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สรุปแนวคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่น่าสนใจ
สํานักงานเลขานุก าร
คณะกรรมการวิน ิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล

1. คดีที่มีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
หลักเกณฑ์การวินิจฉัยว่าคดีพิพาทใดจะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินนั้น หากมีประเด็น
ที่ศาลจะต้องวินิจฉัยให้ได้ความว่าที่ดินพิพาทเป็นของใคร เมื่อวินิจฉัยได้ความเช่นไรแล้วก็สามารถพิพากษาคดีได้
โดยไม่จําต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง เป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินซึ่ง
อยู่ในเขตอํานาจของศาลยุติธรรม แต่ถ้าไม่มีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินหรือประเด็นเกี่ยวกับสิทธิใน
ที่ดินยุติแล้วและฟ้องคดีเพื่อตรวจสอบการกระทําของฝ่ายปกครอง เป็นคดีที่อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครอง อาจ
แยกพิจารณาโดยสรุปได้ดังนี้
1.1 คดีที่คณะกรรมการฯ วินิจฉัยชี้ขาดให้อยู่ในเขตอํานาจศาลยุติธรรม
ก. คดีที่มีป ระเด็น โต้แย้งเกี่ย วกับ สิทธิใ นที่ดิน และขอให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ รวมทั้งขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของฝ่ายปกครองที่โจทก์หรือผู้ฟ้องคดีได้ยื่น
อุทธรณ์คําสั่งทางปกครองก่อนการฟ้องคดีต่อศาล หรือขอให้เพิกถอนคําสั่งไม่รับอุทธรณ์ของฝ่ายปกครองที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น
คําวินิจฉัยที่ 32/2559 แม้คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.)
เนื่องจากออกทับที่ดินที่โจทก์ครอบครอง ซึ่งเป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง แต่ก็อ้างเหตุแห่ง
การเพิกถอนว่าหนังสือสําคัญสํา หรับที่หลวงออกทับที่ดินของผู้ฟ้อ งคดี โดยมิได้กล่า วอ้า งเหตุแห่งความ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายประการอื่นจึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้ง ว่า ที่ดินตามหนังสือสําคัญสําหรับ ที่หลวง
ดังกล่าวเป็นที่ดินของตน จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
คําวินิจฉัยที่ 31/2559 คดีที่เอกชนยื่นฟ้องจําเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จําเลยที่ 2 ซึ่ง
เป็นหน่วยงานทางปกครองและจําเลยที่ 3 ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกันว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดิน น.ส. 3 ยื่นขอออก
น.ส. 3 ก. ต่อจําเลยที่ 1 แต่จําเลยที่ 3 คัดค้านอ้า งว่าที่ดินเป็นของตน และจํา เลยที่ 1 ออก น.ส. 3 ก. ให้
จํา เลยที่ 3 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทับที่ดินของโจทก์ทั้งแปลง ทั้งไม่แจ้งการระวังชี้แนวเขตให้โจทก์ทราบ
การรังวัด สอบเขตที่ดินผิดพลาดและการนําชี้ที่ดินไม่สุจริต ขอให้เพิกถอน น.ส. 3 ก. และออก น.ส. 3 ก.ให้โจทก์
ส่วนจําเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า การรังวัดที่ดินและออกหลักฐานที่ดินตามที่รังวัดชอบแล้ว จําเลยที่ 3 ให้การ
และฟ้องแย้งว่า การออก น.ส. 3 ก. ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว เห็นว่า คดีนี้ เป็นคดีที่โจทก์ฟ้อ ง
ขอให้ศาลมีคําพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินของโจทก์ จึงเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่อยู่ในอํา นาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
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คําวินิจฉัยที่ 7/2549 คดีที่เอกชนผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นกรณีออกคําสั่งให้รื้อถอน
ประตู เหล็ ก และป้ า ยโรงเรี ย นที่ ก่ อ สร้ า งบนโฉนดที่ ดิ น ของผู้ ฟ้ อ งคดี โดยอ้ า งว่ า ก่ อ สร้ า งคร่ อ มทาง
สาธารณประโยชน์ อันเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้คําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ ก็ตาม แต่การที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคํา สั่งตาม
คําขอของผู้ฟ้องคดีได้นั้น ศาลจําต้องพิจารณาให้ได้ความก่อนว่า การโอนที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์ม รดกให้
เป็นที่สาธารณประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นสําคัญ แล้วจึงจะพิจารณาได้ว่าคําสั่งดังกล่าวตามฟ้อง
ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ทั้งผลของคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลย่อมมีผลกระทบกระเทือน
ต่อ สิท ธิในที่ดินและประโยชน์ใช้สอยในที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยตรง จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ย วกับ สิท ธิในที่ดิน
อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
คําวินิจฉัยที่ 24/2548 คดีที่ราษฎรผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องหน่วยงานทางปกครองผู้ถูกฟ้องคดีว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินบนที่สาธารณประโยชน์ให้แก่เอกชนผู้มีชื่อโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งที่ทาง
ราชการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง แต่ไม่ยอมออกให้ ขอให้เพิกถอนและออกหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่หลวงให้ถูก ต้อ ง ซึ่ งผู้ถูก ฟ้อ งคดีอ้า งว่า การออกโฉนดชอบด้วยกฎหมายมิได้ทับ ที่สาธารณประโยชน์
แม้ผู้ฟ้องคดีจะมิได้กล่าวอ้างว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพ าทก็ตาม แต่การที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือ
คํ า สั่ ง ตามคํ า ขอของผู้ ฟ้ อ งคดี ไ ด้ นั้ น ศาลจํ า ต้ อ งพิ จ ารณาให้ ไ ด้ ค วามเสี ย ก่ อ นว่ า ที่ ดิ น พิ พ าทเป็ น ที่
สาธารณประโยชน์หรือเป็นของเอกชนผู้มีชื่อเป็นสําคัญ ทั้งผลของคํา พิพากษาหรือ คําสั่งของศาลย่อมมีผล
กระทบกระเทือนต่อสิทธิในที่ดินของเอกชนผู้มีชื่อโดยตรง คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่าง
คู่กรณี อันอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
ข. คดีที่มีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินและฟ้องว่าฝ่ายปกครองกระทําละเมิด เช่น
คําวินิจฉัยที่ 101/2558 คดีที่เอกชนยื่นฟ้องหน่วยงานทางปกครองว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินมี
โฉนดทําสัญญาซื้อขายที่ดินบางส่วนกับกรมทางหลวงชนบท จําเลยที่ 2 เพื่อขยายถนนทางหลวงชนบท เมื่อโจทก์ ทํา
การรังวัด กรมทางหลวงชนบท จําเลยที่ 2 และกรมชลประทาน จําเลยที่ 4 คัดค้านการรังวัดว่า โจทก์นําชี้แนวเขตที่ดิน
ล้ําเข้าไปในทางสาธารณะ โจทก์ไม่เคยอุทิศที่ดินให้แก่ผู้ใด ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ขอให้จําเลยทั้งสี่คืนที่ดิน
และร่วมกันใช้ค่าที่ดินพิพาท จําเลยทั้งสี่ให้การทํานองเดียวกันว่า ที่ดินพิพาทเป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้
สัญจรร่วมกัน เห็นว่า แม้ข้อพิพาทนี้จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการที่โจทก์ขอรังวัดที่ดินเพื่อแบ่งขายให้แก่จําเลยที่ 2
ตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคื นฯ แต่การที่จําเลยที่ 2 และที่ 4 ในฐานะผู้ครอบครองดูแลทาง
สาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นที่ดินข้างเคียงกับที่ดินของโจทก์มาระวังแนวเขตคัดค้านการรังวัดโดยอ้างว่าที่ดินที่โจทก์
นํา ชี้เป็นส่วนหนึ่งของทางสาธารณะ จึงเป็นกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิระหว่างผู้ขอรังวัดและเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียง การที่โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ จึงเป็นการดําเนินการตามมาตรา 69 ทวิ วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
เพื่ อให้ ศาลมี คํ าพิ พากษารั บรองสิ ทธิ ในที่ ดิ นของโจทก์ ซึ่ งเป็ นข้ อพิ พาทที่ แยกออกได้ จากสั ญญาซื้ อขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนฯ อันเป็นสัญญาทางปกครอง ทั้งข้อเท็จจริงตามคําฟ้องและคําให้การของจําเลยทั้งสี่ยังไม่
ปรากฏว่า มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนฯ เกิดขึ้น จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
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ทางปกครอง และเมื่อกรณียังไม่เป็นการแน่ชัดว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือที่สาธารณะ จึงยังไม่มีกรณีที่รัฐต้อง
รับผิดชดใช้ราคาที่ดินให้แก่โจทก์อันเนื่องมาจากการเวนคืน ประกอบกับโจทก์มีคําขอให้ศาลมีคําสั่งให้คืนที่ดินพิพาท
ให้แก่โจทก์ มิได้มีคําขอให้เวนคืนที่ดินพิพาท จึงมิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น ของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดนิ อยู่ใน
อํา นาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
คําวินิจฉัยที่ 30/2545 คดีที่เอกชนฟ้องว่าเทศบาลตําบลบ้านฉางและประธานกรรมการ
สุขาภิบาลบ้านฉางกระทํา ละเมิดโดยการสร้างถนนรุกล้ําเข้า ไปในที่ดินและหน่วยงานของรัฐ ให้ก ารต่อ สู้
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ศาลจะต้องพิจารณาเสียก่อ นว่า ที่ดินพิพาทเป็นของเอกชนผู้ฟ้องคดีหรือเป็นที่สาธารณ
สมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น จึ ง เป็ น คดี พิ พ าทเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ว่ า เป็ น ที่ ดิ น ของเอกชนหรื อ เป็ น ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ โดยจะต้องพิจารณาถึงสิท ธิครอบครองและการใช้ป ระโยชน์ในที่ดินของคู่ความ ซึ่ง
จะต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายที่ดินและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีจึงอยู่ใน
เขตอํานาจของศาลยุติธรรม
1.2 คดีที่คณะกรรมการฯ วินิจฉัยชี้ขาดให้อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครอง
คดีที่ฟ้องว่าฝ่ายปกครองทําละเมิดและไม่มีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอยู่ในอํานาจ
ศาลปกครอง
คํา วินิ จ ฉัย ที่ 4/2559 คดี ที่เอกชนเจ้ า ของที่ดิ น มีโ ฉนดติ ดลํ ารางสาธารณะ ได้รั บความ
เดือดร้อนเสียหาย จากการที่เมืองพัทยา จําเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองถมลํารางสาธารณะดังกล่า ว
เป็นถนน ทําให้โจทก์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลํา รางสาธารณะได้ ขอให้บังคับจํา เลยรื้อถอนถนน หรือ
สิ่งปลูกสร้างและปรับสภาพถนนให้กลับมาเป็นลํารางสาธารณะตามเดิม จําเลยให้การว่า เดิมที่ดินทั้งสองแปลงไม่
ติดลํารางสาธารณะ แต่ติดทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นทางเกวียนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา มิได้เป็นลําราง
สาธารณะแต่อย่างใด จําเลยจึงปรับปรุงโดยก่อสร้างถนนพิพาท อันเป็นการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สิน อันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามอํานาจหน้าที่ของจําเลย มิได้กระทําละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง เห็นว่า ประเด็น
แห่งคดีเป็นกรณีพิพาทที่เกิดจากการที่จําเลยซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นและมีสถานะเป็นหน่วยงานทาง
ปกครอง จัดให้มีหรือปรับปรุงดูแลทางสาธารณะ ซึ่งเป็นการใช้อํานาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบมาตรา
62 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 โดยโจทก์เห็นว่า การถมดินเพื่อ จัด
ให้มีถนนสาธารณะดังกล่าว เป็นการกระทําในลํา รางสาธารณะ ทํา ให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินติดลําราง
สาธารณะไม่อาจใช้ประโยชน์จากลํารางสาธารณะได้ตามปกติ โดยคดีไม่มีประเด็นพิพาทเกี่ยวกับ สิทธิใน
ที่ดิน เนื่องจากคู่ความต่างรับกันว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการ
กระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 อยู่ในอํา นาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง

4

ฟ้องขอให้บังคับหน่วยงานทางปกครองชดใช้ค่าเสียหายจากการออก น.ส. 3 ก. ผิดพลาด
มิใช่คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินอยู่ในอํานาจศาลปกครอง
คําวินิจฉัยที่ 73/2558 คดีพิพาทระหว่างเอกชนกับกรมที่ดินที่มีป ระเด็นแห่งคดีเป็นกรณี
พิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดและเรียกค่าเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงตามคําฟ้องและคําขอท้ายฟ้อง โจทก์
กล่าวอ้างแต่เพียงว่าจําเลยออก น.ส. 3 ก. โดยผิดพลาด ทับซ้อนกับที่ดินมีโฉนดของบุคคลภายนอก ขอให้
บังคับจําเลยชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งยังกล่าวอ้างคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 10900/2556 ที่พิพากษาให้ขับไล่โจทก์
ออกจากที่ดินที่ทับซ้อนกันว่าข้อเท็จจริงยุติแล้วว่าที่ดิน น.ส. 3 ก. ของโจทก์ทับซ้อนกับที่ดินมีโฉนดของผู้มีชื่อ
ส่วนจําเลยให้การโดยสรุปว่าไม่ได้กระทําละเมิดต่อโจทก์ ทั้งมิใช่กรณีที่โจทก์ฟ้องคดีโดยมุ่งประสงค์ให้ศาลมี
คําพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินว่าที่ดิน น.ส. 3 ก. ดังกล่าวเป็นของโจทก์ และมิใช่ก รณีที่คู่ความยัง
โต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ดังนั้น เมื่อการออก น.ส. 3 ก. ของพนัก งานเจ้า หน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดจําเลย เป็นการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ประมวลกฎหมายที่ดินกําหนดให้อํานาจไว้ และการออก
น.ส. 3 ก. ดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครอง ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจําเลยจึงเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อํานาจตาม
กฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 อันอยู่ในอํา นาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครอง
คําวินิจฉัยที่ 27/2548 คดีที่เอกชนเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรมที่ดินเป็นจํา เลยที่ 3 ว่า มีคําสั่ง
เพิกถอนน.ส. 3 ก.ทั้งสามแปลง ที่โจทก์ซื้อที่ดินจากจําเลยที่ 1 และที่ 2 โดยจําเลยทั้งสองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ สังกัดจํา เลยที่ 3 ร่วมกันยืนยันและรับรองทํา ให้โจทก์หลงเชื่อว่าเป็นที่ดินที่มีก ารออกหลักฐานอย่า ง
ถูกต้องและไม่มีการรุกล้ําที่สาธารณะหรือเป็นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ทําให้โจทก์ได้รับความเสีย หาย เมื่อ
คดีนี้ไม่มีข้อโต้แย้งเรื่องสิทธิในที่ดิน การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจําเลยที่ 3 จึงเป็นคดีปกครอง
คําวินิจฉัยที่ 21/2549 คดีที่เอกชนยื่นฟ้องสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมว่า
ออก ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เอกชนรายอื่น จําเลยที่ 2 และที่ 3 โดยไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบสวนว่า ที่ดินพิพ าท
เดิมเป็นของโจทก์ด้วย ขอให้เพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ที่ออกให้จําเลยที่ 2 และที่ 3 และออกให้แก่โจทก์
แทน คดีมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยว่า การออก ส.ป.ก. 4-01 แก่จําเลยที่ 2 และที่ 3 ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มูลพิพาท
คดีนี้จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
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ฟ้องว่าก่อสร้างถนนรุกล้ําที่ดินของเอกชน ไม่มีป ระเด็นโต้แย้งสิทธิในที่ดิน อยู่ในอํานาจ
ศาลปกครอง
คําวินิจฉัยที่ 10/2546 คดีที่เอกชนยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครว่ากระทํา ละเมิดโดยก่อ สร้า ง
ถนนรุกล้ําเข้าไปในที่ดินของเอกชนทําให้ได้รับความเสียหายถือเป็นการใช้อํานาจทางปกครองในการจัดทํา
บริการสาธารณะ มิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จึงเป็นการกระทําละเมิดอันเนื่องมาจากการใช้อํานาจ
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าที่พิพาทเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดี ไม่มีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินอันจะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายที่ดินและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีจึง
อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คําวินิจฉัย ที่ 29/2547 คดีที่เอกชนยื่นฟ้อ งกรุงเทพมหานครว่าทํา ละเมิดโดยแก้ไขแบบ
แปลนของสะพานให้มีระดับสูงขึ้นจากระดับของแบบแปลนเดิม และได้มีการสร้างถนนเป็นทางชั่วคราวรุกล้ํา
เข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสองแปลง ทําให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โดยมิได้ให้การโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ดังกล่าว อันจะทําให้กลายเป็นประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลยุติธรรม จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย
ฟ้องว่า ออกโฉนดที่ดินไม่ชอบ ไม่มีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อยู่ในอํานาจศาล
ปกครอง
คําวินิจฉัยที่ 19/2546 คดีที่เอกชนฟ้อ งว่า เจ้าพนัก งานที่ดินมีคํา สั่งให้ออกโฉนดที่ดินแก่
บุคคลอื่นโดยไม่ตรวจสอบพยานหลักฐานให้รอบคอบเสียก่อนจะออกคําสั่ง ละเลยต่อหน้าที่ ขอให้เพิกถอน
คําสั่งดังกล่าว จึงเป็นการโต้แย้งคําสั่งทางปกครอง และเป็นคดีปกครอง
คําวินิจฉัยที่ 12/2547 คดีที่เอกชนได้ยื่นฟ้องกรมที่ดินและเจ้าพนักงานที่ดินว่า ออก น.ส. 3
ก. โดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินตาม น.ส. 3 ก.พิพาท โดยคดีนี้
ไม่มีการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน
คําวินิจฉัย ที่ 2/2549 คดีที่เอกชนยื่นฟ้องเจ้าพนัก งานที่ดินว่า ออก น.ส. 3 ก. ให้โดยไม่
ถูกต้องตามกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ในการออกโฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดี เจ้าพนัก งานที่ดินให้การว่า การ
ออก นส. 3 ก ฉบับพิพาทได้กระทําโดยชอบและการออกโฉนดก็ได้ก ระทํา โดยชอบแล้วเช่นกัน แต่ที่ล่าช้า
เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีแก้ไขรูปแผนที่ในโฉนด ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิท ธิในที่ดินระหว่า ง
คู่กรณี แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้า ที่ของรั ฐกระทํา การโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ
คําวินิจฉัยที่ 47/2548 คดีที่มีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัย ว่าการไม่ดํา เนินการจัดรูปที่ดิน
ให้แก่เอกชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินตามแบบ สค. 1 ผู้ฟ้องคดี เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครอง
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คําวินิจฉัยที่ 1/2551 คดีที่มีประเด็นแห่งคดีเป็นกรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ที่ดินสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาทและให้กันเนื้อที่ออกเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และขอให้ศาลเพิก ถอนคํา สั่งพิพาทนั้น โดยคดีนี้เป็นคดีที่ศาลยุติธรรมเคยมีคํา พิพ ากษาหรือคํา สั่งเรื่อ ง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้ว
คําวินิจฉัยที่ 14/2553 การฟ้องคดีที่สืบเนื่องมาจากการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการคลัง จํา เลยที่ 1 ในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุให้แก่เอกชนรายอื่น (จําเลยที่ 2
และที่ 3) ว่า เป็นไปโดยชอบด้ว ยกฎหมายหรือ ไม่ และเป็นกรณีที่คู่ความโต้แ ย้งกัน ว่า การดํา เนินการ
ดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือ จากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือ
คําสั่งอื่น

2. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
2.1 เกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาล
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้วางเกณฑ์พิจารณาแบ่งแยกสัญญาทาง
แพ่งและสัญญาทางปกครอง โดยพิจารณาจากบทนิย ามคํา ว่า “สัญญาทางปกครอง” ตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และได้ตีความบทบัญญัติดังกล่าว
โดยวางเกณฑ์พิจารณาไว้ดังนี้
ก. เกณฑ์พิจารณาเรื่องบริการสาธารณะ
กล่าวคือ หากสัญญาที่จัดทําขึ้นเพื่อให้การดําเนินการจัดบริการสาธารณะบรรลุผลเป็นสําคัญ
ถือเป็นสัญญาทางปกครอง ยกตัวอย่างเช่น สัญญาที่ให้เอกชนเข้าดําเนินงานหรือเข้าร่วมดําเนินงานบริการ
สาธารณะ เช่ น สั ญ ญาลาศึ ก ษาต่ อ หรื อ อบรม (คํา วิ นิ จ ฉัย ที่ 25/2545 และที่ 6/2545) สั ญ ญาที่
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยว่าจ้างเอกชนเป็นผู้รับเหมาบริการจัดให้มีพนักงานอํานวยความสะดวกใน
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คําวินิจฉัยที่ 12/2551) สัญญาที่มี
วัตถุแห่งสัญญาเป็นเครื่องมือสําคัญที่จําเป็นในการดําเนินการบริการสาธารณะให้บรรลุผล เช่น สัญญาซื้อ
ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ มีสาระสําคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จอันเป็นเวชภัณฑ์สํา คัญที่
จําเป็นต่อการจัดทําบริการสาธารณะด้า นการแพทย์ของโรงพยาบาลให้บรรลุผล (คําวินิจฉัย ที่ 74/2556)
สัญญาเกี่ยวกับกิจการที่หน่วยงานทางปกครองต้องดําเนินการเพื่อให้การจัดทําบริการสาธารณะบรรลุผล เช่น
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทําการและบ้านพักสถานีตํารวจดับเพลิง (คําวินิจฉัยที่ 12/2548)
ข. เกณฑ์พิจารณาเรื่องเอกสิทธิ์ของรัฐ
ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ใช้ ทฤษฎีกฎหมายดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแยกสัญญาทาง
แพ่งกับสัญญาทางปกครองไว้เพียง 2 เรื่อง ได้แก่ สัญญาซื้อ ขายประตูตรวจค้นโลหะพร้อมติดตั้งระบบและ
ฝึกฝนการใช้งานมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือสําคัญที่โจทก์ใช้ในการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจ
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หน้าที่ให้บรรลุผล ทั้งสัญญาดังกล่าวมีข้อกําหนดในสัญญาที่ให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่า ยปกครองที่กําหนดให้เอกชน
ซึ่งเป็นคู่สัญญาต้องใช้เรือไทยในการขนส่งสิ่งของหรือเครื่องตรวจโลหะตามสัญญา หากขนส่งสิ่งของโดยไม่
ใช้เรือไทย จะต้องนําหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย จึ งจะมี
สิทธิได้รับเงินค่าสิ่งของ ซึ่งไม่อาจพบในสัญญาทางแพ่งทั่วไป จึงเป็นสัญญาทางปกครอง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ
ได้ใช้เกณฑ์พิจารณาทั้งเรื่องเอกสิทธิ์ของรัฐและบริการสาธารณะ (คําวินิจฉัยที่ 9/2555) สัญญาจ้างบริการ
ระบบเกมสลากที่มีข้อกํา หนดในสัญญาให้ฝ่ายปกครองบอกเลิกสัญญาได้ด้วยเหตุเพียงว่ารัฐบาลมีนโยบาย
ล้มเลิกโครงการ จึงเป็นสัญญาที่มีข้อสัญญาให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่ายปกครองอย่างมากและไม่อาจพบได้ในสัญญา
ทางแพ่งทั่วไป จึงเป็นสัญญาทางปกครอง โดยคณะกรรมการฯ ไม่ได้ใช้เกณฑ์บริก ารสาธารณะเป็นเกณฑ์
พิจารณาแต่อย่างใด (คําวินิจฉัยที่ 90/2556)
2.2 สรุปคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลในคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
สามารถจําแนกตามประเภทสัญญาได้ดังนี้
ก. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร/สิ่งสาธารณูปโภค เช่น
คณะกรรมการวางเกณฑ์การพิจารณาว่า ถ้าสัญญาจ้างก่อสร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้งาน
ก่อสร้างที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการตามภารกิจซึ่งเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งของรัฐ และ
เป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินบริการสาธารณะของรัฐให้บรรลุผล สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่า วมีลัก ษณะ
เป็นสัญญาทางปกครอง เช่น
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก
ของกองทัพเรือ (คําวินิจฉัยที่ 3/2558) สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาล (คําวินิจฉัยที่ 10/2545) คดี
ที่เอกชนฟ้องเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างหลักเทียบเรือของกองทัพ (คําวินิจฉัยที่ 21/2546) สัญญาที่
รัฐว่าจ้างเอกชนก่อสร้างวางท่อประปา (คําวินิจฉัยที่ 14/2545)
สัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์สารสนเทศ การขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์ของกรมที่ดิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักซึ่งเป็นการดําเนินการ
บริการสาธารณะของกรมที่ดินให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่
ที่สืบเนื่องจากการจัดให้มีเครื่องมือที่สําคัญและจําเป็นต่อการจัดทําบริการสาธารณะด้านการจัดการที่ดินให้
บรรลุผลและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนที่มาใช้บริการ อันเป็นการจัดทําบริการสาธารณะ (คําวินิจฉัยที่
80/2557) สัญญาจ้า งก่อสร้างพื้นคอนกรีตสํา หรับ ติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ส ถานีท วนสัญ ญาณของ กสท.
