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  ๑ผูกํากับการ (สอบสวน) กลุมงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการคามนุษย, นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยปทุมธานี (น.บ., น.ม., ศศ.ม., ป.กฎหมายปกครองที่ ก.ศป. รับรอง).

 กอนประเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ศาลไทย
เปนระบบศาลเดี่ยว ทุกขอพิพาทไมวาขอพิพาทในคดีแพง คดีอาญา ขอพิพาทแรงงาน ขอพิพาท
เกี่ยวกับภาษีอากร คดีลมละลาย คดีเยาวชนและครอบครัว คดีทรัพยสินทางปญญาการคาระหวาง
ประเทศ ตางอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรมทั้งปวง โดยมีอํานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทุกประเภท 
แมตอมาจะมีการจัดตั้งศาลพิเศษคือศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลชํานัญพิเศษ คือศาลแรงงาน 
ศาลภาษีอากร ศาลลมละลาย ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ แตศาลพิเศษและ
ศาลชาํนญัพเิศษกอ็ยูในระบบศาลยตุธิรรม แมขอพพิาททีฝ่ายหนึง่เปนหนวยราชการ หนวยงานของรฐั
หรือเจาหนาที่ฝายปกครองและเปนขอพิพาทที่เกิดจากการใชอํานาจทางปกครอง ซึ่งองคกรเจาหนาที่
ฝายปกครองกระทําการในฐานะเจาหนาทีข่องรัฐทีม่ลีกัษณะเปนคดีปกครอง กจ็ะอยูในเขตอํานาจศาล
ที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพง แมกระทั่งตอมามีการจัดตั้งแผนกคดีปกครองในศาลแพง แตก็ยัง
คงอยูในศาลยุติธรรมที่ใชวิธีพิจารณาคดีแพง คดีทุกขอพิพาทจึงอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม ภายใต
ระบบศาลเดี่ยวจึงไมมีปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลแตอยางใด 
 เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๖ ใหมีศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชา 
หรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
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จจจาาากกกกกาาา าาานนนาาาจจททททาาางงปปปกกกคคคร งงงจจจจดดดดกกกกาาาารทททททททดดดดดด ขข งงงรรฐฐนน งงปปป งร ชช นนน งนนนขข งงงจ จ งง งจจ ร งจากการใชอานาจทางปกครองจดการทดนของรฐ จากการใชอํานาจทางปกครองจัดการที่ดินของรัฐ ั

ททกกกกรร ทททบบบบตต สสสททท นนนนทททดดนนนนขข งงงง กกกชชนนนนนที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน 
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

หรอืราชการสวนทองถิน่ หรอืเจาหนาทีข่องรฐัทีอ่ยูในบังคบับญัชาหรอืในกาํกับดแูลของรฐับาลดวยกนั
ซึง่เปนขอพพิาทอนัเนือ่งมาจากการกระทําหรอืการละเวนการกระทําทีห่นวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเนื่องจาก
การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถ่ิน หรือเจาหนาทีข่องรัฐน้ันตองรับผดิชอบในการปฏิบตัติามกฎหมาย ตอมาจึงไดจดัตัง้ศาลปกครองข้ึน
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยศาลปกครอง
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาออกกฎ คาํสัง่ หรอืการกระทาํเนือ่งจากไมมอีาํนาจ หรอืนอกเหนอือาํนาจ
หนาที ่คดพีพิาทจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่องรัฐละเลยตอหนาที ่หรอืปฏบิตัหินาทีล่าชา
เกินสมควร คดีพิพาทจากการกระทําละเมิด หรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
หรอืเจาหนาทีข่องรฐัอนัเกดิจากการใชอาํนาจตามกฎหมายหรอืละเลยตอหนาที ่หรอืปฏบิตัหินาทีล่าชา
เกินสมควร๒ และคดีปกครองตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งหมด ซึ่งศาลปกครองไดเปดทําการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ทั้งศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นตน การจัดตั้งศาลปกครองมีผลใหศาลไทยเปนระบบศาลคู 
และเมือ่ศาลไทยเปนระบบศาลคูกอ็าจมปีญหาเกีย่วกบัอาํนาจหนาทีร่ะหวางศาลเกิดขึน้เพราะคดทีีม่ลีกัษณะ
เปนคดีปกครองแตเดิมจะอยูในอาํนาจศาลยตุธิรรม แตเมือ่จดัตัง้ศาลปกครอง คดปีกครองจะอยูในเขต
อํานาจศาลปกครอง จึงมีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลเกิดขึ้นไดเสมอ ซึ่งเขตอํานาจศาล 
(Jurisdiction) เปนอํานาจในการตัดสินชี้ขาดขอพิพาทในคดีใดคดีหนึ่งของศาลใดศาลหนึ่ง 
ภายใตหลกัเกณฑทางกฎหมายท่ีใหอาํนาจวินจิฉยัชีข้าด ซึง่ในประเทศท่ีมศีาลปกครองเปนองคกรท่ีใชอาํนาจ
ตลุาการ ในกระบวนการยตุธิรรมทางปกครอง (Administrative Justice) อนัเปนกระบวนการยตุธิรรม
อีกประเภทหนึ่งในระบบศาลคู (Duality of Jurisdiction) ยอมจะมีปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
เขตอํานาจศาลเกิดขึ้น แลวไดรับการวินิจฉัยช้ีขาดโดยองคกรที่มีอํานาจ เชน ศาลคดีขัดกันหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่ระหวางศาล แลวแตระบบกฎหมายของแตละประเทศ 
 ทัง้นี ้การศกึษาวเิคราะหปญหาเรือ่งเขตอาํนาจศาล กต็องศกึษายดึโยงไปถงึทฤษฎกีฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนตนแบบของระบบศาลคูดวย กลาวคือคดีใดตองนําหลักกฎหมายเอกชนมาใช 
จะเปนอาํนาจของศาลยตุธิรรมทีผู่พพิากษามคีวามชาํนาญพเิศษในระบบกฎหมายเอกชน สวนการพิจารณา
พิพากษาคดีที่จะตองนําหลักกฎหมายมหาชนมาใชเปนอํานาจศาลปกครองที่ตุลาการมีความ
ชาํนาญพเิศษในระบบกฎหมายมหาชน การแบงแยกเขตอาํนาจศาลจงึมคีวามสาํคญัมาก เพราะศาลปกครอง
ใชระบบไตสวน โดยตุลาการจะมีบทบาทในการแสวงหาพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงในคดีเอง 
หากมกีารวนิจิฉยัช้ีขาดเขตอาํนาจศาลจนทาํใหคดใีนระบบกฎหมายมหาชนตองไปอยูในเขตอาํนาจศาล

 ๒พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑), (๒) และ (๓).  

57-74-MAC6.indd   5857-74-MAC6.indd   58 2/28/18   5:34 PM2/28/18   5:34 PM



ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๕๙

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ในระบบกฎหมายเอกชน ซึง่เปนอีกระบบกฎหมายหนึง่ทีม่นีติวิธิ ี(legal method) และระบบกฎหมาย
แตกตางกัน ผลแหงคดีอาจแตกตางกันไปในแตละระบบยอมกระทบตอความยุติธรรม 
 การศึกษาปญหากฎหมายเกี่ยวกับเขตอํานาจศาล จึงตองใชหลักเกณฑทางกฎหมายรวมทั้ง
ทฤษฎีกฎหมายของประเทศตนแบบ นัน่คอืหลกักฎหมายและทฤษฎีของฝรัง่เศสตนแบบของระบบศาลคู่
ทีม่พีฒันาการมานาน มาวิเคราะหหาหลกัเกณฑในการแบงแยกเขตอาํนาจศาลในระบบศาลไทยซ่ึงเขต
อํานาจศาล (Jurisdiction) หรือเขตอํานาจทางศาล รองศาสตราจารย ดร.โภคิน พลกุล นักกฎหมาย
มหาชนไทย อธิบายวาเขตอํานาจศาล หมายถึง อํานาจในการตัดสินชี้ขาดคดี การอธิบายถึงเขตอํานาจ
ศาลจะตองอธิบายทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ (Separation of Power) ที่ Montesquieu กลาวไวใน
หลกัการแบงแยกอาํนาจวาแตละรฐัจะมอีาํนาจอยู ๓ อาํนาจ ไดแก อาํนาจนติบิญัญตั ิอาํนาจปฏบิตักิาร
ของสิ่งที่ขึ้นอยูกับกฎหมายมหาชนและอํานาจปฏิบัติการของสิ่งที่ขึ้นกับกฎหมายแพงที่หมายถึง
กฎหมายเอกชน Montesquieu อธิบายตอมาวา อํานาจแรก ฝายปกครองใชบัญญัติกฎหมายสําหรับ
ระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดไป อํานาจที่สอง ฝายปกครองใชทําสัญญาสงบศึกหรือทําสงคราม สงหรือรับ
คณะทูต เตรียมปองกันการรุกรานหรืออํานาจในการปฏิบัติการของรัฐ อํานาจที่สาม ใชในการลงโทษ
การกระทําผดิหรอืตดัสนิขอพพิาทระหวางเอกชนหรืออาํนาจตดัสนิคด ีภายใตหลกัการแบงแยกอาํนาจน้ี 
(Separation of Power) จะใหอํานาจตัดสินคดีเปนอํานาจที่แยกออกตางหากจากอํานาจนิติบัญญัติ
และอาํนาจบรหิาร เพือ่ใหการใชอาํนาจแตละอาํนาจมรีะบบตรวจสอบและถวงดลุอาํนาจซึง่กนัและกนั 
โดยอํานาจทางศาลหรืออาํนาจตุลาการกย็งัมกีารแบงแยกเขตอํานาจศาลปกครอง ใหมเีขตอํานาจแยก
ออกตางหากจากเขตอํานาจศาลยุติธรรม โดยมีระบบที่มีอิสระจากกันจากระบบศาลยุติธรรม๓ 
 เขตอาํนาจศาลจงึหมายถงึอาํนาจในการตดัสนิชีข้าดขอพพิาทคดใีดคดหีนึง่ของศาลใดศาลหนึง่
ภายใตหลกัเกณฑทางกฎหมาย ซึง่ประเทศท่ีมศีาลปกครองเปนองคกรตุลาการเปนกระบวนการยุตธิรรม
ทางปกครองอันเปนกระบวนการยุตธิรรมอีกระบบหน่ึงในระบบศาลคู อาจจะมีปญหาทางกฎหมายเก่ียวกบั
อํานาจหนาที่ระหวางศาลหรือมีปญหาเก่ียวกับเขตอํานาจศาลเกิดข้ึนแลวจะไดรับการวินิจฉัยชี้ขาด
โดยศาลคดีขัดกันหรือคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลแลวแตระบบกฎหมาย
ของแตละประเทศ ซึ่งการอธิบายความหมายของเขตอํานาจศาล ภายใตทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ 
Montesquieu กลาวไวในหลักการแบงแยกอํานาจ ๓ อํานาจ ที่ทั้งสามอํานาจตองแยกเปนอิสระ
จากกนัดงักลาวไวขางตน ซึง่แนวคดินีไ้ดถกูนาํมาใชภายหลงัการปฏวิตัใิหญของฝรัง่เศสในป ค.ศ. ๑๗๘๙ 
ที่ตอมามีการแยกระบบการวินิจฉัยชี้ขาดการกระทําของฝายปกครองออกจากอํานาจศาลยุติธรรม๔ 
 รองศาสตราจารย ดร.โภคนิ พลกลุ อธิบายวา การแบงแยกเขตอาํนาจศาลในฝรัง่เศสมทีีม่าจาก
การปฏิวัติฝรั่งเศสในป ค.ศ. ๑๗๘๙ ความเขาใจที่มีตอหลักการแบงแยกอํานาจของ Montesquieu 
ของคณะปฏิวัตฝิรัง่เศส สงผลใหฝรัง่เศสมรีะบบศาลคู คณะปฏวิตัเิขาใจวาอาํนาจปฏบิตักิารของส่ิงซึง่ขึน้กบั

