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คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล  คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ท่ี ๒/๒๕๕๐ 
 
      วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 
 
เร่ือง เขตอํานาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) 
 
  ศาลปกครองเชียงใหม 
ระหวาง 
   ศาลแขวงลําปาง 
 
การสงเรื่องตอคณะกรรมการ 
  ศาลปกครองเชียงใหมโดยสํานักงานศาลปกครองสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัย 
ช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคสาม ซ่ึงเปนกรณีศาลที่รับฟองคดีเห็นวาคดีไมอยูใน
เขตอํานาจ และศาลที่สงความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรื่องอํานาจศาล 
ในคดีนั้น 
 
ขอเท็จจริงในคดี 
  เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๙  นายทัน  พรหมเถาว ผูฟองคดี ยื่นฟองผูวาราชการ
จังหวัดลําปาง ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองเชียงใหม เปนคดีหมายเลขดําที่๔๑/๒๕๔๙ ความวา  
ขณะเกิดเหตุ ผูฟองคดีรับราชการเปนลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดลําปาง ไดรับคําสั่งใหขับรถยนตหมายเลขทะเบียน๕ ฌ ๓๒๐๓ กรุงเทพมหานคร ออกปฏิบัติงาน 
ใหการสนับสนุนหนวยแพทยเคล่ือนที่ในพื้นที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ในวันที่ ๑๖ ถึง ๑๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ขณะผูฟองคดีขับรถยนตเดินทางกลับที่พักเกิดอุบัติเหตุรถยนตพลิกคว่ําไดรับความ



