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๑ สําเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

๒ พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ บัญญัติวา “ในกรณีที่
มกีารฟองคดตีอศาลใด ถาคูความฝายที่ถูกฟองคดีเห็นวาคดีดังกลาวอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่ง ใหยื่นคํารองตอศาลที่รับฟอง
กอนวันสืบพยานสําหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือกอนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกสําหรับศาลปกครองหรือศาลอื่น ในการนี้
ใหศาลที่รับฟองรอการพิจารณาไวชั่วคราว และใหจัดทําความเห็นสงไปยังศาลที่คูความรองวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจโดยเร็ว ในกรณี
เชนวานี้ใหศาลที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้
 (๑)  ถาศาลท่ีสงความเห็นมีความเห็นวาคดีน้ันอยูในเขตอํานาจของศาลตน และศาลท่ีรับความเห็นมีความเห็นพองกับศาล
ดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลท่ีสงความเห็นเพ่ือมีคําส่ังใหดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเดิมน้ันตอไป
 (๒)  ถาศาลทีส่งความเหน็มคีวามเหน็วาคดีนัน้อยูในเขตอาํนาจของอกีศาลหนึง่ทีคู่ความอาง และศาลทีรั่บความเหน็มคีวามเหน็
พองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลท่ีสงความเห็นเพ่ือมีคําสั่งใหโอนคดีไปยังศาลน้ัน หรือสั่งจําหนายคดีเพ่ือใหคูความ
ไปฟองศาลที่มีเขตอํานาจ ทั้งนี้ ตามที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรม
 (๓)  ถาศาลท่ีสงความเห็นและศาลท่ีรับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเร่ืองเขตอํานาจศาลในคดีนั้น ใหศาลท่ีสง
ความเห็นสงเร่ืองไปใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเร่ือง แตถามีเหตุจําเปน
ใหคณะกรรมการลงมติใหขยายเวลาออกไปไดไมเกินสามสิบวัน โดยใหบันทึกเหตุแหงความจําเปนนั้นไวดวย
 คําสั่งของศาลตามวรรคหน่ึง (๑) และ (๒) และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการท่ีเก่ียวกับเขตอํานาจศาลตามวรรคหน่ึง (๓) 
ใหเปนที่สุด และมิใหศาลที่อยูในลําดับสูงขึ้นไปของศาลตามวรรคหนึ่งยกเรื่องเขตอํานาจศาลขึ้นพิจารณาอีก 
 ความในมาตราน้ีใหใชบังคับกับกรณีที่ศาลเห็นเอง กอนมีคําพิพากษาดวยโดยอนุโลม”.

ในปจจุบันมีการฟองรองดําเนินคดีที่เปนขอพิพาทระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาที่ของรัฐเปนจํานวนมากท้ังในศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ไมวาจะเปนคดีพิพาทเก่ียวกับ
สัญญาทางปกครอง คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ คดีพิพาทเกี่ยวกับ
ความรับผิดอยางอ่ืน คดีพพิาทเก่ียวกับการจดทะเบียนสทิธใินท่ีดนิ หรอืคดีพพิาทเก่ียวกับการเพิกถอน
การจดทะเบียน ซึง่คดีพพิาทดังท่ีกลาวมาน้ีมักจะมีการย่ืนคํารองขอใหศาลวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจศาล
ในระหวางการพิจารณาคดีอยูเสมอ เน่ืองจากยังมีปญหาในการพิจารณาความคาบเก่ียวกันระหวาง
เขตอาํนาจในการพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรมกบัศาลปกครอง ดงันัน้ ในบทความนีจ้ะไดอธบิาย
เก่ียวกับการย่ืนคํารองขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ตามมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒๒ และขอบังคับ

ขอความเบื้องตน
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การย่ืนคําร�องขอให�วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน�าท่ีระหว�างศาล

๓๔จุ ล นิิ ติ ๓๔๓๔

๓ ประเทศที่ใชระบบศาลคู เปนระบบที่ใหศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาชี้ขาดเฉพาะคดีแพงและคดีอาญาเทาน้ัน 
สวนคดีปกครองแยกใหศาลปกครองเปนศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาว ขอพิจารณาของการเปนระบบศาลคู
คือการแยกระบบของผูพพิากษาและการแยกองคกรศาลปกครองออกจากศาลยตุธิรรม ประเทศทีใ่ชระบบศาลคูสวนใหญเปนประเทศ
ที่ใชระบบประมวลกฎหมายหรือประเทศในภาคพื้นยุโรป เชน ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน เบลเยี่ยม เปนตน โปรดดู บรรเจิด สิงคะเนติ, 
หลักกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมฝายปกครอง, พิมพคร้ังที่ 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.

คณะกรรมการวินจิฉยัช้ีขาดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาลวาดวยวธิกีารเสนอเร่ือง การพิจารณาและวินจิฉยั 
พ.ศ. ๒๕๔๔ คดีพิพาทบางประเภทที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลชี้ขาด
ใหอยูในอํานาจของศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม เพื่อประโยชนในการศึกษาและเปนแนวทางในการ
ดําเนินการตอสูคดีในช้ันศาล ตลอดจนสภาพปญหาในการดําเนินการย่ืนคํารองตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการวินจิฉยัช้ีขาดอาํนาจหนาท่ีระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เพือ่นําไปสูการแกไขปรบัปรุงกฎหมาย
ดังกลาวใหมีความเหมาะสมตอไป

๑. หลักเกณฑในการยื่นคํารองขอใหศาลวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล

ระบบศาลในประเทศไทยเปนระบบศาลคู๓ ซึ่งกําหนดใหศาลยุติธรรมพิจารณาวินิจฉัยคดีแพง
และคดีอาญา และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง จึงมีความจําเปนตองมีองคกรเพื่อทํา
หนาที่วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลทั้ง ๒ ศาลดังกลาว ซึ่งในตางประเทศอาจกําหนดใหศาล
รัฐธรรมนูญ หรือศาลชี้ขาดคดีขัดกันของประเทศฝรั่งเศส (Le Tribunal des conflits) หรือในรูปแบบ
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด๔ 

สาํหรบัในประเทศไทยไดเลอืกใชระบบคณะกรรมการเพือ่ทาํหนาทีใ่นการวนิจิฉยัชีข้าดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาล ซึ่งพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ กาํหนดใหคณะกรรมการประกอบดวย ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ ประธานศาล
ปกครองสงูสดุ หัวหนาสํานกัตลุาการทหาร และผูทรงคุณวฒุอิืน่อกี ๔ คนเปนกรรมการ โดยกาํหนดให
การขัดกันในเรื่องเขตอํานาจศาลมีขอยุติที่ศาลชั้นตน ดังนั้น ในมาตรา ๑๐ วรรคหน่ึง จึงกําหนดใหยื่น
คํารองโตแยงเขตอํานาจศาลไดกอนมีการสืบพยานในกรณีของศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือกอน
วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในกรณีของศาลปกครอง และไดกําหนดหามมิใหศาลสูงไมวาจะเปนศาล
อุทธรณ ศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุด หยิบยกเรื่องเขตอํานาจศาลข้ึนพิจารณาอีก๕

คณะกรรมการวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดวินิจฉัยเก่ียวกับการย่ืน
คาํรองขอใหศาลวนิจิฉยัชีข้าดอาํนาจหนาทีร่ะหวางศาลตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบญัญตัวิาดวยการ
วินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ไววา การขัดแยงกันเรื่องเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี
ระหวางศาลจะตองเปนศาลตางประเภทกัน ไมใชระหวางศาลยุตธิรรมดวยกันเอง เชน ศาลแพงกรุงเทพใต
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กับศาลลมละลายกลาง (คําวินิจฉัยที่ ๓๕/๒๕๔๖) การขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวาง
ศาลตองทําเปนคํารองตางหากจากคําใหการ (คําวินิจฉัยที ่(คําสั่ง) ๒๐/๒๕๖๐, ๔๒/๒๕๕๔) และตอง
ยืน่กอนสบืพยานในกรณขีองศาลยตุธิรรม หรอืกอนวนันัง่พจิารณาคดคีรัง้แรกในกรณขีองศาลปกครอง 
(คําวินิจฉัยที่ (คําสั่ง) ๗/๒๕๔๖) คูความจะยื่นคํารองใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลพิจารณาโดยตรงไมได ตองยื่นผานศาล (คําวินิจฉัยที่ (คําสั่ง) ๓๗/๒๕๕๙) หรือกรณี
ศาลปกครองมีความเห็นวาคดีนี้อยูในอํานาจศาลทหารกรุงเทพ แตศาลทหารกรุงเทพมีความเห็นวา
คดีนี้อยู ในอํานาจศาลยุติธรรม กรณีถือไมไดวามีการขัดแยงเก่ียวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาล
ใหจําหนายเร่ืองออกจากสารบบความตามขอบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาลวาดวยวิธีการเสนอเรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๒๙ (๓) เปนตน

