
     (สําเนา) 
 
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล            คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ท่ี  ๔/๒๕๕๘ 
 
                วันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 
 
เร่ือง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน 
 
  ศาลจังหวัดอุบลราชธานี 
ระหวาง 
  ศาลปกครองอุบลราชธานี 
 
การสงเรื่องตอคณะกรรมการ 

ศาลจังหวัดอุบลราชธานีโดยสํานักงานศาลยุติธรรมสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัย 
ช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลวินิจฉัยช้ีขาดตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซ่ึงเปนกรณีคูความฝายที่ถูกฟองโตแยงเขตอํานาจ
ศาลที่รับฟองคดี และศาลที่สงความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องเขตอํานาจ
ศาลในคดีนั้น  
 
ขอเท็จจริงในคดี 

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายชาติชัย พงคพนาไกร โจทก ยื่นฟอง อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๑ 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร ที่ ๒ นางวิรัตน จันทฤดี ที่ ๓ นางสาววิยะดา 
บุญออน ที่ ๔ จําเลย ตอศาลจังหวัดอุบลราชธานี เปนคดีหมายเลขดําที่ ๒๑๓๙/๒๕๕๖ และ ๒๐๗๐/๒๕๕๖ 
ความวา โจทกเปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามหลักฐานหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส. ๓ ก.) 
เลขที่ ๔๘๑ ตําบลฝางคํา อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ ๑๙ ไร ๒ งาน ๕๐ 
ตารางวา จําเลยที่ ๓ ไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอจําเลยที่ ๒ โดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส. ๓) เลขที่ ๑๗๑/๖๘  หมูที่ ๓ ตําบลคันไร (กุดชมภู) อําเภอสิรินธร (พิบูลมังสาหาร) 
จังหวัดอุบลราชธานี แตจําเลยที่ ๓ แจงขอความอันเปนเท็จตอเจาหนาที่ที่ดินวาตนมีสิทธิครอบครอง
ที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ เลขที่ ๑๗๑/๖๘ และนําเจาหนาที่ของสํานักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 
สาขาพิบูลมังสาหาร ทําการรังวัดและออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๗๑ ตําบลฝางคํา อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี ทับที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๘๑ ที่โจทกครอบครอง ตอมาจําเลยที่ ๓ ไดจดทะเบียน 



 ๒ 

ขายที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินพิพาทใหแกจําเลยที่ ๔ ภายหลังจําเลยที่ ๔ พรอมบริวารไดบุกรุกเขา
อยูอาศัยโดยอางวาเปนเจาของที่ดิน ขอใหเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๗๑ เพิกถอนการจดทะเบียนขาย
ที่ดินพิพาทระหวางจําเลยที่ ๓ กับจําเลยที่ ๔ และดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหโจทก พรอมทั้งหาม
จําเลยที่ ๓ ถึงที่ ๔ เขายุงเกี่ยวกับที่ดินพิพาท 
  จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ใหการวา โจทกไมมีอํานาจฟอง จําเลยที่ ๒ ออกโฉนดที่ดินใหแก
จําเลยที่ ๓ โดยชอบดวยกฎหมาย ไมปรากฏวาโจทกมาคัดคานการออกโฉนดแตอยางใด ขอใหยกฟอง 
  จําเลยที่ ๓ ใหการวา จําเลยที่ ๓ ซ้ือที่ดินพิพาทซึ่งมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน (น.ส. ๓) มาจากผูมีช่ือ เมื่อป ๒๕๑๒ และไดขอออกเปนโฉนดในป ๒๕๕๕ โดยชอบดวย
กฎหมาย ไมมีการนําชี้รุกลํ้าที่ดินของโจทก เมื่อออกโฉนดเสร็จสมบูรณจําเลยที่ ๓ ไดขายที่ดินให 
จําเลยที่ ๔ กรรมสิทธิ์จึงตกเปนของจําเลยที่ ๔ โดยชอบ  

จําเลยที่ ๔ ใหการวา จําเลยซื้อที่ดินพิพาทมาโดยชอบดวยกฎหมาย โจทกไมใช 
ผูครอบครองที่ดินแปลงพิพาท ที่ดินที่โจทกกลาวอางตามฟองเปนคนและแปลงกับที่ดินพิพาทของ
จําเลยที่ ๔ ขอใหยกฟอง  
  จําเลยที่ ๑ และท่ี ๒ ยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลวา ขอพิพาทในคดีนี้อยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง   

ศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาแลวเห็นวา โจทกฟองจําเลยทั้งสี่โดยอางวาโจทกเปน
เจาของผูมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท และจําเลยที่ ๓ นําเจาพนักงานที่ดินไปรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน
ทับที่ดินของโจทกโดยมิชอบ จากนั้นนําที่ดินพิพาทไปขายใหแกจําเลยที่ ๔ ดังนั้นการที่จะพิจารณาวามี
เหตุใหเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทไดหรือไมนั้นจําตองพิจารณาใหไดความเสียกอนวาที่ดินพิพาทเปน
ของโจทกหรือจําเลยที่ ๓ และท่ี ๔ ขอพิพาทในคดีนี้จึงเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยูใน
อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 

