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ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลปกครองกลาง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายทีด่ นิ

คดีท่โี จทก์ทงั ้ สองเป็ นเอกชนยื่นฟ้ องกรมที่ดนิ จําเลยที่ ๑ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานทาง
ปกครอง และจํ า เลยที่ ๒ ถึง ที่ ๑๖ ซึ่ง เป็ น เอกชนด้ว ยกัน อ้า งว่ า โจทก์ท ัง้ สองเป็ น เจ้า ของ
กรรมสิทธิ ์ในที่ดนิ พิพาทโดยซื้อมาจากนางสาว ป. แต่ถูกเจ้าหน้าที่ของจําเลยที่ ๑ ออกใบแทน
โฉนดทีด่ นิ พิพาทให้แก่จําเลยที่ ๒ ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั การมรดกของนางสาว ป. และนาง ช. มารดาของ
นางสาว ป. และจําเลยที่ ๓ ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั การมรดกของนาง ช. โดยไม่ตรวจสอบหลักฐานสารบบ
ทีด่ นิ และไม่ทาํ การสอบสวนหรือเรียกโจทก์ทงั ้ สองไปสอบถามก่อน อันเป็ นการจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ของเจ้าหน้าทีข่ องจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๒ และที่ ๓ จากนัน้ จําเลยที่ ๒ และที่
๓ นําทีด่ นิ พิพาทไปแบ่งแยก และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ ์ให้แก่จําเลยอื่นซึง่ เป็ นทายาท พร้อม
ทัง้ แบ่งหักที่ดินบางส่วนให้เป็ นทางสาธารณะ ทําให้ท่ดี นิ ของโจทก์ทงั ้ สองมีเนื้อที่น้อยลง การ
กระทํา ของจํา เลยทัง้ สิบหกทํา ให้โจทก์ท งั ้ สองได้ร บั ความเสียหาย จําเลยที่ ๑ ให้การว่า ไม่พบ
หลักฐานการซือ้ ขายทีด่ นิ ทีด่ นิ พิพาทยังคงมีช่อื นางสาว ป. เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์อยู่ การออกใบแทน
และการทํานิตกิ รรมต่าง ๆ ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนจําเลยอื่นให้การทํานองเดียวกันว่า นางสาว ป. ไม่ได้
ขายทีด่ นิ ให้แก่โจทก์ทงั ้ สอง โฉนดที่ดนิ ทีน่ ํ ามาฟ้ องโจทก์ทงั ้ สองทําขึน้ เอง โดยคดีในส่วนทีโ่ จทก์ทงั ้
สองฟ้ องจําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๖ ซึง่ เป็ นเอกชนด้วยกันนัน้ ทัง้ สองศาลมีความเห็นพ้องกันว่าเป็ นข้อ
พิพาททางแพ่งทีอ่ ยูใ่ นอํานาจของศาลยุตธิ รรม
มีปั ญ หาต้อ งวินิ จ ฉัย เพีย งว่า คดีใ นส่วนที่โ จทก์ท งั ้ สองฟ้ อ งจํา เลยที่ ๑ ซึ่ง เป็ น
หน่วยงานทางปกครองนัน้ อยูใ่ นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุตธิ รรมหรือศาลปกครอง เห็น
ว่า เมื่อคดีน้ีโจทก์ทงั ้ สองยื่นฟ้ องจําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๖ ซึ่งเป็ นเอกชนต่อศาลยุติธรรม โดยมีคํา
ขอให้ศาลเพิกถอนคําขอออกใบแทนโฉนดและใบแทนโฉนดทีด่ นิ พิพาท เพิกถอนคําขอแบ่งแยก
ทีด่ นิ การรังวัดและแบ่งแยกโฉนดทีด่ นิ เพิกถอนการยกทีพ่ พิ าทให้เป็ นทีส่ าธารณะและกลับมาใช้
โฉนดทีด่ นิ ฉบับเดิมทีม่ โี จทก์ทงั ้ สองเป็ นผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ทัง้ แปลง เพิกถอนการจดทะเบียนรับโอน
มรดก เพิกถอนโฉนดทีด่ นิ ทีแ่ บ่งแยกทัง้ หมด ให้จาํ เลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๖ ร่วมกันหรือแทนกันคืนโฉนด
ทีด่ นิ ทีแ่ บ่งแยก หากไม่สามารถเพิกถอนได้ให้จาํ เลยทัง้ หมดร่วมกันและแทนกันชดใช้ราคาทีด่ นิ
พร้อมดอกเบี้ย และให้จําเลยทัง้ หมดร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทงั ้
สอง ก็เพือ่ ขอให้ศาลมีคาํ พิพากษารับรองคุม้ ครองสิทธิในทีด่ นิ พิพาทของโจทก์ทงั ้ สอง ซึง่ การที่

-๒ศาลจะวินิจฉัยว่าจําเลยที่ ๑ จดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมให้แก่จําเลยอื่นโดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ และกระทําละเมิดต่อโจทก์ทงั ้ สองหรือไม่ ศาลจําต้องวินิจฉัยว่า นางสาว ป. เจ้าของทีด่ นิ
เดิมได้ขายทีด่ นิ พิพาทให้แก่โจทก์ทงั ้ สองซึง่ จะมีผลให้โจทก์ทงั ้ สองได้กรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ พิพาทจริง
หรือ ไม่ หรือ ที่ดิน พิพ าทยัง คงเป็ น มรดกของ นางสาว ป. ที่ต กได้แ ก่ท ายาท อัน จะเป็ น ผลให้
ผูจ้ ดั การมรดกมีสทิ ธิจดั การทีด่ นิ พิพาทซึ่งเป็ นทรัพย์มรดกนัน้ ประเด็นพิพาทในคดีน้ีจงึ ล้วนแต่
เป็ นข้อพิพาทเกีย่ วด้วยความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขายซึง่ เป็ นสัญญาทางแพ่ง สิทธิในทรัพย์สนิ
การตกทอดแห่งทรัพย์มรดกและการจัดการทรัพย์มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ดังนัน้ การวินิจฉัยการกระทําของจําเลยที่ ๑ จึงเป็ นเรื่องเกีย่ วพันกับข้อพิพาทระหว่างโจทก์ ทัง้
สองกับจําเลยอื่น ซึง่ เป็ นข้อพิพาททางแพ่งทีอ่ ยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุตธิ รรม ข้อ
พิพาทระหว่างโจทก์ทงั ้ สองกับจําเลยที่ ๑ จึงสมควรได้รบั การพิจารณาพิพากษาทีศ่ าลยุตธิ รรม