๒. แนวคําวนิจิฉยัชีข้าดอํานาจหนาทีร่ะหวางศาล คดทีีอ่ยูในอาํนาจของศาลปกครองหรือศาลยุตธิรรม ๖

นับตั้งแตมีการตราพระราชบัญญัติว าดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นใชบังคับ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดพิจารณาช้ีขาดคดี
ประเภทตาง ๆ ไวเปนจํานวนมาก ในที่น้ีจะขอยกตัวอยางกลุมคําวินิจฉัยซึ่งเปนขอพิพาทที่เกิดขึ้น
ในศาลบอยคร้ัง และมีปญหาเก่ียวกับการพิจารณาเขตอํานาจศาลมากท่ีสดุ ไดแก คดพีพิาทเก่ียวกับสญัญา
ทางปกครอง คดพีพิาทเกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่คดพีพิาทเก่ียวกับความรบัผดิอยางอ่ืน
คดพีพิาทเกีย่วกบัทีด่นิ และคดพีพิาทเกีย่วกบัการรบัจดทะเบยีนและการเพกิถอนการจดทะเบยีน ดงัตอไปนี้

๒.๑ คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
   การฟองคดีแพงในศาลยุติธรรมโดยมีคู ความฝายใดฝายหนึ่งเปนฝายปกครอง หาก

มีประเด็นพิพาทเรื่องการผิดสัญญา เรียกคาเสียหาย ฝายจําเลยควรตองพิจารณาดวยวาสัญญา
ดงักลาวมลีกัษณะเปนสญัญาทางปกครอง หรอืไม ซึง่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ไดนิยามความหมายของสัญญาทางปกครองไววา “สัญญาทาง
ปกครอง” หมายความรวมถึง “สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง
หรือเปนบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีใหจัดทําบริการ
สาธารณะ หรอืจดัใหมสีิง่สาธารณปูโภคหรอืแสวงประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาต”ิ นอกจากนีไ้ดมมีติ
ของท่ีประชุมใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสดุ ครัง้ที ่๖/๒๕๔๔ เมือ่วนัที ่๑๐ ตลุาคม ๒๕๔๔ ไดวางหลัก

๖ สําหรับผูสนใจศึกษาในรายละเอียดโปรดดู (๑) สวนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
สํานักอํานวยการประจําศาลฎีกา, รวมยอคําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาลท่ีนาสนใจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒,
พมิพครัง้ที ่๑, พฤษภาคม ๒๕๕๔ (http://oscj.coj.go.th) (๒) สาํนกังานเลขานกุารคณะกรรมการวนิจิฉยัชีข้าดอาํนาจหนาทีร่ะหวางศาล,
รวมยอคําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่นาสนใจ 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) จรินติ ิหะวานนท, คาํอธบิายวชิากฎหมายปกครอง (ภาคทัว่ไป), พมิพครัง้ที ่๘, สงิหาคม ๒๕๕๙, บรษิทั กรงุสยาม พบัลชิชิง่ จาํกดั.
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๓๖จุ ล นิิ ติ ๓๖๓๖

เกี่ยวกับความหมายของสัญญาทางปกครองไววา “สัญญาใดจะเปนสัญญาทางปกครองตามที่บัญญัติ
ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดนั้น 
ประการแรก คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง หรือเปนบุคคลซ่ึงไดรับ
มอบหมายใหกระทําการแทนรัฐ ประการท่ีสอง สัญญาน้ันมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีให
จัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือเปนสัญญาท่ีหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซ่ึงกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาฝายหน่ึงเขา
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาท่ีมีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมี
ลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธ์ิของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการ
ทางปกครองซึ่งก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล ดังนั้น หากสัญญาใดเปนสัญญาที่หนวยงานทาง
ปกครองหรอืบคุคลซึง่กระทาํการแทนรฐัมุงผกูพนัตนกบัคูสญัญาอีกฝายหน่ึงดวยใจสมคัรบนพ้ืนฐานแหง
ความเสมอภาค และมิไดมีลักษณะเชนที่กลาวมาแลวขางตน สัญญาน้ันยอมเปนสัญญาทางแพง”๗  

   ๑) กรณีที่เปนสัญญาทางปกครอง
   คดีพพิาทเกีย่วกบัสัญญาจางใหดาํเนนิการจดัใหมกีารเรยีนการสอนใชเครือ่งคอมพวิเตอร

และระบบการส่ือสารผานเครอืขายเช่ือมโยงในกลุมผูใชบรกิาร (อินเตอรเน็ต) ใหแกนักศกึษา (คาํวนิจิฉยั
ที ่๖๐/๒๕๔๗) คดีพพิาทเกีย่วกบัสัญญาจะซือ้จะขายทีด่นิซึง่จะถกูเวนคนืเพือ่ใชจดัทําถนนตามพระราช
กฤษฎกีาเวนคืนทีด่นิซึง่เปนสาธารณปูโภคทีป่ระชาชนเปนผูใชและไดรบัประโยชนโดยตรงอนัมลีกัษณะ
เปนการจดัใหมสีิง่สาธารณปูโภค (คาํวินจิฉยัท่ี ๒๒-๒๓/๒๕๔๕) สญัญาลาศกึษาหรอืฝกอบรมทีจ่าํเลยได
กระทําตอโจทกกาํหนดวาภายหลังจากท่ีจําเลยสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมแลวจะตองกลับเขาปฏิบตัิ
ราชการใหแกหนวยงานในสงักดัของโจทกตามระยะเวลาทีก่าํหนดไวในสัญญา (คาํวนิจิฉยัที ่๖/๒๕๔๗) 
สญัญาค้ําประกนัซึง่เปนสญัญาอปุกรณของสญัญาทางปกครองซึง่เปนสญัญาหลกั เมือ่ขอพพิาทเกีย่วกับ
สญัญาหลกัอยูในอาํนาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง ขอพพิาทเกีย่วกบัสญัญาคํา้ประกนัซ่ึงเปน
สญัญาอุปกรณจงึอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเชนเดียวกัน (คาํวินิจฉยัที ่๓๕/๒๕๔๗, 
๑๑๑/๒๕๖๑)๘  บรษิทัทาอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) จาํเลย ซึง่เปนหนวยงานทีไ่ดรบัมอบหมายให
ใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครองวาจางโจทกเปนผูรับเหมาบริการจัดใหมี
พนกังานอํานวยความสะดวกในการใหขอมลูขาวสารแกผูโดยสารและผูใชบรกิารทีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ
เปนสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๑) อ.ต.ก. โจทก ไดทําสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และ
จัดจําหนายขาวกับจําเลยที่ ๑ เปนสัญญาที่โจทกใหจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนเอกชนเขารวมในการจัดทํา

๗ สํานักงานศาลปกครอง, แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง (พ.ศ. ๒๕๔๔ - พ.ศ. ๒๕๕๒ ในโอกาสครบรอบ ๙ ป 
ศาลปกครอง ๙ มีนาคม ๒๕๕๓, พิมพคร้ังแรก มีนาคม ๒๕๕๓, บริษัท ประชาชน จํากัด, หนา ๑๒๓ - ๑๒๔ (www.admincourt.or.th).

๘ แตหากเปนกรณีทีโ่จทกไดรบัโอนสทิธิเรยีกรองในหน้ีคารบัจางกอสรางมาจากจําเลยที ่๑ ประเดน็พพิาทในคดีนี ้จงึมเีพยีง
การฟองเรียกเงินตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรองเทานั้น มิใชเปนขอพิพาทเก่ียวกับสัญญาจางกอสรางอาคาร คดีนี้จึงเปนการพิพาท
ในสัญญาทางแพง อยูในอํานาจศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๖๑). 

