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คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล                   คณะกรรมการวินิจฉัยชีข้าดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ท่ี  ๑๐/๒๕๕๘ 
 
                       วันท่ี  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
 
เร่ือง เขตอํานาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ 
 มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
 
  ศาลปกครองกลาง 
ระหวาง 
  ศาลแพง 
 
การสงเรื่องตอคณะกรรมการ 
  ศาลปกครองกลางโดยสํานักงานศาลปกครองสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาด               
อํานาจหนาที่ระหวางศาลพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซ่ึงเปนกรณีคูความฝายที่ถูกฟองคดีโตแยงเขตอํานาจศาล                    
ที่รับฟองคดี และศาลที่สงความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องเขตอํานาจศาล          
ในคดีนี้ 
 
ขอเท็จจริงในคด ี
   เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นางรสมาริน ตั้งนพกุล ผูฟองคดี ยื่นฟอง กรมราชทัณฑ          
ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองกลาง เปนคดีหมายเลขดําที่ ๙๗๗/๒๕๕๖ ความวา ผูฟองคดีเปนภริยา                     
โดยชอบดวยกฎหมายของนายอําพล ตั้งนพกุล จําเลยในคดีอาญา ซ่ึงถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจําพิเศษ
กรุงเทพมหานคร หนวยงานในสังกัดของผูถูกฟองคดีและไดเสียชีวิตลงในระหวางการควบคุมของ             
หนวยงานดังกลาว เพราะเหตุเจาหนาที่ในสังกัดผูถูกฟองคดีละเลยเพิกเฉยตอหนาที่ในการใหการ              
รักษาพยาบาลแกผูตองขัง ทั้งที่รับทราบอยูแลววาผูตายมีอาการปวย แตกลับไมกระทําการรักษาผูตาย            
แบบเชิงเฝาระวังตามมาตรฐานการรักษา คงใหยาไปตามธรรมดาปกติ โดยแพทยผูทําหนาที่ไมไดตรวจ
วินิจฉัย ใหทราบถึงสาเหตุการเจ็บปวยที่แทจริง และไมเปดโอกาสใหไปตรวจที่โรงพยาบาลภายนอก                
ขาดเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทยที่พรอมตอการรักษาใหทันทวงที ทั้งยังเลือกปฏิบัติในการใหการ 
 
 



๒ 
 
 
รักษาพยาบาลตอผูตองขัง  การเสียชีวิตของผูตายจึงเปนผลโดยตรงจากการกระทําของเจาหนาที่             
สถานพยาบาลเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑหนวยงานในสังกัด     
ของผูถูกฟองคดี ขอใหบังคับผูถูกฟองคดีชําระหนี้คาสินไหมทดแทนเปนคาปลงศพและคาใชจายที่จําเปน 
รวมเปนเงิน ๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
     ผูถูกฟองคดีใหการวา การเสียชีวิตของผูตายเปนเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นไดในผูปวย         
โรคมะเร็งทุกชนิด เจาหนาที่ในสังกัดผูถูกฟองคดีไมไดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอทําให        
ผูปวยถึงแกความตาย ขอใหยกฟอง 
  ผู ถูกฟองคดียื่นคํ ารองโตแย ง เขตอํ านาจศาลว า  คดีนี้ เปนคดีพิพาทเกี่ ยวกับการ               
กระทําละเมิดของเจาหนาที่ ผูใชอํานาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คดีจึงอยูในอํานาจพิจารณา                
พิพากษาของศาลยุตธิรรม 
   ศาลปกครองกลางพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อคดีนี้ผูถูกฟองคดีเปนหนวยงานทางปกครอง        
มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมแกไขพฤตินิสัยผูตองขัง โดยมุงพัฒนาเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย                
เพื่อแกไขฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดีมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไมหวนกลับมากระทําความผิดซ้ํา 
ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถดํารงชีวิตในสังคมภายนอก                    
ไดอยางปกติ โดยสังคมใหการยอมรับ และมีอํานาจหนาที่โดยเฉพาะการดําเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ
และการสงเคราะหผูตองขัง ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
และขอ ๑ (๓) ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๕ กรณีจึงเห็น
ไดวา หนาที่ของผูถูกฟองคดีและเจาหนาที่ในสังกัดของผูถูกฟองคดีในการดําเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ
และการสงเคราะหแกผูตองขัง โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลผูตองขังที่ เกิดความเจ็บปวยใหเปนไป                  
ตามที่กฎหมายกําหนดเปนหนาที่ในทางปกครอง หรือการดําเนินกิจการทางปกครองที่แยกตางหากจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หาใชหนาที่ที่เกี่ยวกับการ  
บังคับใหเปนไปตามคําพิพากษาที่ระบุใหจําคุกหรือกักขัง ซ่ึงหมายถึงการจํากัดอิสรภาพแตอยางใดไม ดังนั้น
การที่ผูฟองคดีกลาวอางมาในคําฟองวา นายอําพล ตั้งนพกุล สามีของผูฟองคดี ซ่ึงเปนจําเลยในคดีอาญา           
ที่ถูกควบคุมในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ไดเสียชีวิตลงในระหวางการควบคุม เนื่องจากเจาหนาที่ใน
สังกัดของผูถูกฟองคดีไดละเลยตอหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ มาตรา ๒๙  
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๕ ขอ ๓ ก (๗) (จ) และ ขอ ๓ ก  
(๙) (จ) ประกอบกับ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ ขอ ๗๒ และขอ ๗๓ กําหนดใหตองปฏิบัติ และขอใหศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดี  
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดี จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงาน                   
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
 



