ แตไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ 

แตอยางใด จนถึงวันย่ืนฟองคดี เมื่อผูฟองคดีนําคดีนี้มาฟองตอศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๑๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นคําฟองภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันไดรับคําสั่งไมอนุญาต

ใหเขาทําประโยชน ตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว การที่ศาลปกครองชั้นตน 

มีคําสั่งไมรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอให 

ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณา และใหผูถูกฟองคดีทั้งสอง 

มีคําสั่งอนุญาตใหผูฟองคดีเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได 

 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่ งใหจังหวัดเชียงรายชี้แจงขอเท็จจริงวา  

จังหวัดเชียงรายไดสงหนังสืออุทธรณ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ของผูฟองคดี 

ใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาตั้งแตเมื่อใด และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับหนังสือดังกลาวตั้งแต

เมื่อใด จังหวัดเชียงรายไดทําคําชี้แจงตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ชร ๐๐๑๓.๓/๙๗๓๑ ลงวันที่ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ วา จังหวัดไดดําเนินการจัดสงเรื่องราวการอุทธรณของผูฟองคดีให 

ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตามหนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๑๓/๑๗๘๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 

๒๕๕๑ ปรากฏหลักฐานการสงหนังสือดังกลาวตามทะเบียนสงหนังสือราชการของจังหวัด 

เลขสงจังหวัดที่ ๑๗๘๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับหนังสือ

อุทธรณดังกลาวตั้งแตเมื่อใด 

 

/ศาลปกครองสูงสุด... 



 

 

๕ 

  ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลว เห็นวา  ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหง

พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ. ศ. ๒๕๐๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวน

แหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕ บัญญัติวา อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอํานาจ

อนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติได  

ในกรณีดังตอไปนี้ (๑) การเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละ 

ไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบปในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยใหยกเวนคาธรรมเนียมทั้งหมดหรือ

บางสวนตามที่เห็นสมควรก็ได วรรคสอง บัญญัติวา การขออนุญาตและการอนุญาตตาม

วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

และขอ ๕ ของระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายใน

เขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดวา บุคคลใดมีความจําเปนและประสงคจะขอ

อนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ใหย่ืนคําขอตอจังหวัด

ทองที่ที่ปานั้นตั้งอยูหรือหนวยงานที่กรมปาไมกําหนดตามแบบ ป.ส.๒๐ (สําหรับสวน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) หรือแบบ ป.ส.๒๑ (สําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทั่วไป) 

แลวแตกรณี ทายระเบียบนี้ พรอมดวยหลักฐานตางๆ ตามที่ระบุไวในแบบคําขอ และให

จัดทําคําชี้แจงเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเปนที่ตองขออนุญาตประกอบคําขอดวย 

คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือ

เสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได อันเนื่องมาจากผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนหนวยงาน 

ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แหงพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามมาตรา ๔๙ แหง

พระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา การฟองคดีปกครองจะตองย่ืนฟองภายในเกาสิบวัน 

นับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแต

วันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อให

ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดและไมไดรับหนังสือชี้แจงจากหนวยงานทางปกครอง

หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล แลวแตกรณี 

/เวนแตจะม…ี 



 

 

๖ 

เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีย่ืน

คําขออนุญาตเขาทําประโยชนและอยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงซาย

และปาแมกกฝงขวา ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตอทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงราย ตามขอ ๕ ของระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหเขา

ทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อสงไปใหผูถกูฟองคดทีี ่๒ 

พิจารณาตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ แกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๕ ตามหนังสือ 

ฉบับลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตอมาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไดมีหนังสือ ที่ ชร ๐๐๑๓/๑๒๓๒๔  

ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีหนังสือที่ 

ทส ๑๖๐๒.๔/๒๑๗๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ วา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาแลว

เห็นวาเนื่องจากพื้นที่ที่ขออนุญาตดังกลาว เปนพื้นที่เตรียมประกาศเปนอุทยานแหงชาติ 

ลําน้ํากก ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ไดแจงผลการพิจารณาวาพื้นที่

ดังกลาวอยูติดบริเวณบานพักขาราชการและอุทยานแหงชาติลําน้ํากก ไดปรับปรุงสภาพ 

ภูมิทัศน วางระบบบริหารเรื่องการทองเที่ยวในโซนบริการ หากมีการอนุญาตอาจกอใหเกิด

ความเสียหายตอทางราชการในดานตางๆ และจะเปนปญหาในอนาคต จึงเห็นควรใหระงับ

การพิจารณาอนุญาตรายนี้ จังหวัดเชียงราย จึงขอระงับคําขอไวเพียงเทานี้ และขอหามมิให

ผูหนึ่งผูใดเขากระทําการอันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาในบริเวณดังกลาว มิฉะนั้น 