  ๓โภคิน พลกุล, ปญหาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน ๒: คดีปกครองในฝร่ังเศส (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๒๘), 
หนา ๑๑.
 ๔โภคิน พลกุล, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔.  
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

กฎหมายแพงคืออาํนาจตุลาการ ตองแยกออกจากอํานาจนิตบิญัญตัแิละอํานาจบริหาร เพราะเปนอาํนาจ
ที่ใชตัดสินขอพิพาทระหวางเอกชนเทานั้น ตอมามีการออกกฎหมายฉบับลงวันที่ ๑๖ - ๒๔ สิงหาคม 
ค.ศ. ๑๗๙๐ หามมใิหผูพพิากษาศาลยุตธิรรมท่ีเปนอาํนาจตุลาการ พจิารณาการกระทําของฝายปกครอง 
เพราะการกระทําของฝายปกครองเปนอํานาจบริหาร ตองไมอยูภายใตการควบคุมของอํานาจตุลาการ 
ไมใหอํานาจหนึ่งอยูเหนืออีกอํานาจหนึ่ง เพื่อตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกัน 
 สวนพัฒนาการของกฎหมายฝร่ังเศสที่นําไปสูการจัดตั้งศาลปกครอง คือนับจากกฎหมายฉบับ
ลงวันที่ ๑๖ - ๒๔ สิงหาคม ค.ศ. ๑๗๙๐ ที่หามศาลยุติธรรมพิจารณาการกระทําของฝายปกครองมาสู
การตัง้สภาแหงรฐั (Conseil d’ Etat) ขึน้ สภาแหงรฐัมหีนาทีร่างกฎหมาย และเปนทีป่รกึษาของฝายบริหาร
โดยไดรับมอบหมายใหพิจารณาคดีปกครองจากคํารองทุกขของราษฎรเกี่ยวกับการกระทําของ
ฝายปกครอง ในป ค.ศ. ๑๘๐๖ ก็มีแผนกคดีปกครองข้ึนในสภาแหงรัฐ แยกฝายท่ีตัดสินขอพิพาท
ออกจากฝายปกครองที่ทําหนาที่ทางปกครอง สภาแหงรัฐตองเสนอไปยังประมุขแหงรัฐตัดสินชี้ขาด 
ตอมาในป ค.ศ. ๑๘๗๒ ไดมีรัฐบัญญัติใหอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองแกสภาแหงรัฐ ฝรั่งเศสจึงเปน
ระบบศาลคู การแบงแยกเขตอํานาจศาลออกเปนสองระบบศาลจึงเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมตั้งแตนั้น๕ 
 นอกจากนี ้การศกึษาปญหาเขตอาํนาจศาลในคดีพพิาทเกีย่วกบัท่ีดนิของรฐักบัเอกชนวาศาลใด
ควรจะมีอาํนาจเหนือคดีพพิาทจากการใชอาํนาจทางปกครองเก่ียวกับทีด่นิของรัฐทีถ่กูโตแยงเร่ืองสิทธิ
ในที่ดิน ซึ่งสิทธิในทรัพยสินเปนสิทธิตามกฎหมายเอกชน ก็จะตองศึกษาถึงเขตอํานาจศาลในคดีพิพาท
เกี่ยวกับสาธารณสมบัติของแผนดินในระบบกฎหมายฝรั่งเศสดวย ซึ่งกฎหมายฝรั่งเศสไดสรางหลัก
กฎหมายเรื่องนี้เอาไว ดังนี้
 ๑. คดีทีม่ปีระเด็นโตแยงวาทรัพยสนิทีพ่พิาทเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิหรือไม และขอบเขต
ของสาธารณสมบตัขิองแผนดนิมเีพยีงใด คดเีกีย่วกบัการเปนสาธารณสมบตัขิองแผนดนิอยูในเขตอาํนาจ
ของศาลปกครอง แตในบางกรณีอาจอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม ดังนี้๖ 
   ๑.๑ คดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง ไดแก คดีพิพาทวาทรัพยสินใดเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินหรือไม ขอบเขตของสาธารณสมบัติของแผนดินอยูในอํานาจศาลปกครอง แมจะไมมีการ
ออกคําสัง่ทางปกครองใดเลย ศาลทีม่อีาํนาจคือศาลปกครองช้ันตน หากฟองคดเีกีย่วกบัการเปนสาธารณสมบัติ
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

  ๕นันทวัฒน บรมานันท, องคกรชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (กรุงเทพฯ: สุขุมและบุตร, ๒๕๔๒), หนา ๔.
  ๖ตรทีศ นโิครธางกรู, ทรพัยสนิของแผนดนิของฝรัง่เศส (กรงุเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๒-๑๒๓.

57-74-MAC6.indd   6057-74-MAC6.indd   60 2/28/18   5:34 PM2/28/18   5:34 PM



ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๖๑

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

     (๒) คดอีาญาในคดทีีต่องพจิารณาวาจําเลยมคีวามผดิหรอืไม หากมปีระเดน็ตองวนิจิฉยั
วาทรพัยสนินัน้เปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิหรอืไม ศาลอาญามีอาํนาจพิจารณาปญหาดังกลาวไดเอง 
ยกเวนเฉพาะกรณขีองการกระทาํผดิในถนน มาตรา ๑๑๖ - ๑ แหงประมวลกฎหมายวาดวยถนนบญัญตัิ
ใหคดีอยูในอํานาจศาลยุติธรรม เวนแตปญหาที่ตองวินิจฉัยกอนจะอยูในอํานาจของศาลปกครอง
 ๒. คดีโตแยงเกีย่วกับการกําหนดแนวเขตสาธารณสมบัตขิองแผนดนิ กฎหมายวางหลกัไวดงันี้๗

   ๒.๑ คดีที่อยูในอํานาจศาลปกครอง ไดแก การโตแยงคําสั่งทางปกครองที่กําหนดขอบเขต
ของสาธารณสมบัติของแผนดิน แตเดิมถือวาการกําหนดเขตเปนอํานาจดุลพินิจของฝายปกครอง
จึงไมอาจโตแยงตอศาลปกครองได ตอมาในสมัยจักรวรรดิที่สอง (Le Second Empire) สภาแหงรัฐ
กลับหลักดังกลาว ใหศาลปกครองมีอาํนาจวินจิฉยัวาคาํสัง่ทางปกครองออกโดยมีอาํนาจหรือไม ดาํเนินการ
ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม เขตตรงตามความเปนจริงหรือไม หากศาลเห็นวา
คําสั่งไมถูกตอง นอกจากสั่งเพิกถอนแลวยังสั่งใหฝายปกครองชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหายไดดวย
   ๒.๒ คดีที่อยูในอํานาจศาลยุติธรรม กรณีที่กําหนดเขตสาธารณสมบัติของแผนดนิ โดยรวม
เอาที่ดินเอกชนเขาไปดวย หากเจาของที่ดินไมโตแยงคําสั่งทางปกครอง หรือโตแยงเมื่อพนอายุความ
ฟองคดีแลว เจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินมีสิทธิที่จะนําคดีขึ้นฟองตอศาลยุติธรรม (ศาลแพง) เพื่อขอใหสั่งให
มีการชดใชคาทดแทนจากการสูญเสียการครอบครองที่ดินไดตามทฤษฎีวาดวยการเวนคืนโดยออม
 ๓. คดีเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชประโยชนสาธารณสมบตัิของแผนดิน๘ 
   ๓.๑ คดีประเภทน้ีเกิดขึ้นเมื่อฝายปกครองปฏิเสธการอนุญาต หรือตออายุการอนุญาต
หรอืยกเลกิการอนญุาต ผูมสีวนไดเสยีฟองคดตีอศาลปกครองเพ่ือโตแยงคาํสัง่ทางปกครองท่ีไมชอบดวย
กฎหมาย ไมวาเหตุที่ผูออกคําสั่งไมมีอํานาจ หรือกระทําการผิดรูปแบบที่เปนสาระสําคัญ รวมทั้ง 
เหตุทีผู่ใชอาํนาจออกคําสัง่บดิเบอืนการใชอาํนาจ การเรยีกรองคาสนิไหมทดแทนแยกพิจารณา ๒ กรณ ีคอื
     (๑) กรณีไมตออายุการอนุญาต การอนุญาตไมมีความแนนอนอาจเปล่ียนแปลงได 
การไมตออายุการอนุญาตจึงไมกอใหเกิดสิทธิในการไดรับคาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ เวนแตมีเงื่อนไข
ในการอนุญาตกําหนดไวเปนอยางอื่น
     (๒) กรณียกเลิกการอนุญาต แบงออกเปน
       ก) การอนุญาตที่ทําโดยสัญญา ตามมาตรา L. ๓๔ - ๓ ประมวลกฎหมายทรัพยสิน
ของรัฐ บัญญัติรองรับสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนของผูไดรับอนุญาตได กรณียกเลิกการอนุญาต
กอนกําหนด มิใชเพราะเหตุไมปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือขอกําหนดการอนุญาต ทั้งเปนความเสียหาย
โดยตรง จับตองไดและแนนอน
       ข) การอนุญาตท่ีทําในรูปของคําสั่งฝายเดียว ตามแนวคําพิพากษาการยกเลิก
การอนญุาตในกรณนีี ้กอใหเกดิสทิธใินการเรยีกคาสนิไหมทดแทน เฉพาะตอเมือ่ไดยกเลกิโดยเหตผุลอืน่ 
ที่มิใชเพื่อประโยชนในการรักษา หรือใชประโยชนในสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นเทานั้น

