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ขอความเบื้องตน
ในปจจุบันมีการฟองรองดําเนินคดีที่เปนขอพิพาทระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐเปนจํานวนมากทั้งในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ไมวาจะเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ คดีพิพาทเกี่ยวกับ
ความรับผิดอยางอืน่ คดีพพิ าทเกีย่ วกับการจดทะเบียนสิทธิในทีด่ นิ หรือคดีพพิ าทเกีย่ วกับการเพิกถอน
การจดทะเบียน ซึง่ คดีพพิ าทดังทีก่ ลาวมานีม้ ักจะมีการยื่นคํารองขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจศาล
ในระหวางการพิจารณาคดีอยูเสมอ เนื่องจากยังมีปญหาในการพิจารณาความคาบเกี่ยวกันระหวาง
เขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาของศาลยุตธิ รรมกับศาลปกครอง ดังนัน้ ในบทความนีจ้ ะไดอธิบาย
เกี่ยวกับการยื่นคํารองขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ตามมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒๒ และขอบังคับ
สําเร็จการศึกษา นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปจจุบนั ดํารงตําแหนง นิตกิ รชํานาญการพิเศษ กลุม งานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา.
๒
พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ บัญญัติวา “ในกรณีที่
มีการฟองคดีตอศาลใด ถาคูความฝายที่ถูกฟองคดีเห็นวาคดีดังกลาวอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่ง ใหยื่นคํารองตอศาลที่รับฟอง
กอนวันสืบพยานสําหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือกอนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกสําหรับศาลปกครองหรือศาลอื่น ในการนี้
ใหศาลที่รับฟองรอการพิจารณาไวชั่วคราว และใหจัดทําความเห็นสงไปยังศาลที่คูความรองวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจโดยเร็ว ในกรณี
เชนวานี้ใหศาลที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ถาศาลที่สงความเห็นมีความเห็นวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจของศาลตน และศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพองกับศาล
ดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลที่สงความเห็นเพื่อมีคําสั่งใหดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเดิมนั้นตอไป
(๒) ถาศาลทีส่ ง ความเห็นมีความเห็นวาคดีนนั้ อยูใ นเขตอํานาจของอีกศาลหนึง่ ทีค่ คู วามอาง และศาลทีร่ บั ความเห็นมีความเห็น
พองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลที่สงความเห็นเพื่อมีคําสั่งใหโอนคดีไปยังศาลนั้น หรือสั่งจําหนายคดีเพื่อใหคูความ
ไปฟองศาลที่มีเขตอํานาจ ทั้งนี้ ตามที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรม
(๓) ถาศาลที่สงความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องเขตอํานาจศาลในคดีนั้น ใหศาลที่สง
ความเห็นสงเรื่องไปใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง แตถามีเหตุจําเปน
ใหคณะกรรมการลงมติใหขยายเวลาออกไปไดไมเกินสามสิบวัน โดยใหบันทึกเหตุแหงความจําเปนนั้นไวดวย
คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเขตอํานาจศาลตามวรรคหนึ่ง (๓)
ใหเปนที่สุด และมิใหศาลที่อยูในลําดับสูงขึ้นไปของศาลตามวรรคหนึ่งยกเรื่องเขตอํานาจศาลขึ้นพิจารณาอีก
ความในมาตรานี้ใหใชบังคับกับกรณีท่ศี าลเห็นเอง กอนมีคําพิพากษาดวยโดยอนุโลม”.
๑

๓๓

การยืน่ คํารองขอใหวนิ จิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล

คณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาลวาดวยวิธกี ารเสนอเรือ่ ง การพิจารณาและวินจิ ฉัย
พ.ศ. ๒๕๔๔ คดีพิพาทบางประเภทที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลชี้ขาด
ใหอยูในอํานาจของศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม เพื่อประโยชนในการศึกษาและเปนแนวทางในการ
ดําเนินการตอสูคดีในชั้นศาล ตลอดจนสภาพปญหาในการดําเนินการยื่นคํารองตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เพือ่ นําไปสูก ารแกไขปรับปรุงกฎหมาย
ดังกลาวใหมีความเหมาะสมตอไป
๑. หลักเกณฑในการยื่นคํารองขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
ระบบศาลในประเทศไทยเปนระบบศาลคู๓ ซึ่งกําหนดใหศาลยุติธรรมพิจารณาวินิจฉัยคดีแพง
และคดีอาญา และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง จึงมีความจําเปนตองมีองคกรเพื่อทํา
หนาที่วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลทั้ง ๒ ศาลดังกลาว ซึ่งในตางประเทศอาจกําหนดใหศาล
รัฐธรรมนูญ หรือศาลชี้ขาดคดีขัดกันของประเทศฝรั่งเศส (Le Tribunal des conflits) หรือในรูปแบบ
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด๔
สําหรับในประเทศไทยไดเลือกใชระบบคณะกรรมการเพือ่ ทําหนาทีใ่ นการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาล ซึ่งพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ กําหนดใหคณะกรรมการประกอบดวย ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด หัวหนาสํานักตุลาการทหาร และผูท รงคุณวุฒอิ นื่ อีก ๔ คนเปนกรรมการ โดยกําหนดให
การขัดกันในเรื่องเขตอํานาจศาลมีขอยุติที่ศาลชั้นตน ดังนั้น ในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง จึงกําหนดใหยื่น
คํารองโตแยงเขตอํานาจศาลไดกอนมีการสืบพยานในกรณีของศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือกอน
วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในกรณีของศาลปกครอง และไดกําหนดหามมิใหศาลสูงไมวาจะเปนศาล
อุทธรณ ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด หยิบยกเรื่องเขตอํานาจศาลขึ้นพิจารณาอีก๕
คณะกรรมการวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดวินิจฉัยเกี่ยวกับการยื่น
คํารองขอใหศาลวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาลตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตวิ า ดวยการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ไววา การขัดแยงกันเรื่องเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ระหวางศาลจะตองเปนศาลตางประเภทกัน ไมใชระหวางศาลยุตธิ รรมดวยกันเอง เชน ศาลแพงกรุงเทพใต

ประเทศที่ ใ ช ร ะบบศาลคู  เ ป น ระบบที่ ใ ห ศ าลยุ ติ ธ รรมมี อํ า นาจพิ จ ารณาชี้ ข าดเฉพาะคดี แ พ ง และคดี อ าญาเท า นั้ น
สวนคดีปกครองแยกใหศาลปกครองเปนศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาว ขอพิจารณาของการเปนระบบศาลคู
คือการแยกระบบของผูพ พิ ากษาและการแยกองคกรศาลปกครองออกจากศาลยุตธิ รรม ประเทศทีใ่ ชระบบศาลคูส ว นใหญเปนประเทศ
ที่ใชระบบประมวลกฎหมายหรือประเทศในภาคพื้นยุโรป เชน ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน เบลเยี่ยม เปนตน โปรดดู บรรเจิด สิงคะเนติ,
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง, พิมพครั้งที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑, สํานักพิมพวิญูชน, หนา ๒๓๗.
๔
โภคิน พลกุล, การวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล, อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๗๒ ป ศาสตราจารย ดร. อมร จันทรสมบูรณ, พ.ศ. ๒๕๔๕, โรงพิมพเดือนตุลา, หนา ๔๕.
๕
โภคิน พลกุล, เพิ่งอาง, หนา ๖๑.
๓

