
(สําเนา) 
 
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล  คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ท่ี ๒/๒๕๕๘ 

 
      วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
 
เร่ือง เขตอํานาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
 พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
 
  ศาลแขวงขอนแกน 
ระหวาง 
  ศาลปกครองขอนแกน 
 
การยื่นเรื่องตอคณะกรรมการ 
  ศาลแขวงขอนแกนโดยสํานักงานศาลยุติธรรมสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัย 
ช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลวินิจฉัยช้ีขาดตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซ่ึงเปนกรณีคูความฝายที่ถูกฟองคดีโตแยง 
เขตอํานาจศาลที่รับฟองคดี และศาลที่สงความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกัน 
ในเรื่องเขตอํานาจศาลในคดีนั้น 
 
ขอเท็จจริงในคดี 
  เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  นาวาตรีหญิง รัชนี ปอมสนาม  โจทก ยื่นฟอง  
นายสุมนต  สกลไชย ที่ ๑  นางจรรยา  แสวงการ ที่ ๒  นายอัษฎางค แสวงการ ที่ ๓ และนายธนวัฒน  
นอยหา ที่ ๔ จําเลย ตอศาลแขวงขอนแกน เปนคดีหมายเลขดําที่ ผบ.๔๘๓๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ 
๒๔๕๗/๒๕๕๗ ความวา โจทกสมัครเขาเปนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยอีสาน  ณ  ศูนยการเรียนการสอนโรงเรียนเลิศปญญา  อําเภอสัตหีบ โดยชําระเงิน
คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โจทกจึงเปนผูไดรับบริการ
ดานการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสานและเปนผูบริโภค  แตหลังจากที่โจทกเรียนจบตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยอีสานกําหนดไว กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งใหมหาวิทยาลัยอีสานอยูในความควบคุม 
 



