












 
 
              (สําเนา) 
 
คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล            คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ท่ี  ๑๐/๒๕๕๓ 
 
                วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๓ 
 
เร่ือง เขตอํานาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง            

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 
 
  ศาลปกครองนครราชสีมา 
ระหวาง 
  ศาลจงัหวัดสุรินทร 
 
การสงเร่ืองตอคณะกรรมการ 

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

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ กรมสงเสริมสหกรณ ผูฟองคดี ยื่นฟองสหกรณทํานบ
สามัคคีธรรม จํากัด ที่ ๑ นายลิขิต  นิยมกลา ที่ ๒ นายพลัน นามวัฒน ที่ ๓  นายอนวัช  กลวยสุข ที่ ๔ 
นายสมบุญ  ไมหอม ที่ ๕ นางสมุน  เฉลียวฉลาด ที่ ๖ นางถวิล  ชัยยา ที่ ๗ นางกชกร  ตาทอง ที่ ๘ นายนิวัติ  
กวางขวาง ที่ ๙ นายเรย  ชอบเสร็จ ที่ ๑๐ นายชานนท ระยาทอง ที่ ๑๑ นางกิ  ใจพยุงตน ที่ ๑๒ นายประเสริฐ  
สูงเจริญ ที่ ๑๓ นายประยูร  ตนตรง ที่ ๑๔ นางวราภรณ  ฉายแกว ที่ ๑๕ ผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครอง
นครราชสีมา เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๖๐/๒๕๕๑  ความวา  ผูฟองคดีเปนนิติบุคคลตามกฎหมายโดยเปน
กรมในรัฐบาลสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจเกี่ยวกับการสงเสริมสหกรณ แนะนํา กํากับ
ดูแล บรรดาสหกรณทั่วประเทศ ตามกฎหมายวาดวยสหกรณ รวมทั้งมีเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ําใหชุมนุม 
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สหกรณและสหกรณตาง ๆ ที่ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนไดกูยืมเพื่อดําเนินกิจการ   ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ       
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๑๕ เปนกรรมการของผูถูกฟองคดีที่ ๑  เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ทําสัญญากูยืมเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุยเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรป ๒๕๔๔ กับผูฟองคดี จํานวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๔๕ โดยมี                
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๑๕ เปนผูค้ําประกัน และผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะตองชําระหนี้ตามสัญญาใหเสร็จส้ิน
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖  แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมชําระหนี้ใหกับผูฟองคดี เปนการผิดสัญญา
กูยืมเงิน ขอใหบังคับผูถูกฟองคดีทั้งสิบหารวมกันรับผิดชดใชเงินจํานวน ๖๔๔,๘๙๒.๑๐ บาท พรอม
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๙ ตอป จากตนเงิน ๓๙๐,๐๐๐ บาท และคาปรับรอยละ ๓ ตอป จากตนเงิน 
๓๙๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี 
  ผูถูกฟองคดีที ่๑ ที่ ๒  ที่ ๔ ถึงที่ ๘ และที่ ๑๐ ถึงที่ ๑๕ ไมยื่นคําใหการ 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๓ อยูระหวางจัดสงคําส่ังเรียกใหทําคําใหการ 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๙ ใหการวา  การทําสัญญากูยืมเงินดังกลาวเปนการดําเนินการของ         
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ กับพวก  ผูถูกฟองคดีที่ ๙ ไมทราบเรื่องแตอยางใด  อีกทั้งการเปนสมาชิกและเปน
กรรมการผูถูกฟองคดีที่ ๑ ของผูถูกฟองคดีที่ ๙ นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒  เปนผูดําเนินการโดยผูถูกฟองคดีที่ ๙ 
ไมยินยอม  ลายมือช่ือของผูถูกฟองคดีที่ ๙ ในสัญญาค้ําประกันเปนลายมือช่ือปลอม โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
ไดยอมรับเปนหนังสือวาเปนผูลงลายมือช่ือดังกลาวแทนผูถูกฟองคดีที่ ๙  ซ่ึงผูถูกฟองคดีที่ ๙ รองทุกขตอ
พนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลว สัญญาค้ําประกันดังกลาวจึงไมผูกพัน            
ผูถูกฟองคดีที่ ๙  ผูถูกฟองคดีที่ ๙ จึงไมตองรับผิด  ขอใหยกฟอง 