จุ ล นิิ ติ

๓๔
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กับศาลลมละลายกลาง (คําวินิจฉัยที่ ๓๕/๒๕๔๖) การขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาลตองทําเปนคํารองตางหากจากคําใหการ (คําวินิจฉัยที่ (คําสั่ง) ๒๐/๒๕๖๐, ๔๒/๒๕๕๔) และตอง
ยืน่ กอนสืบพยานในกรณีของศาลยุตธิ รรม หรือกอนวันนัง่ พิจารณาคดีครัง้ แรกในกรณีของศาลปกครอง
(คําวินิจฉัยที่ (คําสั่ง) ๗/๒๕๔๖) คูความจะยื่นคํารองใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลพิจารณาโดยตรงไมได ตองยื่นผานศาล (คําวินิจฉัยที่ (คําสั่ง) ๓๗/๒๕๕๙) หรือกรณี
ศาลปกครองมีความเห็นวาคดีนี้อยูในอํานาจศาลทหารกรุงเทพ แตศาลทหารกรุงเทพมีความเห็นวา
คดีนี้อยูในอํานาจศาลยุติธรรม กรณีถือไมไดวามีการขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาล
ใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบความตามขอบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาลวาดวยวิธีการเสนอเรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๒๙ (๓) เปนตน
๒. แนวคําวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล คดีทอี่ ยูใ นอํานาจของศาลปกครองหรือศาลยุตธิ รรม ๖
นั บ ตั้ ง แต มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดอํ า นาจหน า ที่ ร ะหว า งศาล
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใชบังคับ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดพิจารณาชี้ขาดคดี
ประเภทตาง ๆ ไวเปนจํานวนมาก ในที่นี้จะขอยกตัวอยางกลุมคําวินิจฉัยซึ่งเปนขอพิพาทที่เกิดขึ้น
ในศาลบอยครัง้ และมีปญ
 หาเกีย่ วกับการพิจารณาเขตอํานาจศาลมากทีส่ ดุ ไดแก คดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญา
ทางปกครอง คดีพพิ าทเกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ คดีพพิ าทเกีย่ วกับความรับผิดอยางอืน่
คดีพพิ าทเกีย่ วกับทีด่ นิ และคดีพพิ าทเกีย่ วกับการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียน ดังตอไปนี้
๒.๑ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
การฟองคดีแพงในศาลยุติธรรมโดยมีคูความฝายใดฝายหนึ่งเปนฝายปกครอง หาก
มีประเด็นพิพาทเรื่องการผิดสัญญา เรียกคาเสียหาย ฝายจําเลยควรตองพิจารณาดวยวาสัญญา
ดังกลาวมีลกั ษณะเปนสัญญาทางปกครอง หรือไม ซึง่ พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ไดนิยามความหมายของสัญญาทางปกครองไววา “สัญญาทาง
ปกครอง” หมายความรวมถึง “สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง
หรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการ
สาธารณะ หรือจัดใหมสี งิ่ สาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ” นอกจากนีไ้ ดมมี ติ
ของทีป่ ระชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด ครัง้ ที่ ๖/๒๕๔๔ เมือ่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ไดวางหลัก

สําหรับผูสนใจศึกษาในรายละเอียดโปรดดู (๑) สวนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
สํานักอํานวยการประจําศาลฎีกา, รวมยอคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่นาสนใจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒,
พิมพครัง้ ที่ ๑, พฤษภาคม ๒๕๕๔ (http://oscj.coj.go.th) (๒) สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล,
รวมยอคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่นาสนใจ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๑, บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง
จํากัด (มหาชน), (http://oscj.coj.go.th) (๓) ชัยภัทร ทั่งทอง, คําอธิบายพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวมยอคําวินิจฉัยที่สําคัญ, พิมพครั้งที่ ๑, พ.ศ. ๒๕๖๒, สํานักพิมพหางหุนสวนจํากัด พิมพอักษร
(๔) จิรนิติ หะวานนท, คําอธิบายวิชากฎหมายปกครอง (ภาคทัว่ ไป), พิมพครัง้ ที่ ๘, สิงหาคม ๒๕๕๙, บริษทั กรุงสยาม พับลิชชิง่ จํากัด.
๖

๓๕

การยืน่ คํารองขอใหวนิ จิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล

เกี่ยวกับความหมายของสัญญาทางปกครองไววา “สัญญาใดจะเปนสัญญาทางปกครองตามที่บัญญัติ
ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดนั้น
ประการแรก คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับ
มอบหมายใหกระทําการแทนรัฐ ประการที่สอง สัญญานั้นมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให
จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาฝายหนึ่งเขา
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซึ่งมี
ลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการ
ทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล ดังนั้น หากสัญญาใดเปนสัญญาที่หนวยงานทาง
ปกครองหรือบุคคลซึง่ กระทําการแทนรัฐมุง ผูกพันตนกับคูส ญ
ั ญาอีกฝายหนึง่ ดวยใจสมัครบนพืน้ ฐานแหง
ความเสมอภาค และมิไดมีลักษณะเชนที่กลาวมาแลวขางตน สัญญานั้นยอมเปนสัญญาทางแพง”๗
๑) กรณีที่เปนสัญญาทางปกครอง
คดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญาจางใหดาํ เนินการจัดใหมกี ารเรียนการสอนใชเครือ่ งคอมพิวเตอร
และระบบการสือ่ สารผานเครือขายเชือ่ มโยงในกลุม ผูใ ชบริการ (อินเตอรเน็ต) ใหแกนกั ศึกษา (คําวินจิ ฉัย
ที่ ๖๐/๒๕๔๗) คดีพพิ าทเกีย่ วกับสัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ซึง่ จะถูกเวนคืนเพือ่ ใชจดั ทําถนนตามพระราช
กฤษฎีกาเวนคืนทีด่ นิ ซึง่ เปนสาธารณูปโภคทีป่ ระชาชนเปนผูใ ชและไดรบั ประโยชนโดยตรงอันมีลกั ษณะ
เปนการจัดใหมสี งิ่ สาธารณูปโภค (คําวินจิ ฉัยที่ ๒๒-๒๓/๒๕๔๕) สัญญาลาศึกษาหรือฝกอบรมทีจ่ าํ เลยได
กระทําตอโจทกกาํ หนดวาภายหลังจากทีจ่ าํ เลยสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมแลวจะตองกลับเขาปฏิบตั ิ
ราชการใหแกหนวยงานในสังกัดของโจทกตามระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวในสัญญา (คําวินจิ ฉัยที่ ๖/๒๕๔๗)
สัญญาคํา้ ประกันซึง่ เปนสัญญาอุปกรณของสัญญาทางปกครองซึง่ เปนสัญญาหลัก เมือ่ ขอพิพาทเกีย่ วกับ
สัญญาหลักอยูใ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ขอพิพาทเกีย่ วกับสัญญาคํา้ ประกันซึง่ เปน
สัญญาอุปกรณจงึ อยูใ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเชนเดียวกัน (คําวินจิ ฉัยที่ ๓๕/๒๕๔๗,
๑๑๑/๒๕๖๑)๘ บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จําเลย ซึง่ เปนหนวยงานทีไ่ ดรบั มอบหมายให
ใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครองวาจางโจทกเปนผูรับเหมาบริการจัดใหมี
พนักงานอํานวยความสะดวกในการใหขอ มูลขาวสารแกผโู ดยสารและผูใ ชบริการทีท่ า อากาศยานสุวรรณภูมิ
เปนสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๑) อ.ต.ก. โจทก ไดทําสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และ
จัดจําหนายขาวกับจําเลยที่ ๑ เปนสัญญาที่โจทกใหจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนเอกชนเขารวมในการจัดทํา

สํานักงานศาลปกครอง, แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง (พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๕๒ ในโอกาสครบรอบ ๙ ป
ศาลปกครอง ๙ มีนาคม ๒๕๕๓, พิมพครัง้ แรก มีนาคม ๒๕๕๓, บริษทั ประชาชน จํากัด, หนา ๑๒๓ - ๑๒๔ (www.admincourt.or.th).
๘
แตหากเปนกรณีทโี่ จทกไดรบั โอนสิทธิเรียกรองในหนีค้ า รับจางกอสรางมาจากจําเลยที่ ๑ ประเด็นพิพาทในคดีนี้ จึงมีเพียง
การฟองเรียกเงินตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรองเทานั้น มิใชเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางกอสรางอาคาร คดีนี้จึงเปนการพิพาท
ในสัญญาทางแพง อยูในอํานาจศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๖๑).
๗