33-48-MAC6.indd   3633-48-MAC6.indd   36 8/18/20   10:14 AM8/18/20   10:14 AM



บทความทางวิชาการ

๓๗๓๗๓๗

บรกิารสาธารณะ (คาํวนิจิฉยัที ่๔/๒๕๕๒, ๑๕๖/๒๕๕๖)๙  สญัญาซ้ือขายมันสาํปะหลังเพ่ือสงออกนอก
ราชอาณาจักรโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังเปนกรณีใหผูฟองคดีเขารวมดําเนินการจัดทํา
บรกิารสาธารณะกบัผูถกูฟองคดโีดยตรง จงึเปนสญัญาทางปกครอง (คาํวนิจิฉยัที ่๑๐๓/๒๕๕๗) สญัญา
จางเหมาเจาหนาทีต่อนรบัใหบรกิารแนะนําประชาชนท่ีสาํนักงานเขตท่ัวกรงุเทพมหานครเปนสญัญาที่
จําเลยมอบใหโจทกเขารวมดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะกับจําเลย เปนสัญญาทางปกครอง
(คําวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๒) สัญญาจางใหบริการทางการแพทยระหวางโจทกและจําเลยที ่๓ (สํานักงาน
ประกันสังคม) เปนสัญญาที่มีคูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง มีสาระสําคัญ
ในการท่ีจําเลยท่ี ๓ วาจางโรงพยาบาลโจทกทําการใหบริการทางการแพทยแกผูประกันตนตาม
พระราชบัญญตัปิระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เพ่ือใหการจัดทําบริการสาธารณะดานสาธารณสุขผานระบบ
ประกนัสังคมอนัเปนภารกจิของจาํเลยที ่๓ ใหบรรลผุล จงึเปนสัญญาทางปกครอง (คาํวนิจิฉยัท่ี ๘๑/๒๕๕๗) 
สัญญาดําเนินกิจการโครงการบานเอื้ออาทรซึ่งเอกชนผูถูกฟองคดีจะตองจัดหาที่ดินและเงินทุน
ในการกอสรางอาคารพรอมระบบสาธารณูปโภคท้ังภายในและภายนอกโครงการโดยท่ีดนิตองมีเอกสาร
สิทธ์ิและทางออกสูถนนสาธารณะเปนการใหผูถูกฟองคดีเขารวมดําเนินกิจการบริการสาธารณะกับ
ผูฟองคด ีจงึเปนสญัญาทางปกครอง (คาํวนิจิฉยัที ่๖๒/๒๕๕๗) สญัญาวาจางผูถกูฟองคดใีหพฒันาระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกสสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ
ของรัฐเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 
เปนการใหผูถกูฟองคดเีขารวมปฏบิตังิานอนัเปนภารกจิหลกัของผูฟองคดใีนการดาํเนนิการจดัทาํบรกิาร
สาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๖๐) กรณีคําฟองในสวนจําเลยท่ี ๑ 
เปนประเด็นที่เกี่ยวพันและมีผลตอประเด็นที่โจทกขอใหจําเลยที่ ๒ ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของการ
จดทะเบยีนรถตูโดยสารสาธารณะใหแกโจทก จงึควรไดรบัการพจิารณาโดยศาลในระบบเดยีวกนั คดนีี้
จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที ่๑๑๑/๒๕๕๙) นอกจากนี้สัญญาจาง
ผูบรหิารสงูสดุของรฐัวสิาหกจิและองคการมหาชน เปนสญัญาเพือ่จดัหาบคุคลมาปฏบิตังิานเปนผูบรหิาร
สูงสุดเพ่ือใหการดําเนินงานอันเปนบริการสาธารณะบรรลุผล เปนความสัมพันธตามกฎหมายมหาชน
ไมใชกฎหมายเอกชน เปนสญัญาทางปกครอง เชน ตาํแหนงกรรมการผูจดัการใหญบรษิทัทาอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) (คําวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๔๙) ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) (คาํวินจิฉยัที ่๖๐/๒๕๖๑)๑๐ หรือสญัญาท่ีมขีอกําหนดในสัญญาท่ี

๙ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเก่ียวกับสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจําหนายขาวไวสอดคลองกันวา สัญญาดังกลาว
มีลักษณะเปนการใหเอกชนเขารวมในการจัดทําบริการสาธารณะและสัญญาดังกลาวยังมีขอกําหนดใหหนวยงานทางปกครองมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดกอนครบกําหนดซึ่งแสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐที่มีเพื่อใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง
คือการบริการสาธารณะบรรลุผล จึงเปนสัญญาทางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๑/๒๕๔๙, ๓๖/๒๕๕๑ เปนตน).

๑๐  แตหากเปนสัญญาผูบริหารนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดและเปนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มีวัตถุประสงคในการมุงแสวงหากําไรในเชิงธุรกิจเปนสําคัญ มิไดมีการใชอํานาจรัฐหรือไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทาง
ปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง เชน บริษัท ไทยเดินเรือ จํากัด ไมใชสัญญาทางปกครอง แตอยูในอํานาจศาลยุติธรรม 
(คําวินิจฉัยที ่๘/๒๕๕๐).
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การย่ืนคําร�องขอให�วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน�าท่ีระหว�างศาล

๓๘จุ ล นิิ ติ ๓๘๓๘

ใหเอกสิทธ์ิแกโจทกที่กําหนดใหจําเลยตองใชเรือไทยในการขนสงส่ิงของหรือเคร่ืองตรวจโลหะ
ตามสัญญา ซึง่หากจําเลยขนสงสิง่ของโดยไมใชเรือไทย จาํเลยจะตองนําหลักฐานการชําระคาธรรมเนียม
พิเศษเน่ืองจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยจึงจะมีสิทธิไดรับเงินคาสิ่งของจากโจทกซึ่งไมอาจพบใน
สัญญาทางแพงทั่วไป อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๙/๒๕๕๕)๑๑

   ๒) กรณีที่เปนสัญญาทางแพง
   บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โจทก ยื่นฟองจําเลยทั้งสองซึ่งเปนเอกชนวาผิดสัญญารับ

ทุนการศึกษาตอตางประเทศ ความสัมพันธระหวางการบริหารงานภายในองคกรเปนไปตามกฎหมาย
เอกชน นติสิมัพันธระหวางโจทกกบัจาํเลยเปนกฎหมายเอกชนจงึไมใชสญัญาทางปกครอง (คาํวินิจฉยัที่ 
๑๘๕/๒๕๖๐) สถาบันอดุมศึกษาเอกชนย่ืนฟองจําเลยซ่ึงเปนพนักงานของโจทกเปนนติสิมัพนัธทางแพง
อยูในอํานาจของศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ ๑๐๖/๒๕๕๗) สัญญาการจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มใน
สถานศกึษา (คาํวินจิฉยัที ่๒๐/๒๕๔๖) สญัญาเชาทีร่าชพสัด ุ(คาํวนิิจฉยัท่ี ๘/๒๕๔๗) สญัญาเชาทีด่นิของ
การรถไฟแหงประเทศไทยเพือ่จดัหาประโยชนทางธรุกจิของเอกชน (คาํวนิิจฉยัที ่๑๒๒/๒๕๕๖) สญัญา
ซือ้ขายทีม่ไิดมอบหมายภารกจิของรฐัใหดาํเนนิการแทนหรอืรวมกันดาํเนินการ เชน สญัญาซือ้ขายกลอง
วงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณติดตั้ง (คําวินิจฉัยที่ ๙๖/๒๕๕๘) เปนตน

   จากการศึกษาแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลแลว
จะเห็นไดวามีหลักเกณฑในการแบงแยกวากรณีใดเปนสัญญาทางปกครองหรือเปนสัญญาทางแพง 
ดังน้ี (๑) เปนสัญญาท่ีจะมีคู สัญญาอยางนอยฝายใดฝายหน่ึงเปนหนวยงานทางปกครองหรือ
เปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ หรือไม (๒) เปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ 
หรอืจดัใหมีส่ิงสาธารณปูโภค หรอืแสวงหาประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาต ิหรอืไม (๓) เปนสญัญาทีม่ี
วัตถุประสงคใหไดมาซ่ึงอุปกรณหรือเคร่ืองมือท่ีจะทําใหการจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล หรือไม 
(๔) เปนสัญญาทีห่นวยงานทางปกครองหรอืบคุคลทีก่ระทาํการแทนรฐัตกลงใหเอกชนเขาดําเนินการหรอื
เขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือไม (๕) เปนสัญญาที่รัฐผูกพันตนเสมอดวยเอกชนใน
การดําเนินการดานพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือไม (๖) เปนสญัญาท่ีมขีอกําหนดในสัญญาใหรฐั
มีเอกสิทธิ์เหนือเอกชน หรือไม (๗) เปนสัญญาอุปกรณของสัญญาทางปกครอง หรือไม

๒.๒ คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
   คดีพิพาทในทางละเมิดและขอใหศาลมีคําสั่งใหจําเลยหรือผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย 

มีทั้งกรณีที่เปนการฟองคดีอันเนื่องมาจากการกระทําหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานทางปกครอง
หรอืเจาหนาทีข่องรัฐ หรอืเกิดจากการปฏิบตัหินาทีธ่รรมดาท่ัวไปหรอืทีเ่รยีกวาการกระทําทางกายภาพ