  ๗ตรีทศ นิโครธางกูร, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๔.
   ๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๕ - ๑๒๖.
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

   ๓.๒ คดีพพิาทเก่ียวกับคาตอบแทนการใชประโยชนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิ เปนอาํนาจ
ศาลปกครอง แตคดีเกี่ยวกับคาตอบแทนในทํานองภาษีทางออมตามกฎหมายเฉพาะเปนอํานาจ
ศาลยุตธิรรม การโตแยงกฎทีก่าํหนดคาตอบแทนใหฟองศาลปกครองเพ่ือเพกิถอนกฎน้ัน สวนการโตแยง
เกีย่วกบัคาตอบแทนตามสัญญาใหใชประโยชนสาธารณสมบตัขิองแผนดนิ ศาลปกครองช้ันตนมอีาํนาจเตม็ 
ตามมาตรา L. ๘๔ แหงประมวลกฎหมายทรัพยสินของแผนดิน
 ๔. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาใหใชประโยชนสาธารณสมบัติของแผนดิน๙ 
   คดีเกี่ยวกับสัญญาใหใชประโยชนสาธารณสมบัติของแผนดิน จะอยูในอํานาจศาลปกครอง
ชั้นตนหรือสภาแหงรัฐในชั้นอุทธรณ ศาลปกครองมีอํานาจเต็มในการตีความสัญญาและความสมบูรณ
หรอืความชอบดวยกฎหมายของนติกิรรมทีเ่ปนฐานแหงสญัญา การยกเลกิสญัญา สัง่ใหคูสญัญาฝายใด
ฝายหนึ่งชดใชคาเสียหาย สั่งขับไลผูครอบครองออกจากที่ดินในกรณีหมดสัญญาหรือสัญญายกเลิก
    สําหรับศาลยุติธรรมนั้น มีอํานาจพิจารณาพิพากษา เฉพาะกรณีการกระทําที่แยกออกจาก
สัญญาได เชน คดีระหวางคูสัญญากับบุคคลที่สาม หรือกรณีทําละเมิดที่ศัพทเฉพาะเรียกวาออมพรีส
หรือการยึดทรัพยไมชอบดวยกฎหมาย (Emprise Irrégulière) หรือการกระทําท่ีปราศจากอํานาจ
เกิดความเสียหายแกทรัพยสินและเสรีภาพเอกชน (Voie de Fait) ที่แนวคําพิพากษาของศาลช้ีขาด
เขตอํานาจศาลวินิจฉัยวาอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม
 ๕. คดีเกี่ยวกับการรอนสิทธิในทางปกครอง๑๐ 

   การรอนสิทธิในสาธารณสมบัติของแผนดินเปนนิติกรรมทางปกครอง จึงอยูในอํานาจ
ศาลปกครองทีจ่ะพจิารณาความชอบดวยกฎหมายของนติกิรรมหรอืคาํสัง่นัน้ รวมทัง้กาํหนดคาเสยีหาย
ทีเ่กดิจากการกอตัง้การรอนสิทธแิละการบังคบัใหเปนไปตามการรอนสิทธนิัน้ดวย ศาลยุตธิรรมมีอาํนาจ
เฉพาะกรณีกฎหมายเฉพาะบางฉบับกําหนดใหอํานาจพิจารณาเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจาก
การรอนสทิธ ิ(Emprise Irregulière) และการกระทําทีเ่กนิเลยขอบเขตของฝายปกครอง (Voie de Fait) 
เฉพาะในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําของเอกชนเทานั้น
 ๖. คดีเกี่ยวกับการครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมมีสิทธิ๑๑ 

   กรณีครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมมีสิทธิ นอกจากจะตองมีความผิด
ในทางอาญาแลว ฝายปกครองชอบท่ีจะฟองขบัไลผูครอบครองสาธารณสมบัตขิองแผนดนิได ซึง่คดมีทีัง้ทีอ่ยู
ในอํานาจศาลปกครองและศาลยุติธรรม สําหรับศาลปกครองแตเดิมมีแนวคําพิพากษาศาลปกครองวา
มีอํานาจในคดีฟองขับไลผูครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมมีสิทธิ เฉพาะคดีการกระทําผิด
ในทางหลวงและคดีใหเอกชนใชประโยชนในสาธารณสมบัติของแผนดินซ่ึงอยูในอํานาจศาลปกครอง 
แตในป ค.ศ. ๑๙๖๑ สภาแหงรัฐวางแนวใหมวาศาลปกครองมีอํานาจในคดีฟองขับไลผูครอบครอง
สาธารณสมบตัขิองแผนดนิโดยไมมสีทิธไิดทกุกรณ ีหากมไิดอยูภายใตกฎหมายวาดวยการกระทาํความผดิ
เกี่ยวกับถนน ทั้งนี้ ฝายปกครองซึ่งอาจเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือผูที่ใชประโยชนในสาธารณสมบัติ

 ๙ตรีทศ นิโครธางกูร, เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๗.
   ๑๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๗.
  ๑๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๘.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ของแผนดินอาจรองตอศาลใหมีคําสั่งในกรณีฉุกเฉินขับไลผูครอบครองโดยไมมีสิทธิหรือใหรื้อถอน
สิง่ปลกูสรางไดดวย หากเปนกรณเีรงดวนและไมมขีอโตแยงทีห่นักแนนและหากไมปฏิบตัติามคาํสัง่ศาล 
ฝายปกครองสามารถยื่นคํารองเพื่อใหศาลออกคําบังคับได
   สําหรับศาลยุติธรรม ศาลแพงมีอํานาจส่ังกําหนดมาตรการเฉพาะเพ่ือใหการครอบครอง
สาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมมีสิทธิสิ้นสุดลง โดยมีคําขอใหศาลสั่งขับไลออกจากที่ดิน การฟองคดี
รบกวนสิทธิเอกชนที่ครอบครองสาธารณสมบัติของแผนดิน ไมวาเปนผูรับสัมปทานหรือผูรับอนุญาต
ก็ฟองขับไลผูครอบครองโดยไมมีสิทธิไดดวย ศาลยุติธรรมมีอํานาจสั่งตามคําขอในกรณีฉุกเฉินได 
โดยไมจําตองมีการตีความหนังสือแสดงสิทธิหรือพิจารณาความสมบูรณของหนังสือนั้น แตไมมีอํานาจ
ในคดีเกี่ยวกับความมีอยูหรือขอบเขตของสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 ๗. คดีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสิน 
   ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสินโดยเฉพาะจากการกระทําของ
ฝายปกครอง กลาวคอื ศาลยตุธิรรมจะมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาท้ังเรือ่งการเกณฑทรพัยสนิของเอกชน
โดยฝายปกครองเพื่อนําไปใชประโยชนสาธารณะ ไมวาจะกระทําในยามปกติหรือในสถานการณพิเศษ 
สวนใหญจะเปนเรื่องการกําหนดคาสินไหมทดแทน แตประเด็นคดีวาการกระทําถูกตองตามกฎหมาย
หรอืไม หรอืเกีย่วกบัความสมบรูณของคาํสัง่ใหเกณฑทรพัยสนิ จะเปนอํานาจศาลปกครอง ศาลยตุธิรรม
ตองสงประเด็นไปใหศาลปกครองวินิจฉัยเสียกอน 
   นอกจากน้ี การเวนคืนเพ่ือการใชประโยชนสาธารณะจะอยูในอํานาจศาลยุติธรรม
แตศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีหากการเวนคืนมีปญหาความไมชอบดวยกฎหมาย
นอกจากนี้ในเรื่องทรัพยสินที่ตกอยูภายใตภาระผูกพันทางปกครอง ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการที่ทรัพยสินตกอยูภายใตภาระติดพัน มีเพียง
บางกรณีเทานั้นที่ใหอยูในอํานาจศาลปกครอง เชน คดีเก่ียวกับมีการกอใหเกิดภาระติดพันหรือไม
หรอืคดเีกีย่วกบัความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองในเร่ืองภาระติดพนั ขณะทีเ่รือ่งเกีย่วกบั
การจัดรูปที่ดินในเมือง กฎหมายจะใหอยูในอํานาจศาลยุติธรรม แตการจัดรูปที่ดินในชนบทคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน กฎหมายใหอยูในอํานาจศาลปกครองและเรื่องเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญาอยูในอํานาจศาลยุติธรรม 
 เม่ือศกึษาระบบกฎหมายฝร่ังเศส ซึง่เปนแมแบบของระบบศาลปกครองท่ีประเทศไทยนํามาใช
และหลักกฎหมายเกีย่วกับเขตอํานาจศาลในคดีทีเ่กีย่วกับทรัพยสนิของแผนดนิแลว เม่ือมาศึกษาปญหา
เก่ียวกับเขตอํานาจศาลท่ีเกิดขึ้นในกฎหมายไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะคดีการโตแยงการใชอํานาจ
ทางปกครองเกี่ยวกับที่ดินของรัฐที่ถูกโตแยงเรื่องสิทธิในที่ดินของเอกชน เชน ราษฎรนําแบบแจง
การครอบครองที่ ดิน (ส .ค .๑) ยื่นคําขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน แตเจ าพนักงานที่ดินแจ งว า
เปนที่สาธารณประโยชนซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ผูยื่นคําขอ
จงึโตแยงวาทีด่นิไมไดเปนทีส่าธารณประโยชน การออก น.ส.ล. ออกไมชอบดวยกฎหมายเพราะประกาศ
พืน้ทีท่บัซอนทีด่นิของตน แตเจาพนกังานปฏเิสธไมออกโฉนดทีด่นิ ราษฎรอทุธรณคาํสัง่แลวถกูยกอทุธรณ 
จึงฟองคดีตอศาลปกครองขอใหเพิกถอน น.ส.ล. และใหศาลมีคําสั่งวาที่ดินมิใชที่สาธารณประโยชน
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