๓ 
 
 
อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา  ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ                 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีผลใชบังคับในขณะนั้น ประกอบ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒  
  ศาลแพงพิจารณาแลวเห็นวา การฟองรองดําเนินคดีนี้ เปนกรณีผูถูกฟองคดีใชสิทธิ           
ในฐานะที่เปนทายาทของผูตาย เรียกรองใหชําระหนี้เงินคาสินไหมทดแทนในเหตุละเมิดซึ่งเกิดขึ้น              
และเปนผลมาจากการกระทํ าของ เจ าหน าที่ ผู ถูกฟองคดีที่ เปนหนวยงานของรัฐ ผู ต อง รับผิด                      
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีสภาพแหงขอหาและขออาง           
ที่อาศัยเปนหลักแหงขอหาในประเด็นขอสําคัญวา เปนเพราะเหตุไมกระทําการรักษาพยาบาลผูตาย           
ตามมาตรฐานการรักษา อันตองถือวาเปนคดีที่พิพาทกันในเรื่องการกระทําละเมิดที่เกิดจากการกระทํา         
ทางกายภาพในระหวางการปฏิบัติหนาที่ มิใชเปนกรณีการฟองคดีเนื่องจากผูถูกละเมิดไมพอใจการ                  
ใชอํานาจตามกฎหมายในการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๑ ประกอบกับมาตรา ๑๔                      
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ .ศ .๒๕๓๙  และความเสียหายในคดีนี้                      
ก็มิไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ จึงไมอยูในบังคับมาตรา ๙                      
วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒                 
คดีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 

 
คําวินิจฉัย 
  ปญหาที่ตองพิจารณา  คดีนี้อยู ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ              
ศาลปกครอง 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้ผูฟองคดีเปนภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของผูตาย
จําเลยในคดีอาญา ซ่ึงถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร หนวยงานในสังกัดของผูถูกฟองคดี
และไดเสียชีวิตลงในระหวางการควบคุมของหนวยงานดังกลาว โดยกลาวอางในฟองวาการเสียชีวิต               
เพราะเหตุเจาหนาที่ในสังกัดผูถูกฟองคดีละเลยเพิกเฉยตอหนาที่ในการใหการรักษาพยาบาลแกผูตองขัง           
ทั้งที่รับทราบอยูแลววาผูตายมีอาการปวยแตกลับไมกระทําการรักษาผูตายแบบเชิงเฝาระวังตามมาตรฐาน 
การรักษา  คงใหยาไปตามธรรมดาปกติโดยแพทยผูทําหนาที่ไมไดตรวจวินิจฉัยใหทราบถึงสาเหตุ                    
การเจ็บปวยที่แทจริง และไมเปดโอกาสใหไปตรวจที่โรงพยาบาลภายนอก และขาดเครื่องมือและบุคลากร
ทางการแพทยที่พรอมตอการรักษาใหทันทวงที ทั้งยังเลือกปฏิบัติในการใหการรักษาพยาบาลตอผูตองขัง 
การเสียชีวิตของผูตายจึงเปนผลโดยตรงจากการกระทําของเจาหนาที่สถานพยาบาลเรือนจําพิเศษ
กรุงเทพมหานครและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑหนวยงานในสังกัดของผูถูกฟองคดี ขอใหบังคับ 
 
 



๔ 
 
 