๑๑ ประเด็นเก่ียวกับเอกสิทธิ์ของรัฐหรือขอสัญญาที่ไมพบในสัญญาทางแพงและเปนขอสัญญาท่ีใหเอกสิทธ์ิฝายปกครอง
อยางมาก (clause exorbitante) ซึ่งเปนหลักกฎหมายพิเศษบางประการที่ตางไปจากสัญญาตามกฎหมายเอกชน เชน รัฐเลิกสัญญา
เมือ่ใดกไ็ด หรือใหปรับสญัญาในกรณีมเีหตุไมอาจคาดหมาย โปรดด ู(๑) วรเจตน ภาครีตัน, กฎหมายปกครอง ภาคทัว่ไป, พมิพครัง้ท่ี ๑,
พ.ศ. ๒๕๕๔, สํานักพิมพนิติราษฎร, หนา ๓๐๒ - ๓๐๖. และ (๒) ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, 
พิมพครั้งแรก มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐, จิรรัชการพิมพ, หนา ๑๕๓.
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บทความทางวิชาการ

๓๙๓๙๓๙

หรือปฏิบัติการทางปกครอง ซึ่งจะมีผลแตกตางกันในเรื่องของเขตอํานาจศาล กลาวคือ หากเปนการ
กระทาํละเมดิทีเ่กดิจากการใชอาํนาจตามกฎหมายหรอืเกดิจากกฎหรอืคาํสัง่ทางปกครอง กรณนีีอ้ยูใน
เขตอาํนาจของศาลปกครอง แตหากเปนการกระทาํละเมดิทีเ่กดิจากการปฏบิตัหินาทีธ่รรมดาทัว่ไป หรอื
ทีเ่รยีกวาการกระทําทางกายภาพหรือปฏิบตักิารทางปกครอง๑๒ กรณน้ีีอยูในเขตอํานาจของศาลยุตธิรรม 
(คําวินิจฉัยที่ ๔๔/๒๕๕๙) 

   การกระทําที่เกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายโดยตรงของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาทีข่องรฐัทีห่ากกอใหเกดิความเสยีหายตอผูอืน่ยอมอยูในอาํนาจของศาลปกครอง เชน การสราง
สถานท่ีออกกําลังกายและพักผอนเปนหนาที่ตามกฎหมายของเทศบาล (คําวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๔๕) 
การขุดลอกคูระบายน้ําเปนหนาทีต่ามกฎหมายขององคการบริหารสวนตําบล (คาํวินจิฉยัที ่๓๒/๒๕๔๖) 
การบํารุงรักษาทางระบายนํ้า การจัดใหมีการกอสรางและการออกแบบเขื่อนเปนอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายของกรุงเทพมหานคร (คาํวนิจิฉยัที ่๑๔/๒๕๔๗) การติดตัง้สญัญาณหรือเคร่ืองหมายจราจรใน
เขตทางพเิศษเปนหนาท่ีของการทางพเิศษแหงประเทศไทย (คาํวนิจิฉยัท่ี ๑๕/๒๕๔๗) กรงุเทพมหานคร
แกไขแบบแปลนของสะพานใหมีระดับสูงข้ึนจากระดับของแบบแปลนเดิมเพ่ือใหรถบรรทุกขนาด
ใหญกลับรถใตสะพานได เปนการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายทําใหสะพานปดหนาที่ดินของโจทก 
(คําวินิจฉัยที่ ๒๙/๒๕๔๗) การกอสรางประตูระบายน้ําเปนการใชอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ
กรมชลประทาน (คาํวนิจิฉยัที ่๔๓/๒๕๕๔) องคการบรหิารสวนตาํบลขดุลอกคลองระบายนํา้เปนเหตใุห
ทอระบายนํ้าอุดตันและน้ําทวมสวนผักของโจทกเสียหายเปนการใชอํานาจตามกฎหมายจัดทําบริการ
สาธารณะ (คําวินิจฉัยที่ ๗๒/๒๕๕๕) คดีที่เอกชนยื่นฟองหนวยงานของรัฐกรณีไดรับความเดือดรอน
เสียหายจากการกอสรางทางดวน ถือไดวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกอสรางทางดวนเปนผล
โดยตรงจากการใชอาํนาจตามกฎหมายของหนวยงานของรฐั กรณจีงึเปนคดพีพิาทเกีย่วกบัการกระทาํ
ละเมิดหรือความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใช
อาํนาจตามกฎหมาย ซึง่อยูในอาํนาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง (คาํวนิจิฉยัที ่๒๔/๒๕๔๕) หรอื
คดทีีเ่อกชนยืน่ฟองหนวยงานของรฐัวากระทาํละเมดิโดยการกอสรางถนนรกุลํา้เขาไปในทีด่นิของเอกชน
ทําใหไดรับความเสียหาย ถือเปนการใชอํานาจทางปกครองในการจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนการ
กระทําละเมิดอันเนื่องมาจากการใชอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยไมมีประเด็นโตแยงเก่ียวกับ

๑๒ ปฏิบัติการทางปกครอง หรือการกระทําทางกายภาพ (physical act) ก็เรียก แมมิไดมุงโดยตรงตอการใหเกิดผล
ในทางกฎหมาย แตก็ตองระมัดระวังใหการกระทํานัน้ถกูตองตามกฎหมาย ไมเชนนัน้จะเกิดความรับผดิของรัฐในทางละเมิดทางปกครอง 
หรือความรับผิดอื่นนอกเหนือสัญญาได (non-contractual liability) เชน จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได หรือหลักการกระทํา
โดยมเีหตุอนัสมควร (reasonableness) อนัเปนหลกัทัว่ไปซึง่จะมคีวามสาํคญัอยางมากตอการกระทาํทางกายภาพ ผลของการกระทาํ
ทางกายภาพจึงมิใชเรื่องโมฆะหรือเพิกถอนการกระทํา แตจะเปนการขอใหเจาหนาที่ระงับการกระทําโดยใหหยุดและใหผูเสียหาย
คืนสูฐานะเดิมโดยไดรับการปฏิบัติการเพื่อชดใชความเสียหาย โปรดดู Mahendra P. Singh, German Administrative Law : 
In Common Law Perspective (๑๙๘๕) หนา ๕๗, อางในชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต, เพิ่งอาง, หนา ๑๕๔ - ๑๕๕.
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การย่ืนคําร�องขอให�วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน�าท่ีระหว�างศาล

๔๐จุ ล นิิ ติ ๔๐๔๐

กรรมสทิธ์ิในทีด่นิ อนัจะตองพจิารณาตามประมวลกฎหมายทีด่นิและประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๑๐/๒๕๔๖) หรือคดีที่เอกชนย่ืนฟอง
หนวยงานของรัฐวาประมาทเลินเลอ เนือ่งจากโจทกไปยืนบนตะแกรงเหล็กเปนเหตุใหโจทกพลดัตกลงไป
ในบอระบายนํ้าทิ้ง ตะแกรงเหล็กทับขาของโจทกหักหลายทอน ขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อ
จาํเลยมีอาํนาจหนาทีจ่ดัใหมแีละบํารงุทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําอนัเปนกิจการทางปกครองหรือ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน ใหไดมาตรฐานทางวิศวกรรมเพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชน ควบคุมดแูลใหการกอสรางเปนไปตามแบบแปลนและแบบรูปทีกํ่าหนด และทํานบุาํรงุใหอยู
ในสภาพที่สามารถใชการไดโดยไมกอใหเกิดภยันตรายแกชีวิต รางกายและทรัพยสินของประชาชน
อยูเสมอดวย แตละเลยตอหนาที่ดังกลาว จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดของจําเลยซ่ึง
เปนหนวยงานทางปกครอง อันเกิดจากการท่ีจําเลยละเลยตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหปฏิบัติ 
อนัอยูในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คาํวนิจิฉยัที ่๑๐/๒๕๔๘) หรอืคดทีีเ่อกชนย่ืนฟอง
กรมทางหลวงวาละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาตนไมในเขตทางหลวง ซึ่งอยู ในความ
รบัผดิชอบของผูถกูฟองคดี เปนเหตุใหตนไมในเขตทางหลวงลมทบัรถยนตของผูฟองคดี ขณะท่ีผูฟองคดี
ขบัขีอ่ยูบนทางหลวง ทาํใหผูฟองคดีไดรบับาดเจบ็และรถยนตไดรบัความเสียหาย ขอใหชดใชคาเสยีหาย
คดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเก่ียวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนด
ใหตองปฏิบัติ จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๓๑/๒๕๔๙)

