คําวิ นิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้ าที่ระหว่างศาลที่ ๔๕/๒๕๕๙

ศาลแพ่ง
ศาลปกครองกลาง

พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
คดีท่เี อกชนเป็ น โจทก์ย่ืน ฟ้ อ งจํา เลยที่ ๑ และที่ ๒ ซึ่ง เป็ น เอกชนเจ้า ของและ
ผูป้ ระกอบกิจการโรงงาน และจําเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานทางปกครอง อ้างว่าได้รบั
ความเสีย หายจากการที่จําเลยที่ ๑ ได้ก่ อสร้างอาคารเพิ่ม เติม นอกเหนือ จากที่ไ ด้รบั อนุ ญาต
และมิไ ด้เว้นที่ว่างรอบอาคารตามที่ก ฎหมายกํา หนด และจําเลยที่ ๑ กับจําเลยที่ ๒ ร่วมกัน
ประกอบกิจการโรงงานก่อให้เกิดมลพิษและเป็ นแหล่งกําเนิดมลพิษ ขอให้จําเลยที่ ๑ และที่ ๒
ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย และให้จําเลยที่ ๑ เว้นที่ว่างรอบอาคารตามกฎหมาย และโจทก์ได้รบั
ความเสี ย หายจากการที่ จํ า เลยที่ ๓ ออกใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคารให้ แ ก่ จํ า เลยที่ ๑
โดยไม่ตรวจสอบแบบแปลนและพื้นที่ตงั ้ ของที่ดินว่าออกทับผังเมืองรวมทัง้ ปล่อยให้จําเลยที่ ๑
ก่อสร้างอาคารนอกเหนือจากทีไ่ ด้รบั อนุญาต และจําเลยที่ ๔ โดยได้รบั มอบหมายจากจําเลยที่ ๕
ออกใบอนุ ญาตขยายโรงงานให้แก่จําเลยที่ ๑ ทัง้ ที่รู้อยู่แล้วว่าเป็ นแหล่งกําเนิด มลพิษ ขอให้
จําเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย ให้จําเลยที่ ๓ รื้อถอนอาคารโรงงาน ให้จําเลยที่ ๔
และที่ ๕ มีคําสังห้
่ ามจําเลยที่ ๑ ขยายโรงงาน เพิม่ กําลังการผลิต เพิม่ กําลังเครื่องจักร และสังให้
่
จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ หยุดการกระทําทีก่ ่อให้เกิดมลพิษ โดยคําฟ้ องในส่วน จําเลยที่ ๑ และที่ ๒
ไม่มกี ารโต้แย้งเขตอํานาจศาล ทัง้ เป็ นข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกันเกีย่ วกับการกระทําละเมิด
และเหตุเดือดร้อนรําคาญ ซึง่ ข้ออ้างทีโ่ จทก์อาศัยเป็ นหลักแห่งข้อหาแยกได้ต่างหากจากคําฟ้ อง
ในส่วนของจําเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ซึง่ เป็ นหน่วยงานทางปกครอง คดีในส่วนของจําเลยที่ ๑ และที่ ๒
จึงอยูใ่ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุตธิ รรม สําหรับคําฟ้ องในส่วนของจําเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕
นัน้ เห็นว่า การที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจําเลยที่ ๓ ออกใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคารให้แก่จําเลยที่ ๑
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และปล่อยให้จําเลยที่ ๑ ก่อสร้างเกินกว่าที่ได้รบั อนุ ญาต เป็ นเหตุให้

โจทก์ซง่ึ เป็ นเจ้าของทีด่ นิ ข้างเคียงได้รบั ความเสียหาย โดยมีคําขอให้ชดใช้ค่าเสียหายและให้ร้อื
ถอนอาคารตามใบอนุ ญาต จึงเป็ นการฟ้ องว่า จําเลยที่ ๓ กระทําละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจ
ตามกฎหมายในการออกคําสังทางปกครอง
่
และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้อง
ปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นคดีพพิ าทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนจําเลยที่ ๔ และที่ ๕ โจทก์กล่าวอ้างว่า ได้ออก
ใบอนุ ญาตขยายโรงงานให้แก่จําเลยที่ ๑ โดยรู้อยู่แล้วว่าจะเป็ นแหล่งกําเนิดมลพิษ ก่อให้เกิด
การรัวไหล
่
หรือแพร่ก ระจายของมลพิษเป็ นการไม่ชอบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และละเลยต่อหน้าทีไ่ ม่ดําเนินการให้จําเลยที่ ๑ ระงับ
การกระทําที่ก่อมลพิษ จึงเป็ นการฟ้ องว่า จําเลยที่ ๔ และที่ ๕ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานทางปกครอง
กระทําละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายในการออกคําสังทางปกครอง
่
และการละเลย
ต่อหน้ าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่นเดียวกัน
คดีในส่วนของจําเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ จึงอยูใ่ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ประกอบกับ
ข้อเท็จจริงปรากฏตามบันทึกความเห็นของศาลปกครองกลางว่า โจทก์ได้ฟ้องจําเลยที่ ๓ และที่ ๔
ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของจําเลยที่ ๓ และเพิกถอนคําสัง่
อนุญาตให้ขยายโรงงานของจําเลยที่ ๔ ซึง่ เป็ นคําสังเดี
่ ยวกับทีโ่ จทก์กล่าวอ้างในคดีน้ีว่าเป็ นคําสัง่
ทีอ่ อกโดยละเมิดต่อสิทธิของโจทก์ ดังนัน้ จึงเป็ นกรณีทม่ี ลู ความแห่งคดีเกีย่ วพันกันเพื่อประโยชน์
ในการพิจ ารณาพิพ ากษาคดี คดีข องโจทก์ใ นส่ว นของจํา เลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ จึง ควรได้ร บั การ
พิจ ารณาโดยศาลในระบบเดีย วกัน ที่มีเ ขตอํ า นาจในการพิจ ารณาคดีป ระเภทนัน้ ซึ่ง ได้แ ก่
ศาลปกครอง

