
(สําเนา) 
 
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล  คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
(คําสั่ง) ท่ี ๑/๒๕๕๗ 
 
      วันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
 
เร่ือง การยื่นคํารองขอใหวนิิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลตามพระราชบัญญัติ 
 วาดวยการวินจิฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
  - 
ระหวาง 
  - 
 
การยื่นเรื่องตอคณะกรรมการ 
  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยื่นคํารองขอใหคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาลวินิจฉัยช้ีขาดกรณีมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องเขตอํานาจศาลตามพระราชบัญญัติวาดวย
การวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ระหวางผูรองและนายไพบูลย  นิติตะวัน ผูฟองคดี 
ในคดีของศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ ๒๕/๒๕๕๗ 
 
ขอเท็จจริงในคดี 
  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยื่นคํารอง ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ขอใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลวินิจฉัยช้ีขาดกรณีที่นายไพบูลย  นิติตะวัน ผูฟองคดียื่นฟอง
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองกลาง เปนคดีหมายเลขดําที่ ๒๕/๒๕๕๗ 
กรณีคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ใหรับคดีที่นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ กับพวก ถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาสืบเนื่องจากการ
ชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบางจังหวัด ตั้งแตวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เปนตนมา รวมถึง
บุคคลอื่นซึ่งมีสวนในการกระทําความผิดดวยและความผิดที่ตอเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน เปนคดีพิเศษ  
 



 ๒ 

ขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวและเพิกถอนมติคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ตลอดจน
การใชอํานาจตามกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากมติคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ดังกลาว ซ่ึงผูรองเห็นวา  
คดีดังกลาวเปนคดีที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แตอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม อันเปนกรณีที่มีความเห็นแตกตางกันในเรื่องเขตอํานาจศาลระหวางผูรอง
และผูฟองคดีในคดีดังกลาวตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอใหพิจารณาวินิจฉัยใหเปนที่ยุติ 
 
คําวินิจฉัย 
  ปญหาที่ ต องพิจารณา  คํ าร องของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เ ศษชอบด วย
พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม 
  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงคดีนี้สืบเนื่องมาจากนายไพบูลย  นิติตะวัน 
ผูฟองคดี ยื่นฟองนายกรัฐมนตรี ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองกลาง กรณี
คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติใหรับคดีที่นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ กับพวก ถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิดอาญาสืบเนื่องจากการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบางจังหวัด ตั้งแตวันที่๓ สิงหาคม 
๒๕๕๖ เปนตนมา รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งมีสวนในการกระทําความผิดดวยและความผิดที่ตอเนื่องหรือ
เกี่ยวพันกัน เปนคดีพิเศษ  ขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวและเพิกถอนมติคณะกรรมการ
คดีพิเศษ (กคพ.) ตลอดจนการใชอํานาจตามกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากมติคณะกรรมการคดีพิเศษ(กคพ.)  
ดังกลาว อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ยื่นคํารองโดยตรงตอคณะกรรมการ โดยเห็นวา
คดีนี้ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง  แตอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลยุติธรรม ขอใหวินิจฉัยช้ีขาดกรณีมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องเขตอํานาจศาลตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒  ระหวางผูรองและนายไพบูลย  นิติตะวัน 
ผูฟองคดี 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ในกรณีที่มี
ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ใหพิจารณา
วินิจฉัยช้ีขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เปน
กรรมการ และวรรคสอง บัญญัติวา หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซ่ึงพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนด 
 



 ๓ 

หลักเกณฑการเสนอปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลกรณีมีปญหาวาคดีอยูในเขตอํานาจของ
ศาลใดไวในมาตรา ๑๐ วา ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาลใด ถาคูความฝายที่ถูกฟองเห็นวาคดีดังกลาว 
อยูในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่ง ใหยื่นคํารองตอศาลที่รับฟองกอนวันสืบพยานสําหรับศาลยุติธรรม
หรือศาลทหาร หรือกอนวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกสําหรับศาลปกครองหรือศาลอื่น  ในการนี้ใหศาลที่
รับฟองรอการพิจารณาไวช่ัวคราว และใหจัดทําความเห็นสงไปใหศาลที่คูความรองวาคดีนั้นอยูใน 
เขตอํานาจโดยเร็ว ในกรณเีชนวานี้ใหศาลที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ถาศาลที่สงความเห็นมีความเห็นวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจของศาลตน และศาลที่รับ
ความเห็นมีความเห็นพองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลที่สงความเห็นเพื่อมีคําสั่งใหดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีในศาลเดิมนั้นตอไป 
  (๒) ถาศาลที่สงความเห็นมีความเห็นวาคดีนั้นอยูในเขตอํานาจของอีกศาลหนึ่งที่คูความอาง 
และศาลที่รับความเห็นมีความเห็นพองกับศาลดังกลาว ใหแจงความเห็นไปยังศาลที่สงความเห็นเพื่อมี
คําสั่งใหโอนคดีไปยังศาลนั้น หรือส่ังจําหนายคดีเพื่อใหคูความไปฟองศาลที่มีเขตอํานาจ ทั้งนี้ ตามที่
ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงประโยชนแหงความยุติธรรม 
  (๓)  ถาศาลที่สงความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องเขตอํานาจ
ศาลในคดีนั้น ใหศาลที่สงความเห็นสงเรื่องไปใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคํารองที่
คณะกรรมการจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดไดจึงตองเปนไปตามที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติใหอํานาจไว 
เมื่อผูรองยื่นคํารองขอใหวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลโดยตรงตอคณะกรรมการ มิใชกรณีเร่ิม
กระบวนการโดยการยื่นคํารองตอศาลที่รับฟองคดีเพื่อใหสงความเห็นไปยังศาลที่ผูรองวาเห็นวาอยูในเขต
อํานาจ และศาลที่สงความเห็นกับศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องเขตอํานาจศาล ตาม
มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) กรณีดังกลาวจึงยังไมเขาสูกระบวนการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
ที่คณะกรรมการจะมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดไดตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒  คํารองดังกลาวจึงไมชอบดวยพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒  



 ๔ 

  จึงมีคํ าสั่ งว า   คํารองของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิ เศษ  ผู รอง  ไมชอบดวย
พระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง 
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๗ วรรคสอง ประกอบขอบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล วาดวยวิธีการ
เสนอเรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๒๘ ใหยกคํารอง 
 

  (ลงชื่อ)      ดิเรก  อิงคนินันท                     (ลงชื่อ)       สุวัฒน  วรรธนะหทัย 
       (นายดิเรก  อิงคนินันท)                               (นายสุวัฒน  วรรธนะหทัย) 
           ประธานศาลฎีกา          กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม 
 

   (ลงชื่อ)    หัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล           (ลงชื่อ)     จรัญ  หัตถกรรม 
                (นายหัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล)         (นายจรัญ  หัตถกรรม) 
                ประธานศาลปกครองสูงสุด        กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง 
 
 (ลงชื่อ) พลเรือโท กฤษฎา  เจริญพานิช                         (ลงชื่อ) พลตรี  พัฒนพงษ  เกิดอุดม 
                         (กฤษฎา  เจริญพานิช)                          (พัฒนพงษ  เกิดอุดม) 
               หัวหนาสํานักตุลาการทหาร           กรรมการผูทรงคุณวฒุขิองศาลทหาร 

 
        (ลงชื่อ)   จิระ  บุญพจนสุนทร 

   (นายจิระ  บุญพจนสุนทร) 
      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

         วลัยมาศ /คัดทาน 
 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 
 

(นางวลยัมาศ  คุปตกาญจนากุล) 
นิติกรชํานาญการ 