 ๒ 

เสียหาย  ผูถูกฟองคดีออกคําสั่งจังหวัดลําปาง ที่ ๖๕๕/๒๕๔๔ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๔  คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดสอบสวนแลวเห็นวา อุบัติเหตุดังกลาวเปนเหตุสุดวิสัยที่จะปองกันมิใหเกิด
อุบัติเหตุได จึงมิตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยใหหนวยงานของรัฐนั้นเปนผูรับผิดชอบตอ
ความเสียหายในผลแหงละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําไปในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  คณะกรรมการดังกลาวเสนอ
ความเห็นไปยังผูถูกฟองคดี และผูถูกฟองคดีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ  ตอมาผูถูกฟองคดี 
มีหนังสือที่ ลป.๐๐๓๓/๒๔ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๕ รายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงถึง 
ปลัดกระทรวงการคลังวา จังหวัดลําปางพิจารณาเห็นชอบตามผลสรุปรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางมีหนังสือที่ กค.๐๔๐๖.๔/๑๓๕๙๘ 
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แจงผลการพิจารณาถึงผูถูกฟองคดีวา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมิใชเกิดจากการ
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชเงินจํานวน ๑๐๖,๕๕๐ บาท เปนการเฉพาะตัว  
ซ่ึงผูถูกฟองคดีไดมีหนังสือที่ ลป.๐๐๒๗/๒๔๒๔๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ แจงใหผูฟองคดีชดใช
คาสินไหมทดแทนเปนเงินจํานวน ๑๐๖,๕๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ย  ผูฟองคดีเห็นวา การพิจารณาสั่งการ
ของผูถูกฟองคดีลาชามาก ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนและเสียหาย กลาวคือ หลังจากเกิด
อุบัติเหตุแลว เจาหนาที่ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปางสอบราคาคาซอมรถจากอูซอมรถยนต
ในจังหวัดลําปาง ๒ แหง คือ อู อ.สุรินทร และอูชาตรีการชาง เสนอราคาคาซอม ๑๒๕,๔๑๙ บาท ๓๔ รายการ 
และ ๖๐,๐๐๐ บาท ๓๐ รายการ ตามลําดับ แตผูถูกฟองคดีมิไดส่ังการหรืออนุมัติใหซอมรถยนตคันที่ 
เกิดเหตุภายในระยะเวลาอันควร ปลอยใหรถยนตคันที่เกิดเหตุจอดตากแดดตากฝนทิ้งไวเปนเวลานาน 
๒ ปกวา ทําใหรถยนตเส่ือมสภาพลง ช้ินสวนอะไหลถูกถอดขโมยไปหลายรายการ  การที่ผูถูกฟองคดี 
มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีชดใชเงินเปนจํานวนถึง ๑๐๖,๕๕๐ บาท จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบและไมเปนธรรม
ตอผูฟองคดี  ผูฟองคดีอุทธรณขอใหผูถูกฟองคดีสอบสวนขอเท็จจริงใหม แตผูถูกฟองคดีพิจารณาแลว
ยกคําขอโดยแจงวาหากไมเห็นดวยใหยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหม   ผู ถูกฟองคดีและ
กระทรวงการคลังมิไดพิจารณาวินิจฉัยส่ังการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอ ๑๗ กรณีการแจงผล 
การพิจารณาของกระทรวงการคลังลาชา และผูถูกฟองคดีมิไดมีคําสั่งตามที่เห็นสมควร และมิไดแจงให 
ผูฟองคดีทราบแตอยางใด คําสั่งใหชดใชเงินจํานวน ๑๐๖,๕๕๐ บาท จึงไมถูกตอง และไมชอบดวย
ระเบียบดังกลาว และคดีขาดอายุความแลว  ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งจังหวัดลําปางที่ ลป.๐๐๒๗/
๒๔๒๔๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ 
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  ผูถูกฟองคดีใหการวา ภายหลังเกิดอุบัติเหตุ เจาหนาที่ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลําปางสอบราคาคาซอมรถจากอูซอมรถยนต ๒ แหง แตทั้งสองอูมีรายการซอมไมตรงกัน
ทั้งหมด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปางเห็นวา รายการซอมและราคาแตกตางกันมาก จึงขอความ
รวมมือศูนยชางบํารุงที่ ๑๐ (เชียงใหม) ซ่ึงเปนหนวยงานทางราชการประมาณการราคาซอม ศูนยชาง
บํารุงที่ ๑๐ (เชียงใหม) ประมาณราคาซอมเปนเงิน ๑๐๖,๕๕๐ บาท ผูถูกฟองคดีจึงใชประมาณการราคาซอม