   แตหากเปนการปฏิบัติหนาที่ทั่วไปที่ไมไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายจะอยูในเขต
อํานาจของศาลยุติธรรม เชน การขับรถเฉี่ยวชนผูอื่น (คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๕, ๒๒๘/๒๕๖๐) แพทย
ทาํการรักษาพยาบาลโดยประมาทเลินเลอ (คาํวนิิจฉยัที ่๒/๒๕๔๕)๑๓ กองทัพบกเคล่ือนยายวัตถรุะเบิด
ไปทําลายแลวเกิดระเบิด (คําวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๔๖) กรณีที่ครูควบคุมดูแลนักเรียนในระหวางการเรียน
การสอนเปนอํานาจหนาที่ทั่วไปของครูผูสอนใหการเรียนการสอนบรรลุผล (คําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๒) 
คดทีีเ่อกชนย่ืนฟองเจาหนาทีข่องหนวยงานของรัฐวาปฏิบัตหินาทีใ่หวคัซนีและรักษาพยาบาลดวยความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงทําใหบตุรของผูฟองคดีตดิเช้ือเอชไอวี (HIV) ขอใหชดใชคาสนิไหมทดแทน 
การยื่นฟองคดีนี้เปนการฟองเรียกคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีที่เปน

๑๓  มีประเด็นที่ควรไดรับการศึกษาตอไปวา ความรับผิดของบุคลากรทางการแพทยควรจะเปนคดีผูบริโภคท่ีอยูในอํานาจ
ของศาลยุติธรรม หรือเปนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจของ
ศาลปกครอง หรือไม ทั้งน้ี เน่ืองจากปจจบุันมีการฟองรองดําเนินคดีผูบริโภคกับบุคลากรทางการแพทยซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในศาลยุติธรรมเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดปญหาเก่ียวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อยาง
มีนัยสําคัญ โดยคดีสวนใหญผูที่ไดรับความความเสียหายจะขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
หรือ สปสช. ตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ แลว ซึ่งเปนการใหเงินชวยเหลือเบื้องตน
แกผูรับบริการโดยไมไดพิสูจนความรับผิด (No-fault Liability) จึงอาจมีลักษณะเปนการกําหนดความรับผิดของรัฐโดยปราศจาก
ความผิดตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตผูรับบริการ
ท่ีไดรับเงินไปแลวมักนําคดีมาฟองบุคลาการทางแพทยในศาลยุติธรรมอีกเสมอ โปรดดู นพพร โพธิรังสิยากร, ปญหาขอกฎหมาย
เก่ียวกับทุรเวชปฏิบัติจากการรักษาทางการแพทย, ดุลพาห, (ตอนที่ ๑) เลมท่ี ๒ ปที่ ๖๐ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๖, หนา ๒๕ 
และ (ตอนที่ ๒) เลมที่ ๓ ปที่ ๖๐ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๖ หนา ๑๓๗.
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บทความทางวิชาการ

๔๑๔๑๔๑

การปฏิบัติหนาที่ใหวัคซีนและรักษาพยาบาลผูปวยอันเปนการปฏิบัติหนาที่ธรรมดาทั่วไป มิไดเกิดจาก
การใชอาํนาจตามกฎหมาย จงึไมอยูในอาํนาจของศาลปกครอง คดีน้ีจึงอยูในอาํนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ ๑๔/๒๕๔๘) หรือขอพิพาทเกิดจากขอบคันดินของบอตากตะกอน
พังทลายแมจําเลยที่ ๑ จะเปนผูรับจางขุดลอกตะกอนใหแกจําเลยที ่๒ ซึ่งเปนหนวยงานทางปกครอง
ก็ตาม แตจําเลยท่ี ๑ เปนเพียงเอกชนผูรับจางเทานั้น มิใชหนวยงานทางปกครอง และการละเมิด
เกดิจากการทีจ่าํเลยที ่๑ ขดุลอกบอตากตะกอนตามสญัญาทีท่าํไวกบัจาํเลยที ่๒ มใิชเกดิจากการใชอาํนาจ
ตามกฎหมายแตอยางใด คดนีีจ้งึมใิชคดพีพิาทอนัเกดิจากการกระทาํละเมดิของหนวยงานทางปกครอง
หรอืเจาหนาทีข่องรฐัอนัเกดิจากการใชอาํนาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ คาํสัง่ทางปกครอง หรอืคําสัง่อืน่
หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกิน
สมควร อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แตอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลยติุธรรม (คาํวนิจิฉยัที ่๖/๒๕๔๙) หรอืขอเทจ็จรงิตามทีผู่ฟองคดกีลาวอางวาหวัหนาศนูยการศกึษา
นอกโรงเรียนใชใหราษฎรทํารายรางกายผูฟองคดี เปนการกระทําโดยอาศัยเหตุสวนตัว มิใชเปนการ
กระทําที่ใชอํานาจตามกฎหมาย ผูฟองคดีสามารถฟองบุคคลดังกลาวเรียกคาเสียหายตอศาลยุติธรรม 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐/๒๕๔๕) หรือการที่สิบตํารวจ ช. กับพวกขับขี่รถยนตกระบะตามหลัง
ผูฟองคดโีดยมิไดแตงเครือ่งแบบตาํรวจและเรยีกใหผูฟองคดหียดุรถจกัรยานยนตและเขาทาํรายรางกาย
ผูฟองคดนีัน้ เปนการกระทาํโดยอาศยัเหตสุวนตวั มใิชการกระทาํโดยใชอาํนาจตามกฎหมายในฐานะที่
เปนเจาหนาทีข่องรัฐ อยูในอํานาจของศาลยุตธิรรม (คาํสัง่ศาลปกครองสูงสดุที ่๑๑๓/๒๕๕๒) หรือการ
กระทําของพนักงานสอบสวนที่ยึดรถยนตของผูฟองคดีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย และไมคืนรถยนต
คันดังกลาว ประกอบกับรถยนตถูกจอดท้ิงไวไมมีการดูแลรักษา เปนเหตุใหผูฟองคดีไมมีรถใชและ
รถยนตไดรบัความเสยีหาย ขอใหศาลมคีาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ใหผูถกูฟองคดทีัง้สองคนืรถยนตคนัพพิาท 
และใหรวมกันหรือแทนกันชําระคาเสียหายพรอมดอกเบ้ียนั้น เปนกรณีกลาวอางวาพนักงานสอบสวน
กระทําละเมิดตอผูฟองคดีในการปฏิบัติหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งอยูในอํานาจของ
ศาลยุติธรรม (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖/๒๕๕๒) เปนตน

๒.๓ คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่น
   คดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิดอยางอ่ืน หมายถึง กรณีที่กฎหมายกําหนดใหรัฐมีความ

รบัผดิชอบโดยปราศจากความผดิ (la responsabeilité san faute) ซึง่เปนไปตามแนวทางของประเทศ
ฝร่ังเศส เชน กฎหมายเกีย่วกับการจายคาทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญตัวิาดวย
การเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือการรอนสิทธิบางประการในทรัพยสิน
ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ หรือการกําหนดใหรัฐจายคาทดแทนในคดีอาญาใหแกผูเสียหายตาม
พระราชบญัญติัคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนตน๑๔ 

๑๔  ชาญชัย แสวงศักดิ,์ คําอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง, พิมพครั้งที ่๑๑, พ.ศ. ๒๕๖๒, 
สํานักพิมพวิญูชน, หนา ๑๖๒ - ๑๖๔.
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การย่ืนคําร�องขอให�วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน�าท่ีระหว�างศาล

