คู่มือการดาเนินการ
กรณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง
เนื่องจากการใช้อานาจตามมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

กลุ่มงานกฎหมาย
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕

สารบัญ
หน้า
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ

๑

2. ขอบเขต

๑

3. คาจากัดความ

๑

4. วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑

5. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

๔

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๕

6. ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

๗

7. แบบฟอร์มที่ใช้

๗

ภาคผนวก
ก. แบบฟอร์ม ๑ ใบมอบฉันทะ/ใบมอบอานาจ

๙

ข. แบบฟอร์ม ๒ คาขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การ

๑๐

ค. ตัวอย่างคาขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การ

๑๑

คู่มือการดาเนินการ
กรณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง เนื่องจากการใช้อานาจตามมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ หั ว หน้ าอุทยานแห่ งชาติผู้ ถูกฟ้องคดี หรื อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ ดาเนินการ
เกี่ยวกับคดีซึ่งปฏิบัติงานประจาอุทยานแห่งชาติ มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน/กระบวนการการแก้ต่างคดีและ
สามารถรวบรวมพยานหลักฐานที่ใช้ประกอบการแก้ต่างคดีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
คู่มือการดาเนินการนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การได้รับคาสั่งเรียกทาคาให้การ
การขอขยายระยะเวลายื่นคาการ การจัดทาใบมอบอานาจ/ใบมอบฉันทะ และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้
ประกอบการแก้ต่างคดี
3. คาจากัดความ
3.1 ผู้ประสานคดี หมายความว่า ผู้ได้รับมอบหมายจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ให้มีหน้าที่เป็นผู้ประสานคดีหรือผู้แทนคดี
3.2 การพิ จ ารณาทางปกครอง หมายความว่ า การเตรี ย มการและการด าเนิ น การของ
เจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครอง
3.3 คาสั่งทางปกครอง หมายความว่า คาสั่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504 ออกโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2504
3.4 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติง านประจาอุทยานแห่งชาติ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากหั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ใ ห้ เ ป็ น ผู้ ร วบรวมพยานหลั ก ฐานและจั ด ท าเอกสารเพื่ อ ใช้
ประกอบการแก้ต่างคดีปกครอง
๔. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
ในการดาเนินการกรณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง เนื่องจากการใช้อานาจ
ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 นั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้ถูกฟ้องคดีและ
เจ้าหน้ าที่ผู้ ได้รับมอบหมายจะต้องมีความรู้ ในเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธี พิจารณาคดีปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขออธิบายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยสังเขป ดังนี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๔
บัญญัติให้การดาเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการฟ้อง การร้องสอด การเรียกบุคคล หน่วยงานทางปกครอง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดี การดาเนินกระบวนพิจารณา การรับฟังพยานหลักฐาน และการพิพากษา
คดีปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