จุ ล นิิ ติ

๓๖

บทความทางวิชาการ

บริการสาธารณะ (คําวินจิ ฉัยที่ ๔/๒๕๕๒, ๑๕๖/๒๕๕๖)๙ สัญญาซือ้ ขายมันสําปะหลังเพือ่ สงออกนอก
ราชอาณาจักรโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังเปนกรณีใหผูฟองคดีเขารวมดําเนินการจัดทํา
บริการสาธารณะกับผูถ กู ฟองคดีโดยตรง จึงเปนสัญญาทางปกครอง (คําวินจิ ฉัยที่ ๑๐๓/๒๕๕๗) สัญญา
จางเหมาเจาหนาทีต่ อ นรับใหบริการแนะนําประชาชนทีส่ าํ นักงานเขตทัว่ กรุงเทพมหานครเปนสัญญาที่
จําเลยมอบใหโจทกเขารวมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะกับจําเลย เปนสัญญาทางปกครอง
(คําวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๒) สัญญาจางใหบริการทางการแพทยระหวางโจทกและจําเลยที่ ๓ (สํานักงาน
ประกันสังคม) เปนสัญญาที่มีคูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง มีสาระสําคัญ
ในการที่จําเลยที่ ๓ วาจางโรงพยาบาลโจทกทําการใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เพือ่ ใหการจัดทําบริการสาธารณะดานสาธารณสุขผานระบบ
ประกันสังคมอันเปนภารกิจของจําเลยที่ ๓ ใหบรรลุผล จึงเปนสัญญาทางปกครอง (คําวินจิ ฉัยที่ ๘๑/๒๕๕๗)
สัญญาดําเนินกิจการโครงการบานเอื้ออาทรซึ่งเอกชนผูถูกฟองคดีจะตองจัดหาที่ดินและเงินทุน
ในการกอสรางอาคารพรอมระบบสาธารณูปโภคทัง้ ภายในและภายนอกโครงการโดยทีด่ นิ ตองมีเอกสาร
สิทธิ์และทางออกสูถนนสาธารณะเปนการใหผูถูกฟองคดีเขารวมดําเนินกิจการบริการสาธารณะกับ
ผูฟ อ งคดี จึงเปนสัญญาทางปกครอง (คําวินจิ ฉัยที่ ๖๒/๒๕๕๗) สัญญาวาจางผูถ กู ฟองคดีใหพฒ
ั นาระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกสสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ
ของรัฐเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เปนการใหผถู กู ฟองคดีเขารวมปฏิบตั งิ านอันเปนภารกิจหลักของผูฟ อ งคดีในการดําเนินการจัดทําบริการ
สาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๖๐) กรณีคําฟองในสวนจําเลยที่ ๑
เปนประเด็นที่เกี่ยวพันและมีผลตอประเด็นที่โจทกขอใหจําเลยที่ ๒ ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของการ
จดทะเบียนรถตูโ ดยสารสาธารณะใหแกโจทก จึงควรไดรบั การพิจารณาโดยศาลในระบบเดียวกัน คดีนี้
จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๑๑๑/๒๕๕๙) นอกจากนี้สัญญาจาง
ผูบ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน เปนสัญญาเพือ่ จัดหาบุคคลมาปฏิบตั งิ านเปนผูบ ริหาร
สูงสุดเพื่อใหการดําเนินงานอันเปนบริการสาธารณะบรรลุผล เปนความสัมพันธตามกฎหมายมหาชน
ไมใชกฎหมายเอกชน เปนสัญญาทางปกครอง เชน ตําแหนงกรรมการผูจ ดั การใหญบริษทั ทาอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) (คําวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๔๙) ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพือ่ นบาน (องคการมหาชน) (คําวินจิ ฉัยที่ ๖๐/๒๕๖๑)๑๐ หรือสัญญาทีม่ ขี อ กําหนดในสัญญาที่
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจําหนายขาวไวสอดคลองกันวา สัญญาดังกลาว
มีลักษณะเปนการใหเอกชนเขารวมในการจัดทําบริการสาธารณะและสัญญาดังกลาวยังมีขอกําหนดใหหนวยงานทางปกครองมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดกอนครบกําหนดซึ่งแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐที่มีเพื่อใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง
คือการบริการสาธารณะบรรลุผล จึงเปนสัญญาทางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๔๙, ๓๖/๒๕๕๑ เปนตน).
๑๐
แตหากเปนสัญญาผูบริหารนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดและเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มีวัตถุประสงคในการมุงแสวงหากําไรในเชิงธุรกิจเปนสําคัญ มิไดมีการใชอํานาจรัฐหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทาง
ปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง เชน บริษัท ไทยเดินเรือ จํากัด ไมใชสัญญาทางปกครอง แตอยูในอํานาจศาลยุติธรรม
(คําวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๐).
๙

๓๗

การยืน่ คํารองขอใหวนิ จิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล

ใหเอกสิทธิ์แกโจทกที่กําหนดใหจําเลยตองใชเรือไทยในการขนสงสิ่งของหรือเครื่องตรวจโลหะ
ตามสัญญา ซึง่ หากจําเลยขนสงสิง่ ของโดยไมใชเรือไทย จําเลยจะตองนําหลักฐานการชําระคาธรรมเนียม
พิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยจึงจะมีสิทธิไดรับเงินคาสิ่งของจากโจทกซึ่งไมอาจพบใน
สัญญาทางแพงทั่วไป อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๕)๑๑
๒) กรณีที่เปนสัญญาทางแพง
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โจทก ยื่นฟองจําเลยทั้งสองซึ่งเปนเอกชนวาผิดสัญญารับ
ทุนการศึกษาตอตางประเทศ ความสัมพันธระหวางการบริหารงานภายในองคกรเปนไปตามกฎหมาย
เอกชน นิตสิ มั พันธระหวางโจทกกบั จําเลยเปนกฎหมายเอกชนจึงไมใชสญ
ั ญาทางปกครอง (คําวินจิ ฉัยที่
๑๘๕/๒๕๖๐) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยืน่ ฟองจําเลยซึง่ เปนพนักงานของโจทกเปนนิตสิ มั พันธทางแพง
อยูในอํานาจของศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ ๑๐๖/๒๕๕๗) สัญญาการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มใน
สถานศึกษา (คําวินจิ ฉัยที่ ๒๐/๒๕๔๖) สัญญาเชาทีร่ าชพัสดุ (คําวินจิ ฉัยที่ ๘/๒๕๔๗) สัญญาเชาทีด่ นิ ของ
การรถไฟแหงประเทศไทยเพือ่ จัดหาประโยชนทางธุรกิจของเอกชน (คําวินจิ ฉัยที่ ๑๒๒/๒๕๕๖) สัญญา
ซือ้ ขายทีม่ ไิ ดมอบหมายภารกิจของรัฐใหดาํ เนินการแทนหรือรวมกันดําเนินการ เชน สัญญาซือ้ ขายกลอง
วงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณติดตั้ง (คําวินิจฉัยที่ ๙๖/๒๕๕๘) เปนตน
จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลแลว
จะเห็นไดวามีหลักเกณฑในการแบงแยกวากรณีใดเปนสัญญาทางปกครองหรือเปนสัญญาทางแพง
ดั ง นี้ (๑) เป น สั ญ ญาที่ จ ะมี คู  สั ญ ญาอย า งน อ ยฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง เป น หน ว ยงานทางปกครองหรื อ
เปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ หรือไม (๒) เปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ
หรือจัดใหมสี งิ่ สาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือไม (๓) เปนสัญญาทีม่ ี
วัตถุประสงคใหไดมาซึ่งอุปกรณหรือเครื่องมือที่จะทําใหการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล หรือไม
(๔) เปนสัญญาทีห่ นวยงานทางปกครองหรือบุคคลทีก่ ระทําการแทนรัฐตกลงใหเอกชนเขาดําเนินการหรือ
เขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือไม (๕) เปนสัญญาที่รัฐผูกพันตนเสมอดวยเอกชนใน
การดําเนินการดานพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือไม (๖) เปนสัญญาทีม่ ขี อ กําหนดในสัญญาใหรฐั
มีเอกสิทธิ์เหนือเอกชน หรือไม (๗) เปนสัญญาอุปกรณของสัญญาทางปกครอง หรือไม
๒.๒ คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
คดีพิพาทในทางละเมิดและขอใหศาลมีคําสั่งใหจําเลยหรือผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย
มีทั้งกรณีที่เปนการฟองคดีอันเนื่องมาจากการกระทําหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐ หรือเกิดจากการปฏิบตั หิ นาทีธ่ รรมดาทัว่ ไปหรือทีเ่ รียกวาการกระทําทางกายภาพ
ประเด็นเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ของรัฐหรือขอสัญญาที่ไมพบในสัญญาทางแพงและเปนขอสัญญาที่ใหเอกสิทธิ์ฝายปกครอง
อยางมาก (clause exorbitante) ซึ่งเปนหลักกฎหมายพิเศษบางประการที่ตางไปจากสัญญาตามกฎหมายเอกชน เชน รัฐเลิกสัญญา
เมือ่ ใดก็ได หรือใหปรับสัญญาในกรณีมเี หตุไมอาจคาดหมาย โปรดดู (๑) วรเจตน ภาคีรตั น, กฎหมายปกครอง ภาคทัว่ ไป, พิมพครัง้ ที่ ๑,
พ.ศ. ๒๕๕๔, สํานักพิมพนิติราษฎร, หนา ๓๐๒ - ๓๐๖. และ (๒) ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง,
พิมพครั้งแรก มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐, จิรรัชการพิมพ, หนา ๑๕๓.
๑๑