ศาลปกครองอุบลราชธานีพิจารณาแลวเห็นวา กรณีพิพาทเกิดจากการที่จําเลยที่ ๒  
ไดดําเนินการออกโฉนดที่ดินตามคําขอของจําเลยที่ ๓ ซ่ึงเปนการใชอํานาจตามมาตรา ๕๙ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเปนกรณีที่จําเลยที่ ๒ ไดปฏิบัติหนาที่ไปโดยที่มีกฎหมายกําหนดไวใหตอง
ปฏิบัติ ตลอดจนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่จําเลยที่ ๒ ดําเนินการใหระหวางจําเลยที่ ๓ กับ
จําเลยที่ ๔ ก็เปนการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ อันเปนการใชอํานาจทาง
ปกครองที่มีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของบุคคล การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังกลาวจึงเปนคําสั่ง
ทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อ
คดีนี้โจทกฟองวาจําเลยที่ ๒ ไดดําเนินการออกโฉนดที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๗๑ ใหแก
จําเลยที่ ๓ โดยไมชอบดวยกฎหมายและภายหลังมีการจดทะเบียนขายที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดิน
ดังกลาวใหแกจําเลยที่ ๔ ขอใหจําเลยที่ ๑ เพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทที่ออกใหแกจําเลยที่ ๓ และ
ดําเนินการลงเลขที่ดิน ๒๒๕ ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๘๑ ในระวางแผนที่การออกหนังสือ



 ๓

รับรองการทําประโยชน รวมทั้งใหเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทตามหลักฐานโฉนดที่ดิน
พิพาท ระหวางจําเลยที่ ๓ กับจําเลยที่ ๔ ใหจําเลยที่ ๒ ดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหโจทกตามคําขอ 
กรณีจึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และศาลปกครองมีอํานาจออกคําบังคับตามคําขอของโจทกดังกลาวได  
ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงเปนคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง สวนการพิจารณาถึงความรับผิดของจําเลยที่ ๓ และที่ ๔ ซ่ึงเปนกรณีที่มีมูลคดีเกี่ยวพันกับ
คดีพิพาทระหวางโจทกกับจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คดีในสวน
จําเลยที่ ๓ และที่ ๔ จึงชอบที่จะดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลเดียวกัน เมื่อคดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และคดีพิพาท
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  

 
คําวินิจฉัย 
  ปญหาที่ตองพิจารณา คดีนี้อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ 
ศาลปกครอง 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้เปนคดีที่เอกชนยื่นฟองหนวยงานทางปกครอง
และเจาหนาที่ของรัฐวา จําเลยที่ ๓ แจงขอความอันเปนเท็จตอเจาหนาที่ที่ดินวาตนมีสิทธิครอบครอง
ที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๑๗๑/๖๘ ไดยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินตอจําเลยที่ ๒ และนําเจาหนาที่ทําการ
รังวัดและออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๗๑ ทับที่ดิน น.ส. ๓ ก. ๔๘๑ ที่โจทกครอบครอง ตอมาจําเลยที่ ๓ 
ไดจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทใหแกจําเลยที่ ๔ ซ่ึงไดเขาอยูอาศัยในที่พิพาทโดยอางวาเปนเจาของที่ดิน 
ขอใหเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทและเพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินระหวางจําเลยที่ ๓ กับจําเลยที่ ๔ 
และดําเนินการออกโฉนดที่ดินใหโจทก จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ใหการวา โจทกไมมีอํานาจฟอง จําเลยที่ ๒ 
ออกโฉนดที่ดินใหแกจําเลยที่ ๓ โดยชอบดวยกฎหมาย ขอใหยกฟอง สวนจําเลยที่ ๓ และที่ ๔ ใหการวา 
ซ้ือที่ดินพิพาทซึ่งมีหลักฐาน น.ส. ๓ มาจากผูมีช่ือและไดขอออกเปนโฉนดที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย
ไมมีการนําชี้รุกลํ้าที่ดินของโจทกและไดขายที่ดินใหจําเลยที่ ๔ กรรมสิทธิ์จึงตกเปนของจําเลยที่ ๔ โดยชอบ 
ขอใหยกฟอง  เห็นวา  การที่ศาลจะพิพากษาหรือมีคําสั่งตามคําขอไดนั้น จําตองพิจารณาใหไดความ
เสียกอนวา ที่พิพาทเปนกรรมสิทธิ์ของโจทกตามที่กลาวอางหรือไมเปนสําคัญ แลวจึงจะพิจารณา
ประเด็นอื่นตอไป จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลยุติธรรม 



 ๔

จึงวินิจฉัยชี้ขาดวา คดีระหวาง นายชาติชัย พงคพนาไกร โจทก อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๑  
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร ที่ ๒ นางวิรัตน จันทฤดี ที่ ๓ นางสาววิยะดา 
บุญออน ที่ ๔ จําเลย  อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 

 
  (ลงชื่อ)  ดิเรก  อิงคนินันท     (ลงชื่อ)   จิรนิติ  หะวานนท 

        (นายดิเรก  อิงคนินันท)             (นายจิรนิติ  หะวานนท) 
             ประธานศาลฎีกา    กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม 
 
    (ลงชื่อ)  หัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล       (ลงชื่อ)   จรัญ  หัตถกรรม 
                  (นายหัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล)    (นายจรัญ  หัตถกรรม) 
                 ประธานศาลปกครองสูงสุด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง 

 
(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ  จามเจริญ      (ลงชื่อ) พลตรี  พัฒนพงษ  เกิดอุดม 

             (ปรีชาญ  จามเจริญ)      (พัฒนพงษ  เกิดอุดม) 
                      หัวหนาสํานักตุลาการทหาร     กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลทหาร 
 
       (ลงชื่อ)  จิระ  บุญพจนสุนทร 
                                                               (นายจิระ  บุญพจนสุนทร) 
                                                                  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 สําเนาถูกตอง 
                    วิระวี คัด/ทาน 

(นางสาววิระวี  จันทันแกว) 
        นิติกรชํานาญการ 

 


