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กอนประเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ศาลไทย
เปนระบบศาลเดี่ยว ทุกขอพิพาทไมวาขอพิพาทในคดีแพง คดีอาญา ขอพิพาทแรงงาน ขอพิพาท
เกี่ยวกับภาษีอากร คดีลมละลาย คดีเยาวชนและครอบครัว คดีทรัพยสินทางปญญาการคาระหวาง
ประเทศ ตางอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรมทั้งปวง โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทุกประเภท
แมตอมาจะมีการจัดตั้งศาลพิเศษคือศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลชํานัญพิเศษ คือศาลแรงงาน
ศาลภาษีอากร ศาลลมละลาย ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ แตศาลพิเศษและ
ศาลชํานัญพิเศษก็อยูใ นระบบศาลยุตธิ รรม แมขอ พิพาททีฝ่ า ยหนึง่ เปนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ฝายปกครองและเปนขอพิพาทที่เกิดจากการใชอํานาจทางปกครอง ซึ่งองคกรเจาหนาที่
ฝายปกครองกระทําการในฐานะเจาหนาทีข่ องรัฐทีม่ ลี กั ษณะเปนคดีปกครอง ก็จะอยูใ นเขตอํานาจศาล
ที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพง แมกระทั่งตอมามีการจัดตั้งแผนกคดีปกครองในศาลแพง แตก็ยัง
คงอยูในศาลยุติธรรมที่ใชวิธีพิจารณาคดีแพง คดีทุกขอพิพาทจึงอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม ภายใต
ระบบศาลเดี่ยวจึงไมมีปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลแตอยางใด
เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๖ ใหมีศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

ผูกํากับการ (สอบสวน) กลุมงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการคามนุษย, นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยปทุมธานี (น.บ., น.ม., ศศ.ม., ป.กฎหมายปกครองที่ ก.ศป. รับรอง).
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

หรือราชการสวนทองถิน่ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐทีอ่ ยูใ นบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลดวยกัน
ซึง่ เปนขอพิพาทอันเนือ่ งมาจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําทีห่ นวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจาก
การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิน่ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐนัน้ ตองรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ตอมาจึงไดจดั ตัง้ ศาลปกครองขึน้
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยศาลปกครอง
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวา ออกกฎ คําสัง่ หรือการกระทําเนือ่ งจากไมมอี าํ นาจ หรือนอกเหนืออํานาจ
หนาที่ คดีพพิ าทจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐละเลยตอหนาที่ หรือปฏิบตั หิ นาทีล่ า ชา
เกินสมควร คดีพิพาทจากการกระทําละเมิด หรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐอันเกิดจากการใชอาํ นาจตามกฎหมายหรือละเลยตอหนาที่ หรือปฏิบตั หิ นาทีล่ า ชา
เกินสมควร๒ และคดีปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งหมด ซึ่งศาลปกครองไดเปดทําการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔
ทั้งศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นตน การจัดตั้งศาลปกครองมีผลใหศาลไทยเปนระบบศาลคู
และเมือ่ ศาลไทยเปนระบบศาลคูก อ็ าจมีปญ หาเกีย่ วกับอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาลเกิดขึน้ เพราะคดีทมี่ ลี กั ษณะ
เปนคดีปกครองแตเดิมจะอยูใ นอํานาจศาลยุตธิ รรม แตเมือ่ จัดตัง้ ศาลปกครอง คดีปกครองจะอยูใ นเขต
อํานาจศาลปกครอง จึงมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลเกิดขึ้นไดเสมอ ซึ่งเขตอํานาจศาล
(Jurisdiction) เป น อํ า นาจในการตั ด สิ น ชี้ ข าดข อ พิ พ าทในคดี ใ ดคดี ห นึ่ ง ของศาลใดศาลหนึ่ ง
ภายใตหลักเกณฑทางกฎหมายทีใ่ หอาํ นาจวินจิ ฉัยชีข้ าด ซึง่ ในประเทศทีม่ ศี าลปกครองเปนองคกรทีใ่ ชอาํ นาจ
ตุลาการ ในกระบวนการยุตธิ รรมทางปกครอง (Administrative Justice) อันเปนกระบวนการยุตธิ รรม
อีกประเภทหนึ่งในระบบศาลคู (Duality of Jurisdiction) ยอมจะมีปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
เขตอํานาจศาลเกิดขึ้น แลวไดรับการวินิจฉัยชี้ขาดโดยองคกรที่มีอํานาจ เชน ศาลคดีขัดกันหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่ระหวางศาล แลวแตระบบกฎหมายของแตละประเทศ
ทัง้ นี้ การศึกษาวิเคราะหปญ
 หาเรือ่ งเขตอํานาจศาล ก็ตอ งศึกษายึดโยงไปถึงทฤษฎีกฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนตนแบบของระบบศาลคูดวย กลาวคือคดีใดตองนําหลักกฎหมายเอกชนมาใช
จะเปนอํานาจของศาลยุตธิ รรมทีผ่ พู พิ ากษามีความชํานาญพิเศษในระบบกฎหมายเอกชน สวนการพิจารณา
พิ พ ากษาคดี ที่ จ ะต อ งนํ า หลั ก กฎหมายมหาชนมาใช เ ป น อํ า นาจศาลปกครองที่ ตุ ล าการมี ค วาม
ชํานาญพิเศษในระบบกฎหมายมหาชน การแบงแยกเขตอํานาจศาลจึงมีความสําคัญมาก เพราะศาลปกครอง
ใชระบบไตสวน โดยตุลาการจะมีบทบาทในการแสวงหาพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงในคดีเอง
หากมีการวินจิ ฉัยชีข้ าดเขตอํานาจศาลจนทําใหคดีในระบบกฎหมายมหาชนตองไปอยูใ นเขตอํานาจศาล

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑), (๒) และ (๓).
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ในระบบกฎหมายเอกชน ซึง่ เปนอีกระบบกฎหมายหนึง่ ทีม่ นี ติ วิ ธิ ี (legal method) และระบบกฎหมาย
แตกตางกัน ผลแหงคดีอาจแตกตางกันไปในแตละระบบยอมกระทบตอความยุติธรรม
การศึกษาปญหากฎหมายเกี่ยวกับเขตอํานาจศาล จึงตองใชหลักเกณฑทางกฎหมายรวมทั้ง
ทฤษฎีกฎหมายของประเทศตนแบบ นัน่ คือหลักกฎหมายและทฤษฎีของฝรัง่ เศสตนแบบของระบบศาลคู่
ทีม่ พี ฒ
ั นาการมานาน มาวิเคราะหหาหลักเกณฑในการแบงแยกเขตอํานาจศาลในระบบศาลไทยซึง่ เขต
อํานาจศาล (Jurisdiction) หรือเขตอํานาจทางศาล รองศาสตราจารย ดร.โภคิน พลกุล นักกฎหมาย
มหาชนไทย อธิบายวาเขตอํานาจศาล หมายถึง อํานาจในการตัดสินชี้ขาดคดี การอธิบายถึงเขตอํานาจ
ศาลจะตองอธิบายทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ (Separation of Power) ที่ Montesquieu กลาวไวใน
หลักการแบงแยกอํานาจวาแตละรัฐจะมีอาํ นาจอยู ๓ อํานาจ ไดแก อํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อํานาจปฏิบตั กิ าร
ของสิ่งที่ขึ้นอยูกับกฎหมายมหาชนและอํานาจปฏิบัติการของสิ่งที่ขึ้นกับกฎหมายแพงที่หมายถึง
กฎหมายเอกชน Montesquieu อธิบายตอมาวา อํานาจแรก ฝายปกครองใชบัญญัติกฎหมายสําหรับ
ระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดไป อํานาจที่สอง ฝายปกครองใชทําสัญญาสงบศึกหรือทําสงคราม สงหรือรับ
คณะทูต เตรียมปองกันการรุกรานหรืออํานาจในการปฏิบัติการของรัฐ อํานาจที่สาม ใชในการลงโทษ
การกระทําผิดหรือตัดสินขอพิพาทระหวางเอกชนหรืออํานาจตัดสินคดี ภายใตหลักการแบงแยกอํานาจนี้
(Separation of Power) จะใหอํานาจตัดสินคดีเปนอํานาจที่แยกออกตางหากจากอํานาจนิติบัญญัติ
และอํานาจบริหาร เพือ่ ใหการใชอาํ นาจแตละอํานาจมีระบบตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึง่ กันและกัน
โดยอํานาจทางศาลหรืออํานาจตุลาการก็ยงั มีการแบงแยกเขตอํานาจศาลปกครอง ใหมเี ขตอํานาจแยก
ออกตางหากจากเขตอํานาจศาลยุติธรรม โดยมีระบบที่มีอิสระจากกันจากระบบศาลยุติธรรม๓
เขตอํานาจศาลจึงหมายถึงอํานาจในการตัดสินชีข้ าดขอพิพาทคดีใดคดีหนึง่ ของศาลใดศาลหนึง่
ภายใตหลักเกณฑทางกฎหมาย ซึง่ ประเทศทีม่ ศี าลปกครองเปนองคกรตุลาการเปนกระบวนการยุตธิ รรม
ทางปกครองอันเปนกระบวนการยุตธิ รรมอีกระบบหนึง่ ในระบบศาลคู อาจจะมีปญ หาทางกฎหมายเกีย่ วกับ
อํานาจหนาที่ระหวางศาลหรือมีปญหาเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลเกิดขึ้นแลวจะไดรับการวินิจฉัยชี้ขาด
โดยศาลคดีขัดกันหรือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลแลวแตระบบกฎหมาย
ของแตละประเทศ ซึ่งการอธิบายความหมายของเขตอํานาจศาล ภายใตทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ
Montesquieu กลาวไวในหลักการแบงแยกอํานาจ ๓ อํานาจ ที่ทั้งสามอํานาจตองแยกเปนอิสระ
จากกันดังกลาวไวขา งตน ซึง่ แนวคิดนีไ้ ดถกู นํามาใชภายหลังการปฏิวตั ใิ หญของฝรัง่ เศสในป ค.ศ. ๑๗๘๙
ที่ตอมามีการแยกระบบการวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําของฝายปกครองออกจากอํานาจศาลยุติธรรม๔
รองศาสตราจารย ดร.โภคิน พลกุล อธิบายวา การแบงแยกเขตอํานาจศาลในฝรัง่ เศสมีทมี่ าจาก
การปฏิวัติฝรั่งเศสในป ค.ศ. ๑๗๘๙ ความเขาใจที่มีตอหลักการแบงแยกอํานาจของ Montesquieu
ของคณะปฏิวตั ฝิ รัง่ เศส สงผลใหฝรัง่ เศสมีระบบศาลคู คณะปฏิวตั เิ ขาใจวาอํานาจปฏิบตั กิ ารของสิง่ ซึง่ ขึน้ กับ
๓

หนา ๑๑.