โดยศูนยบํารุงที่ ๑๐ (เชียงใหม) ดังกลาวเปนหลักในการเรียกใหผูฟองคดีชดใช  ขออางของผูฟองคดี
ที่วาผูถูกฟองคดีมิไดส่ังการใหซอมปลอยใหตากแดดเปนเวลา ๒ ป ทําใหรถยนตเส่ือมสภาพ ช้ินสวน
อะไหลถูกถอดขโมยไปหลายรายการเปนขออางที่เล่ือนลอย ไมมีมูลความจริง ผูฟองคดีไมสามารถ
ยืนยันไดวา อะไหลช้ินไหนหาย การประเมินราคาซอมมีตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๔ มิใชประเมินในวันที่แจง
ใหชดใชเงิน  การที่ผูถูกฟองคดีแจงใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายตามหนังสือจังหวัดลําปางที่ ลป.
๐๐๒๗/๒๔๒๔๙ ลงวันที่๙ กันยายน ๒๕๔๘ เปนการกระทําในฐานะเจาหนี้ทั่วไปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ไมไดใชอํานาจตามมาตรการบังคับทางปกครอง ในฐานะผูบังคับบัญชาสั่งให
เจาหนาที่ใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามคําส่ังแตอยางใด  หนังสือที่แจงใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทน
ดังกลาวจึงยังไมเปนคําส่ังทางปกครอง เมื่อผูฟองคดีเพิกเฉยไมนําเงินมาชดใชภายในกําหนด ผูถูกฟองคดี
จึงสงเรื่องใหพนักงานอัยการประจําศาลแขวงลําปางพิจารณาดําเนินการฟองคดีแพงแกผูฟองคดี (ตอมา 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ผูถูกฟองคดียื่นฟองนายทัน  พรหมเถาว ผูฟองคดี เปนจําเลยในคดีแพง
ของศาลแขวงลําปาง หมายเลขดําที่ ๘๐๙/๒๕๔๙) 
  นอกจากนี้ กรณีของผูฟองคดีไมใชกรณีที่ตองปฏิบัติตามขอ ๑๗ แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เนื่องจากเปนกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา ไมตองรับผิด โดยผูถูกฟองคดีเห็นชอบดวย จึงไมมี
กรณีที่ตองเตรียมเรื่องฟองคดีหรือใชมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  มาตรา ๕๕ กอนที่กระทรวงการคลังวินิจฉัย ซ่ึงกรณีที่หนวยงานของรัฐเห็นวา
เจาหนาที่ไมตองรับผิด แตกระทรวงการคลังเห็นวาตองรับผิด มาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐ
มีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง กรณีนี้จึงใชอายุความ ๑ ป นับแตผูถูกฟองคดีมีคําสั่งตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง 
  เมื่อผูฟองคดีขอใหผู ถูกฟองคดีสอบสวนใหมแลวผู ถูกฟองคดีมีคําสั่งยกคําขอ 
ใหสอบสวนใหม และแจงวาหากไมเห็นดวยใหยื่นอุทธรณหรือยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหม 
แตตามคําฟองคดีนี้ ผูฟองคดีกลับฟองขอใหเพิกถอนหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ในคดีแพง  จึงเปนการ
ฟองผิดศาลผิดขอเท็จจริง  นอกจากนี้ คดีนี้กระทรวงการคลังมีคําวินิจฉัยวาอุบัติเหตุเกิดจากการขบัรถของ
ผูฟองคดีซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผูฟองคดีปฏิบัติหนาที่เสร็จสิ้น กรณีดังกลาวจึงเปนกรณีที่ผูฟองคดี
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กระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ มิใชการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ ผูฟองคดีจึงไมอาจอางเหตุให 
พนความรับผิดชอบไดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ 
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และขณะนี้หนวยงานตนสังกัดของผูฟองคดีสงเรื่องใหพนักงาน
อัยการฟองผูฟองคดีเปนคดีแพงแลว ผูฟองคดีจึงตองแกตางในคดีแพง มิใชนําคดีมาฟองเปน 
คดีปกครอง เพราะหนังสือที่แจงใหผูฟองคดีชดใชเงินนั้น ไมไดระบุวาจะใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองเชนใด หากแตระบุวา หากผูฟองคดีเพิกเฉยไมชดใช ผูถูกฟองคดีจะดําเนินคดีกับผูฟองคดี
ตอไป คดีนี้จึงไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ขอใหยกฟองและจําหนายคดี 
  ศาลปกครองเชียงใหมเห็นวา เหตุแหงการฟองคดีเกิดจากกระทรวงการคลังโดย
กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจงผูถูกฟองคดีวา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมิใชเกิดจากการกระทําในการปฏิบัติ