(คําวินิจฉัยที่ 37/2550) สัญญารับเหมางานตกแต่งภายในและติดตั้งระบบอํานวยความสะดวกภายในอาคาร
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (คําวินิจฉัยที่ 4/2551)
แต่หากเป็นสัญญาว่าจ้างก่อสร้างที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อบริการสาธารณะ ไม่ถือ เป็นสัญญาทาง
ปกครอง เช่น คําวินิจฉัยที่ 121/2557 สัญญาที่กรมปศุสัตว์ว่าจ้างเอกชนให้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตแบบมีคาน
สเตย์ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีสัญญาดังกล่าวล้วนแต่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน
ในสังกัดของกรมปศุสัตว์เอง โดยไม่ปรากฏว่าเป็นการจัดทําสัญญาให้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
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หรือ การจัดทํ า บริ ก ารสาธารณะหรื อ จัด ให้มี สิ่ง สาธารณูป โภค เพื่ อ เป็ นเครื่อ งมือ ในการจัด ทํา บริก าร
สาธารณะ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางแพ่ง มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
ข. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาที่มีลักษณะให้เอกชนเข้าจัดทํา ดําเนินการหรือมีส่วนร่วมใน
การดําเนินการบริการสาธารณะ เช่น
สัญญาระหว่างสํานักงานประกันสังคมกับโรงพยาบาลเอกชนที่ให้เอกชนเป็นผู้บริการทาง
การแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม โดยสํานักงานประกันสังคมเป็น
ผู้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในอัตราของผู้ประกันตนให้แก่เอกชน เมื่อสัญญาดังกล่าวมีสาระสําคัญในการ
ว่าจ้างโรงพยาบาลเอกชนให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทําบริก ารสาธารณะด้านสาธารณสุขผ่า นระบบประกันสังคม อันเป็นภารกิจหลักของ
สํานักงานประกันสังคมให้บรรลุผล จึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองมอบหมายให้สถานพยาบาล
เอกชนเข้าร่วมจัดทําบริการสาธารณะ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 81/2557) สัญญาร่วมดําเนิน
กิจการโครงการบ้านเอื้ออาทรระหว่างการเคหะแห่งชาติกับเอกชนที่กําหนดให้เอกชนจะต้องจัดหาที่ดินและ
เงินทุนเพื่อก่อสร้างอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในและภายนอกโครงการ เป็นการให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้า
ร่วมดําเนินกิจการบริการสาธารณะกับการเคหะแห่งชาติ สัญญาเข้าร่วมดํา เนินกิจการพิพาทจึงเป็นสัญญา
ทางปกครอง (คํา วินิจ ฉัย ที่ 62/2557) สัญญาที่ก ารท่า อากาศยานแห่ง ประเทศไทยว่า จ้า งเอกชนเป็น
ผู้รับเหมาบริการจัดให้มีพนักงานอํานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ
ณ ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสัญ ญาทางปกครอง (คําวินิจฉัย ที่ 12/2551) สัญญาว่า จ้า งให้เอกชน
ดําเนินการจัดให้มีการเรียนการสอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารผ่านเครือ ข่ายเชื่อ มโยง
ในกลุ่มผู้ใช้บริการ (อินเตอร์เน็ต) ให้แก่นักศึกษา (คําวินิจฉัยที่ 60/2547) บันทึกข้อตกลงให้เอกชนใช้ถนน
สาธารณะในการบรรทุกดินวิ่งผ่านถนนลูกรังสาธารณะที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 35/2550)
สัญญาจ้างอาจารย์ประจํา (คําวินิจฉัยที่ 27/2559) สัญญาจ้างเจ้า หน้าที่บริหารงานทั่วไป
(คําวินิจฉัยที่ 29/2559) ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นสัญญาเพื่อจัดหาบุคคลมาดําเนินการบริการสาธารณะ
ด้านการศึกษา เป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชนเพื่อให้บริการสาธารณะบรรลุผล ไม่ใช่ความสัมพันธ์
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามกฎหมายเอกชน สัญญาพิพาทจึงเป็นสัญญาให้เข้าดําเนินงานหรือร่วมจัดทํา
บริการสาธารณะ เป็นสัญญาทางปกครอง สัญญาจ้า งเอกชนให้ปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนสนับสนุนการสร้า ง
เสริมสุขภาพซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้า ดําเนินงานหรือเข้าร่วม
จัดทําบริการสาธารณะ (คําวินิจฉัยที่ 39/2559) ข้อตกลงจ้างทํางานระหว่า งสํา นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติกับเจ้าหน้า ที่ เพื่อให้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ
อันเป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน เป็นสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 36/2548)
คดีทโี่ จทก์ฟ้องขอให้จําเลยซึ่งเป็นโรงเรียนของรัฐให้ ชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโจทก์เป็น
ครูสอนภาษาอังกฤษ โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและบอกเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่มีความผิด เมื่อจําเลยเป็นสถานศึกษา
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ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง การที่จําเลยตกลงทําสัญญาว่าจ้า งโจทก์ เข้า ทํางาน
ตําแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ สัญ ญาดัง กล่า วจึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่า ยหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง
และมีวัตถุแห่งสัญญา เป็นการให้โจทก์เข้าร่วมจัดทําบริการสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานตามอํานาจหน้าที่
ของจําเลย สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 25/2559)
ค. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างผู้บริหารในหน่วยงานทางปกครอง เช่น
สัญ ญาว่า จ้ า งเอกชนเป็ นผู้บ ริหารการท่า อากาศยานแห่ ง ประเทศไทย เป็ นสัญ ญาที่ มี
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่าจ้างให้โจทก์เข้าเป็นผู้แทนของจําเลยที่ 1 เพื่อดํา เนินกิจการ
ประกอบและส่งเสริม การท่า อากาศยาน รวมทั้งการดํา เนินกิจการอื่นที่เกี่ย วข้อ งหรือ ต่อ เนื่อ งกับ การ
ประกอบกิจการท่าอากาศยานอันเป็นบริการสาธารณะให้บรรลุผล เป็นสัญญาทางปกครอง (คํา วินิจฉัยที่
4/2549
สัญญาจ้างผู้บริหารธนาคารซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองให้เอกชน
เข้าจัดทําบริการสาธารณะ เป็นสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 42/2559)
ง. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา การตีความสัญญาทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายของ
คณะกรรมการฯ ที่ผ่านมาใช้เกณฑ์เรื่อ งวัตถุป ระสงค์แห่ง สัญ ญา หากเป็นไปเพื่อ ให้ก ารดํา เนินบริก าร
สาธารณะตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองให้บรรลุผล สัญญานั้นเป็นสัญญาทางปกครอง เช่น
คดีที่ก องทัพ เรือ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อ งเอกชนว่า ผิดสัญญาซื้อ ขายร่ม บุค คลโดดแบบสายดึง
ประจําที่แบบเอ็มซี 1-1 บี พร้อ มร่มช่วยที-10 อาร์ และอุปกรณ์ โดยไม่ยอมส่งมอบสิ่งของดังกล่า วให้แก่
โจทก์ตามสัญญา ขอให้จํา เลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชํา ระเงินค่าปรับแก่โจทก์พ ร้อมดอกเบี้ย โจทก์
ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนราชการและเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 13 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฯ โจทก์จึง เป็นหน่วยงานทางปกครอง และโดยที่ม าตรา ๑๕ แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้โจทก์มีหน้าที่เตรียมกําลังกองทัพเรือและป้อ งกันราชอาณาจักร อันเป็น
ภารกิจเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะอย่างหนึ่งที่รัฐเป็นผู้จัดทํา โดยโจทก์ต้องจัดให้มีอาวุธ ยุทโธปกรณ์
ที่จําเป็น ต่อการจัดทําบริการสาธารณะนั้น เมื่อร่มบุคคลโดดแบบสายดึงประจําที่แบบเอ็มซี 1-1 บี พร้อมร่ม
ช่วยที-10 อาร์ และอุปกรณ์ เป็นยุทโธปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการฝึก และการรบ จึงเป็นเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์สําคัญที่จําเป็นต่อการจัดทําบริการสาธารณะดังกล่าวให้บรรลุผล สัญญาซื้อขายดังกล่า วระหว่า ง
โจทก์กับจําเลยที่ 1 จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 18/2550)
สัญญาซื้อขายเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ และเครื่องเย็บกระสอบอุตสาหกรรมกับ
โจทก์ และให้โจทก์ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้งานเครื่องจักรดังกล่าว เมื่อจํา เลยที่ 1 เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นและเป็นหน่วยงานทางปกครอง มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้า นเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ในการดําเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนทําสัญญาซื้อขายดังกล่าวกับ
โจทก์ อันเป็นการจัดให้มีและส่ง เสริม กลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ บํารุงและส่งเสริมการประกอบ
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อาชีพของราษฎร ตามมาตรา 68 (5) และ (7) ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของจําเลยที่ 1 และเป็นภารกิจอย่างหนึ่ง
ในการจัดทําบริการสาธารณะให้บรรลุผล สัญญาซื้อขายดังกล่า วจึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คํา วินิจฉัยที่
11/2551)
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึก ษา
แห่ง ชาติ เป็ นหน่ วยงานทางปกครอง มี ภ ารกิจ เกี่ย วกับ การจัดทํ า บริก ารสาธารณะ การที่สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติตกลงซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์จากจําเลยที่ ๑ โดยกําหนดให้
ส่งมอบพร้อมติดตั้งให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับจัดสรรนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าเพื่อนําไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลของเด็กนักเรียนอันเป็นการให้การศึกษาซึ่งเป็นภารกิจในการ
จัดทําบริการสาธารณะของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลของเด็กนัก เรียนดังกล่า ว จึงเป็นเครื่อ งมือหรืออุปกรณ์
สํา คัญที่จํา เป็นต่อการจัดทําบริก ารสาธารณะของสํา นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติใ ห้
บรรลุผล จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 27/2551)
สัญญาซื้อขายประตูตรวจค้นโลหะพร้อมติดตั้งระบบและฝึกฝนการใช้งานระหว่างกรมธนารักษ์
กับเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือสําคัญที่โจทก์ใช้ในการจัดทํา บริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่
ให้บรรลุผล ทั้งสัญญาดังกล่าวมีข้อกําหนดในสัญญาที่ให้เอกสิทธิ์แก่โจทก์ที่กําหนดให้จําเลยต้องใช้เรือไทยใน
การขนส่งสิ่งของหรือเครื่องตรวจโลหะตามสัญญา ซึ่งหากจําเลยขนส่งสิ่งของโดยไม่ใช้เรือไทย จําเลยจะต้อง
นําหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย จึงจะมีสิทธิได้รับเงินค่าสิ่งของ
จากโจทก์ซึ่งไม่อาจพบในสัญญาทางแพ่งทั่วไป (คําวินิจฉัยที่ 9/2555)
สัญญาซื้อขายรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อ มอุปกรณ์และเครื่องมือ ครุภัณฑ์การช่วยชีวิต
ฉุก เฉินระหว่า งองค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่นและเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใ นการช่วยชีวิตผู้ป่วยและ
ผู้ประสบอุบัติเหตุฉุก เฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ตามภารกิจด้านการพิทัก ษ์และรักษาคนเจ็บไข้อันเป็นการ
จัดทําบริการสาธารณะเป็นสัญญาทางปกครอง (คํา วินิจฉัยที่ 89/2557) สัญญาซื้อ ขายวัสดุก่อ สร้า งเพื่อ
นํา ไปใช้ในการก่อสร้า งอาคารศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการดํา เนินกิจการ