-2ทั้งนี้ ที่ป ระชุมใหญ่ตุล าการในศาลปกครองสู งสุ ด ได้ว างระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาคดีปกครองไว้ตาม
“ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓” โดยกาหนดให้
การพิจารณาคดีปกครองเป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวน1 เนื่องจากระบบการพิจารณาและพิพากษาคดีจาเป็น
ต้องมีกระบวนการเป็นพิเศษต่างจากคดีปกติทั่วๆ ไป เพราะผลแห่งคาพิพากษาอาจกระทบถึงการบริหารราชการ
แผ่นดิน หรือต้องจ่ายเงินภาษีอากรของส่วนรวมเป็นค่าชดเชยหรือค่าเสียหายแก่เอกชน ในขณะเดียวกันเอกชน
จะอยู่ในฐานะเสียเปรียบที่ไม่อาจทราบข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐได้ ในการพิจารณาจึงจาเป็นต้องใช้ระบบไต่สวน
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่แท้จริง2
ในส่วนของการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองตามระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดฯ อาจแบ่งได้เป็น ๒ ส่ว นได้แก่ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคาฟ้อง คาให้การ คาคัดค้าน
คาให้การ และคาให้การเพิ่มเติม และการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล
โดยที่การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคาฟ้อ ง คาให้การ คาคัดค้านคาให้การ และคาให้การ
เพิ่มเติม นั้น เมื่อศาลปกครองมีคาสั่งรับฟ้องแล้ว หากศาลเห็นว่าสามารถวินิ จฉัยชี้ขาดคดีได้จากข้อเท็จจริงใน
คาฟ้องโดยไม่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงอีก หรือเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากคาชี้แจงของคู่กรณีและหรือจากการ
แสวงหาข้อเท็จจริงของศาลในภายหลังไม่ว่าในขณะใดเพียงพอที่จะพิพากษาหรือมีคาสั่งชี้ขาดคดีนั้นได้โดยไม่
ต้องดาเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงครบทุกขั้นตอนศาลปกครอง ตุลาการเจ้าของสานวนมีอานาจจัดทาบันทึกของ
ตุลาการเจ้าของสานวนเสนอองค์คณะเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ และหากไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ก็
จาต้องแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป กล่าวคือ
๑) คำให้กำร เมื่อศาลมีคาสั่งรับฟ้องแล้ว จะมีคาสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทาคาให้การ โดยให้
ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคาให้การโดยชัดแจ้งแสดงการปฏิเสธหรือยอมรับข้อหาที่ปรากฏในคาฟ้องและคาของท้ายฟ้อง
และเหตุแห่งการนั้น พร้อมจัดส่งพยานหลักฐานตามที่ศาลกาหนด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับสาเนาคาฟ้อง
หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด (ข้อ ๔๓) ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดี จะฟ้องแย้งมาในคาให้การก็ได้ ซึ่งคาฟ้องแย้งนั้น
จะถือเสมือนเป็น คาฟ้องใหม่ (ข้อ ๔๔) และถ้าศาลเห็นว่าคาให้ การของผู้ ถูกฟ้องคดีไม่ครบถ้ว นหรือชัดเจน
เพียงพอ จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดาเนินการแก้ไขหรือจัดทาคาให้การส่งมาใหม่ก็ได้ (ข้อ ๔๕) กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้
จัดทาคาให้การภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียอมรับข้อเท็จจริงตามข้อหาของผู้ฟ้องคดี และให้
ศาลพิจารณาพิพากษาต่อไปตามที่เห็นเป็นการยุติธรรม (ข้อ ๔๖)
๒) คำคัดค้ำนคำให้กำร เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคาให้การแล้ว ศาลจะส่งสาเนาคาให้การพร้อม
ทั้งสาเนาพยานหลักฐานไปยังผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีคัดค้านหรือยอมรับคาให้การหรือพยานหลักฐานของ
ผู้ถูกฟ้องคดี (ข้อ ๔๗)
(๑) ถ้าประสงค์จะคัดค้านคาให้การ ให้ทาคาคัดค้านคาให้การยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับสาเนาคาให้การ หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด
(๒) ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะทาคาคัดค้านคาให้การ แต่ประสงค์จะให้ศาลพิจารณา
พิพากษาคดีต่อไป ผู้ฟ้องคดีต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ศาลทราบตามกาหนดเวลาดังกล่าว
(๓) และถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ดาเนินการดังกล่าว ศาลจะสั่งจาหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ก็ได้

1
2

ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด..ฯลฯ ข้อ ๕
หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