  ผูถูกฟองคดีที่ ๙ ยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลวา คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางแพง อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
  ศาลปกครองนครราชสีมาพิจารณาแลวเห็นวา  ผูฟองคดีเปนกรมในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมสหกรณ แนะนํา กํากับดูแล บรรดาสหกรณ      
ทั่วประเทศตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตามขอ ๑ ของกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริม
สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ําใหชุมนุมสหกรณ
และสหกรณตาง ๆ ที่ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนไดกูยืมเพื่อดําเนินกิจการ ผูฟองคดีจึงเปนหนวยงาน
ทางปกครองตามมาตรา  ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง           
พ.ศ. ๒๕๔๒  สัญญากูยืมเงิน เลขที่ ๑๘/๒๕๔๕    ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๕ ระหวางผูฟองคดีกับ      
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีวัตถุประสงคใหผูถูกฟองคดีใชเงินที่กูยืมเพื่อดําเนินการตามโครงการสนับสนุน
สินเชื่อในการจัดหาปุยเพื่อชวยเหลือเกษตรกรป ๒๕๔๔ เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีเงินทุนในการ 
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จัดซ้ือปุยที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของตนเองทั้งปริมาณ ประเภท และระยะเวลาการใช 
อันเปนการใหบริการสาธารณะที่หนวยงานของรัฐจัดใหกับเกษตรกร  สัญญากูยืมเงินนี้จึงมิใชสัญญา
กูยืมเงินโดยปกติธรรมดาในทางแพงทั่วไป  เปนสัญญาที่มีวัตถุประสงคโดยชัดแจงเพื่อใหผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซ้ือปุยใหเกษตรกร  โดยเฉพาะเกษตรกรที่เปนสมาชิกของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดังนั้น สัญญานี้จึงเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญา
อีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง  และสัญญามีขอกําหนดซึ่งมี
ลักษณะพิเศษที่แสดงเอกสิทธิ์ของรัฐ เชน การกําหนดใหผูกูยืมจะตองใชเงินที่กูยืมเพื่อดําเนินการตาม
โครงการจัดหาปุยเพื่อชวยเหลือเกษตรกรป ๒๕๔๔ เทานั้น ผูกูยืมจะนําเงินที่กูยืมไปใชในกิจการ
นอกเหนือจากที่ระบุไวไมได  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหกูยืม  กอนหรือในระหวางที่     
ผูกูยืมยังเปนหนี้เงินที่กูยืมตามสัญญานี้อยู  ผูกูยืมตองปฏิบัติตามระเบียบคําสั่งและคําแนะนําของ       
นายทะเบียนสหกรณผูฟองคดี และกรมตรวจบัญชีสหกรณ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการบริการสาธารณะ
บรรลุผล สัญญากูยืมเงินดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครองตามความในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ        
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ในการทําสัญญากูยืมเงินดังกลาว      
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๑๕ ไดทําสัญญาค้ําประกันการกูยืม ซ่ึงสัญญาค้ําประกันมีลักษณะเปนสัญญา
อุปกรณของสัญญากูยืมเงินซึ่งเปนสัญญาทางปกครอง ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลตองวินิจฉัย
เกี่ยวกับสัญญาหลักเสียกอนจึงจะมีผลไปถึงสัญญาค้ําประกัน เมื่อสัญญากูยืมเงินอันเปนสัญญาประธาน
เปนสัญญาทางปกครองอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ดังนั้น สัญญาค้ําประกันซึ่งเปน
สัญญาอุปกรณจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองดวย  สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่ ๙     
อางวาสัญญาค้ําประกันเปนโมฆะเนื่องจากมีการปลอมลายมือช่ือของผูถูกฟองคดีที่ ๙ ในสัญญา          
ค้ําประกันนั้น ประเด็นปญหาดังกลาวเปนปญหาขอเท็จจริงที่จะตองพิจารณาในเนื้อหาของคดี ซ่ึง      
ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาไดโดยใชบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กรณี
พิพาทตามคําฟองนี้จึงเปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ          
ศาลปกครอง  ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