บริการสาธารณะ (คําวินิจฉัยที่ 59/2556) ข้อตกลงซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อใช้ในภารกิจอันเป็นบริการ
สาธารณะสําหรับให้บริการระบบประปาแก่ประชาชนในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คําวินิจฉัยที่
93/2556) เป็นสัญญาทางปกครอง
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อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา การตีความเรื่องสัญญาทางปกครองของคณะกรรมการฯ
จะใช้เกณฑ์พิจารณาที่ เคร่งครัดขึ้น หากวัตถุประสงค์ของสัญญาเป็นไปเพียงเพื่อ ซื้อสิ่งของหรือจัดหาพัสดุ
มาใช้ในหน่วยงานหรือ ไม่ได้เป็นไปเพื่อจัดทําบริการสาธารณะโดยตรง สัญญานั้นเป็นสัญญาทางแพ่ง เช่น
สัญญาซื้อขายกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งพร้อมใช้งานระหว่างองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับเอกชน ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายทั่วไป ทั้งไม่ปรากฏว่าวัตถุประสงค์ของสัญญา
เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมจัดทําบริการสาธารณะโดยตรงอันจะถือว่าเป็นสัญญาที่ให้จัดทํา บริการสาธารณะ
และไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูป โภคหรือสัญญาแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ (คําวินิจฉัยที่ 96/2558)
สั ญ ญาซื้ อ ขายรถจั ก รยานยนต์ พร้ อ มสั ญ ญาณไฟไซเรนและวิ ท ยุ สื่ อ สาร เพื่ อ ให้
กองบัญชาการตํารวจสันติบาลใช้เป็นยานพาหนะสําหรับนําขบวนระหว่า งสํา นักงานตํา รวจแห่งชาติ และ
เอกชน แม้เป็นไปเพื่อใช้ในภารกิจของโจทก์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสํา คัญ
แต่ระหว่างคู่สัญญาแล้ว โจทก์และจําเลยไม่มีวัตถุประสงค์ให้คู่สัญญาเข้า ดําเนินกิจการหรือ เข้า ร่วมภารกิจ
ของโจทก์ และวัตถุประสงค์ของสัญญาไม่ได้เป็นไปเพื่อการจัดทําบริ การสาธารณะ เป็นแต่เพียงให้ได้มาซึ่ง
เครื่องมือทีใ่ ช้ในหน่วยงานของโจทก์เท่านั้น (คําวินิจฉัยที่ 122/2557)
สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมโปรแกรมใช้งานเพื่อนําไปใช้ในกิจการ
ของหน่วยงานทางปกครองเอง จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครองเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อความสะดวกของจําเลยในการปฏิบัติงานทางธุรการเท่านั้น (คําวินิจฉัย
ที่ 80/2558)
สัญญาปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน และการบริหาร
ทรัพยากรที่ใช้อยู่เดิม อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานระบบการเงินและการบัญชีของจําเลย
จึงเป็นเพียงการที่จําเลยมุ่งประสงค์ให้โจทก์เข้า มาดําเนินการจัดการงานทางธุรการเพื่อ ความสะดวกของ
จําเลยในการปฏิบัติงานทางธุรการเท่านั้น และไม่มีลักษณะอื่นใดที่เข้าลักษณะสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัย
ที่ 41/2558)
สัญญาซื้อขายกรวด-แผ่นใยใส่รอยต่อคอนกรีต เพื่อนํามาเป็นวัสดุอุปกรณ์จัดสร้างระบบส่ง
น้ํา รางน้ํา คสล. และอาคารประกอบโครงการระบบส่งขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น สาระสําคัญของ
สัญญาไม่มีวัตถุประสงค์ให้คู่สัญญาเข้าดําเนินกิจการหรือเข้า ร่วมภารกิจของผู้ถูก ฟ้องคดีและวัตถุประสงค์
ของสัญญาไม่ได้เป็นไปเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะ คงมีสาระสําคัญเป็นเพีย งการให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาและ
ส่งมอบวัตถุแห่งสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้อ งคดีเพื่อใช้ในกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น จึงเป็นสัญ ญาทางแพ่ง
(คําวินิจฉัยที่ 33/2558)
สัญญาซื้อขายไม้หมอนรองรางจากเอกชน คงมีสาระสําคัญเป็นเพียงการให้จําเลยจัดหาและ
ส่ง มอบไม้หมอนรองรางรถไฟให้แก่ก ารรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อ ใช้ ใ นกิจการของหน่ว ยงานเท่า นั้ น
(คําวินิจฉัยที่ 1/2558)
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3. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของฝ่ายปกครอง
ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลได้มคี ําวินิจฉัยที่
วางแนวการพิจารณาเรื่องเขตอํานาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของ
ฝ่ายปกครอง โดยมีหลักเกณฑ์ว่าหากเป็นกรณีการกระทําละเมิดหรือความผิดรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
เป็นคดีละเมิดที่อยู่ในอํา นาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง หากไม่เข้า หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นคดีที่
อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม โดยอาจสรุปแนวคําวินิจฉัยได้ดังนี้
3.1 คดี พิพาทเกี่ ย วกับ การกระทํ าละเมิ ดของฝ่า ยปกครองที่อยู่ใ นอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง
ก. คดีละเมิดทีเ่ กิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น
เช่น คดีที่เอกชนยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครและผู้รับจ้างว่าทําละเมิดโดยการก่อสร้างเขื่อนกัน
ดินริมคลองโดยกําหนดระดับของคานทับหลังเขื่อนอยู่ในระดับต่ํากว่าพื้นดิน ทําให้ดินในที่ดินของโจทก์ทั้ง
สามไหลออกจากที่ ดินได้ รับ ความเสีย หาย เมื่อ กรุง เทพมหานครมี อํา นาจหน้า ที่ต ามกฎหมายในการ
บํารุงรักษาทางระบายน้ํา การจัดให้มีและก่อสร้าง ตลอดจนการออกแบบเขื่อนดังกล่าว ก็เพื่อประโยชน์ใน
การระบายน้ํา และป้อ งกัน น้ํา ท่วมของกรุงเทพมหานคร การกระทําตามฟ้อ งจึงเป็นการใช้อํา นาจตาม
กฎหมายของกรุงเทพมหานคร หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นขึ้น จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทํา
ละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อํา นาจตามกฎหมาย อยู่ในอํา นาจของศาลปกครอง
(คําวินิจฉัยที่ 14/2547)
คดีที่เอกชนยื่นฟ้อ งกรุงเทพมหานครว่า ทํา ละเมิดโดยแก้ไขแบบแปลนของสะพานให้มี
ระดับสูงขึ้นจากระดับของแบบแปลนเดิม ทําให้ความลาดชันของสะพานยาวมากกว่าเดิม ปิดหน้า ที่ดินของ
โจทก์ตลอดแปลงทั้งสองด้าน เป็นเหตุให้ทําเลที่ตั้งที่ดินของโจทก์มีลักษณะด้อยกว่าที่ดินแปลงอื่นที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกัน และได้มีการสร้างถนนเป็นทางชั่วคราวรุกล้ําเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสองแปลง ทําให้
โจทก์ได้รับความเสียหาย จําเลยให้การเพียงว่าได้กระทําโดยชอบ มิได้ก่อสร้างถนนชั่วคราว โดยมิได้ให้การ
โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว อันจะทํา ให้ก ลายเป็นประเด็นข้อพิพ าทเกี่ยวกับสิท ธิในที่ดิน ซึ่ง อยู่ใ น
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม คดีคงมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า การก่อสร้างสะพานข้ามคลองและ
การปรับปรุงถนนของจําเลย ก่อให้เกิดความเสีย หายแก่เอกชนหรือไม่ เมื่อจําเลยที่ 1 มีอํา นาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก การกระทํา ตามฟ้องจึงเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของ
จําเลยที่ 1 เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่เอกชน จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจาก
การใช้อํานาจตามกฎหมาย คดีนี้จึงอยู่ในอํานาจของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 29/2547)
คดีที่เอกชนยื่นฟ้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ทางปกครองอ้า งว่ า ได้รั บ ความเสี ย หายกรณีผู้ ถูก ฟ้อ งคดีปั ก เสาพาดสายไฟฟ้ า รุก ล้ํ า ที่ ดิน ที่ผู้ ฟ้อ งคดี
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ครอบครองโดยเช่าที่มาจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอให้ย้ายเสาไฟฟ้าที่รุกล้ําออกไปผู้ถูกฟ้องคดีให้การ
ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้เช่า ที่พิพาทจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปักเสาและพาดสายไฟฟ้า โดยผู้ฟ้องคดี
ไม่เคยโต้แย้ง เห็นว่า แม้คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง
ที่พิพาทตามสัญญาเช่าที่ดินที่ต่างทํากับการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏตามคํา ฟ้องว่าการ
ปั ก เสาพาดสายไฟฟ้ า อั น เป็ น เหตุ แ ห่ ง การฟ้ อ งนี้ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นที่ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี จ ะทํ า สั ญ ญาเช่ า
เมื่อพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง กํา หนดให้ผู้ถูก ฟ้องคดีมี
อํานาจในการเดินสายส่งศักย์สูงหรือสายส่งศักย์ต่ําไปใต้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใดๆ หรือ ปัก
หรือตั้งเสาสถานีไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดๆ ในเมื่อพื้นดินนั้นไม่ใช่พื้นดิน
อันเป็นที่ตั้งโรงเรือน การกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีตามฟ้องจึงเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมาย เมื่อก่อให้เกิด
ความเสียหายขึ้นแก่ผู้อื่น จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจาก
การใช้อํานาจตามกฎหมาย จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 109/2556)
คดีทเี่ อกชนเจ้าของรถยนต์ (แท็กซี่) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกกรมการขนส่ง
ทางบก ไม่ยอมจดทะเบีย นเปลี่ยนชื่อ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (แท็ก ซี่) ให้ โดยอ้างว่า
โจทก์ไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ เพราะเป็นทรัพย์มรดกของผู้มีชื่อต้องให้ทายาทของผู้มีชื่อดําเนินการ ขอให้มีคําสั่ง
หรือคําพิพากษาให้จําเลยทั้งสองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือ กรรมสิทธิ์ในสมุดคู่มือจดทะเบียนมาเป็น
ชื่อโจทก์ หรือตามคําสั่งของโจทก์ และให้จําเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย กับค่าขาด
ประโยชน์ เห็นว่า การจดทะเบีย นรถยนต์ไม่ใช่หลักฐานแห่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในอัน ที่จะเป็นการ
รับรองคุ้มครอง สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลแต่อย่างใด เป็นเพียงหลักฐานที่กําหนดขึ้นเพื่อความสะดวกใน
การควบคุมการใช้รถและการเสีย ภาษีของเจ้าพนักงานเท่านั้น ซึ่งในการจดทะเบียนรถยนต์นายทะเบียน
จะต้องดําเนินการไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอันเป็นการใช้อํา นาจทางปกครอง เมื่อคดีนี้ไม่มี
ประเด็นพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทระหว่างโจทก์กับทายาทของผู้มีชื่อ ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมี
เพียงประเด็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด
จําเลยที่ ๑ ว่ากระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้า ที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) อันอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 125/2556)
ข. คดีละเมิดที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
คณะกรรมการฯ วางแนวคําวินิจฉัยไว้ว่า ถ้าเป็นกรณีหน่วยงานทางปกครองมีหน้าที่ทาง
ปกครองหรือมีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมาย เช่น เทศบาลมีหน้า ที่จัดทํา บริการสาธารณะในการดูแลถนน
ท่อระบายน้ํา หรือกรมทางหลวงมีหน้าที่ดูแลต้นไม้ริมทางหลวงให้มีความปลอดภัย (คําวินิจฉัยที่ 24/2549)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดําเนินบริการสาธารณะ หมายความรวมถึงการกําหนดแบบแปลนและ
แบบรูปของทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ําที่จะทําการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมเพื่อความ
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ปลอดภัยของประชาชน ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนและแบบรูปที่กําหนด จึงมีหน้าที่