และสั่งใหผูถูกฟองคดีออกโฉนดที่ดินแกผูฟองคดีตามมาตรา ๙ (๑) หรือฟองวาเจาพนักงานไมออก
โฉนดทีด่นิให ทัง้ทีไ่ดรงัวดัชีแ้นวเขตและพสิจูนสทิธิครอบครองโดยไดปฏิบตัติามกฎหมายครบถวนแลว
อันเปนการละเลยตอหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๙ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งกรณีไมออก
โฉนดทีด่นิและมคีาํส่ังใหออกโฉนดท่ีดนิใหแกผูฟองคดีตามคําขอซึง่เปนคาํขอทีศ่าลปกครองมีคาํบงัคับ
ตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได 
 คดีฟองเพิกถอนคําสั่งทางปกครองท่ีไมออกโฉนดที่ดินตามคําขอ ทั้งที่ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และข้ันตอนท่ีกฎหมายบัญญตัใิหตองปฏิบตัจินครบถวนแลว หรอืกรณีทีเ่จาพนกังานไมออกโฉนดท่ีดนิ
เพราะที่ดินที่ยื่นขอรังวัด มพีื้นที่ทับซอนกับที่สาธารณประโยชนก็ดี จะพบวาเรื่องนี้มีประเด็นเรื่องสิทธิ
ในที่ดินตามกฎหมายเอกชนอยูดวย ซึ่งการฟองคดีปกครองโตแยงการใชอํานาจของฝายปกครอง
เพิกถอนการออกคําสั่งทางปกครองท่ีมีประเด็นเร่ืองสิทธิในท่ีดินนั้น เม่ือถูกโตแยงเขตอํานาจศาลวา
เปนขอพพิาทเก่ียวกับสทิธิในท่ีดนิซึง่เปนสทิธใินทรัพยสนิในระบบกฎหมายเอกชน คดจีะอยูในเขตอํานาจ
ของศาลยุติธรรม อาจตองสงไปช้ีขาดเขตอํานาจศาลตอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่
ระหวางศาล จึงตองพิจารณาประเด็นหลักที่นํามาฟองวาเปนเรื่องใด เปนเรื่องโตแยงการใชอํานาจของ
ฝายปกครองโดยตรงแตมเีรือ่งสิทธิในทีด่นิดวย หรือเปนคดโีตแยงสทิธใินทีด่นิโดยตรง ทัง้จะตองดคูาํขอ
ทายฟองดวยวาศาลปกครองจะมีคําบังคับตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดหรอืไม ซึง่โดยนยัดงักลาวจากคดีขางตน ประเด็นหลกัแหงคดี
และคาํขอทายฟอง ศาลทีม่อีาํนาจพพิากษาตามคําขอคอืศาลปกครอง แตเมือ่มกีารโตแยงเขตอาํนาจศาล 
ทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมตางเห็นวามีอํานาจ ตองสงไปใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาลวินิจฉัย แตจากแนวคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล ไดวนิจิฉยัเปนแนวเดียวกนัมาตลอดวา การจะวินจิฉยัวาคาํสัง่ทางปกครองชอบดวยกฎหมาย
หรือไม จะตองวินิจฉัยช้ีขาดเสียกอนวาที่ดินเปนสิทธิของผู ยื่นคําขอหรือไม จึงเปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่อยู ในอํานาจของศาลยุติธรรม ทั้งที่คดีมีประเด็นเรื่องที่ดินของรัฐอันเปน
ที่สาธารณประโยชนอยูดวย
 ผูเขียนบทความเห็นวา คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลท่ีใหตองชี้ขาดเร่ืองสิทธิ
ในที่ดินกอนทั้งที่ผู ฟองคดีโตแยงการใชอํานาจทางปกครองฟองตอศาลปกครองใหเพิกถอนคําสั่ง
ทางปกครองโดยตรง เปนการวินจิฉยัโดยมิไดคาํนงึถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ทีมุ่งใหมศีาลปกครอง
เปนกลไกตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐ คาํวนิจิฉยัชีข้าดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาล จงึมไิดคนหาเจตนารมณ
ของกฎหมายวาเหตุใดจึงตองตั้งศาลปกครองแยกออกจากระบบศาลยุติธรรมและใหคดีปกครองอยูใน
เขตอํานาจศาลปกครอง ทั้งนี้ก็เพราะคดีปกครองเปนขอพิพาทระหวางรัฐหรือฝายปกครองกับเอกชน 
เปนความสมัพนัธทีไ่มอยูบนหลกัความเสมอภาค เพราะรฐัมเีอกสทิธิท์างปกครอง เมือ่มขีอพพิาทจงึตอง
ใหศาลปกครองมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด เพราะศาลมีบทบาทในการแสวงหาพยานหลักฐานที่อยูในความ
ครอบครองของฝายปกครองเพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของเอกชน คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อาํนาจหนาทีร่ะหวางศาลไมไดดเูจตนารมณของกฎหมาย จงึวินจิฉยัชีข้าดใหขอพพิาทจากการใชอาํนาจ
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ของฝายปกครองเกี่ยวกับที่ดินของรัฐที่มีสิทธิในที่ดินของเอกชนดวยอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม 
กลายเปนปญหาการปรับใชกฎหมายช้ีขาดเขตอํานาจศาล แตการช้ีขาดเขตอํานาจศาลเชนนีก้ม็อีทิธิพล
มาจากความเหน็ของศาลปกครองในระยะแรกทีเ่คยมคีวามเหน็วา คดเีชนนีไ้มอยูในอาํนาจศาลปกครอง 
ตอมาเมื่อศาลปกครองพัฒนาหลักกฎหมายเร่ืองนี้ไดระดับหนึ่ง ศาลปกครองจึงรับฟองไวพิจารณา 
แตเมื่อมีการโตแยงเขตอํานาจศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่ระหวางศาลก็วินิจฉัย
ใหเปนคดีพิพาทเก่ียวกับสิทธิในที่ดินอยูในอํานาจของศาลยุติธรรม ตามแนวท่ีศาลปกครองเคยมี
ความเห็นในระยะแรก ๆ ที่เปดทําการศาลปกครองวา คดีตองวินิจฉัยชี้ขาดเร่ืองสิทธิในท่ีดินกอน 
ทัง้ทีเ่ปนคดีฟองขอใหตรวจสอบการใชอาํนาจของฝายปกครอง คาํวนิจิฉยัชีข้าดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาล
ที่วินิจฉัยเปนแนวเดียวกันมาตลอดเชนนี้ จึงกระทบตอหลักการสําคัญของหลักนิติรัฐ (Legal State) 
โดยเฉพาะหลักการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐโดยศาลปกครอง เพราะศาลยุติธรรมมีอํานาจวินิจฉัย
เฉพาะเรื่องสิทธิในที่ดินเทานั้น จะกาวลวงไปตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทํา
ทางปกครองที่กระทบตอสิทธิในที่ดินไมได 
 ดงันัน้ จงึตองวิเคราะหหาหลกัเกณฑทางกฎหมายเก่ียวกับเขตอํานาจศาลวา ขอพิพาทจากการ
ใชอํานาจทางปกครองจัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอเอกชนอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรืออยูในเขต
อํานาจศาลปกครอง เพราะการใชอํานาจตามกฎหมายเฉพาะจัดการที่ดินของรัฐ ไมวาพระราชบัญญัติ
ปาไม พทุธศกัราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญตัปิาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญตัอิทุยานแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ หรอืประกาศหนังสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง (น.ส.ล.) เปนทีส่าธารณประโยชน ฯลฯ ยอมไมได
อยูในนยัเดียวกนักบัสิทธิในทีดิ่นของเอกชน ทีด่นิของรฐัอยูภายใตกฎหมายเฉพาะทีเ่ปนกฎหมายมหาชน 
เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นจะอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง การวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลท่ีใหคดีพิพาท
จากการใชอํานาจมหาชนของเจาพนักงานฝายปกครองในการจัดการที่ดินของรัฐตามกฎหมายเฉพาะ
ไมวาปาไม ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ หรือกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ที่พิพาทกับเอกชนตองอยูใน
เขตอํานาจศาลยุติธรรมยอมไมสมเหตุสมผล ไมสอดคลองกับเจตนารมณของการจัดตั้งศาลปกครอง
เพราะระบบทรัพยสินของแผนดินน้ันเปนเน้ือหาสําคัญของกฎหมายมหาชน มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ
หลักเกณฑการไดมา การบริหารจัดการ การจําหนายจายโอน เชน ที่ดินของรัฐที่มิไดมีบุคคลใดมีสิทธิ
ครอบครองหรอืทีด่นิสาํหรบัพลเมอืงใชรวมกนั ซึง่ไดถอนสภาพตามมาตรา ๘ (๑) แลว รฐัมนตรมีอีาํนาจ
จัดขึ้นทะเบียนได กอนขึ้นทะเบียนใหมีการทําแผนที่และประกาศใหราษฎรทราบ ๓๐ วัน๑๒ หากมี
ผูคัดคานก็ตองดําเนินการตามกฎหมาย หากมีขอพิพาทจะอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง แตเมื่อมีการ
โตแยงเขตอํานาจศาล คณะกรรมการก็วนิจิฉยัใหตองช้ีขาดเร่ืองสิทธิในท่ีดนิกอนเปนคดีพพิาทเก่ียวกับ
สิทธิในที่ดินที่อยูในอํานาจศาลยุติธรรม ทั้งที่เปนเร่ืองการใชอํานาจทางปกครองที่อยูในเขตอํานาจของ
ศาลปกครอง คาํวนิจิฉยัชีข้าดเขตอาํนาจศาลจงึกระทบตอการตรวจสอบการใชอาํนาจของฝายปกครอง
โดยศาลปกครองอยางมาก

 ๑๒ประมวลกฎหมายที่ดิน, มาตรา ๘ ทวิ.