ศาลจังหวัดสุรินทรพิจารณาแลวเห็นวา  แมผูฟองคดีเปนหนวยงานทางปกครองตาม
มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  และการให
ผูถูกฟองคดีที่ ๑  กูยืมเงินจากกองทุนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุย
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุยป ๒๕๔๔  มีการใชงบประมาณของทางราชการ  แตการกูยืมเงิน
ดังกลาวไมมีกฎหมายบังคับใหสหกรณตองจัดหาแหลงเงินทุนจากการกูยืมเงินกองทุนของผูฟองคดี
เทานั้น  ผูถูกฟองคดียังมีเสรีภาพในการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย ระดมทุนจากสมาชิกหรือวิธีอ่ืน ๆ ได  
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ตามความสมัครใจ ทั้งกิจการสหกรณเปนเพียงนโยบายของรัฐที่สนับสนุนใหประชาชนรวมกลุมเปน
สหกรณอยางอิสระโดยออกกฎหมายมารองรับ เพื่อใหมีกําลังในการตอรองเจรจาขายผลผลิต และ
เผยแพรความรูระหวางเกษตรกร ซ่ึงแมไมมีการรวมกลุมดังกลาวเกษตรกรก็สามารถขายผลผลิตและ
ดําเนินกิจการของตนไดตามหลักเสรีภาพ ในกรณีการกูยืมเงินนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีฐานะเปนเอกชน
เทานั้น  สวนเนื้อหาของสัญญากูยืมเงินที่กําหนดวา ใหผูกูยืมตองใชเงินที่กูยืมเพื่อดําเนินการตาม
โครงการจัดหาปุยเพื่อเกษตรกรเทานั้น  จะนําเงินไปใชนอกเหนือจากระบุไมไดเวนแตจะไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากผูใหกูยืม หรือระหวางที่ผูกูยืมยังเปนหนี้ตามสัญญา  ผูกูยืมตองปฏิบัติตามระเบียบคําสั่ง
และคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณผูฟองคดี และกรมตรวจบัญชีสหกรณนั้น สัญญากูยืมเงินของ
สถาบันการเงินทั่วไปก็กําหนดวัตถุประสงคของการใชเงินที่กูยืมและขอความควบคุมการปฏิบัติไว
เชนเดียวกัน  เพื่อมิใหผูกูยืมนําเงินไปใชในกิจการอยางอื่นนอกวัตถุประสงคที่ผูใหกูยืมพิจารณาแลว 
เห็นวาผูกูยืมสามารถใชเงินคืนได  มิใชขอบงชี้วาเปนการใชอํานาจเหนือขององคกรฝายรัฐ  ขอสัญญา
ไมไดใหเอกสิทธิ์ผูฟองคดีอยางหนึ่งอยางใดนอกเหนือไปจากที่กฎหมายเอกชนของประเทศยินยอมให
ทําได  แตเปนการตกลงกันตามหลักเสรีภาพในการทําสัญญา เทากับผูฟองคดีไดลดฐานะสละสิทธิ์การ
เปนองคกรผูมีอํานาจเหนือคูสัญญามาตกลงยินยอมทําสัญญากูยืมเงินและสัญญาค้ําประกันกับ               
ผูถูกฟองคดีในฐานะที่มีอํานาจเทาเทียมกัน ทั้งเมื่อพิจารณาวัตถุแหงสัญญาแลว  สัญญากูยืมเงินและ
สัญญาค้ําประกันดังกลาวเปนการกอใหเกิดนิติสัมพันธระหวางคูสัญญาตามกฎหมายเอกชนที่หากลูกหนี้
ไมชําระหนี้แกเจาหนี้ เจาหนี้ชอบจะรองขอตอศาลเพื่อบังคับชําระหนี้เวนแตสภาพแหงหนี้จะไมเปด
ชองใหทําเชนนั้นได  และดวยอํานาจแหงมูลหนี้เจาหนี้ยอมมีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได เปนตน ซ่ึง
การบังคับนิติกรรมและสัญญาดังกลาวจะตองบังคับไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
หลักหนี้ นิติกรรมและสัญญา  โดยเฉพาะการใหกูยืมเงินของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซ่ึงมีฐานะเปนเอกชนกับ
สมาชิก เปนการใหกูยืมเฉพาะเกษตรกรซึ่งเปนสมาชิกเทานั้น  ประชาชนไมสามารถเขาถึงไดโดยทั่วไป  
มิไดเปนประโยชนแกสวนรวม การใหกูยืมเงินตามวัตถุประสงคของกองทุนดังกลาว จึงไมใชบริการ
สาธารณะ ตามความหมายของมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผูฟองคดีฟองใหรับผิดตามสัญญากูยืมเงินซึ่ง
มีลักษณะเปนสัญญาทางแพง ขอพิพาทในคดีนี้จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม          
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๑๕ ทําสัญญาค้ําประกันการกูยืมเงินเปนอุปกรณของสัญญากูยืมเงินจึงตองอยูใน
อํานาจพิจารณาของศาลยุติธรรมดวย  ประการสุดทาย คํารองโตแยงเขตอํานาจศาลของผูถูกฟองคดีที่ ๙ 
เปนการรองขอใหวินิจฉัยซํ้ากับคําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ ๖/๒๕๕๒ ระหวาง          
ศาลปกครองเชียงใหมกับศาลจังหวัดเชียงราย ตามขอบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล วาดวยการเสนอเรื่อง   การพิจารณาและวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๒๘ คดีนี้จึงอยูในอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
 