ทํานุบํารุงให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้โดยไม่ก่อ ให้เกิดภยันตรายแก่ชีวิต ร่า งกายและทรัพย์สินของ
ประชาชนอยู่เสมอ (คําวินิจฉัยที่ 10/2548) กรมทางหลวงมีอํานาจหน้า ที่ที่กฎหมายกํา หนดไว้โดยตรงใน
การควบคุมเพื่อติดตั้งและจัดให้มีเครื่องหมายหรือป้าย และสัญญาณจราจรในบริเวณก่อสร้างซ่อมแซมถนน
เพื่อความปลอดภัยในการจราจรแก่ประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้ทางหลวง (คําวินิจฉัยที่ 67/2555) แล้ว
ละเลยหน้าที่ทางปกครองหรือหน้าที่โดยตรงนั้น หากเกิดความเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวแล้ว
เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง แต่ถ้าเป็นหน้าที่ทั่วไป ไม่ใช่หน้าที่ ตามกฎหมายในความหมายของ
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) เช่น หน้าที่ดูแลบํารุงรักษาเสาไฟฟ้าเป็นหน้าที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิด
เหตุเสาไฟฟ้าล้ม ทําให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย เป็นคดีละเมิดที่อยู่ในเขตอํานาจศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัย
ที่ 5/2545) การควบคุม ดูแ ลนักเรียนในระหว่า งการเรียนการสอนนั้นเป็น อํา นาจหน้าที่โดยทั่วไปของ
ครูผู้สอนเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลเท่านั้น มิใช่เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือละเลยต่อหน้าที่
ตามกฎหมาย (คําวินิจฉัยที่ 32/2551 ที่ 16/2552 ที่ 45/2554 และที่ 58/2557) หน้าที่ในการดูแลรักษาประตู
เหล็กเป็นหน้าที่โดยทั่วไปของผู้ครองโรงเรือนที่จะต้อ งใช้ความระมัดระวัง ไม่ใช่อํานาจหน้า ที่โดยตรงของ
กระทรวงการคลังและสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อเอกชนฟ้องว่าหน่วยงานดังกล่าวละเลยต่อหน้าที่ในการ
ดูแลรักษาทําให้เกิดความเสียหาย จึงไม่ใช่คดีละเมิดที่จะอยู่ ในเขตอํานาจศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 5/2555)
ทั้งนี้ โดยจะต้องพิจารณาอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองนั้นด้วยเป็นสําคัญ
3.2 คดีพิพาทเกี่ยวกับ ความรับผิดอย่างอื่น ของฝ่ายปกครองที่อยู่ในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของของศาลปกครอง
คณะกรรมการฯ วางเกณฑ์พิจารณาเรื่องความรับผิดอย่างอื่นของฝ่ายปกครองไว้ว่า คดีพิพาท
เกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้า หน้าที่ของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
แห่ง พระราชบัญ ญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 นั้น เป็นหลัก กฎหมาย
เกี่ยวกับความรับผิดของรัฐโดยปราศจากความผิดซึ่งมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองและเยียวยาความเสียหาย
ให้แก่เอกชนจากการใช้อํานาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเนื่องมาจากการใช้อํานาจ
ทางปกครอง การดําเนินกิจการทางปกครองหรือบริการสาธารณะแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน
เป็นพิเศษ และบทบัญญัตินี้ให้สิทธิเฉพาะเอกชนเท่านั้นในการฟ้องขอให้รัฐรับผิด
ตัวอย่างเช่น คดีที่กองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองฟ้องจําเลยซึ่งเป็นอดีตข้าราชการ
ในสังกัดขอให้คืนเงินเบี้ยหวัด เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) และเงินบําเหน็จดํา รงชีพที่
ได้รับเกินสิทธิไปพร้อมดอกเบี้ย โดยโจทก์มีหนังสือเรียกให้จําเลยคืนเงินเบี้ยหวัด ช.ค.บ. และบําเหน็จดํารงชีพ
ที่ได้รับไปเกินสิทธิ และส่งเงินคืนคลัง ซึ่งมิใช่เป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการ
สร้า งนิติสั ม พันธ์ขึ้นระหว่า งบุค คลในอันที่จ ะก่อ เปลี่ย นแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ มีผลกระทบต่ อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้า ที่ของบุคคลอันจะถือ เป็นคําสั่งทางปกครอง ฐานอันเป็นที่ม าของข้อพิพ าท
ดังกล่าว จึงไม่ใช่เกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกําหนดให้
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ต้องปฏิบัติอันจะอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งคําฟ้องคดีนี้เป็นกรณีที่
หน่วยงานทางปกครองฟ้องเรียกให้จําเลยซึ่งเป็นอดีตข้าราชการสังกัดโจทก์รับผิดคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มี
สิทธิ จึงไม่ใช่ความรับผิดอันเกิดจากการที่จํา เลยใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือ ออกกฎ คําสั่งทางปกครอง
หรือคําสั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควรอันจะเข้าหลักเกณฑ์ความรับผิดอย่างอื่น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
เมื่อข้อพิพาทคดีนี้ไม่ใช่ข้อพิพาททาง ปกครองที่จะอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเสียแล้ว
กรณีจึงเป็นเรื่องที่โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองต้องใช้สิทธิฟ้องเรียกเงินคืนจากจําเลยซึ่งได้รับเงินไป
โดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิอันเป็นการรับเงินไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้อันมีลักษณะเป็นลาภมิ
ควรได้ ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอื่น (คําวินิจฉัยที่ 81/2558)
คดี ที่ กองทั พบกซึ่ งเป็ นหน่ วยงานทางปกครอง ฟ้ องจํ าเลยซึ่ งเป็ นอดี ตข้ าราชการในสั งกั ด
เพื่อเรียกเงินเบี้ย หวัดและเงินช่วยค่า ครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) คืน โดยโจทก์มีหนังสือ เรียก
ให้จําเลยไปทําหนังสือรับสภาพหนี้และทําสัญญาผ่อนชําระหนี้กรณีรับเงินไปเกินสิท ธิ ซึ่งมิใช่ เป็นการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันจะถือเป็นคําสั่งทางปกครอง
ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ฐานอันเป็นที่มาของข้อพิพาท
ดังกล่าวจึงไม่ใช่เกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกําหนดให้
ต้องปฏิบัติอันจะอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้ง คํา ฟ้อ งคดีนี้เป็นกรณีที่
หน่วยงานทางปกครองฟ้องเรียกให้จําเลยซึ่งเป็นอดีตข้าราชการสังกัดโจทก์รับผิดคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มี
สิทธิจึงไม่ใช่ความรับผิดอันเกิดจาก การที่จําเลยใช้อํานาจตามกฎหมายหรือออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือ
คํา สั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้า ที่ตามที่กฎหมายกํา หนดให้ต้องปฏิบัติ หรือ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่า วล่าช้าเกิน
สมควร อันจะเข้าหลักเกณฑ์ความรับผิดอย่างอื่นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
เมื่อข้อพิพาทคดีนี้ไม่ใช่ข้อพิพาททางปกครองที่จะอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเสียแล้ว
กรณีจึงเป็นเรื่องที่โจทก์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองต้องใช้สิทธิฟ้องเรี ยกเงินคืนจากจําเลยซึ่งได้รับเงินไป
โดยไม่มีสิทธิหรือ เกินสิทธิอันเป็นการรับเงินไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้า งกฎหมายได้ อันมีลัก ษณะเป็น
ลาภมิควรได้ ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอื่น (คําวินิจฉัยที่ 82/2558)
คดีที่กองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ฟ้องจําเลยซึ่งเป็นอดีตข้าราชการในสังกัด
เพื่อเรียกเงินเบี้ยหวัดคืน โดยโจทก์มีหนังสือเรียกให้จําเลยไปทําหนังสือรับสภาพหนี้และทําสัญญา ผ่อนชําระ
หนี้ก รณีรับ เงินไปเกิน สิท ธิ ซึ่ งมิใช่เป็น การใช้อํา นาจตามกฎหมายของเจ้า หน้ า ที่ที่มี ผลเป็ นการสร้า ง
นิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ
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ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอันจะถือเป็นคําสั่งทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ฐานอันเป็นที่มาของข้อพิพาทดังกล่าวจึงไม่ใช่เกิดจากการใช้อํานาจตาม
กฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติอันจะอยู่ในอํา นาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งคํา ฟ้องคดีนี้เป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองฟ้องเรียกให้
จําเลยซึ่งเป็นอดีตข้าราชการสังกัดโจทก์รับผิดคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิจึงไม่ใช่ความรับผิดอันเกิดจาก
การที่จําเลยใช้อํานาจตามกฎหมายหรือออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันจะเข้าหลักเกณฑ์ความรับ ผิด
อย่า งอื่นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดีย วกัน เมื่อ ข้อพิพ าทคดีนี้ไม่ใช่ข้อ พิพ าท
ทางปกครองที่จะอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเสียแล้ว กรณีจึงเป็นเรื่อ งที่โจทก์ซึ่งเป็น
หน่วยงานทางปกครองต้อ งใช้สิทธิฟ้อ งเรียกเงินคืนจากจํา เลยซึ่งได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิหรือ เกินสิท ธิ
อันเป็นการรับเงินไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ อันมีลักษณะเป็นลาภมิควรได้ ตามมาตรา ๔๐๖
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงที่
ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อ ยู่ในอํานาจของศาลอื่น (คําวินิจฉัยที่ 83/2558)
คดีที่เอกชนผู้ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ยื่นฟ้อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กรณีคณะกรรมการประเมินความเสียหายมีมติให้ชะลอการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาขอให้
เพิกถอนมติดังกล่าว การอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ฟ้องคดีและมติให้ชะลอการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ
เป็นคําสั่งทางปกครอง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของเจ้าหน้าที่รัฐอันเกิดจากการใช้
อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น (คําวินิจฉัยที่ 111/2557)
คดีที่หน่วยงานทางปกครองโจทก์ ฟ้องเรียกเงินค่าชดเชยที่ดินคืนจากเอกชนจําเลย เพราะ
ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับเงินที่โจทก์กําหนดไว้ เมื่อมูลเหตุคดีนี้มาจากการที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้จ่า ยเงิน
ค่าชดเชยแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างฝายราษีไศลและรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสั่งการ
ให้โจทก์จ่ายเงินให้แก่ประชาชน โจทก์จึงจ่ายเงินให้แก่ประชาชนไปพลางก่อนและกําหนดขั้นตอนต่าง ๆ ใน
การขอรับเงินไว้ ดังนั้น การที่โจทก์กํา หนดขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับเงินอันเป็นการกระทํา ทางปกครอง
อย่างหนึ่ง แต่จําเลยทั้งเจ็ดไม่ปฏิบัติตามและโต้แย้งว่าการกําหนดขั้นตอนนั้นไม่ชอบ จึงเป็นคดีพิพาทระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองกับเอกชนเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น อันเนื่องมาจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือ
จากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
(คําวินิจฉัยที่ 26/2546 และที่ 118/2556)
ผู้ฟ้อ งคดีซึ่งเป็นเอกชนยื่นฟ้องสรรพสามิตพื้นที่และอธิบดีก รมสรรพสามิต กรณีผู้ฟ้องคดี
ยื่นใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลในโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบเพื่อดําเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีและ
แนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงินตามมาตรการรถยนต์คันแรกของกระทรวงการคลัง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แจ้งว่าผู้
ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิรับเงินตามมาตรการดังกล่า ว ขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1
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ดังกล่าว เห็นว่า เงินที่รัฐให้คืนแก่ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรกในจํานวนเท่ากับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ที่ซื้อตาม
โครงการดังกล่าวเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการลดภาระการลงทุนหรือ ค่าใช้จ่า ยในการได้มาซึ่งรถยนต์ใหม่
คันแรกของประชาชนตามที่ได้แถลงไว้ในนโยบายของรัฐบาล เงินดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นเงินภาษีสรรพสามิต
ของรถยนต์ใหม่คันแรกที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตโดยตรง
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่ใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับ การ
ประเมิน หรือ การจั ด เก็บ ภาษี สรรพสามิตระหว่า งผู้ประกอบอุ ตสาหกรรมกับรัฐ อันเป็ นคดี ภาษี อากรตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลภาษีอากร แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรั
่ ฐ
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 28/2558)
การที่คณะรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ยแห่งชาติมีม ติใ ห้ยุบ เลิก ทุน หมุนเวียนข่า วสารการ
พาณิชย์ เป็นเหตุให้กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ผู้ถูก ฟ้องคดี ต้องมีคําสั่งให้ลูกจ้างประจํารวมทั้ง
ผู้ฟ้องคดีพ้นจากราชการ เนื่องจากทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งนั้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินช่วยเหลือ
เป็นเงินบําเหน็จตามระเบียบฯ เงินช่วยเหลือเยียวยาและเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่เพียงพอจึงฟ้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินเพิ่มเติม เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิด
อย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 40/2559)

4. คดีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับคดีที่อยู่ในเขตอํานาจศาลชํานัญพิเศษ
4.1 คดีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับศาลแรงงาน
คําวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับศาลแรงงานจะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างบุคลากรในหน่วยงาน
ทางปกครอง ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ยกตัวอย่างเช่น
ก. สัญญาว่าจ้างบุคลากรของส่วนราชการ เช่น สัญญาจ้างอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยของรัฐ
(คําวินิจฉัยที่ 27/2559) สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในมหาวิทยาลัยของรัฐ (คําวินิจฉัยที่ 29/2559)
สัญญาจ้างครูในโรงเรียนของรัฐ (คําวินิจฉัยที่ 25/2559) เป็นสัญญาเพื่อจัดหาบุคคลมาดําเนินการบริการ
สาธารณะด้านการศึกษา เป็นความสัม พันธ์ตามกฎหมายมหาชนเพื่อให้บริการสาธารณะบรรลุผ ล ไม่ใช่
ความสัม พันธ์ระหว่า งนายจ้า งกับ ลูก จ้า งตามกฎหมายเอกชน สัญ ญาพิพาทจึงเป็นสัญญาให้เอกชนเข้า
ดําเนินงานหรือร่วมจัดทําบริการสาธารณะ เป็นสัญญาทางปกครอง
ข. สัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด (CEO) ในหน่วยรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้
อํา นาจทางปกครองหรือ ให้ดําเนินกิจการทางปกครองซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง เช่น สัญญา
ว่าจ้างเอกชนเป็นผู้บริหารการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงาน
ทางปกครองว่าจ้างให้โจทก์โจทก์ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอํานาจสั่งการต่าง ๆ ในการดําเนิน
กิจการของการท่าอากาศยานฯ ย่อมเป็นผู้แสดงเจตนาใช้อํานาจทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง
แทนการท่าอากาศยานฯ ด้วย สัญญาพิพาทจึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่า ยหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง
ว่า จ้า งให้โจทก์ เข้า เป็นผู้แ ทนของการท่า ฯ เพื่อ ดําเนินกิจการประกอบและส่งเสริม การท่าอากาศยาน
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รวมทั้งการดําเนินกิจการอื่นที่เกี่ย วข้องหรือ ต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยานอันเป็นบริการ
สาธารณะให้บรรลุผล เป็นสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัย ที่ 4/2549) สัญญาจ้า งผู้บริหารธนาคารซึ่งเป็น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น สั ญ ญาที่ ห น่ ว ยงานทางปกครองให้ เอกชนเข้ า จั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะ เป็น สั ญ ญา
ทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 42/2559)
ค. สัญญาว่าจ้างบุคลากรในหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นราชการ แต่มีฐานะเป็นหน่วยงาน
ทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น สัญญา
จ้างเอกชนให้ปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วน
ราชการที่ให้เอกชนเข้าดําเนินงานหรือเข้าร่วมจัดทําบริการสาธารณะ เป็นสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่
39/2559) ข้อตกลงจ้างทํางานระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกับเจ้าหน้าที่
เพื่อให้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ อันเป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน
เป็นสัญญาทางปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 36/2548)
อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีสัญญาจ้างพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ เป็นสัญญาจ้า ง
แรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ นิติสัม พันธ์ระหว่า งคู่สัญ ญาจึง มีลัก ษณะเป็น การจ้า ง
แรงงาน ไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง เช่น สัญญาว่าจ้างระหว่างองค์การส่งเสริม กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจกับเจ้าหน้าที่ เป็นสัญญาจ้างแรงงาน (คําวินิจฉัย ที่ 25/2549) คดีที่ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ยื่นฟ้องพนักงานในสังกัดว่า จําเลยทั้งสามกระทําการประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง ไม่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาของจําเลยทั้งสามให้ดีเป็นเหตุให้มีการเบียดบังยักยอกเงิน
ของโจทก์ไปโดยทุจริต ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย เห็นว่า นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับ จําเลยทั้งสามอยู่ในฐานะ
นายจ้า งกับ ลูก จ้าง ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญ ญัติแรงงานรัฐ วิสาหกิจสัม พันธ์ พ.ศ. 2543 ภายใต้
ข้อ บังคับและระเบียบที่กํา หนดความสัมพันธ์หรือสภาพการจ้า งระหว่า งกัน เมื่อ เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบ
เนื่องมาจากโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างกล่าวอ้างว่าจําเลยทั้งสามซึ่งเป็นลูกจ้างกระทําการประมาทเลินเล่ออย่า ง
ร้ายแรงไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีเป็นเหตุให้มีการเบียดบังยักยอกเงินของโจทก์
ไปโดยทุจริต ทําให้ได้รับความเสียหาย จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือ
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และเป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอันสืบเนื่อง
จากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทํางานตามสัญญาจ้างแรงงาน ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (1) และ (5) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 คดีจึงอยู่ในอํา นาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม
4.2 คดีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับศาลภาษีอากรกลาง
การวางเกณฑ์พิจารณาเรื่องเขตอํานาจศาลของคณะกรรมการฯ จะพิจารณาลักษณะคดีโดย
ใช้เกณฑ์ พิจารณาว่าหากคดีมีลักษณะเป็นคดีภาษีอากรที่อยู่ในอํา นาจศาลภาษีอากรตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 อันเป็นข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในอํานาจของศาล
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ปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรค
สอง (๓) ถือเป็นคดีภาษีอากรที่อยู่ในอํานาจศาลยุติธรรม แต่ถ้าคดีพิพาทไม่มีลักษณะเป็นคดีภาษีอากรตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 คดีนั้นอยู่ในอํานาจศาลปกครอง
เช่น
ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนยื่นฟ้องสรรพสามิตพื้นที่และอธิบดีกรมสรรพสามิต กรณีผู้ฟ้องคดียื่น
ใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลในโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบเพื่อดําเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีและ
แนวทางการตรวจสอบการจ่ายเงินตามมาตรการรถยนต์คันแรกของกระทรวงการคลัง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แจ้งว่าผู้
ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิรับเงินตามมาตรการดังกล่า ว ขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1
ดังกล่าว เห็นว่า เงินที่รัฐให้คืนแก่ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรกในจํานวนเท่ากับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ที่ซื้อตาม
โครงการดังกล่าวเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นการลดภาระการลงทุนหรือ ค่าใช้จ่า ยในการได้มาซึ่งรถยนต์ใหม่
คันแรกของประชาชนตามที่ได้แถลงไว้ในนโยบายของรัฐบาล เงินดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นเงินภาษีสรรพสามิต
ของรถยนต์ใหม่คันแรกที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตโดยตรง
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ข้อพิพาทในคดีนี้จึงไม่ใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับ การ
ประเมิน หรือ การจั ด เก็บ ภาษี สรรพสามิตระหว่า งผู้ประกอบอุ ตสาหกรรมกับรัฐ อันเป็ นคดี ภาษี อากรตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลภาษีอากร แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีของรั
่ ฐ
อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คําวินิจฉัยที่ 28/2558)
คดีทเี่ อกชนผู้ผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่มน้ําอัดลมได้รับความเดือดร้อ นเสียหายจากการถูก
กรมสรรพสามิตออกประกาศกําหนดมูลค่าเครื่องดื่มเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคํานวณภาษีทําให้โจทก์ต้องเสีย
ภาษีเพิ่มขึ้น ขอให้เพิกถอนประกาศและคํา วินิจฉัยอุทธรณ์ และให้กํา หนดราคาที่เป็นฐานในการคํา นวณ
ภาษีใหม่ เห็นว่า ประกาศกรมสรรพสามิตฉบับพิพาท เป็นการกําหนดมูลค่าเครื่องดื่มของโจทก์เพื่อถือเป็น
เกณฑ์ในการคํานวณภาษี โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (1) วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ซึ่งมาตรา
8 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับฐานในการคํา นวณภาษี
สรรพสามิตตามมูลค่า จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับฐานภาษีสรรพสามิต และแม้ประกาศฉบับพิพาทจะเป็นคําสั่ง
ทางปกครองก็ตาม แต่ก็เพื่อกําหนดฐานภาษี อันเป็นผลสืบเนื่องจากการวินิจฉัย ของเจ้า พนักงานที่เห็นว่า
ราคาขายที่โจทก์แจ้งไว้เป็นราคาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีเหตุอันสมควร จึงได้ออกเป็นประกาศฉบับใหม่ ซึ่งมีผล