โภคิน พลกุล, ปญหาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน ๒: คดีปกครองในฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๒๘),

โภคิน พลกุล, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔.
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

กฎหมายแพงคืออํานาจตุลาการ ตองแยกออกจากอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละอํานาจบริหาร เพราะเปนอํานาจ
ที่ใชตัดสินขอพิพาทระหวางเอกชนเทานั้น ตอมามีการออกกฎหมายฉบับลงวันที่ ๑๖ - ๒๔ สิงหาคม
ค.ศ. ๑๗๙๐ หามมิใหผพู พิ ากษาศาลยุตธิ รรมทีเ่ ปนอํานาจตุลาการ พิจารณาการกระทําของฝายปกครอง
เพราะการกระทําของฝายปกครองเปนอํานาจบริหาร ตองไมอยูภายใตการควบคุมของอํานาจตุลาการ
ไมใหอํานาจหนึ่งอยูเหนืออีกอํานาจหนึ่ง เพื่อตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกัน
สวนพัฒนาการของกฎหมายฝรั่งเศสที่นําไปสูการจัดตั้งศาลปกครอง คือนับจากกฎหมายฉบับ
ลงวันที่ ๑๖ - ๒๔ สิงหาคม ค.ศ. ๑๗๙๐ ที่หามศาลยุติธรรมพิจารณาการกระทําของฝายปกครองมาสู
การตัง้ สภาแหงรัฐ (Conseil d’ Etat) ขึน้ สภาแหงรัฐมีหนาทีร่ า งกฎหมาย และเปนทีป่ รึกษาของฝายบริหาร
โดยไดรับมอบหมายใหพิจารณาคดีปกครองจากคํารองทุกขของราษฎรเกี่ยวกับการกระทําของ
ฝายปกครอง ในป ค.ศ. ๑๘๐๖ ก็มีแผนกคดีปกครองขึ้นในสภาแหงรัฐ แยกฝายที่ตัดสินขอพิพาท
ออกจากฝายปกครองที่ทําหนาที่ทางปกครอง สภาแหงรัฐตองเสนอไปยังประมุขแหงรัฐตัดสินชี้ขาด
ตอมาในป ค.ศ. ๑๘๗๒ ไดมีรัฐบัญญัติใหอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองแกสภาแหงรัฐ ฝรั่งเศสจึงเปน
ระบบศาลคู การแบงแยกเขตอํานาจศาลออกเปนสองระบบศาลจึงเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมตั้งแตนั้น๕
นอกจากนี้ การศึกษาปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพพิ าทเกีย่ วกับทีด่ นิ ของรัฐกับเอกชนวาศาลใด
ควรจะมีอาํ นาจเหนือคดีพพิ าทจากการใชอาํ นาจทางปกครองเกีย่ วกับทีด่ นิ ของรัฐทีถ่ กู โตแยงเรือ่ งสิทธิ
ในที่ดิน ซึ่งสิทธิในทรัพยสินเปนสิทธิตามกฎหมายเอกชน ก็จะตองศึกษาถึงเขตอํานาจศาลในคดีพิพาท
เกี่ยวกับสาธารณสมบัติของแผนดินในระบบกฎหมายฝรั่งเศสดวย ซึ่งกฎหมายฝรั่งเศสไดสรางหลัก
กฎหมายเรื่องนี้เอาไว ดังนี้
๑. คดีทมี่ ปี ระเด็นโตแยงวาทรัพยสนิ ทีพ่ พิ าทเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดินหรือไม และขอบเขต
ของสาธารณสมบัตขิ องแผนดินมีเพียงใด คดีเกีย่ วกับการเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดินอยูใ นเขตอํานาจ
ของศาลปกครอง แตในบางกรณีอาจอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม ดังนี๖้
๑.๑ คดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง ไดแก คดีพิพาทวาทรัพยสินใดเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินหรือไม ขอบเขตของสาธารณสมบัติของแผนดินอยูในอํานาจศาลปกครอง แมจะไมมีการ
ออกคําสัง่ ทางปกครองใดเลย ศาลทีม่ อี าํ นาจคือศาลปกครองชัน้ ตน หากฟองคดีเกีย่ วกับการเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินหรือขอบเขตของสาธารณสมบัติของแผนดินแลว ศาลที่มีอํานาจคือศาลปกครอง
๑.๒ คดีที่อยูในอํานาจของศาลยุติธรรม แยกพิจารณาได ดังนี้
(๑) คดีแพง มี ๒ คดี ไดแก คดีที่ฟองตอศาลแพงและมีปญหาเกี่ยวกับการมีอยูหรือ
ขอบเขตของสาธารณสมบัติของแผนดิน แตมิใชปญหาโตแยงที่สําคัญ และผลของคดีตองพิจารณาจาก
เอกสารแสดงสิทธิทางแพง หรือตองอาศัยหลักกฎหมายทางแพง เชน คดีที่มีปญหาตองพิจารณาหรือ
ตีความเอกสารสิทธิ ซึ่งเกิดจากการที่คูความโตแยงวาตนมีสิทธิในสาธารณสมบัติของแผนดิน โดยอาง
เอกสารสิทธิ และคดีที่คูความอางเปนเจาของกรรมสิทธิ์โดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพง
นันทวัฒน บรมานันท, องคกรชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (กรุงเทพฯ: สุขุมและบุตร, ๒๕๔๒), หนา ๔.
ตรีทศ นิโครธางกูร, ทรัพยสนิ ของแผนดินของฝรัง่ เศส (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๒-๑๒๓.

๕
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บทความทางวิชาการ

(๒) คดีอาญาในคดีทตี่ อ งพิจารณาวาจําเลยมีความผิดหรือไม หากมีประเด็นตองวินจิ ฉัย
วาทรัพยสนิ นัน้ เปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดินหรือไม ศาลอาญามีอาํ นาจพิจารณาปญหาดังกลาวไดเอง
ยกเวนเฉพาะกรณีของการกระทําผิดในถนน มาตรา ๑๑๖ - ๑ แหงประมวลกฎหมายวาดวยถนนบัญญัติ
ใหคดีอยูในอํานาจศาลยุติธรรม เวนแตปญหาที่ตองวินิจฉัยกอนจะอยูในอํานาจของศาลปกครอง
๒. คดีโตแยงเกีย่ วกับการกําหนดแนวเขตสาธารณสมบัตขิ องแผนดิน กฎหมายวางหลักไวดงั นี๗้
๒.๑ คดีที่อยูในอํานาจศาลปกครอง ไดแก การโตแยงคําสั่งทางปกครองที่กําหนดขอบเขต
ของสาธารณสมบัติของแผนดิน แตเดิมถือวาการกําหนดเขตเปนอํานาจดุลพินิจของฝายปกครอง
จึงไมอาจโตแยงตอศาลปกครองได ตอมาในสมัยจักรวรรดิที่สอง (Le Second Empire) สภาแหงรัฐ
กลับหลักดังกลาว ใหศาลปกครองมีอาํ นาจวินจิ ฉัยวาคําสัง่ ทางปกครองออกโดยมีอาํ นาจหรือไม ดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม เขตตรงตามความเปนจริงหรือไม หากศาลเห็นวา
คําสั่งไมถูกตอง นอกจากสั่งเพิกถอนแลวยังสั่งใหฝายปกครองชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายไดดวย
๒.๒ คดีที่อยูในอํานาจศาลยุติธรรม กรณีที่กําหนดเขตสาธารณสมบัติของแผนดิน โดยรวม
เอาที่ดินเอกชนเขาไปดวย หากเจาของที่ดินไมโตแยงคําสั่งทางปกครอง หรือโตแยงเมื่อพนอายุความ
ฟองคดีแลว เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีสิทธิที่จะนําคดีขึ้นฟองตอศาลยุติธรรม (ศาลแพง) เพื่อขอใหสั่งให
มีการชดใชคาทดแทนจากการสูญเสียการครอบครองที่ดินไดตามทฤษฎีวาดวยการเวนคืนโดยออม
๓. คดีเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชประโยชนสาธารณสมบัติของแผนดิน๘
๓.๑ คดีประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อฝายปกครองปฏิเสธการอนุญาต หรือตออายุการอนุญาต
หรือยกเลิกการอนุญาต ผูม สี ว นไดเสียฟองคดีตอ ศาลปกครองเพือ่ โตแยงคําสัง่ ทางปกครองทีไ่ มชอบดวย
กฎหมาย ไมวาเหตุที่ผูออกคําสั่งไมมีอํานาจ หรือกระทําการผิดรูปแบบที่เปนสาระสําคัญ รวมทั้ง
เหตุทผี่ ใู ชอาํ นาจออกคําสัง่ บิดเบือนการใชอาํ นาจ การเรียกรองคาสินไหมทดแทนแยกพิจารณา ๒ กรณี คือ
(๑) กรณีไมตออายุการอนุญาต การอนุญาตไมมีความแนนอนอาจเปลี่ยนแปลงได
การไมตออายุการอนุญาตจึงไมกอใหเกิดสิทธิในการไดรับคาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ เวนแตมีเงื่อนไข
ในการอนุญาตกําหนดไวเปนอยางอื่น
(๒) กรณียกเลิกการอนุญาต แบงออกเปน
ก) การอนุญาตที่ทําโดยสัญญา ตามมาตรา L. ๓๔ - ๓ ประมวลกฎหมายทรัพยสิน
ของรัฐ บัญญัติรองรับสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนของผูไดรับอนุญาตได กรณียกเลิกการอนุญาต
กอนกําหนด มิใชเพราะเหตุไมปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือขอกําหนดการอนุญาต ทั้งเปนความเสียหาย
โดยตรง จับตองไดและแนนอน
ข) การอนุญาตที่ทําในรูปของคําสั่งฝายเดียว ตามแนวคําพิพากษาการยกเลิก
การอนุญาตในกรณีนี้ กอใหเกิดสิทธิในการเรียกคาสินไหมทดแทน เฉพาะตอเมือ่ ไดยกเลิกโดยเหตุผลอืน่
ที่มิใชเพื่อประโยชนในการรักษา หรือใชประโยชนในสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นเทานั้น
ตรีทศ นิโครธางกูร, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๔.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๕ - ๑๒๖.
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