๔๒จุ ล นิิ ติ ๔๒๔๒

  คดีเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของรัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาลไดอธิบายลักษณะของคดีประเภทน้ีไววา คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนหลักกฎหมายเก่ียวกับความรับผดิของรัฐโดยปราศจากความผิด 
ซึง่มีเจตนารมณในการคุมครองและเยียวยาความเสียหายใหแกเอกชนจากการใชอาํนาจของหนวยงาน
ทางปกครองหรอืเจาหนาทีข่องรัฐ อนัเน่ืองมาจากการดาํเนนิกจิการทางปกครองหรอืบรกิารสาธารณะ
แลวกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนเปนพิเศษ แมจะเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายก็ตาม 
บทบัญญัตินี้จึงใหสิทธิเฉพาะเอกชนเทานั้นในการฟองขอใหรัฐรับผิด เมื่อคดีน้ีโจทกซึ่งเปนหนวยงาน
ทางปกครองฟองขอใหจาํเลยคืนเงินเบ้ียหวัด เงินบาํนาญ เงินบาํเหน็จ เงินบาํเหน็จดํารงชีพ และ ช.ค.บ. 
ที่ไดรับเกินสิทธิแกโจทก จึงเปนกรณีที่รัฐฟองคดีโดยใชสิทธิเรียกรองเอาแกอดีตขาราชการของตน
ในฐานะเอกชนคนหนึง่ ซึง่ไมเขาหลักเกณฑของคดพีพิาทเก่ียวกับความรบัผดิอยางอืน่ของหนวยงานทาง
ปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนเร่ืองท่ีโจทกซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองตองใชสิทธิฟอง
เรียกเงินคืนจากจําเลยตอศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ ๑๘, ๑๙, ๖๖/๒๕๕๙) เมื่อคดีน้ีผูฟองคดีซึ่งเปน
หนวยงานทางปกครองฟองขอใหผูถกูฟองคดคีนืเงนิเดอืนและเงนิอืน่ทีไ่ดรบัไปเกนิสทิธ ิจงึเปนกรณทีีร่ฐั
ฟองคดีโดยใชสิทธิเรียกรองเอาแกอดีตเจาหนาท่ีของรัฐในฐานะเอกชนคนหน่ึง ซึ่งไมเขาหลักเกณฑ
ของคดพีพิาทเกีย่วกบัความรบัผดิอยางอืน่ของหนวยงานทางปกครองหรอืเจาหนาทีข่องรฐั ตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กรณีจึงเปนเรื่องท่ีผูฟองคดีซึ่งเปนหนวยงานทางปกครองตองใชสิทธิฟองเรียกเงินคืนจากผูถูกฟองคดี
ตอศาลยุตธิรรม (คาํวนิจิฉยัที ่๔๐/๒๕๖๐) หนวยงานทางปกครองปฏิบตัติามคําสัง่รัฐมนตรีผูรบัผดิชอบ 
โดยจายเงินคาขนยายใหแกประชาชนรวมทั้งจําเลยทั้งเจ็ด ซึ่งเปนผูที่ไดรับความเดือดรอน อันเน่ืองมา
จากการกอสรางฝายราษไีศล ตอมาโจทกทาํการตรวจสอบแลวพบวา จําเลยทัง้เจด็ไมปฏบิตัติามขัน้ตอน 
จึงไมมีสิทธิที่จะไดรับเงินดังกลาว โจทกจึงเรียกเงินคืนและฟองเปนคดีนี้ เรียกเงินคาขนยายคืน
จากเอกชนตามโครงการกอสรางฝายกักเก็บนํ้า “โครงการฝายราษีไศล” จําเลยท้ังเจ็ดโตแยงวา 
มีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายท่ีจะไดรับเงินคาชดเชยดังกลาว คดีไมมีประเด็นตองวินิจฉัยเก่ียวกับ
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในที่ดินของจําเลย แตเปนคดีพิพาทระหวางหนวยงานทางปกครองกับ
เอกชนเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นอันเนื่องมาจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทาง
ปกครอง หรอืคาํส่ัง (คาํวนิจิฉยัที ่๒๖/๒๕๔๖) หรอืกรณีคาํฟองและคําชีแ้จงแสดงใหเหน็ความมุงหมาย
ในการฟองคดขีองผูฟองคดทีัง้สองวา มุงประสงคเรยีกเงนิคาชดเชยในฐานะทีเ่ปนผูไดรบัผลกระทบจาก
โครงการท่ีอยูในความรับผิดชอบของผูถกูฟองคดีทัง้สองเปนสาํคัญ มไิดมคีาํขอใหศาลพิพากษาแสดงถึง
สทิธคิวามเปนเจาของท่ีดนิโตแยงกบัรฐัไม ประเด็นแหงคดจึีงตองวินิจฉยัเกีย่วกบัคณุสมบัตขิองผูฟองคดี
ทั้งสองวาเขาหลักเกณฑการจายคาชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาและมีคําสั่ง
ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ หรือไม จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง
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บทความทางวิชาการ

๔๓๔๓๔๓

อนัเกดิจากการใชอาํนาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ คาํสัง่ทางปกครอง หรอืคาํสัง่อืน่ตามพระราชบัญญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) อันอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๑๑๘/๒๕๕๖) หรือการท่ีผู ถูกฟองคดีโดย
คณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพยสินจังหวัดยะลามีมติอนุมัติจายเงินชวยเหลือใหแก
ผู ฟองคดี สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีในการใหความชวยเหลือเยียวยาผู ไดรับผลกระทบ
สบืเนือ่งจากสถานการณความไมสงบจงัหวดัชายแดนภาคใต การอนุมตัจิายเงนิชวยเหลอืเยยีวยาใหแก
ผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งทางปกครอง เมื่อผูถูกฟองคดีถูกนางสาว ว. ยื่นคัดคานการจายเงินเยียวยา 
ผูถูกฟองคดีโดยคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพยสินจังหวัดยะลา จึงมีมติใหชะลอ
การจายเงินชวยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมไปกอนจนกวาคดีเรื่องการตั้งผูจัดการมรดกจะถึงที่สุด มติการให
ชะลอการจายเงินดังกลาวจึงเปนคําสั่งทางปกครองเชนเดียวกัน ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับ
คําสั่งดังกลาว แลวย่ืนฟองขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งใหเพิกถอนมติคณะกรรมการประเมิน
ความเสียหายท่ีใหชะลอการจายเงินชวยเหลอืเยียวยาเพ่ิมเติม และใหจายเงินชวยเหลือเยียวยาเพ่ิมเติม
แกผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของเจาหนาที่รัฐอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๑๑๑/๒๕๕๗) หรือการที่คณะรักษาความสงบแหงชาติมีมติ
ใหยบุเลกิทนุหมนุเวยีนขาวสารการพาณชิย เปนเหตใุหกรมสงเสรมิการคาระหวางประเทศ ผูถกูฟองคดี 
ตองมคีาํสัง่ใหลกูจางประจาํรวมทัง้ผูฟองคดพีนจากราชการ เน่ืองจากทางราชการเลกิหรอืยบุตาํแหนงนัน้
โดยผูถูกฟองคดีไดจายเงินชวยเหลือเปนเงินบําเหน็จตามระเบียบใหแกผูฟองคดีแลว แตผูฟองคดี
เห็นวาไมเพียงพอ จึงฟองเรียกรองใหผูถูกฟองคดีจายเงินเพ่ิมเติม เปนคดีพิพาทเก่ียวกับความรับผิด
อยางอื่นของหนวยงานทางปกครอง อันเกิดจากคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๓) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ ๔๐/๒๕๕๙)

๒.๔ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
   กรณขีอพพิาทเกีย่วกบัทีด่นิ หากมปีระเดน็ตองวนิจิฉยัเบือ้งตนกอนเกีย่วกบัเรือ่งกรรมสทิธิ์ 

หรอืสิทธิครอบครองในทีดิ่น คดีดังกลาวจะอยูในอาํนาจศาลยตุธิรรมเสมอ เชน ปญหาวาทีด่นิพพิาทเปน
ของเอกชนหรือเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน (คําวินิจฉัยที ่๓๒/๒๕๔๕, ๑๘/๒๕๔๖) แตหากไมมี
ประเด็นตองวินจิฉยัเร่ืองสิทธใินท่ีดนิมเีพยีงประเด็นตองวินจิฉยัเร่ืองการใชอาํนาจหนาทีข่องหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐวากระทําการหรือรับจดทะเบียนโดยชอบหรือไม คดีดงักลาวจะอยูใน
อํานาจศาลปกครอง เชน การฟองขอใหตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
ที่มีการนําโฉนดที่ดินของรัฐไปออกโฉนดที่ดินใหแกเอกชนโดยขอใหศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเพิกถอน
โฉนดที่ดินที่ออกทับที่สาธารณประโยชน (คําวินิจฉัยที ่๑๓๓/๒๕๖๑) เปนตน
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การย่ืนคําร�องขอให�วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน�าท่ีระหว�างศาล

๔๔จุ ล นิิ ติ ๔๔๔๔

๒.๕ คดีพิพาทเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบียน
   การฟองคดีประเภทน้ีโดยสวนใหญจะเปนขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกัน แตมักจะฟอง

หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเขามาเปนจําเลยรวมในคดีดวยเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งให
เพกิถอนคาํสัง่ทางปกครอง เชน คดพีพิาทระหวางเอกชนกบัเอกชนเกีย่วกบัทรพัยมรดกและฟองขอให
เพกิถอนคําส่ังของกรมท่ีดนิทีไ่มรบัจดทะเบียนแบงทรัพยสนิ (คาํวินจิฉยัที ่๖/๒๕๖๑) คดีพพิาทระหวาง
เอกชนกับเอกชนเก่ียวกับการโอนอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยเปนทาง
เสียเปรียบแกโจทกผูอยูในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิของตนไดอยูกอนและฟองกรมที่ดินใหเพิกถอน
การจดทะเบียนจํานอง (คําวินิจฉัยที่ ๒๓/๒๕๕๓) คดีพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันวาปลอม
หนงัสอืมอบอาํนาจและนาํไปจดทะเบยีนยกทีด่นิพพิาทใหตนเองและเจาหนาทีข่องกรมทีด่นิไมใชความ
ระมัดระวังในการตรวจสอบ (คําวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๕๕) คดีฟองหนวยงานของรัฐใหลบหรือเพิกถอนช่ือ
โจทกออกจากสถานะมารดาของเดก็ (คาํวนิจิฉยัที ่๖๐/๒๕๕๘) คดีทีเ่อกชนฟองกรมพฒันาธรุกจิการคา
และเจาหนาทีว่ารบัจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการและอํานาจของกรรมการโดยมิชอบ (คาํวนิจิฉยัที่ 
๓/๒๕๕๗, ๙/๒๕๕๙) กรณีเหลานี้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดวินิจฉัยวา
เปนคดีที่ตองพิจารณาสถานภาพแหงสทิธิของบุคคลเปนสําคัญ ซึ่งเปนเร่ืองในทางแพง จึงอยูในอํานาจ
ของศาลยุติธรรม

   อยางไรกด็คีวรบนัทกึไวดวยวา มกีารเพกิถอนการจดทะเบยีนบางประเภททีเ่กดิจากการใช
อาํนาจทางปกครองโดยตรงมิไดเกีย่วของกับขอพจิารณาในทางแพง ตามทีก่าํหนดไวในพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เน่ืองจากการมีคาํสัง่เพิกถอนคําสัง่จดทะเบียนอาจมิใชการ
ดําเนินการทางแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตอาจเปนการทบทวนภายในของ
ฝายปกครอง ซึง่เจาหนาทีม่อีาํนาจในการตรวจสอบขอเทจ็จรงิไดตามความเหมาะสมในเรือ่งนัน้ ๆ  โดย
ไมจาํตองผกูพนัอยูกบัพยานหลกัฐานของคูกรณ ีรวมถงึการแสวงหาพยานหลกัฐานทีเ่ก่ียวของและรบัฟง
พยานหลักฐาน คําช้ีแจงหรือความเห็นของคูกรณีหรือพยานบุคคลหรือพยานผูเช่ียวชาญ ตลอดจน
การขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ การใหผูครอบครองสง
เอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่จําเปนในการพิสูจนและใชในการพิจารณาทางปกครอง ทั้งนี้ 
ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อมี
เหตุการณหรอืขอเท็จจริงเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดเกิดขึน้ และขอเท็จจริงท่ีเกิดขึน้หรือมอียูนัน้อาจกอใหเกดิผล
ในทางกฎหมายหรือเปนเง่ือนไขในการใชอาํนาจท่ีเจาหนาทีจ่ะตองออกคําสัง่ทางปกครอง จงึอาจอาศัย
อํานาจตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงกําหนดวา 
เจาหนาทีห่รอืผูบงัคบับญัชาของเจาหนาทีอ่าจเพกิถอนคาํสัง่ทางปกครองไดตามหลกัเกณฑในมาตรา ๕๑
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือใหโตแยงตามกฎหมาย
อื่นมาแลวหรือไม อันเปนการใชอํานาจดุลยพินิจของผูทําคําสั่งทางปกครองภายใตบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีดังกลาวจึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง
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บทความทางวิชาการ

๔๕๔๕๔๕

๓. ขอพิจารณาปญหาการยื่นคํารองตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตามพระราชบัญญตัวิาดวยการวินจิฉยัชีข้าดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐
ไดกําหนดไวในกรณีคูความฝายท่ีถูกฟองคดี (จําเลยหรือผูถูกฟองคดี) เห็นวา คดีดังกลาวอยูใน
เขตอํานาจของอีกศาลหน่ึงใหยื่นคํารองตอศาลท่ีรับฟองกอนวันสืบพยานสําหรับศาลยุติธรรมหรือ
ศาลทหาร๑๕ หรือกอนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกสําหรับศาลปกครอง๑๖ ซึ่งการกําหนดใหมีการยื่น
คํารองกอนวันสืบพยานหรือกอนวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกนั้นจะเห็นไดวาเปนกรณีที่ศาลไดดําเนิน
กระบวนพิจารณาลวงเลยข้ันตอนการช้ีสองสถานในกรณีของศาลยุติธรรม หรือขั้นตอนการส้ินสุดการ
แสวงหาขอเท็จจริงในกรณีของศาลปกครองไปแลว ซึ่งหากฝายที่ถูกฟองคดีเห็นวาคดีที่ตนถกูฟองเปน
คดีทีไ่มอยูในเขตอาํนาจของศาลทีก่าํลงัดาํเนนิกระบวนพจิารณากค็วรยืน่คาํรองตอศาลกอนทีจ่ะมกีาร
ชีส้องสถานเพือ่ใหศาลกาํหนดประเดน็ขอพพิาทวาโจทกมอีาํนาจฟองคดดีงักลาวหรอืไมดวย หรอืกรณี
ของศาลปกครองผูถกูฟองคดคีวรยืน่คาํรองกอนวนัสิน้สดุการแสวงหาขอเทจ็จรงิ เน่ืองจากจะไดเปนการ
นาํเสนอขอเทจ็จรงิเปนประเดน็ขอโตแยงไวใหตลุาการเจาของสาํนวนไดพจิารณากอนทีจ่ะจดัสงบนัทกึ
สรุปขอเท็จจริงของตุลาการเจาของสํานวนใหแกคูกรณีดวย ดังนั้น การที่บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ 
ดังกลาวกําหนดใหคูความฝายที่ถูกฟองคดียื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลกอนวันสืบพยานหรือกอน
วันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก ยอมจะทําใหการพิจารณาคดีเกิดความลาชา และลวงเลยระยะเวลาที่ได
มีการกําหนดประเด็นขอพิพาทไปแลว และอาจสงผลใหเกิดการใชชองทางดังกลาวประวิงคดีได ทั้งนี้ 
เนือ่งจากในการพิจารณาคดีของศาลยุตธิรรมเปนการดําเนินคดแีบบตอเน่ืองโดยไดมกีารกําหนดวันนดั
พิจารณาสืบพยานกันไวกอนแลว หากมีการยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลกอนวันสืบพยาน ยอมทําใหศาลยุติธรรมตองรอการพิจารณาคดีไวชั่วคราวแลวจัดทํา
ความเหน็สงไปยงัศาลปกครอง ซึง่จะทาํใหกาํหนดวนันดัพจิารณาทีน่ดัตอเนือ่งไวเดมิตองถกูยกเลกิและ
เลือ่นคดีออกไปโดยไมมีเหตุสมควร ทัง้ ๆ  ทีฝ่ายทีถ่กูฟองคดก็ีสามารถทีจ่ะโตแยงเรือ่งเขตอํานาจศาลได
ตั้งแตในช้ันยื่นคําใหการ หรือในช้ันชี้สองสถานแลว๑๗ นอกจากน้ีบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ ยังไมเปด

๑๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑ (๑๐) บัญญัติวา “วันสืบพยาน” หมายความวา วันที่ศาลเริ่มตน
ทําการสืบพยาน.

๑๖ ระเบยีบของท่ีประชมุใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสดุวาดวยวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๘๓ กาํหนดวา
“ในการพิจารณาคด ีใหศาลจัดใหมีการนั่งพิจารณาคดีอยางนอยหนึ่งครั้ง เพื่อใหคูกรณีมีโอกาสมาแถลงดวยวาจาตอหนาศาล เวนแต
คดีที่ศาลมีคําสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความ.
 ศาลตองแจงกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกใหคูกรณีทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน”.