เช่นเดียวกันกับการประเมินภาษี จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินภาษีในรูปแบบหนึ่ง เมื่อโจทก์เห็นว่า
ประกาศดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้เพิกถอนย่อมเป็นการอุทธรณ์คําวินิจฉัยของเจ้า พนักงาน
ตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา 7 (1)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 คดีนี้จึงอยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ 82/2556)
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4.3 คดีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับคดีคุ้มครองผู้บริโภคกับเขตอํานาจของศาลปกครอง
หลัก เกณฑ์ก ารพิ จารณาเรื่อ งเขตอํ า นาจศาลในคดีที่ฟ้ อ งหน่ว ยงานทางปกครองและ
มีป ระเด็นเกี่ย วข้อ งกั บ กฎหมายคุ้ม ครองผู้บ ริโภค จะพิจ ารณาเขตอํา นาจศาลปกครองตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ก่อน แม้โจทก์จะยื่น
ฟ้องคดีโดยตั้งรูปเรื่องเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น
สัญญาระหว่างสํานักงานประกันสังคมกับโรงพยาบาลเอกชนที่ให้เอกชนเป็นผู้บริการทาง
การแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม มีลักษณะเป็นสัญญาที่หน่วยงาน
ทางปกครองมอบหมายให้สถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมจัดทําบริการสาธารณะ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง
(คําวินิจฉัยที่ 81/2557)
คดีที่นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทยื่นฟ้อ งมหาวิท ยาลัย เอกชนและเจ้า หน้า ที่ ขอให้ชดใช้
ค่า เสี ย หายกรณี บ ริ ห ารจั ด การกิ จ การของมหาวิ ท ยาลั ย ผิด พลาดและเพิ ก เฉยไม่ ใ ห้ ความร่ วมมือ กั บ
คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้กระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ทําให้โจทก์
ไม่ได้รับวุฒิการศึกษา แม้มหาวิทยาลัยที่โจทก์กล่าวอ้างจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับมอบอํานาจจาก
รัฐให้จัดบริก ารสาธารณะด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 แต่มูลเหตุที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายนั้น มิไ ด้เกิดจากการที่มหาวิทยาลัยไม่พิจารณาอนุมัติ
ปริญญาให้แก่โจทก์ หรือ ฟ้องว่าจํา เลยไม่จัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
อันจะเป็นการใช้อํานาจตามที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐ กรณีจึงมิใช่เป็นการฟ้อ งเรียกค่าเสียหายที่เกิดจาก
การกระทําละเมิดของจํา เลยในการใช้อํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คํา สั่งทางปกครอง หรือจากการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (3) แต่เป็นคดีละเมิดทั่ว ไป ซึ่งอยู่ในอํา นาจพิจารณาพิพ ากษาของศาลยุติธรรม (คํา วินิจฉัย ที่
2/2558)
คดีที่โจทก์ทั้งห้าซึ่งเป็นเอกชนกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่จํา เลยที่ 1 ถึงที่ 3
ผู้ดํา เนินการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สื่อสารมวลชนที่ประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทัศน์
สาธารณะทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 9 โดยไม่เสีย ค่าบริการ ได้ระงับการส่งสัญญาณภาพ
และเสียงผ่านระบบสัญญาณดาวเทียมรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ตามที่จําเลยที่ 4 ผู้
จัดจําหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ และเจ้า ของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
ดัง กล่า วมีหนัง สือ ขอความร่ว มมือ ทํา ให้โ จทก์ทั้ง ห้า ไม่อ าจรับ ชมการถ่า ยทอดสดผ่า นระบบสัญ ญาณ
ดาวเทียมได้ ขอให้บังคับจําเลยทั้งสี่ดําเนินการแพร่ภาพและกระจายเสียงรายการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
ฟุตบอลดังกล่า ว ให้ชํา ระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งห้า ในจํานวนเงินเท่ากับราคากล่องรับสัญญาณดาวเทียม
และให้จําเลยทั้งสี่ชําระค่าเสียหายเชิงลงโทษ กับให้มีคําแนะนําไปถึงรัฐบาลให้เร่งดําเนินการผลักดันให้เกิด
องค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 61 เห็นว่า แม้จําเลย
ที่ 2 มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่ตามคําฟ้องของโจทก์ทั้งห้าเป็นการฟ้องจําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในฐานะ
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ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่แม้จําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จะเป็นผู้ประกอบกิจการที่เข้า มาใช้คลื่นความถี่อันเป็น
ทรัพ ยากรสื่อ สารของชาติ แต่การดําเนินกิจการดัง กล่า วก็เป็นการดํา เนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์โดยได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการขายเวลาในช่วงโฆษณาให้แก่เอกชนเจ้ า ของสินค้าและบริการ อันเป็นการ
ประกอบกิจการเพื่อการค้า มิได้ใช้อํานาจทางปกครอง นิติสัมพันธ์ระหว่างจําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 กับโจทก์ทั้งห้า
ที่มิได้มีการใช้อํานาจทางปกครองดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักกฎหมายแพ่ง ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาท
ทางแพ่ง ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คําวินิจฉัยที่ 12/2557)

5. คดีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับคดีที่อยู่ในเขตอํานาจศาลทหาร
คดี พิ พาทที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บคดี อาญาที่ อยู่ ในเขตอํ านาจศาลทหารที่ เข้ าสู่ การพิ จารณาของ
คณะกรรมการฯ มีจํานวน 13 เรื่อง อาจแยกพิจารณาได้ดังนี้
5.1 อํานาจศาลทหารในเวลาปกติ
หลักเกณฑ์การพิจารณาเขตอํานาจศาล ศาลที่เกี่ยวข้องกับเขตอํานาจศาลทหารต้องพิจารณา
จากพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 ถึง มาตรา 16 กล่าวคือ คดีอาญาที่จะอยู่ใน
อํานาจศาลทหาร ผู้กระทําความผิดต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหารในขณะกระทําความผิด แต่หาก
เป็นคดีที่ (๑) บุคคลที่อยู่ในอํานาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอํานาจศาลทหารกระทําผิดด้วยกัน (๒) คดีที่
เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอํานาจศาลพลเรือน (๓) คดีที่ต้องดําเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว และ (๔) คดีที่
ศาลทหารเห็นว่าไม่อยู่ในอํานาจศาลทหาร เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอํานาจศาลทหารและต้องดําเนินคดีในศาลพล เช่น
คําวินิจฉัยที่ 93/2558 คดีที่อัย การศาลทหารกรุงเทพยื่นฟ้อ งจํา เลยซึ่งเป็นนายทหาร
ประทวนประจํา การต่อ ศาลทหารกรุงเทพว่า กระทํา ความผิดอาญาสองกรรมต่า งกัน กล่า วคือ ข้อ ก.
จํา เลยบังอาจถีบรถยนต์ของผู้เสียหายเป็นเหตุให้ประตูหลังข้า งขวาเป็นรอยบุบได้รับความเสียหาย และข้อ
ข. ภายหลังเกิดเหตุข้อ ก. จําเลยทําร้ายร่างกายผู้เสีย หายด้วยการชกและเตะแล้ว ใช้ไ ม้เป็น อาวุธ ตีจ น
ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา เห็นว่า สํา หรับ ความผิดตาม
ฟ้องข้อ ข. ฐานทําร้ายร่างกายทั้งสองศาลเห็นตรงกันว่าทหารกับพลเรือนกระทําผิดด้วยกันอยู่ในอํานาจของ
ศาลยุติธรรม จึงเป็นอันยุติไป คงมีปัญหาเฉพาะความผิดตามฟ้องข้อ ก. ฐานทําให้เสียทรัพย์เท่านั้น แม้โจทก์
บรรยายฟ้องว่าจําเลยซึ่งเป็นทหารกระทําความผิดต่างกรรมต่างวาระกันก็ตาม แต่เมื่อปรากฏจากเหตุการณ์
เดียวกันนี้ว่าผู้เสียหายก็ถูกพนักงานอัยการยื่นฟ้องเป็นจําเลยต่อศาลแขวงดุสิตว่าทํา ร้ายร่างกายจําเลยคดีนี้
เช่นกันและศาลมีคําพิพากษาลงโทษผู้เสียหายไปแล้ว คดีทั้งสองต่างเกิดเหตุในวัน เวลา และสถานที่เดียวกัน
ผู้เสียหายและจําเลยต่างทําร้ายร่างกายซึ่งกันและกันและต่างก็เป็นผู้เสียหายคดีทั้งสองจึงมีมูลความแห่งคดี
เดียวกัน พฤติการณ์ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์และฐานทําร้ายร่างกายจึงเป็นความผิดที่เกี่ย วพันกันและ
เป็นคดีที่มีบุคคลที่อ ยู่ในอํา นาจของศาลทหารกับ บุคคลที่มิได้อ ยู่ในอํานาจของศาลทหารต่างกระทําผิด
ด้ว ยกั น ความผิ ดทั้ ง สองฐานในคดี นี้ จึง ไม่อ ยู่ ใ นอํ า นาจศาลทหารตามมาตรา 14 (1) และ (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 แต่อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรม
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คําวินิจฉัย ที่ 92/2558 การไต่สวนชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 150 เป็นการสอบสวนอย่างหนึ่งเพื่อหาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษด้วยวิธีการพิเศษที่
บัญญัติให้ศาลต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในชั้นสอบสวน เพื่อให้ศาลทําการไต่สวนและทํา คําสั่งแสดงว่าผู้ตาย
คือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดยคนทําร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้กระทําร้าย
เท่าที่จะทราบได้ แม้ตามคําร้อ งจะระบุว่าผู้ตายเป็นทหารกองประจําการและตายในระหว่างถูกคุม ขังใน
เรือนจําจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานทหารก็ตาม แต่กรณียังเป็นการ
ไม่อาจทราบแน่ชัดว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด เหตุและพฤติการณ์ที่ตายเป็นอย่างไร ถ้า ตายโดยคน
ทําร้ายแล้วใครเป็นผู้กระทําร้ายและผู้ที่ทําร้ายเป็นทหารซึ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่ตามที่ปรากฏในคําร้อง
จริงหรือไม่ หากศาลไต่สวนแล้วปรากฏว่า การตายของผู้ตายมิได้เกิดจากการถูกเจ้าพนักงานที่เป็นทหารทํา
ร้ายหรือเกิดจากการที่ทหารกับพลเรือนกระทําความผิดด้วยกันหรือเป็นคดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อ ยู่ในอํานาจ
ศาลพลเรือน หรือเป็นคดีที่ต้องดําเนินคดีในศาลคดีเด็กและเยาวชน คดีก็จะไม่อยู่ในอํานาจของศาลทหาร
ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 14 กรณีจึงยังเป็นการไม่แน่ชัดว่าคดีจะอยู่ใน
อํานาจศาลใดกันแน่ ดังนั้นการไต่สวนชันสูตรพลิกศพคดีนี้ จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาของศาลยุติธรรม
5.2 อํานาจศาลทหารในเวลาไม่ปกติ
ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ คือ ในเวลาที่มีก ารรบหรือ สถานะสงครามหรือ ได้ประกาศใช้กฎ
อัยการศึก ซึ่งผู้มีอํานาจประกาศใช้กฎอัยการศึกได้ประกาศหรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยกฎอัยการศึก ให้ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาใดๆ ก็ให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาตามประกาศหรือคําสั่งนั้น (มาตรา ๓๖ พระธรรมนูญศาลทหาร)
คดีที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติฉบับที่ 37/2557 และฉบับที่ 38/2557 ยกตัวอย่างเช่น
คําวินิจฉัยที่ 1/2559 คดีทอี่ ัยการศาลทหารกรุงเทพเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจําเลยกรณีแถลงข่าว
และลงข้อความที่มเี นื้อหาเป็นการต่อต้านการควบคุมอํานาจการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติในเฟสบุ๊ค อันเป็นกรณีก ล่าวหาว่า จําเลยกระทําความผิดเกี่ย วกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจัก ร
ตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติฉ บับที่ 37 /2557 และเป็นการกระทํา ที่เกิด ขึ้น
ภายหลังจากมีประกาศดังกล่าวแล้ว แม้การกระทําผิดที่โจทก์กล่าวอ้างตามฟ้องจะเกิดขึ้นในวัน เวลา และ
สถานที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร พ.ศ. 2551 อันเป็น
ข้อยกเว้นอํานาจศาลทหารตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 37 /2557 ข้อ 1 (2) แต่เมื่อ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในฐานะผู้ใช้อํานาจหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้อาศัยอํานาจตามมาตรา 15