เจาหนาที่จะดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยเฉียบขาดตอไป ผูฟองคดีจึงไดมีหนังสือฉบับ

ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงผูวาราชการจังหวัดเชียงรายเพื่ออุทธรณการพิจารณา

ดังกลาว เมื่อผูฟองคดีไมไดรับแจงผลการพิจารณาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงรายหรือผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีจะตองย่ืนฟองตอศาลภายในเกาสิบวัน 

นับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือ

รองอุทธรณการพิจารณาตอผูวาราชการจังหวัดเชียงรายอยางชาที่สุดตองย่ืนฟองภายใน

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ แตเนื่องจากวันสุดทายตรงกับวันเสารซึ่งเปนวันหยุดราชการ 

จึงตองย่ืนฟองภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันเปดทําการวันแรก เมื่อผูฟองคดี 

/นําคดีนี้... 



 

 

๗ 

นําคดีนี้มาย่ืนฟองตอศาลปกครองชั้นตน ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยสง 

ทางไปรษณียลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงเปนการยื่นฟองคดีเมื่อพนกําหนด

ระยะเวลาการฟองคดี ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คําฟองที่ย่ืนฟองเมื่อพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีแลว ใหศาล 

มีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ ทั้งนี้ตามขอ ๓๐ 

วรรคสอง แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง พ .ศ. ๒๕๔๓ สวนที่ ผูฟองคดีอุทธรณอางวา ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงรายปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไดมีหนังสือ 

ที่ชร ๐๐๑๓/๑๒๓๒๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แจงใหผูฟองคดีทราบวา ผูถูกฟองคดี

ที่ ๒ ไดมีหนังสือที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๒๑๗๕๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ วา ผูถูกฟองคดี 

ที่ ๑ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากพื้นที่ที่ขออนุญาตดังกลาว เปนพื้นที่เตรียมประกาศ

เปนอุทยานแหงชาติลําน้ํากก ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ไดแจงผล 

การพิจารณาวาพื้นที่ดังกลาวอยูติดบริเวณบานพักขาราชการและอุทยานแหงชาติลําน้ํากก 

ไดปรับปรุงสภาพภูมิทัศน วางระบบบริหารเรื่องการทองเที่ยวในโซนบริการ หากมีการ

อนุญาตอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการในดานตางๆ และจะเปนปญหาในอนาคต 

จึงเห็นควรใหระงับการพิจารณาอนุญาตรายนี้ จังหวัดเชียงราย จึงขอระงับคําขอไวเพียง

เทานี้ และขอหามมิใหผูหนึ่งผูใดเขากระทําการอันเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาในบริเวณ

ดังกลาว มิฉะนั้น เจาหนาที่จะดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยเฉียบขาดตอไป ไมระบุ 

การแจงสิทธิฟองคดี และระยะเวลาสําหรับย่ืนฟองคดีตอศาลปกครอง เปนเหตุใหระยะเวลา

การฟองคดีนี้ขยายเปนหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับคําสั่งไมอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยู

อาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติตามนัยมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เห็นวา คดีนี้ผูฟองคดีฟองผูถูกฟองคดีทั้งสอง

ซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให

ตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)  

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟองคดี 

มิไดฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองของผูถูกฟองคดีทั้งสองซึ่งเปนหนวยงาน 

/ทางปกครอง... 



 

 

๘ 

ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐที่ออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๙  

วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กรณีจึงไมตองดวยมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ

เดียวกัน ที่มุงใชบังคับกับกรณีผูออกคําสั่งตองแจงใหผูรับคําสั่งทางปกครองทราบและ 

ผูรับคําสั่งฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

ที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย คํารองอุทธรณของผูฟองคดีจึงฟงไมข้ึน ที่ศาลปกครองชั้นตน 

มีคําสั่งไมรับคําฟองคดีนี้ไวพิจารณา และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความนั้น  

ศาลปกครองสูงสดุเห็นพองดวย 

  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน 
 
นายสุเมธ  รอยกุลเจริญ                                                      ตุลาการเจาของสํานวน 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายหัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล 
ตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองสงูสุด 
 
นายไพบูลย  เสียงกอง 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายสมชาย  งามวงศชน 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 
นายสุชาติ  มงคลเลิศลพ 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
 

วันที่อาน ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
นาลิณี : ผูพิมพ 