๓.๒ คดีพพิ าทเกีย่ วกับคาตอบแทนการใชประโยชนสาธารณสมบัตขิ องแผนดิน เปนอํานาจ
ศาลปกครอง แตคดีเกี่ยวกับคาตอบแทนในทํานองภาษีทางออมตามกฎหมายเฉพาะเปนอํานาจ
ศาลยุตธิ รรม การโตแยงกฎทีก่ าํ หนดคาตอบแทนใหฟอ งศาลปกครองเพือ่ เพิกถอนกฎนัน้ สวนการโตแยง
เกีย่ วกับคาตอบแทนตามสัญญาใหใชประโยชนสาธารณสมบัตขิ องแผนดิน ศาลปกครองชัน้ ตนมีอาํ นาจเต็ม
ตามมาตรา L. ๘๔ แหงประมวลกฎหมายทรัพยสินของแผนดิน
๔. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใหใชประโยชนสาธารณสมบัติของแผนดิน๙
คดีเกี่ยวกับสัญญาใหใชประโยชนสาธารณสมบัติของแผนดิน จะอยูในอํานาจศาลปกครอง
ชั้นตนหรือสภาแหงรัฐในชั้นอุทธรณ ศาลปกครองมีอํานาจเต็มในการตีความสัญญาและความสมบูรณ
หรือความชอบดวยกฎหมายของนิตกิ รรมทีเ่ ปนฐานแหงสัญญา การยกเลิกสัญญา สัง่ ใหคสู ญ
ั ญาฝายใด
ฝายหนึ่งชดใชคาเสียหาย สั่งขับไลผูครอบครองออกจากที่ดินในกรณีหมดสัญญาหรือสัญญายกเลิก
สําหรับศาลยุติธรรมนั้น มีอํานาจพิจารณาพิพากษา เฉพาะกรณีการกระทําที่แยกออกจาก
สัญญาได เชน คดีระหวางคูสัญญากับบุคคลที่สาม หรือกรณีทําละเมิดที่ศัพทเฉพาะเรียกวาออมพรีส
หรือการยึดทรัพยไมชอบดวยกฎหมาย (Emprise Irrégulière) หรือการกระทําที่ปราศจากอํานาจ
เกิดความเสียหายแกทรัพยสินและเสรีภาพเอกชน (Voie de Fait) ที่แนวคําพิพากษาของศาลชี้ขาด
เขตอํานาจศาลวินิจฉัยวาอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม
๕. คดีเกี่ยวกับการรอนสิทธิในทางปกครอง๑๐
การรอนสิทธิในสาธารณสมบัติของแผนดินเปนนิติกรรมทางปกครอง จึงอยูในอํานาจ
ศาลปกครองทีจ่ ะพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของนิตกิ รรมหรือคําสัง่ นัน้ รวมทัง้ กําหนดคาเสียหาย
ทีเ่ กิดจากการกอตัง้ การรอนสิทธิและการบังคับใหเปนไปตามการรอนสิทธินนั้ ดวย ศาลยุตธิ รรมมีอาํ นาจ
เฉพาะกรณีกฎหมายเฉพาะบางฉบับกําหนดใหอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจาก
การรอนสิทธิ (Emprise Irregulière) และการกระทําทีเ่ กินเลยขอบเขตของฝายปกครอง (Voie de Fait)
เฉพาะในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําของเอกชนเทานั้น
๖. คดีเกี่ยวกับการครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมมีสิทธิ๑๑
กรณีครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมมีสิทธิ นอกจากจะตองมีความผิด
ในทางอาญาแลว ฝายปกครองชอบทีจ่ ะฟองขับไลผคู รอบครองสาธารณสมบัตขิ องแผนดินได ซึง่ คดีมที งั้ ทีอ่ ยู
ในอํานาจศาลปกครองและศาลยุติธรรม สําหรับศาลปกครองแตเดิมมีแนวคําพิพากษาศาลปกครองวา
มีอํานาจในคดีฟองขับไลผูครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมมีสิทธิ เฉพาะคดีการกระทําผิด
ในทางหลวงและคดีใหเอกชนใชประโยชนในสาธารณสมบัติของแผนดินซึ่งอยูในอํานาจศาลปกครอง
แตในป ค.ศ. ๑๙๖๑ สภาแหงรัฐวางแนวใหมวาศาลปกครองมีอํานาจในคดีฟองขับไลผูครอบครอง
สาธารณสมบัตขิ องแผนดินโดยไมมสี ทิ ธิไดทกุ กรณี หากมิไดอยูภ ายใตกฎหมายวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับถนน ทั้งนี้ ฝายปกครองซึ่งอาจเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูที่ใชประโยชนในสาธารณสมบัติ
ตรีทศ นิโครธางกูร, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๗.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๗.
๑๑
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๘.
๙

๑๐

๖๒
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บทความทางวิชาการ

ของแผนดินอาจรองตอศาลใหมีคําสั่งในกรณีฉุกเฉินขับไลผูครอบครองโดยไมมีสิทธิหรือใหรื้อถอน
สิง่ ปลูกสรางไดดว ย หากเปนกรณีเรงดวนและไมมขี อ โตแยงทีห่ นักแนนและหากไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ศาล
ฝายปกครองสามารถยื่นคํารองเพื่อใหศาลออกคําบังคับได
สําหรับศาลยุติธรรม ศาลแพงมีอํานาจสั่งกําหนดมาตรการเฉพาะเพื่อใหการครอบครอง
สาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมมีสิทธิสิ้นสุดลง โดยมีคําขอใหศาลสั่งขับไลออกจากที่ดิน การฟองคดี
รบกวนสิทธิเอกชนที่ครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดิน ไมวาเปนผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาต
ก็ฟองขับไลผูครอบครองโดยไมมีสิทธิไดดวย ศาลยุติธรรมมีอํานาจสั่งตามคําขอในกรณีฉุกเฉินได
โดยไมจําตองมีการตีความหนังสือแสดงสิทธิหรือพิจารณาความสมบูรณของหนังสือนั้น แตไมมีอํานาจ
ในคดีเกี่ยวกับความมีอยูหรือขอบเขตของสาธารณสมบัติของแผนดิน
๗. คดีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสิน
ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินโดยเฉพาะจากการกระทําของ
ฝายปกครอง กลาวคือ ศาลยุตธิ รรมจะมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาทัง้ เรือ่ งการเกณฑทรัพยสนิ ของเอกชน
โดยฝายปกครองเพื่อนําไปใชประโยชนสาธารณะ ไมวาจะกระทําในยามปกติหรือในสถานการณพิเศษ
สวนใหญจะเปนเรื่องการกําหนดคาสินไหมทดแทน แตประเด็นคดีวาการกระทําถูกตองตามกฎหมาย
หรือไม หรือเกีย่ วกับความสมบูรณของคําสัง่ ใหเกณฑทรัพยสนิ จะเปนอํานาจศาลปกครอง ศาลยุตธิ รรม
ตองสงประเด็นไปใหศาลปกครองวินิจฉัยเสียกอน
นอกจากนี้ การเวนคื น เพื่ อ การใช ป ระโยชน ส าธารณะจะอยู  ใ นอํ า นาจศาลยุ ติ ธ รรม
แตศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีหากการเวนคืนมีปญหาความไมชอบดวยกฎหมาย
นอกจากนี้ในเรื่องทรัพยสินที่ตกอยูภายใตภาระผูกพันทางปกครอง ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการที่ทรัพยสินตกอยูภายใตภาระติดพัน มีเพียง
บางกรณีเทานั้นที่ใหอยูในอํานาจศาลปกครอง เชน คดีเกี่ยวกับมีการกอใหเกิดภาระติดพันหรือไม
หรือคดีเกีย่ วกับความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองในเรือ่ งภาระติดพัน ขณะทีเ่ รือ่ งเกีย่ วกับ
การจัดรูปที่ดินในเมือง กฎหมายจะใหอยูในอํานาจศาลยุติธรรม แตการจัดรูปที่ดินในชนบทคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน กฎหมายใหอยูในอํานาจศาลปกครองและเรื่องเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญาอยูในอํานาจศาลยุติธรรม
เมือ่ ศึกษาระบบกฎหมายฝรัง่ เศส ซึง่ เปนแมแบบของระบบศาลปกครองทีป่ ระเทศไทยนํามาใช
และหลักกฎหมายเกีย่ วกับเขตอํานาจศาลในคดีทเี่ กีย่ วกับทรัพยสนิ ของแผนดินแลว เมือ่ มาศึกษาปญหา
เกี่ยวกับเขตอํานาจศาลที่เกิดขึ้นในกฎหมายไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะคดีการโตแยงการใชอํานาจ
ทางปกครองเกี่ยวกับที่ดินของรัฐที่ถูกโตแยงเรื่องสิทธิในที่ดินของเอกชน เชน ราษฎรนําแบบแจง
การครอบครองที่ ดิ น (ส.ค.๑) ยื่ น คํ า ขอรั ง วั ด ออกโฉนดที่ ดิ น แต เ จ า พนั ก งานที่ ดิ น แจ ง ว า
เปนที่สาธารณประโยชนซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ผูยื่นคําขอ
จึงโตแยงวาทีด่ นิ ไมไดเปนทีส่ าธารณประโยชน การออก น.ส.ล. ออกไมชอบดวยกฎหมายเพราะประกาศ
พืน้ ทีท่ บั ซอนทีด่ นิ ของตน แตเจาพนักงานปฏิเสธไมออกโฉนดทีด่ นิ ราษฎรอุทธรณคาํ สัง่ แลวถูกยกอุทธรณ
จึงฟองคดีตอศาลปกครองขอใหเพิกถอน น.ส.ล. และใหศาลมีคําสั่งวาที่ดินมิใชที่สาธารณประโยชน
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