57-74-MAC6.indd   6557-74-MAC6.indd   65 2/28/18   5:34 PM2/28/18   5:34 PM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๖๑๖๖

ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

 จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลวินิจฉัยเปนแนวเดียวกันมาตลอดวา คดีพิพาทจากการใชอํานาจหรือการดําเนินการ
ทางปกครองเกีย่วกบัสทิธิในทีด่นินัน้ การจะวนิจิฉยัวาการใชอาํนาจทางปกครองชอบดวยกฎหมายหรอืไม
จะตองวินิจฉัยชี้ขาดเร่ืองสิทธิในที่ดินวาผูฟองคดีมีสิทธิในที่ดินหรือไมเสียกอน เปนการวางหลักวา
ถาเกีย่วกบัสทิธิในท่ีดนิแลว จะอยูในเขตอาํนาจศาลยตุธิรรมทัง้หมด ทัง้ทีไ่มมกีฎหมายใดบญัญตัใิหเรือ่ง
สิทธิในท่ีดินตองอยูในอํานาจศาลยุติธรรมหรือไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง ทั้งประมวลกฎหมาย
ที่ดินที่มีบทบัญญัติใหฟองรองตอศาลก็มิไดหมายความเฉพาะศาลยุติธรรมเทานั้น เพราะกฎหมาย
หลายฉบบัทีม่บีทบญัญตัใิหฟองรองตอศาลยอมหมายถงึศาลปกครอง เชน พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่บังคับใชกอนจัดตั้งศาลปกครอง แตเมื่อจัดตั้งศาลปกครองแลวหากมีขอพิพาทเกี่ยวกับ
การใชอํานาจของฝายปกครองจะอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง คําวา “ศาล” จึงมิไดหมายความถึง
เฉพาะศาลยุติธรรม อีกทั้งบางคดีฝายปกครองไมไดใชเหตุผลเรื่องสิทธิในท่ีดิน แตเปนเหตุผล
ทางกฎหมาย เชน ผูขอไมไดครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมากอนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน
ใชบังคับหรือไมไดแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.๑) ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือไมไดแจงวายังประสงคจะไดสิทธิในที่ดิน (ส.ค.๒) ตามมาตรา ๒๗ ตรี 
แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน จึงไมออกโฉนดท่ีดินให เมื่ออุทธรณโตแยงคําสั่งแลวไมเปนผล จึงฟอง
เพกิถอนคําสัง่ทางปกครอง กไ็มมเีหตผุลใดท่ีจะปฏิเสธวาคดไีมอยูในเขตอาํนาจศาลปกครอง กย็ิง่ทาํให
เห็นวา การวินิจฉัยใหคดพีิพาทเกี่ยวกับที่ดินมาอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรมทั้งหมด ยอมไมสอดคลอง
กับทฤษฎีในกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายปกครองซึ่งเปนหลักการ
สําคัญของหลักนิติรัฐ
 นอกจากน้ี เมื่อวิเคราะหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ที่บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจเหนือคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ซึ่งบัญญัติอํานาจศาลปกครองไว เจตนารมณของกฎหมายจะรวมถึงคดีพิพาท
จากการใชอํานาจทางปกครองท่ีเก่ียวกับที่ดินของรัฐกับเอกชน หรือประเด็นหลักแหงคดีเปนเร่ืองการ
ใชอํานาจทางปกครองดวย เชน การกําหนดสถานะของท่ีดินของรัฐ หรือการใชอํานาจตามกฎหมาย
เกีย่วกบัทีด่นิของรัฐกด็ ียอมอยูในนยัตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ศาลปกครองท้ังสิน้ 
อกีทัง้ไมไดอยูในนยัเดยีวกนักบัสทิธิในทีด่นิตามกฎหมายเอกชนแตอยางใด หากมีขอพพิาทก็ยอมอยูใน
อํานาจของศาลปกครอง คําวินิจฉัยชี้ขาดใหเปนคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม 
จึงกระทบตอคดีที่ฟองโตแยงการใชอํานาจของฝายปกครองโดยตรงอยางมาก คณะกรรมการวินิจฉัย
ชี้ขาดเขตอํานาจหนาที่ระหวางศาลปรับใชกฎหมายโดยไมไดพิจารณาหรือวินิจฉัยไปถึงเจตนารมณ
อันแทจริงของกฎหมายวาเหตุใดตองแยกคดีปกครองออกจากคดีทั่วไป ใหศาลปกครองมีเขตอํานาจ
ในคดีปกครองท่ีใชระบบไตสวนแตกตางจากระบบศาลยุตธิรรม การแยกวาขอพพิาทใดเปนคดีปกครอง 
จึงตองพิจารณาประเด็นหลักแหงคดีและคําขอใหศาลเยียวยาวาศาลใดมีอํานาจ อีกทั้งขอพิพาท
จากการใชอํานาจตามกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับระบบทรัพยสินของแผนดิน ซึ่งโดยสภาพเปนกฎหมาย
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มหาชนทั้งหมด ขอพิพาทที่เกิดขึ้นจึงเปนขอพิพาทตามกฎหมายมหาชน มิใชขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ
ในท่ีดินอันเปนสิทธิในทรัพยสินในระบบกฎหมายเอกชนแตอยางใด ทั้งยังตองพิจารณาเน้ือหาคดี
ตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งบางคดีอาจตองปรับใชทฤษฎีและหลักกฎหมายตางประเทศดวย
 โดยนัยขางตนนี้ พบวาคําแถลงการณตอศาลปกครองสูงสุดเรื่องหนึ่ง ตุลาการผูแถลงคดี
ทาํคําแถลงการณในประเดน็เขตอาํนาจศาลในคดีพพิาทเกีย่วกบัทรัพยสนิของแผนดินไวอยางแหลมคมย่ิง 
โดยนายบญุอนนัต วรรณพานิชย ตลุาการหัวหนาคณะในศาลปกครองกลาง ทาํหนาทีต่ลุาการผูแถลงคดี
ในศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ อ.๑๓๓/๒๕๔๗ (ปจจุบันดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครอง
สงูสดุ) ผูฟองคดฟีองวาครอบครองและทําประโยชนในทีพ่พิาทเนือ้ที ่๑๙ ไร ๓ งาน ในพืน้ทีต่าํบลเขาลาน 
อาํเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๑๐ ปลกูมะพราวเตม็พืน้ที ่กอนเขาครอบครอง
ทําประโยชน ที่ดินพิพาทไมไดเปนที่สาธารณประโยชน หรือมีผูใดหวงหามไวสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
เพื่อเลี้ยงสัตว และไมมีผูใดนําสัตวมาเลี้ยงในที่พิพาท ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ สํานักงานที่ดินอําเภอทับสะแก 
สาํรวจเนือ้ทีด่นิทีพ่พิาทเพือ่เสยีภาษบีาํรงุทองที ่(ภ.บ.ท. ๖) เปนแบบสาํรวจที ่๒๒/๒๕๑๒ ใหแกผูฟองคดี 
ระบวุาผูฟองคดเีปนเจาของทีด่นิทาํสวนมะพราว จงึเสยีภาษบีาํรงุทองทีม่าตลอด แตหลงัป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
สาํนกังานท่ีดนิแจงวาไมตองเสยีภาษอีกี แตผูฟองคดคีรอบครองทําประโยชนในทีด่นิพพิาทมาถึงปจจบุนั 
ตอมาวนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ตวัแทนของผูฟองคดขีอออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน (น.ส.๓)  
แตเจาหนาที่แจงวาที่พิพาทเปนที่สาธารณประโยชน ผูฟองคดีทราบวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผูถูกฟอง
คดีที ่๒ ในฐานะผูวาราชการจังหวัดไดออกหนงัสอืสาํคญัสาํหรบัทีห่ลวง (น.ส.ล.) เลขที ่ปข๐๔๔๔ อางวา
ทีพ่พิาทเปนทีส่าธารณประโยชน การนาํทีพ่พิาททีผู่ฟองคดคีรอบครองทีม่ใิชทีส่าธารณประโยชนไปออก 
น.ส.ล. เปนการออก น.ส.ล. โดยไมชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีขอออก น.ส.๓ แตเจาพนักงานที่ดิน
ปฏิเสธไมออก น.ส.๓ จึงเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอน น.ส.ล. 
เลขที่ ปข๐๔๔๔ และมีคําสั่งวาที่ดินมิใชที่สาธารณประโยชนและใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการ
ออก น.ส.๓ แกผูฟองคดี
 ศาลปกครองกลางพิพากษาวาผู ถูกฟองคดีที่ ๑ โดยผู ถูกฟองคดีที่ ๒ ออก น.ส.ล. 
เลขที ่ปข๐๔๔๔ ถกูตองตามขัน้ตอนและวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนดแลว สวนทีด่นิพพิาทนัน้ แมผูฟองคดี
เขาไปครอบครองทําประโยชนและเสยีภาษีบาํรงุทองทีม่าตลอดกวา ๓๐ ป เปนเพยีงเอกสารชําระภาษี
บํารุงทองที่เนื่องมาจากการใชประโยชนในที่ดิน หาใชหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินไม ทั้งไมอาจยกอายุความตอสูกับแผนดินได ตามมาตรา ๑๓๐๖ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย การออก น.ส.ล. เลขที่ ปข๐๔๔๔ จึงชอบดวยกฎหมายแลว ผูฟองคดีอุทธรณ 
 ตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุด สรุปวาเมื่อเหตุแหงการฟองคดีนี้เกิดจากผูถูกฟองคดี
ทั้งสองออก น.ส.ล. เลขท่ี ปข๐๔๔๔ ในท่ีดินพิพาทท่ีผูฟองคดีอางวามีสิทธิครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมาย และเจาหนาทีข่องผูถกูฟองคดทีี ่๑ ปฏเิสธไมดาํเนนิการออก น.ส.๓ ในทีพ่พิาทใหแกผูฟองคดี
ตามสิทธิ ผูฟองคดีจึงฟองขอใหศาลเพิกถอน น.ส.ล. และสั่งใหผูถูกฟองคดีออก น.ส.๓ ใหแกผูฟองคดี
แมประเด็นที่ตองพิจารณาในเน้ือหาของคดีจะเปนขอพิพาทเก่ียวกับการโตแยงสิทธิในท่ีดินก็ตาม
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