จุ ล นิิ ติ

๓๘

บทความทางวิชาการ

หรือปฏิบัติการทางปกครอง ซึ่งจะมีผลแตกตางกันในเรื่องของเขตอํานาจศาล กลาวคือ หากเปนการ
กระทําละเมิดทีเ่ กิดจากการใชอาํ นาจตามกฎหมายหรือเกิดจากกฎหรือคําสัง่ ทางปกครอง กรณีนอี้ ยูใ น
เขตอํานาจของศาลปกครอง แตหากเปนการกระทําละเมิดทีเ่ กิดจากการปฏิบตั หิ นาทีธ่ รรมดาทัว่ ไป หรือ
ทีเ่ รียกวาการกระทําทางกายภาพหรือปฏิบตั กิ ารทางปกครอง๑๒ กรณีนอี้ ยูใ นเขตอํานาจของศาลยุตธิ รรม
(คําวินิจฉัยที่ ๔๔/๒๕๕๙)
การกระทําที่เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายโดยตรงของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาทีข่ องรัฐทีห่ ากกอใหเกิดความเสียหายตอผูอ นื่ ยอมอยูใ นอํานาจของศาลปกครอง เชน การสราง
สถานที่ออกกําลังกายและพักผอนเปนหนาที่ตามกฎหมายของเทศบาล (คําวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๔๕)
การขุดลอกคูระบายนํา้ เปนหนาทีต่ ามกฎหมายขององคการบริหารสวนตําบล (คําวินจิ ฉัยที่ ๓๒/๒๕๔๖)
การบํารุงรักษาทางระบายนํ้า การจัดใหมีการกอสรางและการออกแบบเขื่อนเปนอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายของกรุงเทพมหานคร (คําวินจิ ฉัยที่ ๑๔/๒๕๔๗) การติดตัง้ สัญญาณหรือเครือ่ งหมายจราจรใน
เขตทางพิเศษเปนหนาทีข่ องการทางพิเศษแหงประเทศไทย (คําวินจิ ฉัยที่ ๑๕/๒๕๔๗) กรุงเทพมหานคร
แกไขแบบแปลนของสะพานใหมีระดับสูงขึ้นจากระดับของแบบแปลนเดิมเพื่อใหรถบรรทุกขนาด
ใหญกลับรถใตสะพานได เปนการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายทําใหสะพานปดหนาที่ดินของโจทก
(คําวินิจฉัยที่ ๒๙/๒๕๔๗) การกอสรางประตูระบายนํ้าเปนการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของ
กรมชลประทาน (คําวินจิ ฉัยที่ ๔๓/๒๕๕๔) องคการบริหารสวนตําบลขุดลอกคลองระบายนํา้ เปนเหตุให
ทอระบายนํ้าอุดตันและนํ้าทวมสวนผักของโจทกเสียหายเปนการใชอํานาจตามกฎหมายจัดทําบริการ
สาธารณะ (คําวินิจฉัยที่ ๗๒/๒๕๕๕) คดีที่เอกชนยื่นฟองหนวยงานของรัฐกรณีไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการกอสรางทางดวน ถือไดวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกอสรางทางดวนเปนผล
โดยตรงจากการใชอาํ นาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ กรณีจงึ เปนคดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระทํา
ละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใช
อํานาจตามกฎหมาย ซึง่ อยูใ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินจิ ฉัยที่ ๒๔/๒๕๔๕) หรือ
คดีทเี่ อกชนยืน่ ฟองหนวยงานของรัฐวากระทําละเมิดโดยการกอสรางถนนรุกลํา้ เขาไปในทีด่ นิ ของเอกชน
ทําใหไดรับความเสียหาย ถือเปนการใชอํานาจทางปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนการ
กระทําละเมิดอันเนื่องมาจากการใชอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด โดยไมมีประเด็นโตแยงเกี่ยวกับ

ปฏิบัติการทางปกครอง หรือการกระทําทางกายภาพ (physical act) ก็เรียก แมมิไดมุงโดยตรงตอการใหเกิดผล
ในทางกฎหมาย แตกต็ อ งระมัดระวังใหการกระทํานัน้ ถูกตองตามกฎหมาย ไมเชนนัน้ จะเกิดความรับผิดของรัฐในทางละเมิดทางปกครอง
หรือความรับผิดอื่นนอกเหนือสัญญาได (non-contractual liability) เชน จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได หรือหลักการกระทํา
โดยมีเหตุอนั สมควร (reasonableness) อันเปนหลักทัว่ ไปซึง่ จะมีความสําคัญอยางมากตอการกระทําทางกายภาพ ผลของการกระทํา
ทางกายภาพจึงมิใชเรื่องโมฆะหรือเพิกถอนการกระทํา แตจะเปนการขอใหเจาหนาที่ระงับการกระทําโดยใหหยุดและใหผูเสียหาย
คืนสูฐานะเดิมโดยไดรับการปฏิบัติการเพื่อชดใชความเสียหาย โปรดดู Mahendra P. Singh, German Administrative Law :
In Common Law Perspective (๑๙๘๕) หนา ๕๗, อางในชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, เพิ่งอาง, หนา ๑๕๔ - ๑๕๕.
๑๒