ผูถูกฟองคดีชําระหนี้คาสินไหมทดแทนเปนคาปลงศพและคาใชจายที่จําเปน ผูถูกฟองคดีใหการวา                  
การเสียชีวิตของผูตายเปนเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นไดในผูปวยโรคมะเร็งทุกชนิด เจาหนาที่ในสังกัด                
ผูถูกฟองคดีไมไดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอทําใหผูปวยถึงแกความตาย ขอใหยกฟอง เห็นวา 
มูลความแหงคดีสืบเนื่องมาจากการที่สามีของผูฟองคดีถึงแกความตายขณะอยูในอํานาจคุมขังของเจาหนาที่
ในสังกัดของผูถูกฟองคดี อันเปนการจัดการใหเปนไปตามหมายขังของศาลยุติธรรม ที่ไดบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๙ ฉะนั้น อํานาจคุมขังของเจาหนาที่                     
ของผู ถูกฟองคดีดังกล าวจึง เริ่มตนตอเนื่องมาจากหมายขังของศาลยุติธรรมและยอมสิ้นสุดลง                      
เมื่อศาลยุติธรรมออกหมายปลอยตัวผูถูกคุมขัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๗ 
วรรคสอง และมาตรา ๗๕ นอกจากนี้ในกรณีที่ ศาลยุติธรรมมีคําสั่งใหจําคุกผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดแลว                      
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๙/๒ ศาลยุติธรรมยังอาจมีคําสั่งใหจําคุกผูตองจําคุก
ตามคําพิพากษาถึงที่ สุดไวในสถานที่ อ่ืนนอกจากเรือนจํา  หรือวิธีการอื่นที่จํากัดการเดินทางและ                    
อาณาเขตก็ได หรือศาลยุติธรรมอาจมีคําสั่งใหทุเลาการบังคับใหจําคุกไวกอน เมื่อปรากฏเหตุดังที่บัญญัติ                
ไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๔๖ ก็สามารถกระทําไดเชนกัน ผูถูกฟองคดีและ        
เจาหนาที่ในสังกัดของผูถูกฟองคดีจึงเปนเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตามหมายอาญาของศาลยุติธรรม             
อีกทั้งพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตลอดจนกฎกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติดังกลาวที่บัญญัติถึงขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมผูตองขัง ยอมเปนกฎหมาย              
และกฎระเบียบที่ เสริมใหผูถูกฟองคดีและเจาหนาที่ในสังกัดของผูถูกฟองคดีสามารถจัดการบังคับ                      
ตามหมายจําคุกและหมายปลอย รวมถึงคําสั่งใดๆ ของศาลยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา                
ความอาญาใหลุลวงไปดวยความเรียบรอย อันอยูในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งสิ้น              
ไมวาจะเปนการคุมขังกอนมีคําพิพากษาหรือจําคุกหลังคําพิพากษาถึงที่สุดแลวก็ตาม ดังนั้นเมื่อเหตุ                    
แหงการฟองคดีมาจากการที่ผูตายถึงแกความตายขณะอยูในความควบคุมของเจาหนาที่อันเปนการจัดการ
บังคับตามหมายขังของศาลยุติธรรม จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ อันสืบเนื่อง       
มาจากการปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 
 

จึงวินิจฉัยชี้ขาดวา คดีระหวาง นางรสมาริน ตั้งนพกุล ผูฟองคดี กรมราชทัณฑ ผูถูกฟองคดี 
อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 

 
   (ลงชื่อ)   ดิเรก  อิงคนินันท     (ลงชื่อ)    จิรนติิ  หะวานนท 

 (นายดิเรก  อิงคนนิันท)                             (นายจิรนติิ  หะวานนท) 
      ประธานศาลฎีกา    กรรมการผูทรงคุณวุฒขิองศาลยตุิธรรม 
 
   (ลงชื่อ)    หสัวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล     (ลงชื่อ)    จรัญ  หัตถกรรม 
              (นายหัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล)                (นายจรัญ  หัตถกรรม) 
             ประธานศาลปกครองสูงสดุ   กรรมการผูทรงคุณวุฒขิองศาลปกครอง 
 
   (ลงชื่อ) พลเรือโท  ปรีชาญ  จามเจริญ    (ลงชื่อ) พลตรี  พัฒนพงษ  เกิดอุดม 
  

       (ปรีชาญ  จามเจริญ)      (พัฒนพงษ  เกิดอุดม) 
               หัวหนาสํานักตุลาการทหาร     กรรมการผูทรงคุณวุฒขิองศาลทหาร 
 
    (ลงชื่อ)  จิระ  บุญพจนสุนทร 
                                                             (นายจิระ  บุญพจนสุนทร) 
                                                                กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

สําเนาถูกตอง 

 

 
(นายอดิศักดิ์  ปานภักด)ี 

นิติกรปฏิบัติการ อดิศักดิ์ คัด/ทาน 