 ๒ 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน ตอมา
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยอีสาน ทําใหโจทกไดรับความเสียหายเปนเงินคาลงทะเบียนและคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนใหแกมหาวิทยาลัยอีสานจํานวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท และเปนเงินคาเสียหายกรณีจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอจนทําใหมหาวิทยาลัยอีสานถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย จนทําใหโจทก
ไมไดวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตตามกําหนดเวลาที่
จาํเลยทั้งสี่ใหคํามั่นไวเปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จําเลยที่ ๑ ในฐานะผูชําระบัญชีของมหาวิทยาลัยอีสานที่
มีหนาที่ดําเนินการชําระสะสางกิจการของมหาวิทยาลัยอีสานใหเสร็จไปดวยดี จําเลยที่ ๒ ในฐานะผูรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน  จําเลยที่ ๓ ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน  จําเลยที่ ๔  
ในฐานะผูจัดการศูนยการเรียนของมหาวิทยาลัยอีสาน จึงตองรวมกันหรือแทนกันรับผิดชดใชเงินใหแก
โจทกรวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
  จําเลยทั้งสี่ใหการวา คดีนี้ไมใชคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จําเลยทั้งสี่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติโดยถูกตองตาม
กฎหมายและครบถวน และไดนําเงินของโจทกไปใชจายในการจัดการศึกษาสมประโยชนของโจทกแลว 
จึงเปนการปฏิบัติตามสัญญาครบถวนและไมไดเปนฝายผิดสัญญาในอันที่จะตองคืนเงินใหแกโจทก 
นอกจากนี้หลังจากที่มหาวิทยาลัยอีสานถูกควบคุมและเพิกถอนใบอนุญาตแลว จําเลยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยเฉพาะการดําเนินการตรวจสอบใหความชวยเหลือนักศึกษาที่ไดศึกษาครบถวนตามหลักสูตรแลว 
ขณะนี้อยูระหวางรออนุมัติใหจบและรับใบปริญญาบัตรภายใตการดําเนินการของคณะกรรมการ
ควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน ฟองโจทกเคลือบคลุม ขอใหยกฟอง 
  ศาลแขวงขอนแกนเห็นวา กรณีมีปญหาวาคดีนี้เปนคดีผูบริโภคหรือไม จึงสงคดีให
ประธานศาลอุทธรณวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ประธานศาลอุทธรณ
วินิจฉัยวาคดีของโจทกเปนคดีผูบริโภค 
  จําเลยทั้งสี่ยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลวา คดีนี้เปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง  
  ศาลแขวงขอนแกนพิจารณาแลวเห็นวา มูลพิพาทเกี่ยวกับคดีนี้โจทกฟองวาจําเลยทั้งสี่
ในฐานะผูบริหารงานของมหาวิทยาลัยอีสานไดทําการบริหารงานโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอจนทําให
มหาวิทยาลัยอีสานถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัย ทําใหโจทกไมสามารถเปนผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ทําใหโจทกไดรับความเสียหาย 
กรณีจึงเปนการฟองเรียกคาเสียหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คดีจึงอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม 
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  ศาลปกครองขอนแกนพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อมหาวิทยาลัยอีสานเปนหนวยงานที่
ไดรับมอบหมายจากรัฐใหดําเนินกิจการบริการสาธารณะดานการศึกษาอันเปนกิจการทางปกครองและ
ใชอํานาจทางปกครองในการดําเนินกิจการดังกลาวตามกฎหมาย จึงมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครอง 
มีจําเลยที่ ๓ และที่ ๔  เปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอีสานจึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ   การที่
มหาวิทยาลัยอีสานเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรับโจทกเขาเปนนักศึกษาตาม
หลักสูตรดังกลาว และจัดใหมีการเรียนการสอนกระทั่งโจทกลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรนั้น แต
โจทกไมไดรับวุฒิการศึกษาเนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
จัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน จึงเปนกรณีที่มหาวิทยาลัยอีสานไดใหบริการสาธารณะดานการศึกษาแกโจทก
ตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐใหดําเนินกิจการทางปกครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ เหตุผลในคําสั่ง 
เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน เนื่องจากจําเลยที่ ๒ ผูไดรับอนุญาตใหจัดตั้งมหาวิทยาลัย
อีสาน จําเลยที่ ๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน ไมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายโดยไมนําสงเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยอีสานและไมนําเงินมาเพิ่มในกองทุนทั่วไปดังที่กําหนดไว 
ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําใหสถานการณการเงินของมหาวิทยาลัย
อีสานไมเพียงพอที่จะจัดการศึกษา อีกทั้งการบริหารจัดการการศึกษาก็ไมเปนไปตามมาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยอีสานกับโจทกซ่ึงเปนนักศึกษาจึงเปน
ความสัมพันธตามกฎหมายระหวางหนวยงานทางปกครองที่จัดทําบริการสาธารณะทางปกครองกับ
ผูรับบริการสาธารณะทางปกครอง มิใชเปนความสัมพันธตามสัญญาการใหบริการดานการศึกษา
ระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภคตามที่โจทกบรรยายฟอง หรือมีลักษณะเปนการรับจัดทําการงาน
ตามความหมายของนิยามคําวา บริการ ในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือเปน
ความสัมพันธตามกฎหมายแพง ดังนั้น ความเสียหายของโจทกที่เปนเหตุแหงการฟองคดีนี้จึงเกิดจาก
การใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายและการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยอีสานในฐานะเปนหนวยงานทางปกครอง และจําเลยที่ ๓ ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ   
เมื่อโจทกนําคดีมาฟองจําเลยที่ ๑ ในฐานะผูชําระบัญชีของมหาวิทยาลัยอีสานที่ไดรับการแตงตั้งตาม
มาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงมีหนาที่ชําระสะสางการงาน
ของมหาวิทยาลัยอีสานใหเสร็จสิ้นไป กับการใชหนี้เงินและแจกจายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอีสาน
ตามบทบัญญัติดังกลาว จําเลยที่ ๒ ในฐานะผูรับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน จําเลยที่ ๓ ในฐานะ
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยอีสาน และจําเลยที่ ๔ ในฐานะผูดูแลศูนยการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 
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ของมหาวิทยาลัยอีสาน โดยใหจําเลยทั้งสี่ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐในสวนที่เปนการดําเนินกิจการทาง
ปกครองหรือใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย รวมกันรับผิดและชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการใช
อํานาจทางปกครองตามกฎหมายและการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดในกรณีดําเนินกิจการ
ทางปกครองของมหาวิทยาลัยอีสานในการจัดทําบริการสาธารณะดานการศึกษา กรณีจึงเปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมายหรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) คดีนี้จึงอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

