
 
 

คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล  คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ท่ี ๒๐/๒๕๕๘ 
 
      วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

เร่ือง เขตอํานาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) 

 
  ศาลแพง 
ระหวาง 
  ศาลปกครองกลาง 
 
การสงเรื่องตอคณะกรรมการ 

ศาลแพงโดยสํานักงานศาลยุติธรรมสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจ
หนาที่ระหวางศาลวินิจฉัยช้ีขาดตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซ่ึงเปนกรณีคูความฝายที่ถูกฟองโตแยงเขตอํานาจศาล 
ที่ รับฟองคดี  และศาลที่สงความเห็นและศาลที่ รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรื่อง 
เขตอํานาจศาลในคดีนั้น 
 
ขอเท็จจริงในคดี    
  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ บริษัทฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด โจทก 
ยื่นฟอง  บริษัทกสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน) จําเลย  ตอศาลแพง  เปนคดีหมายเลขดําที่  
๖๓๕/๒๕๕๗  ความวา โจทกกับจําเลยไดทําสัญญาทําการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา  
DIGITAL AMPS ๘๐๐ BAND A ลงวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๙ และโจทกกับจําเลยไดตกลงทําสัญญา 
ทําการตลาดบริการโทรขามแดนอัตโนมัติ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซ่ึงเปนสัญญาอุปกรณและ
เกี่ยวเนื่องกับสัญญาทําการตลาดฯ โดยในการทําสัญญาดังกลาว โจทกไดสงมอบหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๓ ฉบับ ไวใหแกจําเลย ตอมาจําเลยมีนโยบายเปลี่ยนแปลง
การดําเนินการโครงการเดิม ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ โจทกและจําเลยจึงไดตกลงทํา
สัญญายกเลิกสัญญาทําการตลาดฯ ดังกลาว และไดตกลงทําสัญญาการดูแลผูใชบริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูลา CDMA โดยโจทกไดสงมอบหนังสือคํ้าประกันของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

(สําเนา) 



 ๒ 

ไวใหแกจําเลย ภายหลังการทําสัญญาดังกลาว ปรากฏวา จําเลยจงใจประพฤติผิดสัญญา โดยการมี
หนังสือเรียกใหธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ชําระเงินตามหนังสือคํ้าประกัน เปนเงิน ๖๓,๐๐๒,๐๐๐ บาท  
อางวา โจทกกระทําผิดสัญญาทําการตลาดฯ สัญญาทําการตลาดโทรขามแดนอัตโนมัติฯ และสัญญา 
การดูแลผูใชบริการฯ ซ่ึงเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต เพราะโจทกมิไดกระทําผิดสัญญา หากธนาคาร 
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ชําระเงินใหแกจําเลยทั้งที่มูลหนี้ที่กลาวอางยังไมมีความแนนอนวา 
โจทกผิดสัญญาหรือไม เปนเงินเทาใด ยอมทําใหโจทกไดรับความเดือดรอนเสียหายตอฐานะ 
ทางการเงิน ช่ือเสียง ความนาเชื่อถือทางการเงิน และการประกอบกิจการของโจทก ขอใหศาลพิพากษา
ใหจําเลยหยุดกระทําผิดสัญญาหรือละเมิด โดยหยุดเรียกรองใหธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
ชําระเงิน และมิใหรับเงินตามหนังสือค้ําประกัน รวม ๔ ฉบับ จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
โดยใหจําเลยมีหนังสือยกเลิกการทวงถามธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และใหธนาคาร 
ไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน )  ระงับการชําระเงินตามหนังสือสัญญาค้ํ าประกัน โดยมิใหจํ าเลย 
เรียกหนังสือค้ําประกันในสวนที่เพิ่มอีก จํานวน ๖๓,๐๐๒,๐๐๐ บาท พรอมทั้งใหจําเลยชําระเงินคาเสียหาย  
เปนเงิน ๖๓,๐๐๒,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 

จําเลยใหการวา โจทกใชสิทธิฟองจําเลยโดยไมสุจริต จําเลยไมไดกระทําละเมิด 
หรือผิดสัญญาตอโจทกแตอยางใด  เพราะจําเลยไดปฏิบัติตอโจทกตามขอสัญญาทุกประการ  
โจทกจึงไมไดรับความเสียหายแตอยางใด คาเสียหายตามที่โจทกฟองมาสูงเกินจริง ขอใหศาล 
พิพากษายกฟอง 

จําเลยยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลวา คดีนี้เปนกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการ
เรียกรองใหจําเลยหยุดกระทําผิดสัญญาหรือละเมิด  กับใหจําเลยยกเลิกการทวงถามธนาคาร  
ซ่ึงสืบเนื่องจากการโตแยงสิทธิกันตามสัญญา ซ่ึงเปนสัญญาทางปกครอง จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
สัญญาทางปกครอง อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ศาลแพงพิจารณาแลว เห็นวา แมจําเลยเปนหนวยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  แตตามคําฟองของโจทก 
เปนกรณีที่โจทก และจําเลยพิพาทกันฐานผิดสัญญาทําการตลาดบริการวิทยุคมนาคม ระบบเซลลูลา 
DIGITAL AMPS ๘๐๐ BAND A และสัญญาแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๐ คร้ังที่ ๒/๒๕๔๓ และ 
คร้ังที่ ๓/๒๕๔๖ และสัญญาทําการตลาดบริการโทรขามแดนอัตโนมัติ สัญญาตกลงยกเลิกสัญญา 
ทําการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL AMPS ๘๐๐ BAND A สัญญาการดูแล
ผูใชบริการวิทยุโทรคมนาคมระบบเซลลูลา CDMA เห็นวา สัญญาตางๆ ที่โจทกจําเลยพิพาทกันในคดีนี้ 
มีลักษณะเปนสัญญาที่โจทกและจําเลยทําขึ้นโดยมุงผูกพัน โดยสมัครใจบนพื้นฐานแหงความเสมอภาค 
และเปนกรณีที่จําเลยใชสิทธิทํานิติกรรมเทียบเทาเอกชน ถือเปนการใชสิทธิทํานิติกรรมสัญญาระหวาง
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คูสัญญาที่มีฐานะเปนเอกชนเทาเทียมกัน จึงมีลักษณะเปนสัญญาทางแพง ลักษณะสัญญาดังกลาว
ระหวางโจทกกับจําเลยมีลักษณะเปนเพียงสัญญาธรรมดาที่สนับสนุนการจัดทําบริการสาธารณะเทานั้น 
ไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือ
แสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครองใหโจทกเขาดําเนินการ
หรือเขารวมดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในลักษณะซึ่งมีลักษณะ
พิเศษที่แสดงเอกสิทธิ์ของรัฐ เพื่อใหดําเนินกิจการทางปกครองอันเปนกิจการบริการสาธารณะบรรลุผล
แตอยางใด สัญญาดังกลาวจึงไมใชสัญญาทางปกครอง แตเปนสัญญาทางแพงที่มีจําเลยในฐานะ
หนวยงานทางปกครองเปนคูสัญญาเทานั้น ขอพิพาทระหวางโจทกกับจําเลยในคดีนี้จึงไมใชคดีพิพาท 
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) กรณีพิพาทระหวางโจทกกับจําเลย จึงไมไดอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง แตเปนอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม  

ศาลปกครองกลางพิจารณาแลว เห็นวา จําเลยเปนหนวยงานของรัฐและเปนหนวยงาน 
ที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองในการดําเนินกิจการโทรคมนาคม จึงเปนหนวยงานทาง
ปกครอง  ตามมาตรา  ๓  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยที่จําเลยมีอํานาจหนาที่และวัตถุประสงคในการประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมถึง
กิจการที่ตอเนื่องหรือใกลเคียงกันหรือที่ เกี่ยวกับหรือซ่ึงเปนประโยชนแกการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และใหบริการทางดานโทรคมนาคม จําเลยจึงไดตกลงทําสัญญาทําการตลาดบริการ 
วิทยุคมนาคมแบบระบบเซลลูลา DIGITAL AMPS ๘๐๐ Band A ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๙ และ 
ฉบับที่แกไขเพิ่มเติม กับโจทก เมื่อพิจารณาขอกําหนดในสัญญาดังกลาว จะเห็นไดวาเปนกรณีที่จําเลย
ไดมอบหมายใหโจทกเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการในการประกอบกิจการโทรคมนาคมและ
ใหบริการทางดานโทรคมนาคมอันเปนการจัดทําบริการสาธารณะ สัญญาทําการตลาดฯ ดังกลาว จึงเปน
สัญญาทางปกครอง สวนสัญญาทําการตลาดบริการขามแดนอัตโนมัติเปนสัญญาที่ตอเนื่องหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสัญญาทําการตลาดบริการวิทยุคมนาคมฯ เพื่อผูใชบริการไดใชบริการขามแดนอัตโนมัติ
ของจําเลย อันมีลักษณะเปนการมอบหมายใหโจทกเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการจัดทําบริการ
สาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครองเชนเดียวกัน สําหรับสัญญาการดูแลผูใชบริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูลา CDMA เปนสัญญาที่ตอเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาทําการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบ
เซลลูลา DIGITAL AMPS ๘๐๐ Band A ระหวางโจทกกับจําเลย  เพื่อใหผูใชบริการตามสัญญา 
ทําการตลาดยังสามารถใชบริการในระบบ CDMA จนกวาจะมีการใหการบริการระบบ CDMA รวมถึง
สงเสริมใหผูใชบริการตามสัญญาทําการตลาดในสวนกลางเปลี่ยนมาใชบริการวิทยุคมนาคมระบบ 
HSPA ของจําเลย อันมีลักษณะเปนการมอบหมายใหโจทกเขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการในการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและใหบริการทางดานโทรคมนาคมอันเปนการจัดทําบริการสาธารณะ
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ตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของจําเลย สัญญาการดูแลผูใชบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา 
CDMA ระหวางโจทกกับจําเลย  จึงเปนสัญญาทางปกครองเชนเดียวกัน เมื่อคดีนี้โจทกฟองวา 
จําเลยประพฤติผิดสัญญา โดยมีหนังสือเรียกใหธนาคารชําระเงินตามหนังสือคํ้าประกัน ซ่ึงเปนการ 
ใชสิทธิโดยไมสุจริต ทําใหโจทกไดรับความเสียหาย กรณีจึงมีขอพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
สัญญาดังกลาว คดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน สวนหนังสือคํ้าประกันที่ออก
โดยธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) นั้น เปนสัญญาอุปกรณของสัญญาระหวางโจทกกับจําเลย 
ที่ทําขึ้นเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโจทกตอจําเลย เมื่อขอพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ประธานระหวางโจทกกับจําเลยอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแลว ขอพิพาทเกี่ยวกับ
การใชสิทธิเรียกรองตามสัญญาค้ําประกันซึ่งเปนสัญญาอุปกรณจึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองดวย คดีนี้จึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 
คาํวินิจฉัย 
 ปญหาที่ตองพิจารณา คดีนี้อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ 
ศาลปกครอง 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คดีนี้โจทกฟองวาจําเลยทําสัญญาวาจางโจทก 
ทําการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลา DIGITAL AMPS ๘๐๐ BAND A และทําสัญญา 
ทําการตลาดบริการโทรขามแดนอัตโนมัติ ซ่ึงเปนสัญญาอุปกรณและเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับแรก 
ตอมาจําเลยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงการดําเนินการโครงการเดิมในระบบ CDMA เปนระบบ HSPA 
โจทกและจําเลยจึงทําสัญญายกเลิกสัญญาทําการตลาดฯ ดังกลาว และทําสัญญาการดูแลผูใชบริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูลา CDMA โดยโจทกไดสงมอบหนังสือค้ําประกันของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ไวใหแกจําเลย แตจําเลยจงใจประพฤติผิดสัญญายกเลิกสัญญาทําการตลาดฯ และสัญญาการ
ดูแลผูใชบริการฯ โดยการมีหนังสือเรียกใหธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ชําระเงินตามหนังสือ
ค้ําประกัน อางวา โจทกกระทําผิดสัญญาทําการตลาดฯ สัญญาทําการตลาดโทรขามแดนอัตโนมัติฯ และ
สัญญาการดูแลผูใชบริการฯ ขอใหศาลพิพากษาใหจําเลยหยุดกระทําผิดสัญญาหรือละเมิด และ 
ใหจําเลยชําระเงินคาเสียหายพรอมดอกเบี้ย จึงตองพิจารณาวาสัญญาดังกลาว เปนสัญญาทางแพงหรือ 
สัญญาทางปกครอง เห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทาง
ปกครอง และมาตรา ๓ บัญญัติใหสัญญาทางปกครองหมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอย 
ฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคล ซ่ึงกระทําการแทนรัฐ และมีลักษณะเปน
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน



 ๕

จากทรัพยากรธรรมชาติ คดีนี้ จําเลยเปนบริษัทมหาชน จํากัด แปรรูปและรับโอนกิจการมาจาก
การสื่อสารแหงประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเปนหนวยงาน 
ทางปกครอง ตามมาตรา  ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงคประกอบกิจการโทรคมนาคม และใหบริการดานโทรคมนาคม การที่จําเลย
ทําสัญญาจางโจทกทําการตลาดบริการวิทยุคมนาคมฯ สัญญาทําการตลาดโทรขามแดนอัตโนมัติฯ และ
สัญญาดูแลผูใชบริการวิทยุคมนาคมฯ ก็เพื่อใหบริการดานโทรคมนาคมแกประชาชนผูใชบริการ  
อันเปนการจัดทําบริการสาธารณะ สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาทางปกครอง ขอพิพาทระหวางโจทก 
กับจําเลยในคดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง  

จึงวินิจฉัยชี้ขาดวา คดีระหวาง บริษัทฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด โจทก 
บริษัทกสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จําเลย อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 

 
 

(ลงชื่อ)    ติดราชการ         (ลงชื่อ)  จิรนิติ  หะวานนท 
     (นายดิเรก  อิงคนินันท)                  (นายจิรนิติ  หะวานนท) 
           ประธานศาลฎีกา    กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม 
 
            (ลงชื่อ)  ปยะ  ปะตังทา            (ลงชื่อ)  จรัญ  หัตถกรรม 
                      (นายปยะ  ปะตังทา)     (นายจรัญ  หัตถกรรม) 
    รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่หนึ่ง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง 
ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานศาลปกครองสูงสุด 
 

(ลงชื่อ) พลเรือโท  ปรีชาญ  จามเจริญ   (ลงชื่อ) พลตรี  พัฒนพงษ  เกิดอุดม 
                      (ปรีชาญ  จามเจริญ)                                      (พัฒนพงษ  เกิดอุดม) 
               หัวหนาสํานักตุลาการทหาร       กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลทหาร 
 
    (ลงชื่อ)  จิระ  บุญพจนสุนทร 

   (นายจิระ  บุญพจนสุนทร) 
      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

          อุษณา  คัด/ทาน สําเนาถูกตอง 
 

(นางสาวอุษณา  วินจิเขตคําณวน) 
นิติกรชํานาญการ 