และสั่งใหผูถูกฟองคดีออกโฉนดที่ดินแกผูฟองคดีตามมาตรา ๙ (๑) หรือฟองวาเจาพนักงานไมออก
โฉนดทีด่ นิ ให ทัง้ ทีไ่ ดรงั วัดชีแ้ นวเขตและพิสจู นสทิ ธิครอบครองโดยไดปฏิบตั ติ ามกฎหมายครบถวนแลว
อันเปนการละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งกรณีไมออก
โฉนดทีด่ นิ และมีคาํ สัง่ ใหออกโฉนดทีด่ นิ ใหแกผฟู อ งคดีตามคําขอซึง่ เปนคําขอทีศ่ าลปกครองมีคาํ บังคับ
ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได
คดีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไมออกโฉนดที่ดินตามคําขอ ทั้งที่ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ หตอ งปฏิบตั จิ นครบถวนแลว หรือกรณีทเี่ จาพนักงานไมออกโฉนดทีด่ นิ
เพราะที่ดินที่ยื่นขอรังวัด มีพื้นที่ทับซอนกับที่สาธารณประโยชนก็ดี จะพบวาเรื่องนี้มีประเด็นเรื่องสิทธิ
ในที่ดินตามกฎหมายเอกชนอยูดวย ซึ่งการฟองคดีปกครองโตแยงการใชอํานาจของฝายปกครอง
เพิกถอนการออกคําสั่งทางปกครองที่มีประเด็นเรื่องสิทธิในที่ดินนั้น เมื่อถูกโตแยงเขตอํานาจศาลวา
เปนขอพิพาทเกีย่ วกับสิทธิในทีด่ นิ ซึง่ เปนสิทธิในทรัพยสนิ ในระบบกฎหมายเอกชน คดีจะอยูใ นเขตอํานาจ
ของศาลยุติธรรม อาจตองสงไปชี้ขาดเขตอํานาจศาลตอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่
ระหวางศาล จึงตองพิจารณาประเด็นหลักที่นํามาฟองวาเปนเรื่องใด เปนเรื่องโตแยงการใชอํานาจของ
ฝายปกครองโดยตรงแตมเี รือ่ งสิทธิในทีด่ นิ ดวย หรือเปนคดีโตแยงสิทธิในทีด่ นิ โดยตรง ทัง้ จะตองดูคาํ ขอ
ทายฟองดวยวาศาลปกครองจะมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดหรือไม ซึง่ โดยนัยดังกลาวจากคดีขา งตน ประเด็นหลักแหงคดี
และคําขอทายฟอง ศาลทีม่ อี าํ นาจพิพากษาตามคําขอคือศาลปกครอง แตเมือ่ มีการโตแยงเขตอํานาจศาล
ทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมตางเห็นวามีอํานาจ ตองสงไปใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาลวินิจฉัย แตจากแนวคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล ไดวนิ จิ ฉัยเปนแนวเดียวกันมาตลอดวา การจะวินจิ ฉัยวาคําสัง่ ทางปกครองชอบดวยกฎหมาย
หรื อ ไม จะต อ งวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดเสี ย ก อ นว า ที่ ดิ น เป น สิ ท ธิ ข องผู  ยื่ น คํ า ขอหรื อ ไม จึ ง เป น คดี พิ พ าท
เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่อยูในอํานาจของศาลยุติธรรม ทั้งที่คดีมีประเด็นเรื่องที่ดินของรัฐอันเปน
ที่สาธารณประโยชนอยูดวย
ผูเขียนบทความเห็นวา คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ใหตองชี้ขาดเรื่องสิทธิ
ในที่ดินกอนทั้งที่ผูฟองคดีโตแยงการใชอํานาจทางปกครองฟองตอศาลปกครองใหเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองโดยตรง เปนการวินจิ ฉัยโดยมิไดคาํ นึงถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ทีม่ งุ ใหมศี าลปกครอง
เปนกลไกตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐ คําวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล จึงมิไดคน หาเจตนารมณ
ของกฎหมายวาเหตุใดจึงตองตั้งศาลปกครองแยกออกจากระบบศาลยุติธรรมและใหคดีปกครองอยูใน
เขตอํานาจศาลปกครอง ทั้งนี้ก็เพราะคดีปกครองเปนขอพิพาทระหวางรัฐหรือฝายปกครองกับเอกชน
เปนความสัมพันธทไี่ มอยูบ นหลักความเสมอภาค เพราะรัฐมีเอกสิทธิท์ างปกครอง เมือ่ มีขอ พิพาทจึงตอง
ใหศาลปกครองมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด เพราะศาลมีบทบาทในการแสวงหาพยานหลักฐานที่อยูในความ
ครอบครองของฝายปกครองเพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของเอกชน คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาทีร่ ะหวางศาลไมไดดเู จตนารมณของกฎหมาย จึงวินจิ ฉัยชีข้ าดใหขอ พิพาทจากการใชอาํ นาจ
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ของฝายปกครองเกี่ยวกับที่ดินของรัฐที่มีสิทธิในที่ดินของเอกชนดวยอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม
กลายเปนปญหาการปรับใชกฎหมายชีข้ าดเขตอํานาจศาล แตการชีข้ าดเขตอํานาจศาลเชนนีก้ ม็ อี ทิ ธิพล
มาจากความเห็นของศาลปกครองในระยะแรกทีเ่ คยมีความเห็นวา คดีเชนนีไ้ มอยูใ นอํานาจศาลปกครอง
ตอมาเมื่อศาลปกครองพัฒนาหลักกฎหมายเรื่องนี้ไดระดับหนึ่ง ศาลปกครองจึงรับฟองไวพิจารณา
แตเมื่อมีการโตแยงเขตอํานาจศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่ระหวางศาลก็วินิจฉัย
ใหเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม ตามแนวที่ศาลปกครองเคยมี
ความเห็นในระยะแรก ๆ ที่เปดทําการศาลปกครองวา คดีตองวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องสิทธิในที่ดินกอน
ทัง้ ทีเ่ ปนคดีฟอ งขอใหตรวจสอบการใชอาํ นาจของฝายปกครอง คําวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล
ที่วินิจฉัยเปนแนวเดียวกันมาตลอดเชนนี้ จึงกระทบตอหลักการสําคัญของหลักนิติรัฐ (Legal State)
โดยเฉพาะหลักการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยศาลปกครอง เพราะศาลยุติธรรมมีอํานาจวินิจฉัย
เฉพาะเรื่องสิทธิในที่ดินเทานั้น จะกาวลวงไปตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครองที่กระทบตอสิทธิในที่ดินไมได
ดังนัน้ จึงตองวิเคราะหหาหลักเกณฑทางกฎหมายเกีย่ วกับเขตอํานาจศาลวา ขอพิพาทจากการ
ใชอํานาจทางปกครองจัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอเอกชนอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรืออยูในเขต
อํานาจศาลปกครอง เพราะการใชอํานาจตามกฎหมายเฉพาะจัดการที่ดินของรัฐ ไมวาพระราชบัญญัติ
ปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัตปิ า สงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือประกาศหนังสือสําคัญสําหรับทีห่ ลวง (น.ส.ล.) เปนทีส่ าธารณประโยชน ฯลฯ ยอมไมได
อยูใ นนัยเดียวกันกับสิทธิในทีด่ นิ ของเอกชน ทีด่ นิ ของรัฐอยูภ ายใตกฎหมายเฉพาะทีเ่ ปนกฎหมายมหาชน
เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นจะอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง การวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลที่ใหคดีพิพาท
จากการใชอํานาจมหาชนของเจาพนักงานฝายปกครองในการจัดการที่ดินของรัฐตามกฎหมายเฉพาะ
ไมวาปาไม ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ หรือกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ที่พิพาทกับเอกชนตองอยูใน
เขตอํานาจศาลยุติธรรมยอมไมสมเหตุสมผล ไมสอดคลองกับเจตนารมณของการจัดตั้งศาลปกครอง
เพราะระบบทรัพยสินของแผนดินนั้นเปนเนื้อหาสําคัญของกฎหมายมหาชน มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ
หลักเกณฑการไดมา การบริหารจัดการ การจําหนายจายโอน เชน ที่ดินของรัฐที่มิไดมีบุคคลใดมีสิทธิ
ครอบครองหรือทีด่ นิ สําหรับพลเมืองใชรว มกัน ซึง่ ไดถอนสภาพตามมาตรา ๘ (๑) แลว รัฐมนตรีมอี าํ นาจ
จัดขึ้นทะเบียนได กอนขึ้นทะเบียนใหมีการทําแผนที่และประกาศใหราษฎรทราบ ๓๐ วัน๑๒ หากมี
ผูคัดคานก็ตองดําเนินการตามกฎหมาย หากมีขอพิพาทจะอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง แตเมื่อมีการ
โตแยงเขตอํานาจศาล คณะกรรมการก็วนิ จิ ฉัยใหตอ งชีข้ าดเรือ่ งสิทธิในทีด่ นิ กอนเปนคดีพพิ าทเกีย่ วกับ
สิทธิในที่ดินที่อยูในอํานาจศาลยุติธรรม ทั้งที่เปนเรื่องการใชอํานาจทางปกครองที่อยูในเขตอํานาจของ
ศาลปกครอง คําวินจิ ฉัยชีข้ าดเขตอํานาจศาลจึงกระทบตอการตรวจสอบการใชอาํ นาจของฝายปกครอง
โดยศาลปกครองอยางมาก
ประมวลกฎหมายที่ดิน, มาตรา ๘ ทวิ.
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลวินิจฉัยเปนแนวเดียวกันมาตลอดวา คดีพิพาทจากการใชอํานาจหรือการดําเนินการ
ทางปกครองเกีย่ วกับสิทธิในทีด่ นิ นัน้ การจะวินจิ ฉัยวาการใชอาํ นาจทางปกครองชอบดวยกฎหมายหรือไม
จะตองวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องสิทธิในที่ดินวาผูฟองคดีมีสิทธิในที่ดินหรือไมเสียกอน เปนการวางหลักวา
ถาเกีย่ วกับสิทธิในทีด่ นิ แลว จะอยูใ นเขตอํานาจศาลยุตธิ รรมทัง้ หมด ทัง้ ทีไ่ มมกี ฎหมายใดบัญญัตใิ หเรือ่ ง
สิทธิในที่ดินตองอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง ทั้งประมวลกฎหมาย
ที่ดินที่มีบทบัญญัติใหฟองรองตอศาลก็มิไดหมายความเฉพาะศาลยุติธรรมเทานั้น เพราะกฎหมาย
หลายฉบับทีม่ บี ทบัญญัตใิ หฟอ งรองตอศาลยอมหมายถึงศาลปกครอง เชน พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่บังคับใชกอนจัดตั้งศาลปกครอง แตเมื่อจัดตั้งศาลปกครองแลวหากมีขอพิพาทเกี่ยวกับ
การใชอํานาจของฝายปกครองจะอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง คําวา “ศาล” จึงมิไดหมายความถึง
เฉพาะศาลยุ ติ ธ รรม อี ก ทั้ ง บางคดี ฝ  า ยปกครองไม ไ ด ใช เ หตุ ผ ลเรื่ อ งสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น แต เ ป น เหตุ ผ ล
ทางกฎหมาย เชน ผูขอไมไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมากอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
ใชบังคับหรือไมไดแจงการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือไมไดแจงวายังประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน (ส.ค.๒) ตามมาตรา ๒๗ ตรี
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงไมออกโฉนดที่ดินให เมื่ออุทธรณโตแยงคําสั่งแลวไมเปนผล จึงฟอง
เพิกถอนคําสัง่ ทางปกครอง ก็ไมมเี หตุผลใดทีจ่ ะปฏิเสธวาคดีไมอยูใ นเขตอํานาจศาลปกครอง ก็ยงิ่ ทําให
เห็นวา การวินิจฉัยใหคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินมาอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรมทั้งหมด ยอมไมสอดคลอง
กับทฤษฎีในกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองซึ่งเปนหลักการ
สําคัญของหลักนิติรัฐ
นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ที่บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจเหนือคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ซึ่งบัญญัติอํานาจศาลปกครองไว เจตนารมณของกฎหมายจะรวมถึงคดีพิพาท
จากการใชอํานาจทางปกครองที่เกี่ยวกับที่ดินของรัฐกับเอกชน หรือประเด็นหลักแหงคดีเปนเรื่องการ
ใชอํานาจทางปกครองดวย เชน การกําหนดสถานะของที่ดินของรัฐ หรือการใชอํานาจตามกฎหมาย
เกีย่ วกับทีด่ นิ ของรัฐก็ดี ยอมอยูใ นนัยตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ ศาลปกครองทัง้ สิน้
อีกทัง้ ไมไดอยูใ นนัยเดียวกันกับสิทธิในทีด่ นิ ตามกฎหมายเอกชนแตอยางใด หากมีขอ พิพาทก็ยอ มอยูใ น
อํานาจของศาลปกครอง คําวินิจฉัยชี้ขาดใหเปนคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม
จึงกระทบตอคดีที่ฟองโตแยงการใชอํานาจของฝายปกครองโดยตรงอยางมาก คณะกรรมการวินิจฉัย
ชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่ระหวางศาลปรับใชกฎหมายโดยไมไดพิจารณาหรือวินิจฉัยไปถึงเจตนารมณ
อันแทจริงของกฎหมายวาเหตุใดตองแยกคดีปกครองออกจากคดีทั่วไป ใหศาลปกครองมีเขตอํานาจ
ในคดีปกครองทีใ่ ชระบบไตสวนแตกตางจากระบบศาลยุตธิ รรม การแยกวาขอพิพาทใดเปนคดีปกครอง
จึงตองพิจารณาประเด็นหลักแหงคดีและคําขอใหศาลเยียวยาวาศาลใดมีอํานาจ อีกทั้งขอพิพาท
จากการใชอํานาจตามกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับระบบทรัพยสินของแผนดิน ซึ่งโดยสภาพเปนกฎหมาย
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มหาชนทั้งหมด ขอพิพาทที่เกิดขึ้นจึงเปนขอพิพาทตามกฎหมายมหาชน มิใชขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ
ในที่ดินอันเปนสิทธิในทรัพยสินในระบบกฎหมายเอกชนแตอยางใด ทั้งยังตองพิจารณาเนื้อหาคดี
ตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งบางคดีอาจตองปรับใชทฤษฎีและหลักกฎหมายตางประเทศดวย
โดยนัยขางตนนี้ พบวาคําแถลงการณตอศาลปกครองสูงสุดเรื่องหนึ่ง ตุลาการผูแถลงคดี
ทําคําแถลงการณในประเด็นเขตอํานาจศาลในคดีพพิ าทเกีย่ วกับทรัพยสนิ ของแผนดินไวอยางแหลมคมยิง่
โดยนายบุญอนันต วรรณพานิชย ตุลาการหัวหนาคณะในศาลปกครองกลาง ทําหนาทีต่ ลุ าการผูแ ถลงคดี
ในศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ.๑๓๓/๒๕๔๗ (ปจจุบันดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด) ผูฟ อ งคดีฟอ งวาครอบครองและทําประโยชนในทีพ่ พิ าทเนือ้ ที่ ๑๙ ไร ๓ งาน ในพืน้ ทีต่ าํ บลเขาลาน
อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๑๐ ปลูกมะพราวเต็มพืน้ ที่ กอนเขาครอบครอง
ทําประโยชน ที่ดินพิพาทไมไดเปนที่สาธารณประโยชน หรือมีผูใดหวงหามไวสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
เพื่อเลี้ยงสัตว และไมมีผูใดนําสัตวมาเลี้ยงในที่พิพาท ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ สํานักงานที่ดินอําเภอทับสะแก
สํารวจเนือ้ ทีด่ นิ ทีพ่ พิ าทเพือ่ เสียภาษีบาํ รุงทองที่ (ภ.บ.ท. ๖) เปนแบบสํารวจที่ ๒๒/๒๕๑๒ ใหแกผฟู อ งคดี
ระบุวา ผูฟ อ งคดีเปนเจาของทีด่ นิ ทําสวนมะพราว จึงเสียภาษีบาํ รุงทองทีม่ าตลอด แตหลังป พ.ศ. ๒๕๔๐
สํานักงานทีด่ นิ แจงวาไมตอ งเสียภาษีอกี แตผฟู อ งคดีครอบครองทําประโยชนในทีด่ นิ พิพาทมาถึงปจจุบนั
ตอมาวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ตัวแทนของผูฟ อ งคดีขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓)
แตเจาหนาที่แจงวาที่พิพาทเปนที่สาธารณประโยชน ผูฟองคดีทราบวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟอง
คดีที่ ๒ ในฐานะผูว า ราชการจังหวัดไดออกหนังสือสําคัญสําหรับทีห่ ลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ปข๐๔๔๔ อางวา
ทีพ่ พิ าทเปนทีส่ าธารณประโยชน การนําทีพ่ พิ าททีผ่ ฟู อ งคดีครอบครองทีม่ ใิ ชทสี่ าธารณประโยชนไปออก
น.ส.ล. เปนการออก น.ส.ล. โดยไมชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีขอออก น.ส.๓ แตเจาพนักงานที่ดิน
ปฏิ เ สธไม อ อก น.ส.๓ จึ ง เป น การกระทํ า ที่ ไ ม ช อบด ว ยกฎหมาย ขอให ศ าลเพิ ก ถอน น.ส.ล.
เลขที่ ปข๐๔๔๔ และมีคําสั่งวาที่ดินมิใชที่สาธารณประโยชนและใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการ
ออก น.ส.๓ แกผูฟองคดี
ศาลปกครองกลางพิ พ ากษาว า ผู  ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ โดยผู  ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ ออก น.ส.ล.
เลขที่ ปข๐๔๔๔ ถูกตองตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีก่ ฎหมายกําหนดแลว สวนทีด่ นิ พิพาทนัน้ แมผฟู อ งคดี
เขาไปครอบครองทําประโยชนและเสียภาษีบาํ รุงทองทีม่ าตลอดกวา ๓๐ ป เปนเพียงเอกสารชําระภาษี
บํารุงทองที่เนื่องมาจากการใชประโยชนในที่ดิน หาใชหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินไม ทั้งไมอาจยกอายุความตอสูกับแผนดินได ตามมาตรา ๑๓๐๖ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย การออก น.ส.ล. เลขที่ ปข๐๔๔๔ จึงชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีอุทธรณ
ตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุด สรุปวาเมื่อเหตุแหงการฟองคดีน้เี กิดจากผูถูกฟองคดี
ทั้งสองออก น.ส.ล. เลขที่ ปข๐๔๔๔ ในที่ดินพิพาทที่ผูฟองคดีอางวามีสิทธิครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมาย และเจาหนาทีข่ องผูถ กู ฟองคดีที่ ๑ ปฏิเสธไมดาํ เนินการออก น.ส.๓ ในทีพ่ พิ าทใหแกผฟู อ งคดี
ตามสิทธิ ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลเพิกถอน น.ส.ล. และสั่งใหผูถูกฟองคดีออก น.ส.๓ ใหแกผูฟองคดี
แมประเด็นที่ตองพิจารณาในเนื้อหาของคดีจะเปนขอพิพาทเกี่ยวกับการโตแยงสิทธิในที่ดินก็ตาม
ม.ค. - ก.พ. ๖๑