แตขอพพิาทวาทีด่นิเปนของผูฟองคดซีึง่เปนเอกชนฝายหนึง่ หรอืเปนทีด่นิของรฐัประเภทสาธารณสมบตัิ
ของแผนดนิอกีฝายหน่ึง อยูในหลักเกณฑการออก น.ส.ล. ตามมาตรา ๘ ตร ีแหงประมวลกฎหมายท่ีดนิ
หรือไม คดีพิพาทที่ผูถูกฟองคดีออก น.ส.ล. ก็ดีหรือปฏิเสธไมออก น.ส.๓ ใหแกผูฟองคดีก็ดี จึงถือเปน
คดพีพิาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึง่ (๑) แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลปกครองรับไวพิจารณาได
 ตุลาการผูแถลงคดีในศาลปกครองสูงสุดเสนอความเห็นวา คดีพิพาทที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิ
ในที่ดนิ มีเพียงบางสวนเทานั้นที่อยูในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม ไดแก การวินิจฉัยประเด็นขอโตแยง
เรื่องสิทธิในที่ดินระหวางเอกชนดวยกัน แตขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิในที่ดินระหวางเอกชนกับรัฐหรือ
ขอพพิาทเก่ียวกบัสทิธใินทีด่นิระหวางเอกชนดวยกนั แตมกีารกระทําทางปกครองซ่ึงแยกออกตางหากได
และเปนประเด็นหลักในคดีที่มีการนํามาฟอง หรือคดีที่รัฐตองเขามาในคดีเพราะกฎหมายบัญญัติใหมี
อํานาจหนาที่จัดการระบบทรัพยสินของแผนดิน ตามหลักเกณฑกฎหมายเรื่องทรัพยสินของแผนดิน 
ตั้งแตการไดมา การบริหารจัดการ จนถึงการจําหนายจายโอน มีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ 
ยอมถือวาเปนเนื้อหาสําคัญของกฎหมายมหาชน ขอพิพาทยอมอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง 
 ตลุาการผูแถลงคดเีสนอความเหน็ทางกฎหมายตอศาลปกครองสงูสดุ ควรคาแกการรบัฟงยิง่วา
ระบบทรัพยสินของแผนดิน ถือวาเปนเนื้อหาสําคัญของกฎหมายมหาชน หลักเกณฑของกฎหมาย 
กําหนดเรื่องทรัพยสินของแผนดิน ตั้งแตการไดมา การบริหารจัดการ จนถึงการจําหนายจายโอน 
ไดมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เชน ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ในตํารา
วชิาการของตางประเทศทีม่กีารแบงแยกกฎหมายเอกชนกบักฎหมายมหาชน เชน ฝรัง่เศส ถอืวาเรือ่งนี้
อยูในขอบเขตของกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครอง ประการตอมา ถึงแมบทบัญญัติวาดวย
ทรัพยสินของแผนดินจะบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย แตก็เพียงบางสวนเทานั้น
และอาจเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหเขาใจวาเปนเร่ืองของกฎหมายเอกชนแลวอยูในอํานาจศาลยุติธรรม 
แตการทีบ่ทบญัญตัวิาดวยทรพัยสนิของแผนดนิบางสวนบญัญตัไิวในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
นาจะเปนทีเ่ขาใจตรงกันวา ไมไดทาํใหหลกักฎหมายเร่ืองดงักลาวกลายเปนหลกักฎหมายเอกชนแตอยางใด
 ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวา ในคดีพพิาทที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินมีเพียงบางสวนเทานั้น
ที่อยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม คือการวินิจฉัยขอโตแยงเร่ืองสิทธิในท่ีดินระหวางเอกชนดวยกัน 
แตถาเปนขอพพิาทเร่ืองสิทธิในท่ีดนิระหวางเอกชนกับรฐั หรอืขอพพิาทเก่ียวกับสิทธใินท่ีดนิระหวางเอกชน
ดวยกัน แตมีการกระทําทางปกครองซ่ึงอาจแยกออกตางหากไดและเปนประเด็นหลักในคดีแลว 
ยอมอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
 ประการแรก หากเริม่พเิคราะหจากบทกฎหมายลายลักษณอกัษรแลว เหน็วาไมมบีทกฎหมายใด
กาํหนดหรอืบงช้ีใหเหน็วา คดพีพิาทเกีย่วกบัสิทธใินทีด่นิไมอยูในเขตอาํนาจศาลปกครองหรอือยูในเขต
อํานาจของศาลยุติธรรม บทบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดินที่กําหนดใหมีการฟองรองตอ “ศาล” ก็มิได
ผูกมัดวาในปจจุบันยังคงหมายถึง “ศาลยุติธรรม” เทานั้น กฎหมายไทยหลายกรณีที่กําหนดให
มกีารฟองหรอืรองขอตอ “ศาล” ในปจจุบนัเปนทีเ่ขาใจไดวาหมายถงึ “ศาลปกครอง” เชน กฎหมายวาดวย

57-74-MAC6.indd   6857-74-MAC6.indd   68 2/28/18   5:34 PM2/28/18   5:34 PM



ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๖๙

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

การควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เปนตน ในทางตรงกันขาม รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทยไดวางกรอบเกีย่วกบัเขตอาํนาจของศาลปกครองเอาไว เปนบททีส่ามารถรบัรองไดวา
ขอพิพาทเกี่ยวเนื่องกับการโตแยงสิทธิในที่ดินระหวางเอกชนกับรัฐ หรือประเด็นหลักแหงคดี
เปนการกระทําทางปกครอง อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง เปนไปตามกรอบท่ีรฐัธรรมนูญวางไวทกุประการ 
เปนขอพิพาทระหวางฝายปกครอง หรือรัฐกับเอกชน และการท่ีรัฐตองกําหนดสถานะของท่ีดินที่รัฐ
เห็นวาเปนของรัฐก็ดี หรือการที่เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจตามกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินก็ด ี
ยอมเปนเรือ่ง “การตองปฏิบตัติามกฎหมาย” หรอื “ตองรับผดิชอบในการปฏิบตัหินาทีต่ามกฎหมาย” 
ในความหมายของมาตราดังกลาว ประการสุดทาย แมในกรณีที่ที่ดินนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน
และมีขอพพิาทระหวางเอกชนดวยกันก็ตาม หากมีการกระทําของฝายปกครองอยูดวย กม็ไิดหมายความวา
การกระทําของฝายปกครองน้ันจะใชขอเท็จจริงเร่ืองสิทธิในท่ีดินเปนเหตุในการใชอํานาจเสมอไป 
แตอาจเปนเหตอุืน่ เชน การไมปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบงัคับท่ีเก่ียวของและหากมีการนาํคดี
มาฟองศาล โดยที่ผูฟองคดีมุงที่จะโตแยงหักลางการกระทําของฝายปกครองเทานั้น ก็ไมมีเหตุผลใด
ที่จะปฏิเสธวา คดีไมอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 
 เมื่อเหตุแหงการฟองคดีเกิดจากการที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองไดออก น.ส.ล. เลขที่ ปข๐๔๔๔ 
ในที่ดินพิพาทซึ่งเปนที่ดินที่ผูฟองคดีอางวามีสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย และเจาหนาที่
ของผูถกูฟองคดทีี ่๑ ปฏเิสธไมดาํเนนิการออก น.ส.๓ ในทีพ่พิาทใหแกผูฟองคดตีามสทิธ ิผูฟองคดจีงึฟอง
ขอใหศาลเพิกถอน น.ส.ล. และส่ังใหผูถูกฟองคดีออก น.ส.๓ ใหแกผูฟองคดี ซึ่งถึงแมวาประเด็นที่ตอง
พิจารณาในเน้ือหาของคดีจะเปนขอพิพาทเก่ียวกับการโตแยงสิทธิในท่ีดิน แตเปนการพิพาทวาที่ดิน
เปนทีด่นิของเอกชนฝายหน่ึง เปนทีด่นิของรัฐประเภทสาธารณสมบัตขิองแผนดนิอีกฝายหน่ึง คดพีพิาท
เกี่ยวกับการที่ผูถูกฟองคดีออก น.ส.ล. ก็ดีหรือปฏิเสธไมออก น.ส.๓ ใหแกผูฟองคดีก็ดี จึงถือเปนคดี
พิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ศาลปกครองรับไวพิจารณาได เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงที่เปนเนื้อหาแหงคดี 
และขอกฎหมายทีเ่กีย่วของแลว เหน็วาระบบทรพัยสนิของแผนดินท่ีเปนท่ีดนิของรฐั ไมวาจะมีการกระทาํ
ทางปกครองอยูดวยหรือไมก็ตาม จะเปนเรื่องที่เปนเนื้อหาแท ๆ ของกฎหมายมหาชนเร่ืองหนึ่ง ดังนั้น 
จงึไมมเีหตผุลทางกฎหมายอืน่ใดเลยทีจ่ะทาํใหคดพีพิาทเก่ียวกบัทรพัยสนิของแผนดนิไมอยูในเขตอาํนาจ
ของศาลปกครอง
 ทัง้นี ้ปญหาทางกฎหมายทีเ่กดิขึน้ สาเหตสุาํคญัอีกประการหนึง่นาจะมาจากการไมไดวางหลกั
กฎหมายไวอยางชดัแจง กลาวคอื ใหขอพพิาทจากการใชอาํนาจเกีย่วกบัทรพัยสนิของแผนดนิอยูในเขต
อํานาจศาลปกครอง ทําใหการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไปใหความสําคัญกับสิทธิในที่ดิน
ของเอกชนเปนหลัก ซึ่งหลักกฎหมายที่ใชวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับระบบ
ทรพัยสินของแผนดินในระบบกฎหมายไทยมหีลกัเกณฑอยางนอยสองหลกั ไดแก หลกัเกณฑเรือ่งอาํนาจ
ศาลปกครองตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย และหลกัเกณฑตามมาตรา ๙ แหงพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลปกครองใชพิจารณาวาเปนคดีที่อยู
ในเขตอํานาจศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญตัิ
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม จึงไมใชปญหาการไมมีหลักเกณฑ
หรอืหลกัเกณฑทางกฎหมายไมชดัเจน แตปญหาอยูทีไ่มไดใชหลกัเกณฑจากรัฐธรรมนูญซ่ึงเปนกฎหมาย
สูงสุดและจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีความ
ชัดเจนตามเจตนารมณของกฎหมาย มีทฤษฎีและปรัชญากฎหมายรองรับมาพิจารณาประกอบกัน 
นั่นคือการใชอํานาจทางปกครองเกี่ยวกับระบบที่ดินของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน หากมี
ขอพิพาทก็ยอมเปนคดีที่มีเนื้อหาคดีตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และฉบบัตอ ๆ  มา บญัญตัริองรบัอาํนาจศาลปกครองไว คอืเปนคดพีพิาทระหวางหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน อันเนื่องมาจากการใชอํานาจ
ทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรฐั องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรอืเจาหนาทีข่องรฐั เก่ียวกบัการใชอาํนาจคุมครองรกัษา หรอืสงวน
หวงหามทรัพยสินของแผนดินที่อาจไปกระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ขอพพิาทเหลานี้ รัฐธรรมนูญบัญญัติไวใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง อีกทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ ก็บัญญัติเขตอํานาจศาลปกครองไว
สอดคลองกันอันเปนการรับรองอํานาจศาลปกครองไวในคดีลักษณะดังกลาวเชนกัน
 ผูเขียนบทความเห็นวา โดยนัยทางกฎหมายเก่ียวกับเขตอํานาจศาลปกครองตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติอํานาจศาลปกครองไววา คดีพิพาทระหวางฝายปกครองกับเอกชน หรือการที่
เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจตามกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน เจาหนาที่มิไดใชหลักกฎหมายเรื่องสิทธิในที่ดิน 
อางเพื่อรักษาที่ดินของรัฐ แตเปนเรื่องตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมาย ซึ่งเปนการใชอํานาจมหาชน คดีพิพาทที่มีเนื้อหาคดีลักษณะนี้จึงอยูในเขตอํานาจ
ศาลปกครอง แตเมือ่มกีารโตแยงเขตอํานาจศาล คณะกรรมการวนิจิฉยัชีข้าดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาล
จะวินิจฉัยเปนแนวเดียวกับกรณีขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันวา เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน 
ทั้งที่การคุมครองดูแลหรือสงวนรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมายเฉพาะ ไมไดอยูในนัยเดียวกับสิทธิ
ในทีด่นิของเอกชน ระบบทรพัยสนิของแผนดนิมกีฎหมายเฉพาะ บญัญตัหิลกัเกณฑการไดมา การบรหิาร
จัดการ การจําหนายจายโอน ถาคดีมีการโตแยงเขตอํานาจศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาลใหเปนคดีพิพาทเกีย่วกบัสทิธิในทีด่นิอยูในอาํนาจศาลยตุธิรรมยอมไมสมเหตสุมผล 
ไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย เพราะขอพพิาทเกิดจากการใชอาํนาจมหาชนยอมแตกตางจาก
คดทีัว่ไป จงึตองพจิารณาตอไปวาขอพพิาทจากการใชอํานาจทางปกครองเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ถาหาก
พนกังานเจาหนาทีต่ามประมวลกฎหมายท่ีดนิหรอืตามกฎหมายเฉพาะใชอาํนาจทางปกครองโดยอาศัย
เหตุผลเรื่องการจัดการที่ดินของรัฐที่เปนทรัพยสินของแผนดิน เชน เอกชนยื่นคําขอออกโฉนดที่ดิน 
โดยครอบครองและทําประโยชนในที่ดินมาอยางตอเนือ่ง โดยมหีนงัสอืรบัรองการทําประโยชน (น.ส.๓) 
ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติไวครบถวนแลว แตเจาพนักงานท่ีดินไมออกโฉนดท่ีดินให
ตามคําขอโดยใหเหตุผลวาผูวาราชการจังหวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในท่ีดิน
ที่นํามาขอออกโฉนดท่ีดิน อีกทั้งออกคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓) คดีจึงมี
ขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินวาเปนของรัฐหรือเอกชนผูฟองคดี ซึ่งหากมีการโตแยงเขตอํานาจศาล 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