๓๙

การยืน่ คํารองขอใหวนิ จิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล

กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ อันจะตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๔๖) หรือคดีที่เอกชนยื่นฟอง
หนวยงานของรัฐวาประมาทเลินเลอ เนือ่ งจากโจทกไปยืนบนตะแกรงเหล็กเปนเหตุใหโจทกพลัดตกลงไป
ในบอระบายนํ้าทิ้ง ตะแกรงเหล็กทับขาของโจทกหักหลายทอน ขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อ
จําเลยมีอาํ นาจหนาทีจ่ ดั ใหมแี ละบํารุงทางบก ทางนํา้ และทางระบายนํา้ อันเปนกิจการทางปกครองหรือ
การบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชนของประชาชน ใหไดมาตรฐานทางวิศวกรรมเพือ่ ความปลอดภัยของ
ประชาชน ควบคุมดูแลใหการกอสรางเปนไปตามแบบแปลนและแบบรูปทีก่ าํ หนด และทํานุบาํ รุงใหอยู
ในสภาพที่สามารถใชการไดโดยไมกอใหเกิดภยันตรายแกชีวิต รางกายและทรัพยสินของประชาชน
อยูเสมอดวย แตละเลยตอหนาที่ดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของจําเลยซึ่ง
เปนหนวยงานทางปกครอง อันเกิดจากการที่จําเลยละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติ
อันอยูใ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินจิ ฉัยที่ ๑๐/๒๕๔๘) หรือคดีทเี่ อกชนยืน่ ฟอง
กรมทางหลวงวาละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาตนไมในเขตทางหลวง ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของผูถ กู ฟองคดี เปนเหตุใหตน ไมในเขตทางหลวงลมทับรถยนตของผูฟ อ งคดี ขณะทีผ่ ฟู อ งคดี
ขับขีอ่ ยูบ นทางหลวง ทําใหผฟู อ งคดีไดรบั บาดเจ็บและรถยนตไดรบั ความเสียหาย ขอใหชดใชคา เสียหาย
คดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ใหตองปฏิบัติ จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๓๑/๒๕๔๙)
แตหากเปนการปฏิบัติหนาที่ทั่วไปที่ไมไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายจะอยูในเขต
อํานาจของศาลยุติธรรม เชน การขับรถเฉี่ยวชนผูอื่น (คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๕, ๒๒๘/๒๕๖๐) แพทย
ทําการรักษาพยาบาลโดยประมาทเลินเลอ (คําวินจิ ฉัยที่ ๒/๒๕๔๕)๑๓ กองทัพบกเคลือ่ นยายวัตถุระเบิด
ไปทําลายแลวเกิดระเบิด (คําวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๔๖) กรณีที่ครูควบคุมดูแลนักเรียนในระหวางการเรียน
การสอนเปนอํานาจหนาที่ทั่วไปของครูผูสอนใหการเรียนการสอนบรรลุผล (คําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๒)
คดีทเี่ อกชนยืน่ ฟองเจาหนาทีข่ องหนวยงานของรัฐวาปฏิบตั หิ นาทีใ่ หวคั ซีนและรักษาพยาบาลดวยความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงทําใหบตุ รของผูฟ อ งคดีตดิ เชือ้ เอชไอวี (HIV) ขอใหชดใชคา สินไหมทดแทน
การยื่นฟองคดีนี้เปนการฟองเรียกคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ที่เปน
มีประเด็นที่ควรไดรับการศึกษาตอไปวา ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทยควรจะเปนคดีผูบริโภคที่อยูในอํานาจ
ของศาลยุติธรรม หรือเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจของ
ศาลปกครอง หรือไม ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบันมีการฟองรองดําเนินคดีผูบริโภคกับบุคลากรทางการแพทยซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในศาลยุติธรรมเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดปญหาเกี่ยวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อยาง
มีนัยสําคัญ โดยคดีสวนใหญผูที่ไดรับความความเสียหายจะขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
หรือ สปสช. ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ แลว ซึ่งเปนการใหเงินชวยเหลือเบื้องตน
แกผูรับบริการโดยไมไดพิสูจนความรับผิด (No-fault Liability) จึงอาจมีลักษณะเปนการกําหนดความรับผิดของรัฐโดยปราศจาก
ความผิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตผูรับบริการ
ที่ไดรับเงินไปแลวมักนําคดีมาฟองบุคลาการทางแพทยในศาลยุติธรรมอีกเสมอ โปรดดู นพพร โพธิรังสิยากร, ปญหาขอกฎหมาย
เกี่ยวกับทุรเวชปฏิบัติจากการรักษาทางการแพทย, ดุลพาห, (ตอนที่ ๑) เลมที่ ๒ ปที่ ๖๐ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖, หนา ๒๕
และ (ตอนที่ ๒) เลมที่ ๓ ปที่ ๖๐ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๖ หนา ๑๓๗.
๑๓

จุ ล นิิ ติ

๔๐

บทความทางวิชาการ

การปฏิบัติหนาที่ใหวัคซีนและรักษาพยาบาลผูปวยอันเปนการปฏิบัติหนาที่ธรรมดาทั่วไป มิไดเกิดจาก
การใชอาํ นาจตามกฎหมาย จึงไมอยูใ นอํานาจของศาลปกครอง คดีนจี้ งึ อยูใ นอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๔๘) หรือขอพิพาทเกิดจากขอบคันดินของบอตากตะกอน
พังทลายแมจําเลยที่ ๑ จะเปนผูรับจางขุดลอกตะกอนใหแกจําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง
ก็ตาม แตจําเลยที่ ๑ เปนเพียงเอกชนผูรับจางเทานั้น มิใชหนวยงานทางปกครอง และการละเมิด
เกิดจากการทีจ่ าํ เลยที่ ๑ ขุดลอกบอตากตะกอนตามสัญญาทีท่ าํ ไวกบั จําเลยที่ ๒ มิใชเกิดจากการใชอาํ นาจ
ตามกฎหมายแตอยางใด คดีนจี้ งึ มิใชคดีพพิ าทอันเกิดจากการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐอันเกิดจากการใชอาํ นาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสัง่ ทางปกครอง หรือคําสัง่ อืน่
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน
สมควร อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แตอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลยุตธิ รรม (คําวินจิ ฉัยที่ ๖/๒๕๔๙) หรือขอเท็จจริงตามทีผ่ ฟู อ งคดีกลาวอางวาหัวหนาศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนใชใหราษฎรทํารายรางกายผูฟองคดี เปนการกระทําโดยอาศัยเหตุสวนตัว มิใชเปนการ
กระทําที่ใชอํานาจตามกฎหมาย ผูฟองคดีสามารถฟองบุคคลดังกลาวเรียกคาเสียหายตอศาลยุติธรรม
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐/๒๕๔๕) หรือการที่สิบตํารวจ ช. กับพวกขับขี่รถยนตกระบะตามหลัง
ผูฟ อ งคดีโดยมิไดแตงเครือ่ งแบบตํารวจและเรียกใหผฟู อ งคดีหยุดรถจักรยานยนตและเขาทํารายรางกาย
ผูฟ อ งคดีนนั้ เปนการกระทําโดยอาศัยเหตุสว นตัว มิใชการกระทําโดยใชอาํ นาจตามกฎหมายในฐานะที่
เปนเจาหนาทีข่ องรัฐ อยูใ นอํานาจของศาลยุตธิ รรม (คําสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๓/๒๕๕๒) หรือการ
กระทําของพนักงานสอบสวนที่ยึดรถยนตของผูฟองคดีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย และไมคืนรถยนต
คันดังกลาว ประกอบกับรถยนตถูกจอดทิ้งไวไมมีการดูแลรักษา เปนเหตุใหผูฟองคดีไมมีรถใชและ
รถยนตไดรบั ความเสียหาย ขอใหศาลมีคาํ พิพากษาหรือคําสัง่ ใหผถู กู ฟองคดีทงั้ สองคืนรถยนตคนั พิพาท
และใหรวมกันหรือแทนกันชําระคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยนั้น เปนกรณีกลาวอางวาพนักงานสอบสวน
กระทําละเมิดตอผูฟองคดีในการปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งอยูในอํานาจของ
ศาลยุติธรรม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖/๒๕๕๒) เปนตน
๒.๓ คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่น
คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่น หมายถึง กรณีที่กฎหมายกําหนดใหรัฐมีความ
รับผิดชอบโดยปราศจากความผิด (la responsabeilité san faute) ซึง่ เปนไปตามแนวทางของประเทศ
ฝรัง่ เศส เชน กฎหมายเกีย่ วกับการจายคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัตวิ า ดวย
การเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือการรอนสิทธิบางประการในทรัพยสิน
ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ หรือการกําหนดใหรัฐจายคาทดแทนในคดีอาญาใหแกผูเสียหายตาม
พระราชบัญญัตคิ า ตอบแทนผูเ สียหายและคาทดแทนและคาใชจา ยแกจาํ เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตน๑๔
ชาญชัย แสวงศักดิ์, คําอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, พิมพครั้งที่ ๑๑, พ.ศ. ๒๕๖๒,
สํานักพิมพวิญูชน, หนา ๑๖๒ - ๑๖๔.
๑๔