57-74-MAC6.indd 67

จุลนิติ

๖๗

2/28/18 5:34 PM

ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

แตขอ พิพาทวาทีด่ นิ เปนของผูฟ อ งคดีซงึ่ เปนเอกชนฝายหนึง่ หรือเปนทีด่ นิ ของรัฐประเภทสาธารณสมบัติ
ของแผนดินอีกฝายหนึง่ อยูใ นหลักเกณฑการออก น.ส.ล. ตามมาตรา ๘ ตรี แหงประมวลกฎหมายทีด่ นิ
หรือไม คดีพิพาทที่ผูถูกฟองคดีออก น.ส.ล. ก็ดีหรือปฏิเสธไมออก น.ส.๓ ใหแกผูฟองคดีก็ดี จึงถือเปน
คดีพพิ าทตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลปกครองรับไวพิจารณาได
ตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดเสนอความเห็นวา คดีพิพาทที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิ
ในที่ดนิ มีเพียงบางสวนเทานั้นที่อยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ไดแก การวินิจฉัยประเด็นขอโตแยง
เรื่องสิทธิในที่ดินระหวางเอกชนดวยกัน แตขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหวางเอกชนกับรัฐหรือ
ขอพิพาทเกีย่ วกับสิทธิในทีด่ นิ ระหวางเอกชนดวยกัน แตมกี ารกระทําทางปกครองซึง่ แยกออกตางหากได
และเปนประเด็นหลักในคดีที่มีการนํามาฟอง หรือคดีที่รัฐตองเขามาในคดีเพราะกฎหมายบัญญัติใหมี
อํานาจหนาที่จัดการระบบทรัพยสินของแผนดิน ตามหลักเกณฑกฎหมายเรื่องทรัพยสินของแผนดิน
ตั้งแตการไดมา การบริหารจัดการ จนถึงการจําหนายจายโอน มีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ
ยอมถือวาเปนเนื้อหาสําคัญของกฎหมายมหาชน ขอพิพาทยอมอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง
ตุลาการผูแ ถลงคดีเสนอความเห็นทางกฎหมายตอศาลปกครองสูงสุด ควรคาแกการรับฟงยิง่ วา
ระบบทรัพยสินของแผนดิน ถือวาเปนเนื้อหาสําคัญของกฎหมายมหาชน หลักเกณฑของกฎหมาย
กําหนดเรื่องทรัพยสินของแผนดิน ตั้งแตการไดมา การบริหารจัดการ จนถึงการจําหนายจายโอน
ไดมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เชน ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ในตํารา
วิชาการของตางประเทศทีม่ กี ารแบงแยกกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน เชน ฝรัง่ เศส ถือวาเรือ่ งนี้
อยูในขอบเขตของกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครอง ประการตอมา ถึงแมบทบัญญัติวาดวย
ทรัพยสินของแผนดินจะบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย แตก็เพียงบางสวนเทานั้น
และอาจเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหเขาใจวาเปนเรื่องของกฎหมายเอกชนแลวอยูในอํานาจศาลยุติธรรม
แตการทีบ่ ทบัญญัตวิ า ดวยทรัพยสนิ ของแผนดินบางสวนบัญญัตไิ วในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
นาจะเปนทีเ่ ขาใจตรงกันวา ไมไดทาํ ใหหลักกฎหมายเรือ่ งดังกลาวกลายเปนหลักกฎหมายเอกชนแตอยางใด
ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวา ในคดีพพิ าทที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินมีเพียงบางสวนเทานั้น
ที่อยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม คือการวินิจฉัยขอโตแยงเรื่องสิทธิในที่ดินระหวางเอกชนดวยกัน
แตถา เปนขอพิพาทเรือ่ งสิทธิในทีด่ นิ ระหวางเอกชนกับรัฐ หรือขอพิพาทเกีย่ วกับสิทธิในทีด่ นิ ระหวางเอกชน
ดวยกัน แตมีการกระทําทางปกครองซึ่งอาจแยกออกตางหากไดและเปนประเด็นหลักในคดีแลว
ยอมอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
ประการแรก หากเริม่ พิเคราะหจากบทกฎหมายลายลักษณอกั ษรแลว เห็นวาไมมบี ทกฎหมายใด
กําหนดหรือบงชีใ้ หเห็นวา คดีพพิ าทเกีย่ วกับสิทธิในทีด่ นิ ไมอยูใ นเขตอํานาจศาลปกครองหรืออยูใ นเขต
อํานาจของศาลยุติธรรม บทบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดินที่กําหนดใหมีการฟองรองตอ “ศาล” ก็มิได
ผูกมัดวาในปจจุบันยังคงหมายถึง “ศาลยุติธรรม” เทานั้น กฎหมายไทยหลายกรณีที่กําหนดให
มีการฟองหรือรองขอตอ “ศาล” ในปจจุบนั เปนทีเ่ ขาใจไดวา หมายถึง “ศาลปกครอง” เชน กฎหมายวาดวย
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บทความทางวิชาการ

การควบคุ ม อาคาร กฎหมายว า ด ว ยการสาธารณสุ ข เป น ต น ในทางตรงกั น ข า ม รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทยไดวางกรอบเกีย่ วกับเขตอํานาจของศาลปกครองเอาไว เปนบททีส่ ามารถรับรองไดวา
ข อ พิ พ าทเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การโต แ ย ง สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ระหว า งเอกชนกั บ รั ฐ หรื อ ประเด็ น หลั ก แห ง คดี
เปนการกระทําทางปกครอง อยูใ นเขตอํานาจศาลปกครอง เปนไปตามกรอบทีร่ ฐั ธรรมนูญวางไวทกุ ประการ
เปนขอพิพาทระหวางฝายปกครอง หรือรัฐกับเอกชน และการที่รัฐตองกําหนดสถานะของที่ดินที่รัฐ
เห็นวาเปนของรัฐก็ดี หรือการที่เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจตามกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินก็ดี
ยอมเปนเรือ่ ง “การตองปฏิบตั ติ ามกฎหมาย” หรือ “ตองรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมาย”
ในความหมายของมาตราดังกลาว ประการสุดทาย แมในกรณีที่ที่ดินนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน
และมีขอ พิพาทระหวางเอกชนดวยกันก็ตาม หากมีการกระทําของฝายปกครองอยูด ว ย ก็มไิ ดหมายความวา
การกระทําของฝายปกครองนั้นจะใชขอเท็จจริงเรื่องสิทธิในที่ดินเปนเหตุในการใชอํานาจเสมอไป
แตอาจเปนเหตุอนื่ เชน การไมปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับทีเ่ กีย่ วของและหากมีการนําคดี
มาฟองศาล โดยที่ผูฟองคดีมุงที่จะโตแยงหักลางการกระทําของฝายปกครองเทานั้น ก็ไมมีเหตุผลใด
ที่จะปฏิเสธวา คดีไมอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
เมื่อเหตุแหงการฟองคดีเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดออก น.ส.ล. เลขที่ ปข๐๔๔๔
ในที่ดินพิพาทซึ่งเปนที่ดินที่ผูฟองคดีอางวามีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย และเจาหนาที่
ของผูถ กู ฟองคดีที่ ๑ ปฏิเสธไมดาํ เนินการออก น.ส.๓ ในทีพ่ พิ าทใหแกผฟู อ งคดีตามสิทธิ ผูฟ อ งคดีจงึ ฟอง
ขอใหศาลเพิกถอน น.ส.ล. และสั่งใหผูถูกฟองคดีออก น.ส.๓ ใหแกผูฟองคดี ซึ่งถึงแมวาประเด็นที่ตอง
พิจารณาในเนื้อหาของคดีจะเปนขอพิพาทเกี่ยวกับการโตแยงสิทธิในที่ดิน แตเปนการพิพาทวาที่ดิน
เปนทีด่ นิ ของเอกชนฝายหนึง่ เปนทีด่ นิ ของรัฐประเภทสาธารณสมบัตขิ องแผนดินอีกฝายหนึง่ คดีพพิ าท
เกี่ยวกับการที่ผูถูกฟองคดีออก น.ส.ล. ก็ดีหรือปฏิเสธไมออก น.ส.๓ ใหแกผูฟองคดีก็ดี จึงถือเปนคดี
พิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ ศ าลปกครองรั บ ไว พิ จ ารณาได เมื่ อ พิ จ ารณาข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป น เนื้ อ หาแห ง คดี
และขอกฎหมายทีเ่ กีย่ วของแลว เห็นวาระบบทรัพยสนิ ของแผนดินทีเ่ ปนทีด่ นิ ของรัฐ ไมวา จะมีการกระทํา
ทางปกครองอยูดวยหรือไมก็ตาม จะเปนเรื่องที่เปนเนื้อหาแท ๆ ของกฎหมายมหาชนเรื่องหนึ่ง ดังนั้น
จึงไมมเี หตุผลทางกฎหมายอืน่ ใดเลยทีจ่ ะทําใหคดีพพิ าทเกีย่ วกับทรัพยสนิ ของแผนดินไมอยูใ นเขตอํานาจ
ของศาลปกครอง
ทัง้ นี้ ปญหาทางกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ สาเหตุสาํ คัญอีกประการหนึง่ นาจะมาจากการไมไดวางหลัก
กฎหมายไวอยางชัดแจง กลาวคือ ใหขอ พิพาทจากการใชอาํ นาจเกีย่ วกับทรัพยสนิ ของแผนดินอยูใ นเขต
อํานาจศาลปกครอง ทําใหการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไปใหความสําคัญกับสิทธิในที่ดิน
ของเอกชนเปนหลัก ซึ่งหลักกฎหมายที่ใชวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับระบบ
ทรัพยสนิ ของแผนดินในระบบกฎหมายไทยมีหลักเกณฑอยางนอยสองหลัก ไดแก หลักเกณฑเรือ่ งอํานาจ
ศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และหลักเกณฑตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลปกครองใชพิจารณาวาเปนคดีที่อยู
ในเขตอํานาจศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม จึงไมใชปญหาการไมมีหลักเกณฑ
หรือหลักเกณฑทางกฎหมายไมชดั เจน แตปญ
 หาอยูท ไี่ มไดใชหลักเกณฑจากรัฐธรรมนูญซึง่ เปนกฎหมาย
สูงสุดและจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีความ
ชัดเจนตามเจตนารมณของกฎหมาย มีทฤษฎีและปรัชญากฎหมายรองรับมาพิจารณาประกอบกัน
นั่นคือการใชอํานาจทางปกครองเกี่ยวกับระบบที่ดินของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน หากมี
ขอพิพาทก็ยอมเปนคดีที่มีเนื้อหาคดีตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และฉบับตอ ๆ มา บัญญัตริ องรับอํานาจศาลปกครองไว คือเปนคดีพพิ าทระหวางหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน อันเนื่องมาจากการใชอํานาจ
ทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ เกีย่ วกับการใชอาํ นาจคุม ครองรักษา หรือสงวน
หวงหามทรัพยสินของแผนดินที่อาจไปกระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติ
ขอพิพาทเหลานี้ รัฐธรรมนูญบัญญัติไวใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง อีกทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ก็บัญญัติเขตอํานาจศาลปกครองไว
สอดคลองกันอันเปนการรับรองอํานาจศาลปกครองไวในคดีลักษณะดังกลาวเชนกัน
ผูเขียนบทความเห็นวา โดยนัยทางกฎหมายเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลปกครองตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติอํานาจศาลปกครองไววา คดีพิพาทระหวางฝายปกครองกับเอกชน หรือการที่
เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจตามกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน เจาหนาที่มิไดใชหลักกฎหมายเรื่องสิทธิในที่ดิน
อางเพื่อรักษาที่ดินของรัฐ แตเปนเรื่องตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมาย ซึ่งเปนการใชอํานาจมหาชน คดีพิพาทที่มีเนื้อหาคดีลักษณะนี้จึงอยูในเขตอํานาจ
ศาลปกครอง แตเมือ่ มีการโตแยงเขตอํานาจศาล คณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล
จะวินิจฉัยเปนแนวเดียวกับกรณีขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันวา เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
ทั้งที่การคุมครองดูแลหรือสงวนรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมายเฉพาะ ไมไดอยูในนัยเดียวกับสิทธิ
ในทีด่ นิ ของเอกชน ระบบทรัพยสนิ ของแผนดินมีกฎหมายเฉพาะ บัญญัตหิ ลักเกณฑการไดมา การบริหาร
จัดการ การจําหนายจายโอน ถาคดีมีการโตแยงเขตอํานาจศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาลใหเปนคดีพิพาทเกีย่ วกับสิทธิในทีด่ นิ อยูใ นอํานาจศาลยุตธิ รรมยอมไมสมเหตุสมผล
ไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย เพราะขอพิพาทเกิดจากการใชอาํ นาจมหาชนยอมแตกตางจาก
คดีทวั่ ไป จึงตองพิจารณาตอไปวาขอพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครองเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ถาหาก
พนักงานเจาหนาทีต่ ามประมวลกฎหมายทีด่ นิ หรือตามกฎหมายเฉพาะใชอาํ นาจทางปกครองโดยอาศัย
เหตุผลเรื่องการจัดการที่ดินของรัฐที่เปนทรัพยสินของแผนดิน เชน เอกชนยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน
โดยครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมาอยางตอเนือ่ ง โดยมีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓)
ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติไวครบถวนแลว แตเจาพนักงานที่ดินไมออกโฉนดที่ดินให
ตามคําขอโดยใหเหตุผลวาผูวาราชการจังหวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในที่ดิน
ที่นํามาขอออกโฉนดที่ดิน อีกทั้งออกคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓) คดีจึงมี
ขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินวาเปนของรัฐหรือเอกชนผูฟองคดี ซึ่งหากมีการโตแยงเขตอํานาจศาล