แนวคําวนิจิฉยัของคณะกรรมการวินจิฉยัชีข้าดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาลไดชีข้าดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาล
เปนแนวทางมาโดยตอเนือ่งวา หากมปีระเดน็เกีย่วกบัสทิธใินทีด่นิแลว กจ็ะอยูในอาํนาจของศาลยุติธรรม
ทั้งหมด ทั้งที่ที่ดินของรัฐหรือสิทธิในที่ดินของเอกชน มิไดอยูในนัยเดียวกันดงักลาวมาแลว 
 ผูเขียนบทความมีความเห็นทางวิชาการวา ขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินวาเปนของรัฐหรือ
ของเอกชนผูฟองคด ีคาํวาสทิธใินทีด่นิทีร่ฐัอางสทิธมิใิชสทิธใินทรพัยสนิในทางแพงในระบบกฎหมายเอกชน
แตอยางใด หากแตเปนสิทธิในทรัพยสินของรัฐ เปนสิทธิตามกฎหมายมหาชนในการจัดการทรัพยสิน
ของแผนดินซึ่งเปนการใชอํานาจมหาชน คดีพิพาทเชนนี้จึงอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง ซึ่งเปนไป
ในแนวทางเดียวกันกับระบบทรัพยสินของแผนดินของฝรั่งเศสที่ระบบกฎหมายไทยนํามาปรับใช 
แตเมื่อมีขอพิพาทขึ้นสูศาลและมีการโตแยงเขตอํานาจศาล หากไมมีหลักเกณฑทางกฎหมายบัญญัติ 
แนวการวินิจฉัยไวชัดเจนแลว คําชี้ขาดเขตอํานาจศาลก็ใหวินิจฉัยเรื่องสิทธิในที่ดินในศาลยุติธรรมกอน
เชนเดมิ ซึง่จะกระทบตอการใชอาํนาจทางปกครองจดัการทรพัยสนิของรฐัเปนอยางมาก เชน คาํวนิจิฉยั
ช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลท่ี ๗/๒๕๕๒ ผูฟองคดียื่นฟองกรมที่ดินกับกระทรวงมหาดไทย
ตอศาลปกครองกลางวาไดครอบครองท่ีดนิโดยมหีนงัสอืรบัรองการทําประโยชน (น.ส.๓ ก.) ตอมากรมท่ีดนิ
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 การแกไขรูปแผนที่ดังกลาวและเพกิถอนหนังสือรับรอง
การทําประโยชน (น.ส.๓ ก.) บางสวน การทีศ่าลจะพิพากษาคดนีีไ้ด ศาลเพียงเขาไปตรวจสอบวาเจาหนาท่ี
ไดออกหนังสอืรบัรองการทําประโยชน (น.ส.๓) รกุลํา้ปาสงวนแหงชาติหรอืไมเทานัน้ ไมตองพิสจูนสทิธิ
วาที่ดินเปนของรัฐหรือของผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวธีิพจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยูในเขตอาํนาจศาลปกครอง แตศาลจงัหวดัลาํพนู
เห็นวา การที่ศาลจะพิพากษาหรือสั่งได ตองพิจารณาวาที่ดินเปนของผูถูกฟองคดีหรือไมเสียกอน 
จงึเปนคดพีพิาทเกีย่วกบัสทิธใินทีด่นิทีอ่ยูในเขตอาํนาจศาลจงัหวดัลาํพนู ซึง่คณะกรรมการวนิจิฉยัชีข้าด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลวินิจฉัยวา เปนคดีพิพาทเก่ียวกับสิทธิในท่ีดิน อยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม
คือ ศาลจังหวัดลําพูน
 ปญหาทางกฎหมายท่ีคดพีพิาทจากการใชอาํนาจทางปกครองจัดการท่ีดนิของรัฐทีต่องไปอยูใน
เขตอํานาจศาลยุติธรรม ทําใหศาลปกครองไมสามารถตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการใช
อาํนาจตามกฎหมายมหาชนจดัการทรพัยสนิของรฐัไดนัน้ สาเหตสุาํคญัยงัมาจากกฎหมายไมไดวางหลกั
เรื่องทรัพยสินของแผนดินไว การวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจศาลจึงไมใหความสําคัญกับกฎหมายเฉพาะ
เรื่องทรัพยสินของแผนดิน เครื่องมือสําคัญอีกอยางหนึ่งที่จะชี้ขาดเขตอํานาจศาลได จึงไดแกกฎหมาย
เฉพาะที่เกี่ยวกับระบบทรัพยสินของแผนดินนั่นเอง หากนําบทบัญญัติกฎหมายแตละเร่ืองท่ีเกี่ยวของ
กับขอพิพาทโดยตรง รวมท้ังกฎหมายหรือทฤษฎีกฎหมายตางประเทศมาวิเคราะห ตั้งแตเจตนารมณ
ของกฎหมาย วตัถปุระสงคและกฎหมายท่ีใหอาํนาจฝายปกครอง กพ็บวากฎหมายเหลานีจ้ะชีใ้หเหน็วา
ระบบทรพัยสนิของแผนดนิ ถอืเปนเนือ้หาสาํคญัของกฎหมายมหาชน ไมวาการไดมา การบรหิารจดัการ 
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