คําวินิจฉัย 
  ปญหาที่ตองพิจารณา คดีนี้อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ 
ศาลปกครอง 
  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา   ขอเท็จจริงคดีนี้  โจทก ซ่ึง เปนนักศึกษา 
ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตยื่นฟองจําเลยทั้งสี่โดยอางวาไดรับความ
เสียหายกรณีโจทกไมไดรับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยอีสานทั้งที่ไดศึกษาครบตามหลักสูตรและตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 
เนื่องจากจําเลยทั้งสี่ไดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอจนทําใหกระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน ขอใหจําเลยทั้งสี่รวมกันหรือแทนกันรับผิดชดใชเงิน
คาลงทะเบียนและคาใชจายตางๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งหมดที่โจทกจายใหแกมหาวิทยาลัย  
และคาเสียหายอื่นๆ เปนเงินรวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย เห็นวา แมมหาวิทยาลัยอีสาน 
จะเปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได รับมอบอํานาจจากรัฐใหจัดบริการสาธารณะดานการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีสภาสถาบัน 
มีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย เชน การอนุมัติและการ
ปรับปรุงหลักสูตร การอนุมัติและการเพิกถอนปริญญา ฯลฯ แตมูลเหตุที่โจทกฟองเรียกคาเสียหาย 
จากจําเลยทั้งสี่นั้น มิไดเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยไมพิจารณาอนุมัติปริญญาใหแกโจทก หรือฟองวา
จําเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ไมจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด อันจะเปนการ 
ใชอํานาจตามที่ได รับมอบอํานาจจากรัฐ  แตเปนกรณีที่โจทกฟองเรียกคาเสียหายอันเกิดจาก 
การจงใจหรื อประมาท เลิน เล อ ในการบริหารจั ดการกิ จการของมหาวิทยาลั ย ผิดพลาด 
จนกระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งใหมหาวิทยาลัยอยูในความควบคุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และนับแตถูกควบคุม  จําเลยที่  ๒  ซ่ึงเปนผู รับใบอนุญาตก็เพิกเฉยและไมใหความรวมมือกับ
คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน จนเปนเหตุใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นวามหาวิทยาลัย 
 



 ๕

อีสานไมอาจดําเนินกิจการตอไปได ปรากฏตามเหตุผลในคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ ๗๑๕/๒๕๕๕ 
เร่ือง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน การเพิกเฉยและไมใหความรวมมือกับคณะกรรมการ
ควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน อันเปนเหตุใหกระทรวงศึกษาธิการมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวสงผล
ใหโจทกไมไดรับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยอีสานทั้งที่ไดศึกษาครบหลักสูตรและตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว กรณี 
จึงมิใชเปนการฟองเรียกคาเสียหายที่เกิดจากการกระทําละเมิดของจําเลยทั้งสี่ในการใชอํานาจตาม
กฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) อันจะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครอง  แตเปนคดีละเมิดทั่วไปซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
  จึงวินิจฉัยชี้ขาดวา  คดีระหวาง นาวาตรีหญิง รัชนี ปอมสนาม โจทก นายสุมนต สกลไชย 
ที่ ๑  นางจรรยา  แสวงการ ที่ ๒  นายอัษฎางค แสวงการ ที่ ๓ นายธนวัฒน  นอยหา ที่ ๔ จําเลย อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
 
           (ลงชื่อ)    ดิเรก  อิงคนินันท                         (ลงชื่อ)     จิรนิติ  หะวานนท 
       (นายดิเรก  อิงคนินันท)                                 (นายจิรนิติ  หะวานนท) 
           ประธานศาลฎีกา          กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม 
 
         (ลงชื่อ)   หัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล               (ลงชื่อ) จรัญ  หัตถกรรม 
                (นายหัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล)         (นายจรัญ  หัตถกรรม) 
                ประธานศาลปกครองสูงสุด        กรรมการผูทรงคุณวฒุิของศาลปกครอง 
 
  (ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ  จามเจริญ                                (ลงชื่อ) พลตรี  พัฒนพงษ  เกิดอุดม 
                         (ปรีชาญ  จามเจริญ)                          (พัฒนพงษ  เกิดอุดม) 
                   หัวหนาสํานักตลุาการทหาร           กรรมการผูทรงคุณวฒุขิองศาลทหาร 

 
        (ลงชื่อ)   จิระ  บุญพจนสุนทร 

   (นายจิระ  บุญพจนสุนทร) 
      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

         วลัยมาศ /คัดทาน 
 สําเนาถูกตอง 

 
(นางวลยัมาศ  คุปตกาญจนากุล) 

นิติกรชํานาญการ 