๗๐

57-74-MAC6.indd 70

จุลนิติ

ม.ค. - ก.พ. ๖๑

2/28/18 5:34 PM

บทความทางวิชาการ

แนวคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาลไดชขี้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล
เปนแนวทางมาโดยตอเนือ่ งวา หากมีประเด็นเกีย่ วกับสิทธิในทีด่ นิ แลว ก็จะอยูใ นอํานาจของศาลยุติธรรม
ทั้งหมด ทั้งที่ที่ดินของรัฐหรือสิทธิในที่ดินของเอกชน มิไดอยูในนัยเดียวกันดังกลาวมาแลว
ผูเขียนบทความมีความเห็นทางวิชาการวา ขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินวาเปนของรัฐหรือ
ของเอกชนผูฟ อ งคดี คําวาสิทธิในทีด่ นิ ทีร่ ฐั อางสิทธิมใิ ชสทิ ธิในทรัพยสนิ ในทางแพงในระบบกฎหมายเอกชน
แตอยางใด หากแตเปนสิทธิในทรัพยสินของรัฐ เปนสิทธิตามกฎหมายมหาชนในการจัดการทรัพยสิน
ของแผนดินซึ่งเปนการใชอํานาจมหาชน คดีพิพาทเชนนี้จึงอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง ซึ่งเปนไป
ในแนวทางเดียวกันกับระบบทรัพยสินของแผนดินของฝรั่งเศสที่ระบบกฎหมายไทยนํามาปรับใช
แตเมื่อมีขอพิพาทขึ้นสูศาลและมีการโตแยงเขตอํานาจศาล หากไมมีหลักเกณฑทางกฎหมายบัญญัติ
แนวการวินิจฉัยไวชัดเจนแลว คําชี้ขาดเขตอํานาจศาลก็ใหวินิจฉัยเรื่องสิทธิในที่ดินในศาลยุติธรรมกอน
เชนเดิม ซึง่ จะกระทบตอการใชอาํ นาจทางปกครองจัดการทรัพยสนิ ของรัฐเปนอยางมาก เชน คําวินจิ ฉัย
ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๗/๒๕๕๒ ผูฟองคดียื่นฟองกรมที่ดินกับกระทรวงมหาดไทย
ตอศาลปกครองกลางวาไดครอบครองทีด่ นิ โดยมีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ ก.) ตอมากรมทีด่ นิ
มีหนังสือแจงวาออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ ก.) คลาดเคลื่อนเพราะที่ดินบางสวน
ทับที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติแมอาว จังหวัดลําพูน และกรมที่ดินแกรูปแผนที่และเนื้อที่จาก ๓๓ ไร
๓ งาน ๓๓ ตารางวา ใหเหลือ ๒๗ ไร ๓ งาน ๘๐ ตารางวา ผูฟองคดีอุทธรณแตมีการยกอุทธรณ
จึงฟองคดีตอศาลปกครอง ศาลปกครองเห็นวา การแกไขรูปแผนที่ดังกลาวและเพิกถอนหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส.๓ ก.) บางสวน การทีศ่ าลจะพิพากษาคดีนไี้ ด ศาลเพียงเขาไปตรวจสอบวาเจาหนาที่
ไดออกหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓) รุกลํา้ ปาสงวนแหงชาติหรือไมเทานัน้ ไมตอ งพิสจู นสทิ ธิ
วาที่ดินเปนของรัฐหรือของผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยูใ นเขตอํานาจศาลปกครอง แตศาลจังหวัดลําพูน
เห็นวา การที่ศาลจะพิพากษาหรือสั่งได ตองพิจารณาวาที่ดินเปนของผูถูกฟองคดีหรือไมเสียกอน
จึงเปนคดีพพิ าทเกีย่ วกับสิทธิในทีด่ นิ ทีอ่ ยูใ นเขตอํานาจศาลจังหวัดลําพูน ซึง่ คณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลวินิจฉัยวา เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม
คือ ศาลจังหวัดลําพูน
ปญหาทางกฎหมายทีค่ ดีพพิ าทจากการใชอาํ นาจทางปกครองจัดการทีด่ นิ ของรัฐทีต่ อ งไปอยูใ น
เขตอํานาจศาลยุติธรรม ทําใหศาลปกครองไมสามารถตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการใช
อํานาจตามกฎหมายมหาชนจัดการทรัพยสนิ ของรัฐไดนนั้ สาเหตุสาํ คัญยังมาจากกฎหมายไมไดวางหลัก
เรื่องทรัพยสินของแผนดินไว การวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลจึงไมใหความสําคัญกับกฎหมายเฉพาะ
เรื่องทรัพยสินของแผนดิน เครื่องมือสําคัญอีกอยางหนึ่งที่จะชี้ขาดเขตอํานาจศาลได จึงไดแกกฎหมาย
เฉพาะที่เกี่ยวกับระบบทรัพยสินของแผนดินนั่นเอง หากนําบทบัญญัติกฎหมายแตละเรื่องที่เกี่ยวของ
กับขอพิพาทโดยตรง รวมทั้งกฎหมายหรือทฤษฎีกฎหมายตางประเทศมาวิเคราะห ตั้งแตเจตนารมณ
ของกฎหมาย วัตถุประสงคและกฎหมายทีใ่ หอาํ นาจฝายปกครอง ก็พบวากฎหมายเหลานีจ้ ะชีใ้ หเห็นวา
ระบบทรัพยสนิ ของแผนดิน ถือเปนเนือ้ หาสําคัญของกฎหมายมหาชน ไมวา การไดมา การบริหารจัดการ
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