หนาที่ ผูฟองคดีจึงตองรับผิดชดใชเงินจํานวน ๑๐๖,๕๕๐ บาท เปนการเฉพาะตัว และผูถูกฟองคดีมี
หนังสือที่ ลป ๐๐๒๗/๒๔๒๔๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ แจงใหผูฟองคดีชําระเงินจํานวน 
๑๐๖,๕๕๐ บาท พรอมดอกเบี้ย ซ่ึงขอความตามหนังสือดังกลาว มิไดมีขอความตามมาตรา ๕๗ แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะใชมาตรการบังคับทางปกครองโดยการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูฟองคดีและขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินใหครบถวน แตหนังสือดังกลาว 
เปนการแจงใหผูฟองคดีชดใชคาสินไหมทดแทนจากการที่รถยนตของทางราชการไดรับความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและการที่ผูถูกฟองคดีแจงวา หากผูฟองคดีละเลยเพิกเฉย เมื่อพน
ระยะเวลาที่ผูถูกฟองคดีกําหนดแลว ผูถูกฟองคดีจะดําเนินคดีแกผูฟองคดีตอไปนั้น เปนการแจงใหผูฟองคดี
ทราบวา ผูถูกฟองคดีจะใชสิทธิทางศาลในฐานะผูเสียหาย ซ่ึงเปนกรณีที่จะทําไดแตโดยการยื่นฟองคดี
ตอศาลยุติธรรมสวนแพงตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
หาใชเปนการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมายในลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่กําหนดไวในมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
เมื่อพิจารณาไดความวาการกระทําดังกลาวไมใชเปนการใชอํานาจตามกฎหมาย หากแตเปนการใชสิทธิ 
ทางศาลในฐานะที่ผูถูกฟองคดีเปนผูเสียหาย และยังอยูในขั้นตอนการเตรียมการของผูถูกฟองคดีกับ
สํานักงานอัยการสูงสุด ยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธอยางใดอยางหนึ่งระหวางผูฟองคดีกับ 
ผูถูกฟองคดี ผูฟองคดีจึงยังมิใชเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการดําเนินการของผูถูกฟองคดี 
คดีนี้จึงมิใชคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเปน
คดีพิพาทในสวนแพงอันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม  
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  ศาลแขวงลําปางเห็นวา คดีนี้ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหมขอให 
เพิกถอนคําสั่งจังหวัดลําปางที่ ลป ๐๐๒๗/๒๔๒๔๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ โดยอางวา 
การพิจารณาสั่งการของผูถูกฟองคดีลาชาทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย การที่ผูถูกฟองคดี
มีหนังสือแจงใหผูฟองคดีชดใชเงินเปนคําสั่งที่มิชอบและไมเปนธรรมตอผูฟองคดี คดีจึงมีปญหาตอง
วินิจฉัยวา หนังสือดังกลาวจะถือวาเปนการออกคําสั่งของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) หรือจะเปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินควรของ
เจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม ซ่ึงเปนคนละกรณีกับเรื่องการกระทําละเมิดของผูฟองคดีวา ผูฟองคดี
จะตองรับผิดในผลแหงการกระทําละเมิดเปนการเฉพาะตัวหรือไมตองรับผิดตามพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ .ศ .  ๒๕๓๙  มาตรา  ๕  ในสวนนี้ เมื่อกระทรวงการคลังโดย
กรมบัญชีกลางเห็นวา การกระทําละเมิดของผูฟองคดีมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ และสํานัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนโจทกยื่นฟองผูฟองคดีเปนจําเลยตอศาลแขวงลําปางใหรับผิดชดใช 
คาสินไหมทดแทนเปนคดีแพงหมายเลขดําที่ ๘๐๙/๒๕๔๙ ศาลแขวงลําปางก็ไดรับคําฟองไวพิจารณาแลว  
คดีนี้จึงเปนคดีพิพาทกันเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมาย และเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิดหรือความผิดอยางอื่นของเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการออกคําส่ังทางปกครองและ
ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินควร ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม 
 