๔๑

การยืน่ คํารองขอใหวนิ จิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล

คดีเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของรัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาลไดอธิบายลักษณะของคดีประเภทนี้ไววา คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนหลักกฎหมายเกีย่ วกับความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิด
ซึง่ มีเจตนารมณในการคุม ครองและเยียวยาความเสียหายใหแกเอกชนจากการใชอาํ นาจของหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐ อันเนือ่ งมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองหรือบริการสาธารณะ
แลวกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนเปนพิเศษ แมจะเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายก็ตาม
บทบัญญัตินี้จึงใหสิทธิเฉพาะเอกชนเทานั้นในการฟองขอใหรัฐรับผิด เมื่อคดีนี้โจทกซึ่งเปนหนวยงาน
ทางปกครองฟองขอใหจาํ เลยคืนเงินเบีย้ หวัด เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จดํารงชีพ และ ช.ค.บ.
ที่ไดรับเกินสิทธิแกโจทก จึงเปนกรณีที่รัฐฟองคดีโดยใชสิทธิเรียกรองเอาแกอดีตขาราชการของตน
ในฐานะเอกชนคนหนึง่ ซึง่ ไมเขาหลักเกณฑของคดีพพิ าทเกีย่ วกับความรับผิดอยางอืน่ ของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนเรื่องที่โจทกซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองตองใชสิทธิฟอง
เรียกเงินคืนจากจําเลยตอศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ ๑๘, ๑๙, ๖๖/๒๕๕๙) เมื่อคดีนี้ผูฟองคดีซึ่งเปน
หนวยงานทางปกครองฟองขอใหผถู กู ฟองคดีคนื เงินเดือนและเงินอืน่ ทีไ่ ดรบั ไปเกินสิทธิ จึงเปนกรณีทรี่ ฐั
ฟองคดีโดยใชสิทธิเรียกรองเอาแกอดีตเจาหนาที่ของรัฐในฐานะเอกชนคนหนึ่ง ซึ่งไมเขาหลักเกณฑ
ของคดีพพิ าทเกีย่ วกับความรับผิดอยางอืน่ ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐ ตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
กรณีจึงเปนเรื่องที่ผูฟองคดีซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองตองใชสิทธิฟองเรียกเงินคืนจากผูถูกฟองคดี
ตอศาลยุตธิ รรม (คําวินจิ ฉัยที่ ๔๐/๒๕๖๐) หนวยงานทางปกครองปฏิบตั ติ ามคําสัง่ รัฐมนตรีผรู บั ผิดชอบ
โดยจายเงินคาขนยายใหแกประชาชนรวมทั้งจําเลยทั้งเจ็ด ซึ่งเปนผูที่ไดรับความเดือดรอน อันเนื่องมา
จากการกอสรางฝายราษีไศล ตอมาโจทกทาํ การตรวจสอบแลวพบวา จําเลยทัง้ เจ็ดไมปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
จึงไมมีสิทธิที่จะไดรับเงินดังกลาว โจทกจึงเรียกเงินคืนและฟองเปนคดีนี้ เรียกเงินคาขนยายคืน
จากเอกชนตามโครงการกอสรางฝายกักเก็บนํ้า “โครงการฝายราษีไศล” จําเลยทั้งเจ็ดโตแยงวา
มีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายที่จะไดรับเงินคาชดเชยดังกลาว คดีไมมีประเด็นตองวินิจฉัยเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินของจําเลย แตเปนคดีพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครองกับ
เอกชนเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นอันเนื่องมาจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทาง
ปกครอง หรือคําสัง่ (คําวินจิ ฉัยที่ ๒๖/๒๕๔๖) หรือกรณีคาํ ฟองและคําชีแ้ จงแสดงใหเห็นความมุง หมาย
ในการฟองคดีของผูฟ อ งคดีทงั้ สองวา มุง ประสงคเรียกเงินคาชดเชยในฐานะทีเ่ ปนผูไ ดรบั ผลกระทบจาก
โครงการทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบของผูถ กู ฟองคดีทงั้ สองเปนสําคัญ มิไดมคี าํ ขอใหศาลพิพากษาแสดงถึง
สิทธิความเปนเจาของทีด่ นิ โตแยงกับรัฐไม ประเด็นแหงคดีจงึ ตองวินจิ ฉัยเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูฟ อ งคดี
ทั้งสองวาเขาหลักเกณฑการจายคาชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาและมีคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ หรือไม จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
จุ ล นิิ ติ

๔๒

บทความทางวิชาการ

อันเกิดจากการใชอาํ นาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสัง่ ทางปกครอง หรือคําสัง่ อืน่ ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) อันอยูในอํานาจ
พิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลปกครอง (คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ ๑๑๘/๒๕๕๖) หรื อ การที่ ผู  ถู ก ฟ อ งคดี โ ดย
คณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพยสินจังหวัดยะลามีมติอนุมัติจายเงินชวยเหลือใหแก
ผู  ฟ  อ งคดี สื บ เนื่ อ งมาจากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นการให ค วามช ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู  ไ ด รั บ ผลกระทบ
สืบเนือ่ งจากสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต การอนุมตั จิ า ยเงินชวยเหลือเยียวยาใหแก
ผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งทางปกครอง เมื่อผูถูกฟองคดีถูกนางสาว ว. ยื่นคัดคานการจายเงินเยียวยา
ผูถูกฟองคดีโดยคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพยสินจังหวัดยะลา จึงมีมติใหชะลอ
การจายเงินชวยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมไปกอนจนกวาคดีเรื่องการตั้งผูจัดการมรดกจะถึงที่สุด มติการให
ชะลอการจายเงินดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองเชนเดียวกัน ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับ
คําสั่งดังกลาว แลวยื่นฟองขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนมติคณะกรรมการประเมิน
ความเสียหายทีใ่ หชะลอการจายเงินชวยเหลือเยียวยาเพิม่ เติม และใหจา ยเงินชวยเหลือเยียวยาเพิม่ เติม
แกผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของเจาหนาที่รัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๑๑๑/๒๕๕๗) หรือการที่คณะรักษาความสงบแหงชาติมีมติ
ใหยบุ เลิกทุนหมุนเวียนขาวสารการพาณิชย เปนเหตุใหกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ผูถ กู ฟองคดี
ตองมีคาํ สัง่ ใหลกู จางประจํารวมทัง้ ผูฟ อ งคดีพน จากราชการ เนือ่ งจากทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงนัน้
โดยผูถูกฟองคดีไดจายเงินชวยเหลือเปนเงินบําเหน็จตามระเบียบใหแกผูฟองคดีแลว แตผูฟองคดี
เห็นวาไมเพียงพอ จึงฟองเรียกรองใหผูถูกฟองคดีจายเงินเพิ่มเติม เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิด
อยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง อันเกิดจากคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๔๐/๒๕๕๙)
๒.๔ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
กรณีขอ พิพาทเกีย่ วกับทีด่ นิ หากมีประเด็นตองวินจิ ฉัยเบือ้ งตนกอนเกีย่ วกับเรือ่ งกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในทีด่ นิ คดีดงั กลาวจะอยูใ นอํานาจศาลยุตธิ รรมเสมอ เชน ปญหาวาทีด่ นิ พิพาทเปน
ของเอกชนหรือเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน (คําวินิจฉัยที่ ๓๒/๒๕๔๕, ๑๘/๒๕๔๖) แตหากไมมี
ประเด็นตองวินจิ ฉัยเรือ่ งสิทธิในทีด่ นิ มีเพียงประเด็นตองวินจิ ฉัยเรือ่ งการใชอาํ นาจหนาทีข่ องหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐวากระทําการหรือรับจดทะเบียนโดยชอบหรือไม คดีดงั กลาวจะอยูใ น
อํานาจศาลปกครอง เชน การฟองขอใหตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
ที่มีการนําโฉนดที่ดินของรัฐไปออกโฉนดที่ดินใหแกเอกชนโดยขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอน
โฉนดที่ดินที่ออกทับที่สาธารณประโยชน (คําวินิจฉัยที่ ๑๓๓/๒๕๖๑) เปนตน