-3อนึ่ง คาคัดค้านคาให้การมีได้เฉพาะในประเด็นที่ได้ยกขึ้นกล่าวในคาฟ้อง คาให้การ หรือที่
ศาลกาหนด ถ้าผู้ฟ้องคดีทาคาคัดค้านคาให้การโดยมีประเด็นหรือคาขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคาฟ้อง คาให้การ
หรือที่ศาลกาหนดศาลต้องสั่งไม่รับประเด็นหรือคาขอใหม่นั้นไว้พิจารณา (ข้อ ๔๘)
๓) คำให้กำรเพิ่มเติม เมื่อศาลได้รับคาคัดค้านคาให้การแล้ว จะต้องส่งสาเนาคาคัดค้าน
คาให้การให้ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อยื่นคาให้การเพิ่มเติมต่อศาล ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสาเนาคาคัดค้าน
คาให้การหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด และเมื่อศาลได้รับคาให้การเพิ่มเติมแล้ว ศาลต้องส่งคาให้การ
เพิ่มเติมนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี (ข้อ ๔๙)
๔) กำรสรุปสำนวน เมื่อพ้นระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับสาเนาคาคัดค้านคาให้การ
หรื อภายในระยะเวลาที่ ศาลกาหนดตามข้อ ๓) หากศาลเห็ นว่ าคดี มีข้ อ เท็จจริงเพียงพอที่ศ าลจะพิจ ารณา
พิพากษาหรือมีคาสั่งชี้ขาดคดีได้แล้ว ตุลาการเจ้าของสานวนมีอานาจจัดทาบันทึกเสนอองค์คณะเพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป (ข้อ ๔๙ วรรคสอง ประกอบข้อ ๖๐)
๕) วันสิ้นสุดกำรแสวงหำข้อเท็จจริง เมื่อองค์คณะได้รับสานวนคดีจากตุลาการเจ้าของ
สานวนแล้ว หากเห็นว่าไม่มีกรณีที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ตุลาการหัวหน้าคณะต้องมีคาสั่งกาหนดวัน
หนึ่ งวัน ใดเป็ นวัน สิ้น สุ ดการแสวงหาข้อเท็จ จริงในคดีนั้ น ทั้งนี้ บรรดาคาฟ้องเพิ่มเติม คาให้ การ คาคัดค้าน
คาให้การ คาให้การเพิ่มเติม รวมทั้งพยานหลักฐานอื่นๆ ที่ ยื่นต่อศาลหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ไม่ให้
ศาลรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของสานวนคดี (ข้อ ๖๒)
๖) คำแถลงกำรณ์ เมื่อกาหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ตุลาการหัวหน้าคณะ
ส่งสานวนคดีให้อธิบดีสาลปกครองชั้นต้นพิจารณา หากอธิบดีสาลปกครองชั้นต้นมิสั่งการเป็นอย่างอื่น ให้ส่ง
สานวนคดีนั้นให้ตุลาการผู้แถลงคดี เพื่อจัดทาคาแถลงการณ์โดยเร็ว คาแถลงการณ์ดังกล่าวให้จัด ทาเป็นหนังสือ
เว้นแต่เป็น กรณีเร่งด่ว น เป็ นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไม่ยุ่งยาก หรือเป็นคาแถลงการณ์ในคาขอ
เกี่ยวกับวิธีการ ชั่วความก่อนพิพากษา ตุลาการผู้แถลงคดีจะเสนอคาแถลงการณ์ด้วยวาจาแทนคาแถลงการณ์
เป็นหนังสือหลังจากที่ได้หารือกับอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นและตุลาการหัวหน้าคณะแล้วก็ได้ (ข้อ ๖๓)
๗) วันนั่งพิจำรณำคดีครั้งแรก เมื่อตุลาการผู้แถลงคดีได้จัดทาคาแถลงการณ์เป็นหนังสือ
หรือสามารถเสนอคาแถลงการณ์ด้วยวาจาได้แล้ว องค์คณะจะต้องกาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกหลังจากที่ได้
หารื อกับ อธิ บดีศาลปกครองชั้นต้น แล้ว เพื่อให้ คู่กรณีมีโ อกาสมาแถลงด้ว ยวาจาต่อหน้าศาล ทั้งนี้ ในวันนั่ง
พิจารณาคดีครั้งแรก หากคู่กรณีประสงค์จะยื่นคาแถลงเป็นหนังสือ สามารถยื่นต่อศาลก่อนวันนั่งพิจารณาคดี
หรืออย่างช้าที่สุดในระหว่างการนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๖๓ วรรคสาม ประกอบข้อ ๘๓ และข้อ ๘๔)