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ออกประกาศลงวันที่
3 มิถุนายน 2557 ที่เป็นผลให้การประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร
พ.ศ. 2551 สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คําฟ้องของโจทก์ข้อนี้จึงไม่เข้า ข้อยกเว้นของประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 37/2557 ข้อ 1 (2) และเป็นคดีที่อยู่ในอํา นาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลทหาร
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คําวินิจฉัยที่ 94/2558 ประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 กําหนดให้ความผิดฐานหมิ่นประมาท
ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร และ
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 38/2557 ก็กําหนดให้คดีที่เกี่ยวโยงกันอยู่ในอํานาจของศาลทหารด้วย โดยประกาศเมื่อ
วันที่ 25 พ.ค.2557 แม้คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องว่า จําเลยกระทําความผิดโดยนําข้อความและภาพล้อเลียนอันเป็น
เท็จและเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
และจําเลยไม่ได้ทําการลบหรือนําข้อความและภาพล้อเลียนออกจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยกระทําความผิด
ตั้งแต่ก่อนใช้ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวก็ตาม แต่การที่จําเลยไม่ได้ทําการลบหรือนําข้อความและภาพล้อเลียน
ออกจากระบบคอมพิวเตอร์และยังคงปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ตลอดมาจนกระทั่งภายหลังจากมีการ
ประกาศใช้ประกาศดังกล่าวทั้งสองฉบับแล้ว การกระทําของจําเลยจึงเป็นความผิดต่อเนื่องและเป็นการกระทํา
หลายอย่างเกี่ยวโยงกัน ดังนั้น จึงเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร
คําวินิจฉัยที่ 57/2558 คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องว่าจําเลยเป็นพลเรือนกระทําความผิดตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันเป็นความผิดที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศให้เป็นคดีอยู่ในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลทหาร จํา เลยมีก ระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ ใบอนุญ าตจากนาย
ทะเบียนท้องที่ และซุกซ่อนกระสุนปืนดังกล่าวไว้ในตะกร้า หลังตู้เสื้อผ้า โดยไม่มีเจตนาที่จะนํากระสุนปืน
ดังกล่า วส่งมอบต่อ นายทะเบีย นท้องที่และจําเลยได้เสพเมทแอมเฟตามีน อันเป็นการฝ่า ฝืนต่อ กฎหมาย
เห็นว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บัญญัติให้ความผิดตามประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร โดยให้ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี
อาวุธปืนฯ ที่ใช้เฉพาะการสงคราม และให้ผู้ที่มีอาวุธปืนฯ โดยไม่ได้รับ อนุญาต หรือที่มีกฎหมายห้ามออก
ใบอนุญาต นําส่งมอบ ความผิดฐานมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเจตนาที่จะนํากระสุน
ปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ นั้นอยู่ในอํา นาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร ซึ่งศาลมณฑล
ทหารบกที่ 12 ได้พิจารณายกฟ้องจําเลยในความผิดฐานดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 158 (5) ประกอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2549 มาตรา 45
ส่วนความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนนั้น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง
คดีที่ประกอบด้วยการกระทําหลายอย่างเกี่ยวโยงกันให้อยู่ในอํานาจของศาลทหาร ซึ่งความผิดฐานเสพเมท
แอมเฟตามีนเป็นการกระทําที่ต่างกรรมต่างวาระกับความผิดฐานมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตและไม่มีเจตนาที่จะนํากระสุนปืนดังกล่าวส่งมอบต่อนายทะเบียนท้องที่ จึงเป็นการกระทําความผิด
ที่ไม่อยู่ในบังคับตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้อหาเสพเมทแอมเฟตามีนจึงไม่ใช่คดีที่เกี่ยวโยง
กันอันอยู่ในอํานาจของศาลทหาร แต่อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

6. คดีที่มีข้อพิพาทที่เกิดจากมูลเหตุเดียวกันกับคดีที่ได้รับการพิจารณาอยู่ในอีกศาลหนึ่ง
คําวินิจฉัยที่ 3/2559 คดีที่เอกชนยื่นฟ้องกรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองว่ากระทํา
ละเมิดอันเกิดจากการที่เจ้าหน้า ที่ของกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้อ งคดี กระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการจด
ทะเบียนขายฝากที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ตรวจสอบว่ามีการปลอมชื่อเป็นนางสาว ก. เจ้าของที่ดินและจด
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ทะเบียนขายฝากให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งที่พ้นกําหนดเวลาไถ่ถอนการขายฝากกับผู้ซื้อฝากเดิมเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี
เสียหาย โดยมีคําขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคํา สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชํา ระเงินพร้อมดอกเบี้ย เมื่อ ผู้ฟ้องคดี
กล่าวอ้า งว่าการจดทะเบีย นสิทธิและนิติกรรมขายฝากนี้ เกิดจากการที่ผฟู้ ้องคดีถูกนางสาว ป. กับพวก
ร่วมกันฉ้อโกงโดยหลอกลวงและแสดงตนว่าเป็นเจ้าของที่ดินทําให้ผู้ฟ้องคดีหลงเชื่อรับซื้อฝากที่ดินดังกล่า ว
ซึ่งเป็นการกล่า วอ้างถึงความไม่สมบูรณ์ของนิติก รรมอันเป็นนิติสัม พันธ์ท างแพ่ง ระหว่างเอกชนซึ่งอยู่ใ น
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ทั้งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางสาว ก. กับพวกเป็น
จําเลยในคดีอาญาข้อหาร่วมกันฉ้อโกงและร่วมกันปลอมเอกสารต่อศาลจังหวัดพิษณุโลกแล้ว ส่วนนางสาว
ก. ก็เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีกับพวกเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมขาย
ฝากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่เกิดจากมูลเหตุเดียวกัน และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ยุติธรรม คําพิพากษาทั้งสองคดีดังกล่าวย่อมมีผลต่อการรับฟังข้อเท็จจริงและคําพิพากษาในคดีนี้ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่คู่ความและการพิจารณาพิพากษาคดี ข้อพิพาทในคดีนี้จึงควรได้รับการพิจารณาโดยศาล
ในระบบเดียวกัน คดีนี้จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม
คําวินิจฉัยที่ 49/2553 คดีที่เอกชนยื่นฟ้องหน่วยงานทางปกครองว่า โจทก์ทั้งแปดเป็นผู้มีชื่อถือ
สิทธิครอบครองที่ดินร่วมกันตาม น.ส. 3 เลขที่ 278 และไปขอออกโฉนดที่ดิน แต่องค์การบริหารส่วนตําบลคัดค้านว่า
ที่ดินบางส่วนอยู่ในเขตที่สาธารณประโยชน์ จําเลยจึงมีคําสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. 3 ดังกล่าว ให้มีเนื้อที่
ลดลงจากเดิม ส่วนที่เหลือนําไปรวมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ขอให้พิพากษาหรือมีคําสั่งว่า น.ส. 3 เลขที่ 278 เนื้อที่
70 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา จําเลยออกให้แก่โจทก์ทั้งแปดโดยชอบและโจทก์ทั้งแปดมีสิทธิครอบครองในที่ดินเต็มเนื้อที่
ตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ให้ที่ดินจํานวน 58 ไร่ 13 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินส่วนที่จําเลยมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
รูปที่ดินเป็นของโจทก์ทั้งแปด ให้เพิกถอนคําสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. 3 และให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์
ทั้งแปดตามจํานวนเนื้อที่ที่ได้เข้าครอบครองทําประโยชน์ตาม น.ส. 3 เลขที่ 278 เห็นว่า แม้คดีนี้ศาลจําต้องพิจารณา
สิทธิของโจทก์ทั้งแปดในที่ดินพิพาทก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์ที่ 1 เคยยื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดินกับพวก
ให้ออกโฉนดในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งแปดต่อศาลปกครองกลาง จนกระทั่งศาลพิจารณาแล้วพิพากษาไว้ว่า ที่
พิพาทตาม น.ส. 3 เลขที่ 278 บางส่วนเป็นที่สาธารณประโยชน์ และคดีถึงที่สุดแล้ว หลังจากนั้นจําเลยจึงมี
คําสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ของ น.ส. 3 ที่พิพาท โจทก์ทั้งแปดจึงมาฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งและมีคําขอให้ออก
โฉนดที่ดินพิพาทเป็นคดีนี้ ดังนั้น มูลความแห่งคดีจึงเป็นเรื่อง เกี่ยวเนื่องกันกับคดีเดิม ซึ่งศาลปกครองกลางได้เคย
พิจารณาวินิจฉัยไว้แล้ว หากให้ศาลยุติธรรมพิ จารณาคดีนี้อีก อาจเกิดกรณีที่ศาลสองศาลมีคําพิพากษาขัดกันซึ่งไม่
เป็นผลดีแก่ทุกฝ่าย คดีจึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คําวินิจฉัยที่ 20/2553 คดีนี้ โจทก์ในฐานะหุ้นส่วนกิจการร่วมค้าบีบีซีดียื่นฟ้องการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยอ้างว่า ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากกรณีศาลฎีกามีคําพิพากษาฎีกาที่ 7277/2549 ใน
คดีพิพาทเกี่ยวกับการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามสัญญาจ้างเหมาออกแบบรวมก่อ สร้า ง
โครงการทางด่วนสายบางนา-บางพลี-บางปะกงระหว่างโจทก์และจํา เลยคดีนี้ว่า สัญญาจ้างเหมาออกแบบ
รวมก่อสร้างโครงการทางด่วนฯ เป็นสัญญาที่เกิดจากการกระทําอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน คําพิพากษาของศาลชั้นต้นที่บังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจึงฝ่า
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ฝืนต่อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งโดยผลของคําพิพากษาศาลฎีกาทําให้จําเลย
ได้ไปซึ่งการออกแบบรวมก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-บางพลี-บางปะกง และทางด่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จโดย
ปราศจากมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ขอให้บังคับจําเลยชดใช้เงินกับให้จําเลยชดใช้ดอกผลอันเกิดจากค่า
ผ่านทางซึ่งจําเลยเรียกเก็บจากผู้ใช้ทางด่วนแก่กิจการร่วมค้า บีบีซีดีจนเสร็จสิ้น เห็นว่า คดีนี้เป็นกรณีพิพ าท
ที่เกี่ยวข้องกันกับคดีซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัย ชี้ขาดอํานาจหน้า ที่ระหว่างศาลได้มีคําวินิจฉัย ชี้ขาดอํานาจ
หน้าที่ระหว่างศาลที่ 1/2546 ให้คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้มีก ารบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
เกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้างโครงการทางด่วนฯ อยู่ในอํา นาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ยุติธรรม และต่อมาศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7277/2549 แล้ว ดังนั้นเมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ในฐานะ
หุ้นส่วนกิจการร่วมค้าบีบีซีดีซึ่งเป็นผู้ร้องในคดีตามคําวินิจฉัยดังกล่าว ทั้งมูลเหตุที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ก็เป็นกรณี
ที่โจทก์อ้า งว่า มีสิท ธิเรีย กเงินจากจํา เลยในส่ว นที่กิจ การร่วมค้า บีบีซีดีเสีย เปรีย บฐานลาภมิควรได้ อัน
เนื่องมาจากผลทางกฎหมายของคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7277/2549 ข้อพิพาทระหว่างโจทก์และจําเลยจึง
เป็นข้อพิพาทที่สืบเนื่องมาจากคดีพิพาทระหว่างกิจการร่วมค้าบีบีซีดีซึ่งโจทก์เป็นหุ้นส่วนกับจํา เลยตามคํา
พิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ข้อพิพาทในคดีนี้จึงชอบที่จะได้ดําเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลเดียวกัน คดีจึงอยู่ใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