การจําหนายจายโอน จะมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ทั้งประมวลกฎหมายที่ดิน
พระราชบัญญัตปิ า ไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ฯลฯ บัญญัติใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่หรือฝายปกครองใชอํานาจ
มหาชนทั้งสิ้น กฎหมายเหลานี้เปนกฎหมายมหาชนทั้งหมด ขอพิพาทก็จะเปนขอพิพาทตามกฎหมาย
มหาชน มิใชขอ พิพาทเดียวกับเรือ่ งสิทธิในทีด่ นิ ในระบบกฎหมายเอกชนแตอยางใด นอกจากนี้ กฎหมาย
เอกชนบางฉบับ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกไ็ ดบญ
ั ญัตเิ รือ่ งทีด่ นิ ของรัฐอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผ น ดิ น เอาไว ด  ว ยว า สาธารณสมบั ติ ข องแผ น ดิ น นั้ น รวมทรั พ ย สิ น ทุ ก ชนิ ด ของแผ น ดิ น
ซึง่ ใชเพือ่ สาธารณประโยชนหรือสงวนไวเพือ่ ประโยชนรว มกัน ซึง่ โดยเนือ้ หาของการจัดการสาธารณสมบัติ
ของแผ น ดิ น จะมี อํ า นาจมหาชนเข า ไปเกี่ ย วข อ งจั ด การให เ ป น ไปเพื่ อ ประโยชน ส าธารณะเสมอ
ไมวา ทีด่ นิ ของรัฐอันเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดินทีใ่ ชเพือ่ ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะหรือทีร่ าชพัสดุ
ทีใ่ ชเพือ่ สาธารณประโยชนหรือสงวนไวเพือ่ ประโยชนรว มกัน ระบบทีด่ นิ ของรัฐเหลานี้ กฎหมายบัญญัติ
ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้น ๆ มีอํานาจจัดการ ทั้งกฎหมายยังบัญญัติใหที่ดินของรัฐ
อยูภ ายใตการดูแลรักษาตามกฎหมายอืน่ ดวย เชน พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ หรือกฎหมายวาดวยองคกรปกครองทองถิน่ บัญญัตใิ หองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีหนาทีด่ แู ล
รักษาที่ดินของรัฐในเขตปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งหากมีขอพิพาทกับเอกชนเปนคดีขึ้นสูศาลอาจมี
ปญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับเขตอํานาจศาล เชน เอกชนยืน่ ขอออกเอกสารสิทธิในทีด่ นิ แตเจาพนักงาน
ที่ดินปฏิเสธการออกเอกสารสิทธิใหเพราะที่ดินนั้นไมอาจออกเอกสารสิทธิในที่ดินใหได เนื่องจากเปน
ที่ดินของรัฐ คดีพิพาทเหลานี้เมื่อเปนคดีขึ้นสูศาล โดยหลักกฎหมายและเนื้อหาแหงการใชอํานาจแลว
ยอมเปนคดีที่อยูในเนื้อหาของกฎหมายมหาชนที่หากมีขอพิพาทก็จะอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
คดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครองเกี่ยวกับระบบที่ดินของรัฐที่เกี่ยวเนื่องหรือกระทบตอ
สิทธิในที่ดินเอกชน ยังรวมถึงคดีที่ฝายปกครองใชอํานาจจัดการเรื่องที่หลวงหรือที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินที่กันไวสําหรับประชาชนใชรวมกัน ซึ่งเอกชนเขาไปครอบครองและทําประโยชนในที่ดิน
โดยไมมีสิทธิแลวยื่นคําขอออกเอกสารสิทธิในที่ดิน แตพนักงานเจาหนาที่เห็นวาเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินประเภทพลเมืองใชรว มกัน หรือขอพิพาทระหวางฝายปกครองกรณีทสี่ าธารณประโยชนอนื่
กั บ เอกชน เช น เขตทางหลวงหรื อ การเพิ ก ถอนเอกสารสิ ท ธิ ที่ อ อกโดยอาศั ย ช อ งว า งกฎหมาย
แตเมือ่ ตรวจสอบพบวา ทีด่ นิ ไมสามารถออกเอกสารสิทธิได เพราะเปนทีด่ นิ ของรัฐตองหามมิใหออกเอกสาร
สิทธิในทีด่ นิ ก็ตอ งออกคําสัง่ เพิกถอนเอกสารสิทธินนั้ ซึง่ เปนเรือ่ งของการใชอาํ นาจ ดังนัน้ หากมีขอ พิพาท
จากการใชอํานาจของฝายปกครองเรื่องนี้ก็ยอมอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง แตเมื่อแนวคําวินิจฉัย
ชีข้ าดเขตอํานาจศาลยังมิไดสอดคลองไปตามเจตนารมณของบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของแผนดินแลว จึงตองบัญญัติใหใชหลักเกณฑตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยางเครงครัด โดยการสรางหลักเกณฑเฉพาะขึน้
ในกฎหมายวาดวยการชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล นําหลักเกณฑทางกฎหมายขางตนไปใช
อยางเครงครัด เพือ่ ใหขอ พิพาทจากการใชอาํ นาจทางปกครองจัดการทรัพยสนิ ของรัฐทีเ่ กิดขึน้ จากการ
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บทความทางวิชาการ

ใชกฎหมายมหาชนเปนขอพิพาททางกฎหมายมหาชนอยูใ นเขตอํานาจศาลปกครองทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ในระบบกฎหมายปกครองโดยมีวิธีพิจารณาคดีระบบไตสวน เพื่อเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการใชอาํ นาจของฝายปกครอง ซึง่ จะสามารถรักษาหลักการสําคัญ
ของนิติรัฐเอาไวตอไปได
ทัง้ นี้ การแกปญ
 หาหลักเกณฑทางกฎหมายในการวินจิ ฉัยเขตอํานาจศาลขางตน จะตองผลักดัน
ใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยบัญญัติใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลใชหลักเกณฑตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทีใ่ ชบงั คับอยูใ นขณะนัน้ อันมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับอํานาจศาลปกครอง
และบทบัญญัตเิ รือ่ งอํานาจศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดี
ปกครองอยางเครงครัด ทั้งหลักเกณฑดานองคกร ซึ่งก็คือศาลปกครองและศาลอื่น ศาลใดมีเขตอํานาจ
ในคดีลกั ษณะใดบาง โดยอาศัยเนือ้ หากฎหมายทีเ่ ปนบทบัญญัตเิ ขตอํานาจศาล และกําหนดหลักเกณฑ
ดานเนื้อหาที่เปนการกําหนดลักษณะของขอพิพาทใหชัดเจน กลาวคือ คดีที่อยูในอํานาจศาลยุติธรรม
ไดแก ขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน โดยไมมีการกระทําทางปกครอง
รวมอยูดวย ขอพิพาทจากการออกเอกสารสิทธิในที่ดินซึ่งเอกชนรายอื่นโตแยงสิทธิในที่ดิน อันจะตอง
พิสจู นสทิ ธิในทีด่ นิ ซึง่ เจาพนักงานทีด่ นิ สอบสวนเปรียบเทียบแลวตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ มาตรา ๖๐
อยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม
สําหรับคดีที่อยูในอํานาจศาลปกครอง ไดแก
๑. ข อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ การออกเอกสารสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ที่ มี เ อกชนรายอื่ น โต แ ย ง สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น
แตมกี ารกระทําทางปกครอง คือเจาพนักงานทีด่ นิ ใชเหตุผลอยางอืน่ เปนเหตุผลทางกฎหมายทีม่ ใิ ชเหตุผล
ทีเ่ ปนขอเท็จจริงเรือ่ งสิทธิในทีด่ นิ เชน เจาพนักงานทีด่ นิ ไมสามารถออกเอกสารสิทธิไดเพราะเปนทีห่ ลวง
หรือผูย นื่ คําขอไมไดปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีก่ าํ หนดใหตอ งปฏิบตั คิ รบถวน ฯลฯ อยูใ นเขตอํานาจศาลปกครอง
๒. ขอพิพาทเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐ ออกคําสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดิน หรือใชอํานาจ
ตามกฎหมายกรณีออกเอกสารสิทธิไมชอบดวยกฎหมาย เชน ไมไดครอบครองทําประโยชนมากอน
วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใชบังคับ หรือไมไดแจงครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ตามมาตรา ๕
แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนคดีโตแยงการใชอํานาจทางปกครอง
อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
๓. ขอพิพาทเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐ ใชอํานาจตามกฎหมายที่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
เปนกรณีละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจากการใชอํานาจตามกฎหมาย
มาฟองเรียกคาเสียหาย อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง
๔. คดีพพิ าทเกีย่ วกับเจาหนาทีข่ องรัฐใชอาํ นาจตามกฎหมายจัดการทรัพยสนิ ของรัฐ ทีด่ นิ ของรัฐ
ทั้งตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือตามบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
บทสรุปและขอเสนอแนะ
ผูเขียนบทความเห็นวา ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการใชอํานาจหรือการดําเนินการทางปกครอง
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
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ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ในเรื่ อ งหลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาประเด็ น หลั ก แห ง คดี ห รื อ วั ต ถุ แ ห ง คดี
ทีม่ กี ารนํามาฟองรอง เพือ่ วินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาลวาประเด็นแหงคดีหรือวัตถุแหงคดีใด
เปนการใชอาํ นาจทางปกครอง ใหอยูใ นเขตอํานาจศาลปกครอง และประเด็นแหงคดีหรือวัตถุแหงคดีใด
เปนเรือ่ งสิทธิในทีด่ นิ ใหอยูใ นเขตอํานาจศาลยุตธิ รรม ขอเสนอแนะของผูเ ขียนบทความ แมวา จะเปนเรือ่ งยาก
เพราะกระบวนการจัดทํากฎหมายเปนกระบวนการนิติบัญญัติ แตเมื่อมีปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
เขตอํานาจศาลเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการบังคับใชกฎหมายอื่น ก็จะตองผลักดันโดยองคกร
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมซึ่ ง เป น ผู  บั ง คั บ ใช ก ฎหมายเพื่ อ ให มี ห ลั ก เกณฑ ท างกฎหมายที่ ชั ด เจน
ในการวินิจฉัยเขตอํานาจศาล เพื่อใหคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครองจัดการทรัพยสินของรัฐ
ที่มีขอพิพาทกับสิทธิในที่ดินของเอกชน อันเปนขอพิพาทจากการใชอํานาจมหาชนและมิใชเรื่องสิทธิ
ในทรัพยสนิ ในระบบกฎหมายเอกชน ไดรบั การพิจารณาพิพากษาในศาลปกครอง เพือ่ ตรวจสอบการใช
อํานาจของฝายปกครองทีใ่ ชอาํ นาจจัดการทรัพยสนิ ของรัฐนัน้ ไปกระทบตอสิทธิในทรัพยสนิ ของเอกชน
ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของเอกชนซึ่งเปนการรักษาหลักการสําคัญของหลักนิติรัฐ
(Legal State) ใหดํารงอยูวัฒนาถาวรสืบไป
๑. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
๑.๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๓ ประมวลกฎหมายที่ดิน
๑.๔ พระราชบัญญัติวา ดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๖ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒. ชื่อหนังสือ
๒.๑ โภคิน พลกุล, ปญหาชัน้ สูงทางกฎหมายมหาชน ๒: คดีปกครองในฝรัง่ เศส (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๘), หนา ๑๑.
๒.๒ นันทวัฒน บรมานันท, องคกรชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (กรุงเทพฯ: สุขุม
และบุตร, ๒๕๔๒), หนา ๔.
๒.๓ ตรีทศ นิโครธางกูร, ทรัพยสินของแผนดินของฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๒ - ๑๒๘.

๗๔
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