-๔4. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
ลาดับที่
1

ผังกระบวนงาน (Flow Chart)

ระยะเวลา
๑ วัน

รายละเอียดงาน
ลงทะเบียนรับคาสั่งเรียกให้ทา
คาให้การในวั น ที่ ไ ด้ รั บ คาสั่ ง

15 นาที

มอบหมายเจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบ
เพื่อดาเนินการจัดทาเอกสารและ
รวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง

หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติ

1 วัน

ตรวจสอบกาหนดระยะเวลายื่น
คาให้การในคาสั่งเรียกให้ทา
คาให้การและสาเนาคาฟ้อง
เพื่อทราบมูลเหตุแห่งการฟ้องคดี

เจ้าหน้าที่
ผู้ได้รับ
มอบหมาย

5 วัน

รวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องและจัดทาคาชี้แจง
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ครบถ้วน
ตามที่ได้กาหนดไว้ในคู่มือนี้

เจ้าหน้าที่
ผู้ได้รับ
มอบหมาย

1 วั น

จัดทาเอกสารคาขอขยาย
ระยะเวลายื่นคาให้การ
ใบมอบอานาจ/ใบมอบฉันทะ
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด และจัดทา
ร่างหนังสือแจ้ง สบอ.๕ เพื่อนาส่ง
เอกสารและพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารและพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่
ผู้ได้รับ
มอบหมาย

ลงทะเบียนรับ
คาสั่งเรียกให้ทาคาให้การ
2
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบการจัดทาเอกสาร
และรวบรวมพยานหลักฐาน
3
เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมายตรวจสอบ
กาหนดระยะเวลายื่นคาให้การและ
ตรวจสอบคาฟ้องเบื้องต้น
4
เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมายรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและจัดทาคา
ชี้ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
5

เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมายจัดทา
เอกสารคาขอขยายระยะเวลายื่น
คาให้การ,ใบมอบอานาจ/ใบมอบฉันทะ,
หนังสือแจ้ง สบอ.๕

6

๑ วัน
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ตรวจสอบและลงนาม

7
นาส่งเอกสารให้ สบอ.๕
และศาลปกครอง

จบกระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หรือเจ้าหน้าที่
ที่ได้รบั มอบหมาย

หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติ

- ส่งคาชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ธุรการ
พร้อมพยานหลักฐาน และใบมอบ หรือเจ้าหน้าที่
อานาจ/ใบมอบฉันทะให้ สบอ.๕
ทีไ่ ด้รับ
- ส่งคาขอขยายระยะเวลายื่น
มอบหมาย
คาให้การไปยังศาลปกครอง

-๕5. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ลงทะเบียนรับหมายแจ้งคาสั่งเรียกให้ทา เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคาสั่งเรียกให้ทาคาให้การ ให้ดาเนินการลงทะเบียนรับคาสั่งดั งกล่าวภายใน
คาให้การ
วันที่ได้รับคาสั่ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนับวันครบกาหนดระยะเวลายื่นคาให้การ ซึ่งส่วนมาก
ศาลจะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทาคาให้การแก้คาฟ้องยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง
หรือรับสาเนาคาฟ้อง หลังจากนั้น นาส่งคาสั่งดังกล่าวเสนอให้หัวหน้ าอุทยานแห่งชาติทราบ
ในวันเดียวกัน
2. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ มอบหมาย
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ผดู้ าเนินการรวบรวมเอกสาร
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดการจัดทาเอกสารและ พยานหลักฐาน และจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดี
รวบรวมพยานหลักฐาน
3. เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมายตรวจสอบ
กาหนดระยะเวลายื่นคาให้การและ
ตรวจสอบคาฟ้องเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมายตรวจสอบคาสั่งเรียกให้ทาคาให้การและสาเนาคาฟ้องที่แนบมาพร้อม
กับคาสั่งเรียกให้ทาคาให้การ เพื่อให้ทราบถึง ๑) วันครบกาหนดระยะเวลายื่นคาให้การ
๒) มูลเหตุแห่งการฟ้องคดี

4. เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมายรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและจัดทา
คาชี้ข้อเท็จจริงเบื้องต้น

๔.๑ เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมายดาเนินการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี
ซึ่งประกอบด้วย
๑) สาเนาหลักฐานการประกาศให้บริเวณที่ดินพิพาทเป็นที่หวงห้ามตามกฎหมาย
พร้อมหลักฐานการปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
๒) สาเนาบันทึกการตรวจยึดจับกุม
๓) สาเนาหนังสือแจ้ง ตามแบบ อช.ม.๒๒ (ก)
๔) สาเนาคาสั่ง ตามแบบ อช.ม.๒๒ (ข)
๕) สาเนาหลักฐานการปิดประกาศ แบบอช.ม.๒๒ (ข)
๖) สาเนาหลักฐานที่แสดงถึงการที่คู่กรณีได้รับแจ้งคาสั่งทางปกครอง เช่น ใบตอบรับ
ในประเทศของไปรษณียไ์ ทย
๗) สาเนาหนังสืออุทธรณ์คาสั่งทางปกครองของคู่กรณี
๘) สาเนาหนังสือการพิจารณาอุทธรณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ (หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ)
๙) สาเนาหนังสือการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อานวยการสานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ ๕
๑๐) สาเนาหนังสือแจ้งเตือน ตามแบบ อช.ม.๒๒ (ค)
๑๑) ประกาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ตามแบบอช.ม.๒๒ (ง)
๑๒) สาเนาหลักฐานการปิดประกาศ แบบอช.ม.๒๒ (ง)
๑๓) สาเนาบันทึกการดาเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการเข้ารื้อถอนพืชผลอาสิน/
สิ่งปลูกสร้าง/สิ่งอื่นใดที่ทาให้อุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม
๑๔) สาเนาเอกสารหลักฐานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อคดี

-๖รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดาเนินการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี
แล้วเสร็จ ต้องดาเนินการจัดทาคาชี้แจงเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ประสานคดีทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
คดีโดยสังเขป โดยอ้างอิงกับพยานเอกสารตามข้อ ๔.๑ ซึ่งคาชี้แจงเบื้องต้นต้องประกอบด้วย
เนื้อหา ดังนี้
(๑) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่พิพาท โดยชี้แจงว่าพื้นที่พิพาทมีสถานะใดบ้างตามกฎหมาย
(๒) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครอง โดยชี้แจงถึงมูลเหตุที่ทาให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องออกคาสั่งทางปกครอง เช่น การตรวจพบการกระทาผิดกฎหมายตามที่ปรากฏใน
บันทึกการตรวจยึดจับกุม และการดาเนินการต่าง ๆ จนถึงกระทัง่ ออกคาสั่งทางปกครอง
(๓) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแจ้งคาสั่งทางปกครอง โดยชี้แจงถึงขั้นตอนวิธีการแจ้งคาสั่งทาง
ปกครอง และการรับทราบคาสั่งทางปกครอง
(๔) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอุทธรณ์คาสั่งทางปกครอง โดยชี้แจงถึงกรณีที่คู่กรณียื่นคา
อุทธรณ์โต้แย้งคาสั่งทางปกครอง รวมถึงการพิจารณาอุทธรณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕
(๕) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยชี้แจงถึงขั้นตอนวิธีการใน
การที่เจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการรื้อถอนพืชผลอาสิน/สิ่งปลูกสร้าง/สิ่งอืน่ ใดที่ทาให้อุทยานแห่งชาติ
ผิดไปจากสภาพเดิม
(๖) ข้อโต้แย้งประเด็นตามคาฟ้อง

5. เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมายจัดทา
เอกสารคาขอขยายระยะเวลายื่น
คาให้การ,ใบมอบอานาจ/ใบมอบฉันทะ,
หนังสือแจ้ง สบอ.๕

5.1 ดาเนินการจัดทาคาขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การ ตามแบบฟอร์ม 2
5.2 ดาเนินการจัดทาใบมอบอานาจ/ใบมอบฉันทะของผู้ถูกฟ้องคดี ตามแบบฟอร์ม 1 โดยต้อง
แนบหลักฐานสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการพลเรือน และสาเนาคาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ที่มอบหมายให้ทาหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้รบั รองสาเนาถูกต้องแล้ว
จานวน ๒ ชุด
5.3 จัดทาร่างหนังสือแจ้งสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) เพื่อนาส่งคาชี้แจง
เบื้องต้นพร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่ วข้อง จานวน ๔ ชุด และใบมอบอานาจ/ใบมอบฉันทะ
พร้อมเอกสารประกอบจานวน ๒ ชุด พร้อมขอให้สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)
รายงานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขอให้ประสานงานไปยังสานักงาน
คดีปกครองจัดพนักงานอัยการแก้ต่างคดี
5.4 เสนอเอกสารและพยานหลักฐานตามข้อ ๔.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 ให้หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติพิจารณา

6. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตรวจสอบ
และลงนาม

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและพยานหลักฐานตามข้อ ๔.1, 4.2,
5.1, 5.2, 5.3 และลงนามในเอกสารตามข้อ 4.2, 5.1, 5.2, 5.3

7. นาส่งเอกสารให้ สบอ.๕ และศาล
ปกครอง

7.1 นาส่งเอกสารตามข้อ 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 และสาเนาเอกสารตามข้อ ๕.๑ ให้สานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) เพื่อให้ผู้ประสานคดีใช้ประกอบการทาคาชี้แจง
ข้อเท็จจริงส่งให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีต่อไป
7.2 นาส่งเอกสารตามข้อ 5.1 ไปยังศาลปกครอง โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีนาไป
ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นยื่นแทน หรือส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ โดยต้องยื่นหรือส่งทางไปรษณีย์ก่อนครบกาหนดระยะเวลายื่นคาให้การ

-๗๖. ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในการดาเนินการเพื่อแก้ต่างคดี กรณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง เนื่องจากการใช้
อานาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายและหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษาระเบียบกฎหมายเพิ่มเติม ดังนี้
8.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
8.2 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒
8.3 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
๒๕๔๓
8.4 หลั กเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
๗. แบบฟอร์มที่ใช้
9.1 แบบฟอร์ม ๑ ใบมอบอานาจ/ใบมอบฉันทะ
9.2 แบบฟอร์ม ๒ คาขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การ

ภาคผนวก

-๙ภาคผนวก ก. แบบฟอร์ม ๑ ใบมอบฉันทะ/ใบมอบอานาจ
ใบมอบฉันทะ/ใบมอบอานาจ
คดีหมายเลขดาที่ ….……….../ ๒๕ ……………….
คดีหมายเลขแดงที่………..…./ ๒๕ ……………….
ศาลปกครอง ……………………………………
วันที่ ..….. เดือน …..……..….….……..พุทธศักราช ๒๕ …..……….
…………....……………..…………………………………………………………………….………….ผู้ฟ้องคดี
ระหว่าง
..…....………….……………………………………………...………………………………………ผู้ถูกฟ้องคดี
ข้าพเจ้า ….……………..………...........……...……...…………………………………….………………………….....
………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………..
ขอมอบฉันทะ/มอบอานาจให้…………….…….............…………….……………………….………………………………………........
อยู่ที่…..…………………………………………………….…………...……….…… หมู่ที่.…….............………………………………………
ถนน………………..………...…ตรอก/ซอย……………………….……ตาบล/แขวง..….………………..………….............…….……
อาเภอ/เขต…...…..….…………..…………จังหวัด…………….…..……..……………รหัสไปรษณีย์........................................
โทรศัพท์…………………………..…….……
ทาการแทน โดยข้าพเจ้ ายอมรั บผิ ดชอบในการที่ผู้ รั บมอบฉั นทะ/ผู้ รั บมอบอานาจของข้ าพเจ้า ได้ท าการไปนั้ น
ทุกประการ ในกิจการดังจะกล่าวต่อไปนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………….............………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….................................…..…
ลงชื่อ…………..………………………………...ผู้มอบฉันทะ/ผู้มอบอานาจ
(………………….………………………)
ลงชื่อ………………………………………….....ผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอานาจ
(………………………………..…………)
ลงชื่อ…………………………………………..…พยาน
(….............................................)
ลงชื่อ………….…………………………………พยาน/ผู้เขียน
(.................................................)