การจําหนายจายโอน จะมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ทั้งประมวลกฎหมายที่ดิน 
พระราชบัญญตัปิาไม พทุธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญตัอิทุยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชบัญญตัิ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ฯลฯ บัญญัติใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่หรือฝายปกครองใชอํานาจ
มหาชนทั้งสิ้น กฎหมายเหลานี้เปนกฎหมายมหาชนทั้งหมด ขอพิพาทก็จะเปนขอพิพาทตามกฎหมาย
มหาชน มใิชขอพพิาทเดียวกับเร่ืองสิทธใินท่ีดนิในระบบกฎหมายเอกชนแตอยางใด นอกจากน้ี กฎหมาย
เอกชนบางฉบับ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกไ็ดบญัญตัเิรือ่งท่ีดนิของรัฐอันเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินเอาไว ด วยว าสาธารณสมบัติของแผนดินนั้นรวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดิน 
ซึง่ใชเพือ่สาธารณประโยชนหรอืสงวนไวเพือ่ประโยชนรวมกนั ซึง่โดยเน้ือหาของการจัดการสาธารณสมบัติ
ของแผนดินจะมีอํานาจมหาชนเขาไปเก่ียวของจัดการใหเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะเสมอ 
ไมวาทีด่นิของรัฐอนัเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิทีใ่ชเพือ่ประโยชนของแผนดนิโดยเฉพาะหรือทีร่าชพัสดุ
ทีใ่ชเพือ่สาธารณประโยชนหรอืสงวนไวเพือ่ประโยชนรวมกัน ระบบท่ีดนิของรัฐเหลานี ้กฎหมายบัญญตัิ
ใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้น ๆ มีอํานาจจัดการ ทั้งกฎหมายยังบญัญัติใหที่ดินของรัฐ
อยูภายใตการดูแลรกัษาตามกฎหมายอ่ืนดวย เชน พระราชบัญญตัลิกัษณะปกครองทองที ่พระพุทธศกัราช 
๒๔๕๗ หรอืกฎหมายวาดวยองคกรปกครองทองถิน่ บญัญตัใิหองคกรปกครองสวนทองถิน่มหีนาท่ีดแูล
รักษาที่ดินของรัฐในเขตปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งหากมขีอพิพาทกับเอกชนเปนคดีขึ้นสูศาลอาจมี
ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับเขตอํานาจศาล เชน เอกชนย่ืนขอออกเอกสารสิทธใินท่ีดนิ แตเจาพนักงาน
ที่ดินปฏิเสธการออกเอกสารสิทธิใหเพราะท่ีดินนั้นไมอาจออกเอกสารสิทธิในท่ีดินใหได เน่ืองจากเปน
ที่ดินของรัฐ คดีพิพาทเหลานี้เมื่อเปนคดีขึ้นสูศาล โดยหลักกฎหมายและเนื้อหาแหงการใชอํานาจแลว
ยอมเปนคดีที่อยูในเนื้อหาของกฎหมายมหาชนที่หากมีขอพิพาทก็จะอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
 คดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครองเก่ียวกับระบบที่ดินของรัฐที่เกี่ยวเนื่องหรือกระทบตอ
สิทธิในที่ดินเอกชน ยังรวมถึงคดีที่ฝายปกครองใชอํานาจจัดการเรื่องที่หลวงหรือที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินที่กันไวสําหรับประชาชนใชรวมกัน ซึ่งเอกชนเขาไปครอบครองและทําประโยชนในท่ีดิน
โดยไมมีสิทธิแลวยื่นคําขอออกเอกสารสิทธิในท่ีดิน แตพนักงานเจาหนาที่เห็นวาเปนที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินประเภทพลเมืองใชรวมกัน หรือขอพพิาทระหวางฝายปกครองกรณีทีส่าธารณประโยชนอืน่
กับเอกชน เชน เขตทางหลวงหรือการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกโดยอาศัยชองวางกฎหมาย 
แตเม่ือตรวจสอบพบวา ทีด่นิไมสามารถออกเอกสารสทิธไิด เพราะเปนทีด่นิของรฐัตองหามมใิหออกเอกสาร
สทิธใินทีด่นิกต็องออกคาํสัง่เพกิถอนเอกสารสทิธนิัน้ซึง่เปนเรือ่งของการใชอาํนาจ ดงันัน้ หากมขีอพพิาท
จากการใชอํานาจของฝายปกครองเรื่องนี้ก็ยอมอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง แตเมื่อแนวคําวินิจฉัย
ชีข้าดเขตอํานาจศาลยังมไิดสอดคลองไปตามเจตนารมณของบทบัญญตัริฐัธรรมนูญและพระราชบัญญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของแผนดินแลว จึงตองบัญญัติใหใชหลักเกณฑตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยางเครงครดั โดยการสรางหลกัเกณฑเฉพาะขึน้
ในกฎหมายวาดวยการช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล นําหลักเกณฑทางกฎหมายขางตนไปใช
อยางเครงครดั เพือ่ใหขอพพิาทจากการใชอาํนาจทางปกครองจดัการทรพัยสนิของรฐัทีเ่กดิขึน้จากการ
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ใชกฎหมายมหาชนเปนขอพิพาททางกฎหมายมหาชนอยูในเขตอํานาจศาลปกครองท่ีมคีวามเช่ียวชาญ
ในระบบกฎหมายปกครองโดยมีวิธีพิจารณาคดีระบบไตสวน เพื่อเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนทีไ่ดรบัผลกระทบจากการใชอาํนาจของฝายปกครอง ซึง่จะสามารถรกัษาหลกัการสาํคญั
ของนิติรัฐเอาไวตอไปได
 ทัง้นี ้การแกปญหาหลักเกณฑทางกฎหมายในการวินจิฉยัเขตอํานาจศาลขางตน จะตองผลักดนั
ใหมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยบัญญัติใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลใชหลักเกณฑตามบทบัญญัติ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยท่ีใชบงัคบัอยูในขณะนัน้ อนัมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัอาํนาจศาลปกครอง
และบทบญัญตัเิรือ่งอาํนาจศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดี
ปกครองอยางเครงครัด ทั้งหลักเกณฑดานองคกร ซึ่งก็คือศาลปกครองและศาลอื่น ศาลใดมีเขตอํานาจ
ในคดีลักษณะใดบาง โดยอาศัยเน้ือหากฎหมายท่ีเปนบทบัญญติัเขตอํานาจศาล และกําหนดหลักเกณฑ
ดานเนื้อหาที่เปนการกําหนดลักษณะของขอพิพาทใหชัดเจน กลาวคือ คดีที่อยูในอํานาจศาลยุติธรรม 
ไดแก ขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน โดยไมมีการกระทําทางปกครอง
รวมอยูดวย ขอพิพาทจากการออกเอกสารสิทธิในที่ดินซึ่งเอกชนรายอื่นโตแยงสิทธิในที่ดิน อันจะตอง
พสิจูนสทิธใินทีด่นิซึง่เจาพนกังานทีด่นิสอบสวนเปรยีบเทยีบแลวตามประมวลกฎหมายทีด่นิ มาตรา ๖๐ 
อยูในเขตอํานาจศาลยุติธรรม 
 สําหรับคดีที่อยูในอํานาจศาลปกครอง ไดแก 
 ๑. ขอพิพาทเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่มีเอกชนรายอื่นโตแยงสิทธิในที่ดิน 
แตมีการกระทําทางปกครอง คอืเจาพนักงานท่ีดนิใชเหตุผลอยางอ่ืน เปนเหตุผลทางกฎหมายท่ีมใิชเหตุผล
ทีเ่ปนขอเท็จจริงเร่ืองสิทธใินท่ีดนิ เชน เจาพนักงานท่ีดนิไมสามารถออกเอกสารสิทธไิดเพราะเปนทีห่ลวง
หรอืผูยืน่คําขอไมไดปฏิบตัติามกฎหมายท่ีกาํหนดใหตองปฏบิตัคิรบถวน ฯลฯ อยูในเขตอาํนาจศาลปกครอง
 ๒. ขอพิพาทเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐ ออกคําสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดิน หรือใชอํานาจ
ตามกฎหมายกรณีออกเอกสารสิทธิไมชอบดวยกฎหมาย เชน ไมไดครอบครองทําประโยชนมากอน
วันที่ประมวลกฎหมายท่ีดินมีผลใชบังคับ หรือไมไดแจงครอบครองท่ีดิน (ส.ค.๑) ตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนคดีโตแยงการใชอํานาจทางปกครอง 
อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
 ๓. ขอพิพาทเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐ ใชอํานาจตามกฎหมายท่ีมีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน 
เปนกรณีละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจากการใชอํานาจตามกฎหมาย 
มาฟองเรียกคาเสียหาย อยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง 
 ๔. คดพีพิาทเกีย่วกบัเจาหนาทีข่องรฐัใชอาํนาจตามกฎหมายจัดการทรัพยสนิของรฐั ทีด่นิของรฐั 
ทั้งตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือตามบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 

 บทสรุปและขอเสนอแนะ
 ผูเขียนบทความเห็นวา ในคดีพิพาทเก่ียวกับการใชอํานาจหรือการดําเนินการทางปกครอง 
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ปญหาเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครอง
จัดการที่ดินของรัฐที่กระทบตอสิทธิในที่ดินของเอกชน

จุลนิติ

ที่เก่ียวกับสิทธิในท่ีดินในเร่ืองหลักเกณฑในการพิจารณาประเด็นหลักแหงคดีหรือวัตถุแหงคดี
ทีม่กีารนาํมาฟองรอง เพือ่วินจิฉยัชีข้าดอาํนาจหนาทีร่ะหวางศาลวาประเดน็แหงคดหีรอืวตัถแุหงคดใีด
เปนการใชอาํนาจทางปกครอง ใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง และประเด็นแหงคดีหรอืวตัถแุหงคดีใด
เปนเรือ่งสทิธิในทีด่นิ ใหอยูในเขตอาํนาจศาลยตุธิรรม ขอเสนอแนะของผูเขยีนบทความ แมวาจะเปนเรือ่งยาก
เพราะกระบวนการจัดทํากฎหมายเปนกระบวนการนิติบัญญัติ แตเมื่อมีปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
เขตอํานาจศาลเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการบังคับใชกฎหมายอื่น ก็จะตองผลักดันโดยองคกร
ในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงเปนผู บังคับใชกฎหมายเพ่ือใหมีหลักเกณฑทางกฎหมายท่ีชัดเจน
ในการวินิจฉัยเขตอํานาจศาล เพื่อใหคดีพิพาทจากการใชอํานาจทางปกครองจัดการทรัพยสินของรัฐ
ที่มีขอพิพาทกับสิทธิในท่ีดินของเอกชน อันเปนขอพิพาทจากการใชอํานาจมหาชนและมิใชเรื่องสิทธิ
ในทรัพยสนิในระบบกฎหมายเอกชน ไดรบัการพิจารณาพิพากษาในศาลปกครอง เพ่ือตรวจสอบการใช
อาํนาจของฝายปกครองท่ีใชอาํนาจจัดการทรัพยสนิของรัฐนัน้ไปกระทบตอสทิธใินทรัพยสนิของเอกชน 
ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของเอกชนซึ่งเปนการรักษาหลักการสําคัญของหลักนิติรัฐ 
(Legal State) ใหดํารงอยูวัฒนาถาวรสืบไป

 ๑. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
   ๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
   ๑.๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
   ๑.๓ ประมวลกฎหมายท่ีดิน
   ๑.๔ พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒
   ๑.๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
   ๑.๖ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 ๒. ชื่อหนังสือ
   ๒.๑ โภคนิ  พลกลุ, ปญหาชัน้สูงทางกฎหมายมหาชน ๒: คดปีกครองในฝรัง่เศส (กรงุเทพฯ: 
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.
 

57-74-MAC6.indd   7457-74-MAC6.indd   74 2/28/18   5:34 PM2/28/18   5:34 PM