๔๓

การยืน่ คํารองขอใหวนิ จิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล

๒.๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียน
การฟองคดีประเภทนี้โดยสวนใหญจะเปนขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกัน แตมักจะฟอง
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเขามาเปนจําเลยรวมในคดีดวยเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งให
เพิกถอนคําสัง่ ทางปกครอง เชน คดีพพิ าทระหวางเอกชนกับเอกชนเกีย่ วกับทรัพยมรดกและฟองขอให
เพิกถอนคําสัง่ ของกรมทีด่ นิ ทีไ่ มรบั จดทะเบียนแบงทรัพยสนิ (คําวินจิ ฉัยที่ ๖/๒๕๖๑) คดีพพิ าทระหวาง
เอกชนกับเอกชนเกี่ยวกับการโอนอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยเปนทาง
เสียเปรียบแกโจทกผูอยูในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตนไดอยูกอนและฟองกรมที่ดินใหเพิกถอน
การจดทะเบียนจํานอง (คําวินิจฉัยที่ ๒๓/๒๕๕๓) คดีพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันวาปลอม
หนังสือมอบอํานาจและนําไปจดทะเบียนยกทีด่ นิ พิพาทใหตนเองและเจาหนาทีข่ องกรมทีด่ นิ ไมใชความ
ระมัดระวังในการตรวจสอบ (คําวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๕๕) คดีฟองหนวยงานของรัฐใหลบหรือเพิกถอนชื่อ
โจทกออกจากสถานะมารดาของเด็ก (คําวินจิ ฉัยที่ ๖๐/๒๕๕๘) คดีทเี่ อกชนฟองกรมพัฒนาธุรกิจการคา
และเจาหนาทีว่ า รับจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงกรรมการและอํานาจของกรรมการโดยมิชอบ (คําวินจิ ฉัยที่
๓/๒๕๕๗, ๙/๒๕๕๙) กรณีเหลานี้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดวินิจฉัยวา
เปนคดีที่ตองพิจารณาสถานภาพแหงสิทธิของบุคคลเปนสําคัญ ซึ่งเปนเรื่องในทางแพง จึงอยูในอํานาจ
ของศาลยุติธรรม
อยางไรก็ดคี วรบันทึกไวดว ยวา มีการเพิกถอนการจดทะเบียนบางประเภททีเ่ กิดจากการใช
อํานาจทางปกครองโดยตรงมิไดเกีย่ วของกับขอพิจารณาในทางแพง ตามทีก่ าํ หนดไวในพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนือ่ งจากการมีคาํ สัง่ เพิกถอนคําสัง่ จดทะเบียนอาจมิใชการ
ดําเนินการทางแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตอาจเปนการทบทวนภายในของ
ฝายปกครอง ซึง่ เจาหนาทีม่ อี าํ นาจในการตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสมในเรือ่ งนัน้ ๆ โดย
ไมจาํ ตองผูกพันอยูก บั พยานหลักฐานของคูก รณี รวมถึงการแสวงหาพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วของและรับฟง
พยานหลักฐาน คําชี้แจงหรือความเห็นของคูกรณีหรือพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญ ตลอดจน
การขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ การใหผูครอบครองสง
เอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่จําเปนในการพิสูจนและใชในการพิจารณาทางปกครอง ทั้งนี้
ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อมี
เหตุการณหรือขอเท็จจริงเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดเกิดขึน้ และขอเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ หรือมีอยูน นั้ อาจกอใหเกิดผล
ในทางกฎหมายหรือเปนเงือ่ นไขในการใชอาํ นาจทีเ่ จาหนาทีจ่ ะตองออกคําสัง่ ทางปกครอง จึงอาจอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกําหนดวา
เจาหนาทีห่ รือผูบ งั คับบัญชาของเจาหนาทีอ่ าจเพิกถอนคําสัง่ ทางปกครองไดตามหลักเกณฑในมาตรา ๕๑
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยงตามกฎหมาย
อื่นมาแลวหรือไม อันเปนการใชอํานาจดุลยพินิจของผูทําคําสั่งทางปกครองภายใตบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีดังกลาวจึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง
จุ ล นิิ ติ

๔๔

บทความทางวิชาการ

๓. ขอพิจารณาปญหาการยื่นคํารองตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
ตามพระราชบัญญัตวิ า ดวยการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐
ไดกําหนดไวในกรณีคูความฝายที่ถูกฟองคดี (จําเลยหรือผูถูกฟองคดี) เห็นวา คดีดังกลาวอยูใน
เขตอํานาจของอีกศาลหนึ่งใหยื่นคํารองตอศาลที่รับฟองกอนวันสืบพยานสําหรับศาลยุติธรรมหรือ
ศาลทหาร๑๕ หรือกอนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกสําหรับศาลปกครอง๑๖ ซึ่งการกําหนดใหมีการยื่น
คํารองกอนวันสืบพยานหรือกอนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกนั้นจะเห็นไดวาเปนกรณีที่ศาลไดดําเนิน
กระบวนพิจารณาลวงเลยขั้นตอนการชี้สองสถานในกรณีของศาลยุติธรรม หรือขั้นตอนการสิ้นสุดการ
แสวงหาขอเท็จจริงในกรณีของศาลปกครองไปแลว ซึ่งหากฝายที่ถูกฟองคดีเห็นวาคดีที่ตนถูกฟองเปน
คดีทไี่ มอยูใ นเขตอํานาจของศาลทีก่ าํ ลังดําเนินกระบวนพิจารณาก็ควรยืน่ คํารองตอศาลกอนทีจ่ ะมีการ
ชีส้ องสถานเพือ่ ใหศาลกําหนดประเด็นขอพิพาทวาโจทกมอี าํ นาจฟองคดีดงั กลาวหรือไมดว ย หรือกรณี
ของศาลปกครองผูถ กู ฟองคดีควรยืน่ คํารองกอนวันสิน้ สุดการแสวงหาขอเท็จจริง เนือ่ งจากจะไดเปนการ
นําเสนอขอเท็จจริงเปนประเด็นขอโตแยงไวใหตลุ าการเจาของสํานวนไดพจิ ารณากอนทีจ่ ะจัดสงบันทึก
สรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนใหแกคูกรณีดวย ดังนั้น การที่บทบัญญัติในมาตรา ๑๐
ดังกลาวกําหนดใหคูความฝายที่ถูกฟองคดียื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลกอนวันสืบพยานหรือกอน
วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ยอมจะทําใหการพิจารณาคดีเกิดความลาชา และลวงเลยระยะเวลาที่ได
มีการกําหนดประเด็นขอพิพาทไปแลว และอาจสงผลใหเกิดการใชชองทางดังกลาวประวิงคดีได ทั้งนี้
เนือ่ งจากในการพิจารณาคดีของศาลยุตธิ รรมเปนการดําเนินคดีแบบตอเนือ่ งโดยไดมกี ารกําหนดวันนัด
พิจารณาสืบพยานกันไวกอนแลว หากมีการยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลกอนวันสืบพยาน ยอมทําใหศาลยุติธรรมตองรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราวแลวจัดทํา
ความเห็นสงไปยังศาลปกครอง ซึง่ จะทําใหกาํ หนดวันนัดพิจารณาทีน่ ดั ตอเนือ่ งไวเดิมตองถูกยกเลิกและ
เลือ่ นคดีออกไปโดยไมมเี หตุสมควร ทัง้ ๆ ทีฝ่ า ยทีถ่ กู ฟองคดีกส็ ามารถทีจ่ ะโตแยงเรือ่ งเขตอํานาจศาลได
ตั้งแตในชั้นยื่นคําใหการ หรือในชั้นชี้สองสถานแลว๑๗ นอกจากนี้บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ ยังไมเปด
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑ (๑๐) บัญญัติวา “วันสืบพยาน” หมายความวา วันที่ศาลเริ่มตน
ทําการสืบพยาน.
๑๖
ระเบียบของทีป่ ระชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘๓ กําหนดวา
“ในการพิจารณาคดี ใหศาลจัดใหมีการนั่งพิจารณาคดีอยางนอยหนึ่งครั้ง เพื่อใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนาศาล เวนแต
คดีที่ศาลมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ.
ศาลตองแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน”.
๑๗
มีขอสังเกตวา ในกรณีชั้นตรวจคําฟองของศาลปกครอง หากศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยื่นฟองไมใชคดีที่อยูในอํานาจของ
ศาลปกครอง ศาลปกครองตองสัง่ ไมรบั คําฟองดังกลาวไวพจิ ารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความตามระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๓๗ วรรคสอง จึงไมใชกรณีตอ งดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘ - ๒๑๗/๒๕๕๐)
โปรดดู วิษณุ วรัญู และคณะ, ตํารากฎหมายปกครอง วาดวยกฎหมายปกครองทั่วไป, ตําราตามโครงการพัฒนาตํารานิติศาสตร
ดานกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พิมพครัง้ ที่ ๑, ตุลาคม ๒๕๕๑, โรงพิมพดอกเบีย้ , หนา ๓๒๒.
๑๕