-๑๐ภาคผนวก ข.
คาขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การ

แบบฟอร์ม ๒ คาขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การ
คดีหมายเลขดาที่ ......................../ ๒๕...........
คดีหมายเลขแดงที่ ...................../ ๒๕...........

ศาลปกครอง................................

๑๐๕๙

วันที่………… เดือน…......................พุทธศักราช ๒๕..............
.........................................................................................................ผู้ฟ้องคดี

ระหว่าง
....................................................................................................ผูถ้ กู ฟ้องคดี
ข้าพเจ้า
ในฐานะที่เป็น
เกิดวันที่
อยู่ที่
ถนน
อาเภอ/เขต
โทรศัพท์

เดือน

พ.ศ.

อายุ

ปี อาชีพ
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ขอยื่นคาขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การมีข้อความตามที่จะกล่าว ต่อไปนี้

(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นคาขอ
(

)

-๑๑ภาคผนวก ค.
คาขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การ

ตัวอย่างคาขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การ

คดีหมายเลขดาที่ ส ๙๙๙๙/ ๒๕๖๒
คดีหมายเลขแดงที่ ............./ ๒๕......

๑๐๕๙

ศาลปกครองนครศรีธรรมราช

วันที่………… เดือน…......................พุทธศักราช ๒๕..............
นายมั่งคั่ง ยั่งยืนนาน

ผู้ฟ้องคดี

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ที่ ๑
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ ที่ ๒

ผูถ้ กู ฟ้องคดี

ระหว่าง

ข้าพเจ้า นายสงวน ใจรักป่า นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ ทาหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ในฐานะที่เป็น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี อาชีพ
อยู่ที่
ที่ทาการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
หมู่ที่ 4
ถนน
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง บ้านร่อน
อาเภอ/เขต
ลานสกา
จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80230
โทรศัพท์ 0 7530 0494
ขอยื่นคาขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การมีข้อความตามที่จะกล่าว ต่อไปนี้
คดีนี้ ศาลได้โปรดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทาคาให้การพร้อมด้วยพยานหลักฐาน ๑ ชุด และจัดทา
สาเนาคาให้การพร้อมสาเนาพยานหลักฐานที่รับรองสาเนาถูกต้องอีก ๑ ชุด รวม ๒ ชุด ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับสาเนาคาฟ้อง
เนื่องจากคดีนี้มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ กฎหมาย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานต้นสังกัด จึงจาต้องประสานไปยังสานักงานคดีปกครอง
นครศรีธรรมราช เพื่อขอให้จัดพนักงานอัยการแก้ต่างคดี รวมทั้งจัดทาคาให้การให้กับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งขณะนี้
ยังอยู่ระหว่างการประสานงาน ประกอบกับจะต้องรวบรวมหลักฐานที่ใช้ประกอบการทาคาให้การซึ่งมีปริมาณมาก
จึงไม่สามารถยื่นคาให้การได้ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
จึงขอขยายระยะเวลายื่นคาให้การออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบกาหนดเดิม
ขอศาลได้โปรดประทานอนุญาต
(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นคาขอ
( นายสงวน ใจรักป่า )