๑๗  มีขอสังเกตวา ในกรณีชั้นตรวจคําฟองของศาลปกครอง หากศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยื่นฟองไมใชคดีที่อยูในอํานาจของ
ศาลปกครอง ศาลปกครองตองสัง่ไมรับคาํฟองดงักลาวไวพจิารณาและจาํหนายคดอีอกจากสารบบความตามระเบยีบของทีป่ระชมุใหญ
ตลุาการในศาลปกครองสูงสดุวาดวยวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๓๗ วรรคสอง จงึไมใชกรณตีองดาํเนนิการตามพระราชบัญญตัิ
วาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘ - ๒๑๗/๒๕๕๐) 
โปรดดู วิษณุ วรัญู และคณะ, ตํารากฎหมายปกครอง วาดวยกฎหมายปกครองท่ัวไป, ตําราตามโครงการพัฒนาตํารานิติศาสตร
ดานกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พิมพคร้ังท่ี ๑, ตุลาคม ๒๕๕๑, โรงพิมพดอกเบ้ีย, หนา ๓๒๒.
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การย่ืนคําร�องขอให�วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน�าท่ีระหว�างศาล

๔๖จุ ล นิิ ติ ๔๖๔๖

โอกาสใหศาลทีร่บัคาํรองไว ไดใชดลุพนิจิในการพิจารณาวาคํารองดังกลาวมเีหตผุลสมควรท่ีจะไดรบัการ
วินิจฉัยหรือไม หรือเคยมีแนวทางที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลไดวินิจฉัย
ไปกอนแลวหรือไม จึงเปนการบังคับใหศาลที่รับคํารองไวตองจัดทําความเห็นสงไปใหศาลที่เกี่ยวของ
ทุกกรณี 

ดังนั้น จึงสมควรแกไขบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาทีร่ะหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกาํหนดวธิกีารยืน่คาํรองโตแยงเขตอาํนาจศาลวา จําเลยหรอื
ผูถูกฟองคดีสามารถยื่นคํารองตางหากกอนย่ืนคําใหการ หรือย่ืนคํารองมาพรอมกับคําใหการก็ได เมื่อ
ศาลไดรบัคํารองไวแลวตองพิจารณาดวยวาเคยมีคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉัยชีข้าดอํานาจหนาท่ี
ระหวางศาลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นไดวินิจฉัยเปนบรรทัดฐานไวกอนแลวหรือไมดวย๑๘ จากน้ันใหสง
สาํเนาคํารองดังกลาวใหโจทกหรอืผูฟองคดีทาํคาํคดัคานภายในระยะเวลาตามกฎหมายหรือตามท่ีศาล
กําหนด ทั้งนี้ ใหจําเลยหรือผูถูกฟองคดียื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลกอนหรือในวันชี้สองสถานหรือ
วันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง๑๙ เทาน้ัน หากพนกําหนดวันชี้สองสถานหรือวันสิ้นสุดการแสวงหา
ขอเท็จจริงศาลตองยกคํารอง แตกรณีที่ศาลเห็นเองกอนมีคําพิพากษา ก็ใหเปนดุลพินิจของศาลท่ีจะ
จัดทําความเห็นสงใหอีกศาลหนึ่งวินิจฉัยตามหลักการที่กําหนดไวเดิม รายละเอียดปรากฏตามราง
พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทายบทความนี้

๔. บทสรุปและขอเสนอแนะ

ในการดําเนินคดีแพงหรือคดีปกครองท่ีเปนขอพพิาทระหวางเอกชนกับหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐ ฝายจําเลยหรือผูถูกฟองคดีควรพิจารณาในประเด็นเก่ียวกับเรื่องเขตอํานาจศาล
เพือ่นาํเสนอเปนประเด็นโตแยงคาํฟองของโจทกหรอืผูฟองคดีไว โดยพิจารณาศึกษาจากแนวคําวนิจิฉยั
ของคณะกรรมการวนิจิฉยัช้ีขาดอาํนาจหนาทีร่ะหวางศาล แนวคาํพพิากษาหรอืคาํสัง่ของศาลปกครองสงูสดุ
ตลอดจนตาํราทางวชิาการเกีย่วกบัเขตอาํนาจศาลปกครองประกอบกนัดวย นอกจากนีฝ้ายผูฟองคดกีค็วร
ที่จะตองศึกษาเน้ือหาแหงคดีใหชัดเจนดวยวาคดีดังกลาวจะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลใด 
เพราะศาลยตุธิรรมและศาลปกครองมรีะบบการพจิารณาทีแ่ตกตางกนั และมกีารหลกัเกณฑในการยืน่
คําฟองท่ีแตกตางกัน เชน เรื่องอายุความ เขตอํานาจศาล และเงื่อนไขการฟองคดี ซึ่งหากผูฟองคดี
ไมทําการศึกษาในเรื่องดังกลาวใหดีเสียกอนก็อาจทําใหแพคดีโดยที่ยังไมไดมีการวินิจฉัยในเน้ือหา
แหงคดีได 

๑๘  ขอบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลวาดวยวิธีการเสนอเร่ือง การพิจารณาและวินิจฉัย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๒๘ กาํหนดวา “หากคาํรองทีย่ืน่ไวไมชอบดวยพระราชบญัญัตหิรอืเปนการรองขอใหวนิจิฉยัซํา้ในเรือ่งทีค่ณะกรรมการ
ไดวินิจฉัยไวแลวหรือกระทําไปโดยมีเจตนาท่ีจะประวิงคดีใหลาชา คณะกรรมการจะมีคําสั่งใหยกคํารองเสียก็ได”.
 ๑๙ ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๖๒ 
กําหนดวา “เมื่อองคคณะไดรับสํานวนคดีจากตุลาการเจาของสํานวนแลว หากเห็นวาไมมีกรณีที่จะตองแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ิมเติม 
ใหตุลาการหัวหนาคณะมีคาํสั่งกําหนดวันหน่ึงวันใดเปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีนั้น
 ใหศาลแจงใหคูกรณีทราบกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงลวงหนาไมนอยกวาสิบวัน
 บรรดาคําฟองเพ่ิมเติม คําใหการ คําคัดคานคําใหการ คําใหการเพ่ิมเติม รวมท้ังพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ียืน่ตอศาลหลังวันส้ินสุด
การแสวงหาขอเท็จจริง ไมใหศาลรับไวเปนสวนหน่ึงของสํานวนคดี และไมตองสงสําเนาใหคูกรณีท่ีเก่ียวของ”.
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๔๗๔๗๔๗

พระราชบัญญัติ
วาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. ....
____________

..............................

..............................

..............................

 ................................................................................................................................................
....................................

 โดยทีเ่ปนการสมควรแกไขเพิม่เตมิกฎหมายวาดวยการวนิิจฉยัชีข้าดอาํนาจหนาทีร่ะหวางศาล
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ซึง่มาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย บญัญตัใิห
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

 มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

 “มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลใด ถาคูความฝายที่ถูกฟองคดีเห็นวาคดีดังกลาว
อยูในเขตอาํนาจของอกีศาลหนึง่ ใหยืน่คาํรองตอศาลทีร่บัฟองกอนยืน่คาํใหการหรอืกอนวนัชีส้องสถาน
สําหรับศาลยุติธรรมหรือศาลทหาร หรือกอนยื่นคําใหการหรือกอนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง
สําหรับศาลปกครอง หากศาลท่ีรับฟองเห็นวายังไมมีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
อํานาจหนาที่ระหวางศาลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ใหรอการพิจารณาไวชั่วคราว และใหจัดทําความเห็น
สงไปยงัศาลทีคู่ความรองวาคดนีัน้อยูในเขตอํานาจโดยเร็ว ในกรณเีชนวานีใ้หศาลทีเ่กีย่วของดาํเนนิการ
ดังตอไปนี้
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การย่ืนคําร�องขอให�วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหน�าท่ีระหว�างศาล

๔๘จุ ล นิิ ติ ๔๘๔๘

 (๑) ถาศาลท่ีสงความเห็นมีความเห็นวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจของศาลตน และศาลท่ีรับ
ความเห็นมีความเห็นพองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลท่ีสงความเห็นเพ่ือมคีาํสัง่ใหดาํเนิน
กระบวนพิจารณาคดีในศาลเดิมนั้นตอไป

 (๒) ถาศาลท่ีสงความเห็นมีความเห็นวาคดีน้ันอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหน่ึงที่คูความอาง 
และศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลที่สงความเห็นเพ่ือมี
คาํสัง่ใหโอนคดไีปยงัศาลนัน้ หรอืส่ังจาํหนายคดเีพ่ือใหคูความไปฟองศาลทีม่เีขตอาํนาจ ทัง้น้ี ตามทีศ่าล
เห็นสมควรโดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรม

 (๓) ถาศาลทีส่งความเห็นและศาลทีร่บัความเห็นมคีวามเห็นแตกตางกันในเรือ่งเขตอํานาจศาล
ในคดีนั้น ใหศาลที่สงความเห็นสงเรื่องไปใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวนันบัแตวนัทีไ่ดรบัเรือ่ง แตถามเีหตจุาํเปนใหคณะกรรมการลงมติใหขยายเวลาออกไปไดไมเกิน
สามสิบวัน โดยใหบันทึกเหตุแหงความจําเปนน้ันไวดวย

 คําส่ังของศาลตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเขต
อํานาจศาลตามวรรคหนึ่ง (๓) ใหเปนที่สุด และมิใหศาลที่อยูในลําดับสูงขึ้นไปของศาลตามวรรคหนึ่ง
ยกเรื่องเขตอํานาจศาลขึ้นพิจารณาอีก 

 ความในมาตราน้ีใหใชบังคับกับกรณีที่ศาลเห็นเอง กอนมีคําพิพากษาดวยโดยอนุโลม”

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

............................................
         นายกรัฐมนตรี
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