๔๕

การยืน่ คํารองขอใหวนิ จิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล

โอกาสใหศาลทีร่ บั คํารองไว ไดใชดลุ พินจิ ในการพิจารณาวาคํารองดังกลาวมีเหตุผลสมควรทีจ่ ะไดรบั การ
วินิจฉัยหรือไม หรือเคยมีแนวทางที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดวินิจฉัย
ไปกอนแลวหรือไม จึงเปนการบังคับใหศาลที่รับคํารองไวตองจัดทําความเห็นสงไปใหศาลที่เกี่ยวของ
ทุกกรณี
ดังนั้น จึงสมควรแกไขบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกําหนดวิธกี ารยืน่ คํารองโตแยงเขตอํานาจศาลวา จําเลยหรือ
ผูถูกฟองคดีสามารถยื่นคํารองตางหากกอนยื่นคําใหการ หรือยื่นคํารองมาพรอมกับคําใหการก็ได เมื่อ
ศาลไดรบั คํารองไวแลวตองพิจารณาดวยวาเคยมีคาํ วินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นไดวินิจฉัยเปนบรรทัดฐานไวกอนแลวหรือไมดวย๑๘ จากนั้นใหสง
สําเนาคํารองดังกลาวใหโจทกหรือผูฟ อ งคดีทาํ คําคัดคานภายในระยะเวลาตามกฎหมายหรือตามทีศ่ าล
กําหนด ทั้งนี้ ใหจําเลยหรือผูถูกฟองคดียื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลกอนหรือในวันชี้สองสถานหรือ
วันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง๑๙ เทานั้น หากพนกําหนดวันชี้สองสถานหรือวันสิ้นสุดการแสวงหา
ขอเท็จจริงศาลตองยกคํารอง แตกรณีที่ศาลเห็นเองกอนมีคําพิพากษา ก็ใหเปนดุลพินิจของศาลที่จะ
จัดทําความเห็นสงใหอีกศาลหนึ่งวินิจฉัยตามหลักการที่กําหนดไวเดิม รายละเอียดปรากฏตามราง
พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทายบทความนี้
๔. บทสรุปและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินคดีแพงหรือคดีปกครองทีเ่ ปนขอพิพาทระหวางเอกชนกับหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐ ฝายจําเลยหรือผูถูกฟองคดีควรพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเขตอํานาจศาล
เพือ่ นําเสนอเปนประเด็นโตแยงคําฟองของโจทกหรือผูฟ อ งคดีไว โดยพิจารณาศึกษาจากแนวคําวินจิ ฉัย
ของคณะกรรมการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล แนวคําพิพากษาหรือคําสัง่ ของศาลปกครองสูงสุด
ตลอดจนตําราทางวิชาการเกีย่ วกับเขตอํานาจศาลปกครองประกอบกันดวย นอกจากนีฝ้ า ยผูฟ อ งคดีกค็ วร
ที่จะตองศึกษาเนื้อหาแหงคดีใหชัดเจนดวยวาคดีดังกลาวจะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลใด
เพราะศาลยุตธิ รรมและศาลปกครองมีระบบการพิจารณาทีแ่ ตกตางกัน และมีการหลักเกณฑในการยืน่
คําฟองที่แตกตางกัน เชน เรื่องอายุความ เขตอํานาจศาล และเงื่อนไขการฟองคดี ซึ่งหากผูฟองคดี
ไมทําการศึกษาในเรื่องดังกลาวใหดีเสียกอนก็อาจทําใหแพคดีโดยที่ยังไมไดมีการวินิจฉัยในเนื้อหา
แหงคดีได
ขอบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลวาดวยวิธีการเสนอเรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๒๘ กําหนดวา “หากคํารองทีย่ นื่ ไวไมชอบดวยพระราชบัญญัตหิ รือเปนการรองขอใหวนิ จิ ฉัยซํา้ ในเรือ่ งทีค่ ณะกรรมการ
ไดวินิจฉัยไวแลวหรือกระทําไปโดยมีเจตนาที่จะประวิงคดีใหลาชา คณะกรรมการจะมีคําสั่งใหยกคํารองเสียก็ได”.
๑๙
ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖๒
กําหนดวา “เมื่อองคคณะไดรับสํานวนคดีจากตุลาการเจาของสํานวนแลว หากเห็นวาไมมีกรณีที่จะตองแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม
ใหตุลาการหัวหนาคณะมีคาํ สั่งกําหนดวันหนึ่งวันใดเปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีนั้น
ใหศาลแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน
บรรดาคําฟองเพิม่ เติม คําใหการ คําคัดคานคําใหการ คําใหการเพิม่ เติม รวมทัง้ พยานหลักฐานอืน่ ๆ ทีย่ นื่ ตอศาลหลังวันสิน้ สุด
การแสวงหาขอเท็จจริง ไมใหศาลรับไวเปนสวนหนึ่งของสํานวนคดี และไมตองสงสําเนาใหคูกรณีที่เกี่ยวของ”.
๑๘

จุ ล นิิ ติ

๔๖

บทความทางวิชาการ

พระราชบัญญัติ
วาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
____________
..............................
..............................
..............................
................................................................................................................................................
....................................
โดยทีเ่ ปนการสมควรแกไขเพิม่ เติมกฎหมายวาดวยการวินจิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึง่ มาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลใด ถาคูความฝายที่ถูกฟองคดีเห็นวาคดีดังกลาว
อยูใ นเขตอํานาจของอีกศาลหนึง่ ใหยนื่ คํารองตอศาลทีร่ บั ฟองกอนยืน่ คําใหการหรือกอนวันชีส้ องสถาน
สําหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือกอนยื่นคําใหการหรือกอนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง
สําหรับศาลปกครอง หากศาลที่รับฟองเห็นวายังไมมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ใหรอการพิจารณาไวชั่วคราว และใหจัดทําความเห็น
สงไปยังศาลทีค่ คู วามรองวาคดีนนั้ อยูใ นเขตอํานาจโดยเร็ว ในกรณีเชนวานีใ้ หศาลทีเ่ กีย่ วของดําเนินการ
ดังตอไปนี้

๔๗

การยืน่ คํารองขอใหวนิ จิ ฉัยชีข้ าดอํานาจหนาทีร่ ะหวางศาล

(๑) ถาศาลที่สงความเห็นมีความเห็นวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจของศาลตน และศาลที่รับ
ความเห็นมีความเห็นพองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลทีส่ ง ความเห็นเพือ่ มีคาํ สัง่ ใหดาํ เนิน
กระบวนพิจารณาคดีในศาลเดิมนั้นตอไป
(๒) ถาศาลที่สงความเห็นมีความเห็นวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่งที่คูความอาง
และศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลที่สงความเห็นเพื่อมี
คําสัง่ ใหโอนคดีไปยังศาลนัน้ หรือสัง่ จําหนายคดีเพือ่ ใหคคู วามไปฟองศาลทีม่ เี ขตอํานาจ ทัง้ นี้ ตามทีศ่ าล
เห็นสมควรโดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรม
(๓) ถาศาลทีส่ ง ความเห็นและศาลทีร่ บั ความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรือ่ งเขตอํานาจศาล
ในคดีนั้น ใหศาลที่สงความเห็นสงเรื่องไปใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั เรือ่ ง แตถา มีเหตุจาํ เปนใหคณะกรรมการลงมติใหขยายเวลาออกไปไดไมเกิน
สามสิบวัน โดยใหบันทึกเหตุแหงความจําเปนนั้นไวดวย
คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเขต
อํานาจศาลตามวรรคหนึ่ง (๓) ใหเปนที่สุด และมิใหศาลที่อยูในลําดับสูงขึ้นไปของศาลตามวรรคหนึ่ง
ยกเรื่องเขตอํานาจศาลขึ้นพิจารณาอีก
ความในมาตรานี้ใหใชบังคับกับกรณีที่ศาลเห็นเอง กอนมีคําพิพากษาดวยโดยอนุโลม”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
............................................
นายกรัฐมนตรี

จุ ล นิิ ติ
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