 ๕ 
 
คําวินิจฉัย 
  ปญหาที่ตองพิจารณา  คดีนี้อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ       
ศาลปกครอง 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  คดีนี้ผูฟองคดีเปนสวนราชการระดับกรม สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามมาตรา ๑๙ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเปนหนวยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผูฟองคดีฟองใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ รับผิดตามสัญญากูยืมเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกรเพื่อนําเงินไปใหเกษตรกรกูยืมไปซื้อปุยตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหา
ปุยเพื่อชวยเหลือเกษตรกรป ๒๕๔๔ และใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ถึงที่ ๑๕ รับผิดตามสัญญาค้ําประกัน      
จึงตองพิจารณาวาสัญญากูยืมเงินดังกลาวเปนสัญญาทางแพงหรือสัญญาทางปกครอง  เห็นวา  มาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ
ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และมาตรา ๓ แหง
พระราชบัญญัติเดียวกันบัญญัติใหสัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอย  
ฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลผูกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปนสัญญา
สัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  แตสัญญากูยืมเงินระหวางผูฟองคดีกับผูถูกฟองคดีที่ ๑  ไมมีลักษณะเปนสัญญา
สัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ มีสาระสําคัญเปนการใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ กูยืมเงินโดยกําหนดวิธีใชเงินคืน ทั้งวัตถุ
แหงสัญญาก็เปนเงินที่นําไปใหกูยืมเฉพาะเกษตรกรที่เปนสมาชิกเพียงกลุมเดียวเทานั้น  มิใชสัญญา       
ที่ผูฟองคดีมอบใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เขาดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรงหรือเขารวมดําเนินการจัดทํา
บริการสาธารณะกับผูฟองคดีที่จะถือวาเปนสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  อันจะอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ      
ศาลปกครอง แตเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางแพงที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม  
ดังนั้นขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ําประกันซึ่งเปนสัญญาอุปกรณ จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลยุติธรรมเชนเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 
 
จึงวินิจฉัยชี้ขาดวา   คดีระหวางกรมสงเสริมสหกรณ ผูฟองคดี สหกรณทํานบ    

สามัคคีธรรม จํากัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๕ คน ผูถูกฟองคดี อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม 
 
             (ลงชื่อ)   สบโชค  สุขารมณ       (ลงชื่อ)  สุวัฒน  วรรธนะหทัย 
        (นายสบโชค  สุขารมณ)             (นายสุวัฒน  วรรธนะหทัย) 
             ประธานศาลฎีกา    กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม 
 
            (ลงชื่อ)   อักขราทร  จุฬารัตน            (ลงชื่อ)  จรัญ  หัตถกรรม 
                  (นายอักขราทร  จุฬารัตน)    (นายจรัญ  หัตถกรรม) 

ประธานศาลปกครองสูงสุด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง                  

 
(ลงชื่อ) พลโท  ศานิต  สรางสมวงษ         (ลงชื่อ) พลโท  อาชวัน  อินทรเกสร 

          (ศานิต  สรางสมวงษ)       (อาชวัน  อินทรเกสร) 
                    หัวหนาสํานักตุลาการทหาร        กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลทหาร 
 
              (ลงชื่อ)  จิระ  บุญพจนสุนทร 

   (นายจิระ  บุญพจนสุนทร) 
       กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

 
          คมศิลล  คัด/ทาน 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 

(นายธนกร  หมานบุตร) 
นิติกรปฏิบัติการ 
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