คําวินิจฉัย 
  ปญหาที่ตองพิจารณา  คดีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ 
ศาลปกครอง 
  คณะกรรมการพิจารณาแลว  คดีนี้ ขณะเกิดเหตุ ผูฟองคดีรับราชการเปนลูกจางประจํา 
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง จึงเปนเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอเท็จจริงตามฟองปรากฏวา 
ผูฟองคดีฟองผูถูกฟองคดีเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งจังหวัดลําปาง ที่ ลป.๐๐๒๗/๒๔๒๔๙ ลงวันที่ 
๙ กันยายน ๒๕๔๘ ที่แจงใหผูฟองคดีชดใชเงินคาเสียหายใหแกทางราชการเปนการเฉพาะตัว 
อันเนื่องมาจากผูฟองคดีกระทําละเมิดซ่ึงมิใชเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ กรณีขับรถยนตราชการไปเกิด
อุบัติเหตุเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย โดยอางวาคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งที่ไมชอบดวย
กฎหมาย เนื่องจากผูถูกฟองคดีและกระทรวงการคลังมิไดพิจารณาวินิจฉัยส่ังการใหเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ขอ ๑๗ กรณีการแจงผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังลาชาและผูถูกฟองคดีมิได 
มีคําส่ังตามที่เห็นสมควร และมิไดแจงใหผูฟองคดีทราบแตอยางใด  ทั้งการพิจารณาอนุมัติใหซอม
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รถยนตคันที่เกิดเหตุของผูถูกฟองคดีเปนไปอยางลาชา ทําใหรถยนตถูกทิ้งไวเปนเวลานานและเกิดความ
เสียหายมากขึ้น  นอกจากนี้ ผูฟองคดีไดยื่นคําขอใหผูถูกฟองคดีสอบสวนขอเท็จจริงใหม แตผูถูกฟองคดี 
มีคําสั่งใหยกคําขอโดยแจงวาหากไมเห็นดวยใหยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหมภายใน ๙๐ วัน 
นับแตวันไดรับแจงคําสั่ง  ผูถูกฟองคดีใหการวา การดําเนินการของผูถูกฟองคดีชอบดวยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แลว ทั้งคําสั่งจังหวัดลําปาง ที่ ลป.๐๐๒๗/๒๔๒๔๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ ไมใชคําสั่งทาง
ปกครอง แตเปนเพียงการแจงใหผูฟองคดีชดใชคาเสียหายในฐานะที่ผูถูกฟองคดีเปนเจาหนี้ทั่วไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เนื่องจากเปนกรณีที่ผูฟองคดีกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐ 
ที่มิใชเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อผูฟองคดีเพิกเฉยไมนําเงินมาชดใชภายในกําหนด ผูถูกฟองคดี 
จึงสงเรื่องใหพนักงานอัยการประจําศาลแขวงลําปางฟองคดีแพงกับผูฟองคดีซ่ึงผูฟองคดีจะตองแกตาง
ในคดีแพง มิใชนําคดีมาฟองเปนคดีปกครอง  สําหรับขออางที่วาผูถูกฟองคดีส่ังการใหซอมรถยนตลาชา 
ทําใหรถยนตเส่ือมสภาพ ช้ินสวนอะไหลถูกถอดขโมย เปนขออางที่เล่ือนลอย ไมมีมูลความจริง 
การประเมินราคาซอมมีตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๔ มิใชประเมินในวันที่ผูถูกฟองคดีแจงใหชดใชเงิน  การที่ 
ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังยกคําขอใหสอบสวนขอเท็จจริงใหมและแจงวา หากไมเห็นดวย ใหยื่นอุทธรณหรือ
ยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหม  แตคําฟองคดีนี้ ผูฟองคดีมิไดฟองขอใหยกเลิกคําสั่งจังหวัดลําปาง
ที่ไมสอบสวนขอเท็จจริงใหม แตกลับฟองขอใหเพิกถอนหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ในคดีแพง 
จึงเปนการฟองผิดศาลผิดขอเท็จจริง  ดังนั้น แมคดีนี้ เปนกรณีผูฟองคดีซ่ึงขณะเกิดเหตุเปนเจาหนาที่
ของรัฐฟองผูถูกฟองคดีซ่ึงมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของขาราชการซึ่งปฏิบัติราชการ 
ในเขตจังหวัดลําปาง ขอใหเพิกถอนคําสั่งจังหวัดลําปาง ที่ ลป.๐๐๒๗/๒๔๒๔๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๔๘ โดยกลาวอางวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย  แตการที่ผูฟองคดีนี้ ฟองคดีโดยมีมูลคดี
จากการที่ผูฟองคดีขับรถยนตของทางราชการไปเกิดอุบัติเหตุรถยนตของทางราชการเสียหาย ไมวาการ 
เกิดอุบัติเหตุดังกลาวจะเกิดในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการดังที่คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงตาม
คําส่ังจังหวัดลําปางที่ ๖๕๕/๒๕๔๔ สรุปผลวา ผูฟองคดีขับรถยนตในวันเกิดเหตุเปนการปฏิบัติหนาที่
ตามที่ผูบังคับบัญชาสั่ง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมิไดเกิดจากความบกพรองในหนาที่ จงใจหรือประมาทเลนิเลอ
อยางรายแรง หรือเจตนาจะละเมิดตอทรัพยสินของรัฐ อุบัติเหตุดังกลาวเปนเหตุอันสุดวิสัยท่ีจะปองกันได 
หรือจะเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมีลักษณะเปนดังที่ผูฟองคดีกลาวอางในบันทึกขอความของผูฟองคดีถึง
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง ฉบับลงวันที่ – กันยายน ๒๕๔๘ เร่ือง ขอใหสอบขอเท็จจริงใหมกรณีความ
รับผิดทางละเมิดของนายทัน  พรหมเถาว ซ่ึงผูฟองคดีอางในบันทึกขอใหสอบสวนขอเท็จจริงใหม
ดังกลาวนี้วา ผูฟองคดีนอกจากมีหนาที่ขับรถไปราชการตามคําสั่งแลวยังมีหนาที่ตองรับผิดชอบดูแล
รถยนตที่ขับดวย ในวันเกิดเหตุเปนวันเสารซ่ึงหยุดราชการและกลับมาสงเจาหนาที่สาธารณสุขที่
สํานักงานสาธารณสุขเปนเวลาค่ําแลว ผูฟองคดียังมีหนาที่ตองดูแลรถจึงขับรถยนตของทางราชการกลับ
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เพื่อไปเก็บรักษาไวที่บาน ซ่ึงถือเปนการปฏิบัติหนาที่โดยไมไดขออนุญาตยามตามที่ใหการไวกับ
คณะกรรมการสอบสวนชุดกอน ไมใชการนํารถยนตราชการไปใชเปนการสวนตัวดังที่กรมบัญชีกลางมี
ความเห็น และการที่จังหวัดลําปางยกคําขอใหสอบสวนใหมโดยเห็นวาคณะกรรมการชุดกอนสอบสวน
ชอบแลว และยืนยันวากรมบัญชีกลางพิจารณาถูกตอง โดยจังหวัดลําปางระบุใหผูฟองคดีสามารถใช
สิทธิทางศาลไดในกําหนด ๙๐ วัน แสดงวา ขอเท็จจริงอาจยุติตามความเห็นของฝายใดก็ไดตามแต
ขอเท็จจริงที่จะปรากฏในชั้นพิจารณาของศาล  เมื่อการขับรถยนตของทางราชการไปเกิดอุบัติเหตุของ 
ผูฟองคดีอันเปนเหตุแหงการฟองคดีนี้ เปนการกระทําละเมิดซ่ึงโดยลักษณะมิใชเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมายหรือจากกฎ คําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  ดังนั้น คดีพิพาทจึงมิใชกรณีการ
กระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายฯ ที่จะ
อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครองพ .ศ. ๒๕๔๒  มาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  (๓)  คดีจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลยุติธรรม   
  จึงวินิจฉัยชี้ขาดวา  คดีระหวาง นายทัน  พรหมเถาว ผูฟองคดี ผูวาราชการจังหวัด
ลําปาง ผูถูกฟองคดี อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
 
            (ลงชื่อ)  ปญญา  ถนอมรอด         (ลงชื่อ)  สุวัฒน  วรรธนะหทัย 
     (นายปญญา  ถนอมรอด)                  (นายสุวัฒน  วรรธนะหทัย) 
           ประธานศาลฎีกา        กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม 
 
        (ลงชื่อ)   อักขราทร  จุฬารัตน    (ลงชื่อ)  อัครวิทย  สุมาวงศ 
                (นายอักขราทร  จุฬารัตน)         (นายอัครวิทย  สุมาวงศ) 
                ประธานศาลปกครองสูงสุด       กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง 
 
(ลงชื่อ) พลโท  สายัณห  อรรถเกษม            (ลงชื่อ) พลโท  อาชวัน  อินทรเกสร 

          (สายัณห  อรรถเกษม)                        (อาชวัน  อินทรเกสร) 
                 หัวหนาสํานักตุลาการทหาร          กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลทหาร 
 

         (ลงชื่อ)  พรชัย  รัศมีแพทย 
(นายพรชัย  รัศมีแพทย) 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สําเนาถูกตอง 

 
(นางวลยัมาศ  คุปตกาญจนากุล) 

นิติกร ๖ ว 

คมศิลล  คัด/ทาน 
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