
 
 

คําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล  คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 
ท่ี ๓/๒๕๕๘ 
 
      วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
 

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

 
  ศาลจังหวัดตลิ่งชัน 
ระหวาง 
  ศาลปกครองกลาง 
 
การสงเรื่องตอคณะกรรมการ 

ศาลจังหวัดตลิ่งชันโดยสํานักงานศาลยุติธรรมสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัย 
ช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลวินิจฉัยช้ีขาดตามพระราชบัญญัติวาดวยการวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่
ระหวางศาล  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซ่ึงเปนกรณีคูความฝายที่ ถูกฟองโตแยง 
เขตอํานาจศาลที่ รับฟองคดี และศาลที่สงความเห็นและศาลที่ รับความเห็นมีความเห็นแตกตางกันในเรื่อง 
เขตอํานาจศาลในคดีนั้น 
 
ขอเท็จจริงในคดี    
  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ บริษัท ๑๗ เจตต คอนสตรัคชั่น จํากัด โจทก ยื่นฟอง 
กองทัพเรือ จําเลย ตอศาลจังหวัดตล่ิงชัน เปนคดีหมายเลขดําที่ ๑๓๕๙/๒๕๕๖ ความวา จําเลยวาจาง
บริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) กอสรางอาคารที่พักผูโดยสารทาอากาศยานอูตะเภา 
พรอมสิ่ งอํานวยความสะดวก  ตามสัญญาจางเลขที่  ๑๘ /งป .  ๒๕๕๔  ตอมาบริษัทแอสคอน  
คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) วาจางใหโจทกเปนผูรับจางทํางานโครงการกอสรางดังกลาว เต็มตาม
จํานวนเงิน ปริมาณงาน และขอบเขตความรับผิดชอบตามสัญญาหลัก โดยทําเปนสัญญาจางเหมา
กอสรางเลขที่ ACP.BD – ๐๐๑/๒๕๕๔ และไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรองเงินคาจางทั้งหมดที่พึงไดรับ
จากจําเลยใหแกโจทก พรอมบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองเงินคาจางทั้งหมดไปยังจําเลยและไดรับ
ความยินยอมจากจําเลยแลว โจทกกอสรางและสงงวดงานตามสัญญาใหแกจําเลยแลวทั้งสิ้น ๗ งวด  

(สําเนา) 
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กับทั้งไดรับเงินคาจางจากจําเลยตามงวดงานครบถวนแลวทั้งสิ้น ๗ งวด แตจําเลยไมชําระคางาน 
ในงวดที่ ๘ ใหแกโจทก ขอใหบังคับจําเลยชําระเงินจํานวน ๗,๙๕๖,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย 
 จําเลยใหการวา จําเลยวาจางบริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ใหกอสราง
อาคารที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานอูตะเภา พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก โดยตองทํางานใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ จํานวนทั้งหมด ๙๐ งวด การกอสรางไมแลวเสร็จตามสัญญา  
จําเลยจึงบอกเลิกสัญญาและคิดคาเสียหาย และคาปรับ การที่บริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด 
(มหาชน) วาจางโจทกเขาทําการกอสราง จําเลยไมทราบ ไมรูเห็น และไมไดรับความยินยอมจากจําเลย 
บริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) จึงตองรับผิดในความประมาทเลินเลอของโจทก 
ทุกประการ แมจําเลยจะยอมชําระเงินใหแกโจทกตามงวดงานในงวดที่ ๑ ถึงที่ ๗ ก็เปนไปตามสัญญา 
โอนสิทธิเรียกรอง จึงไมเปนเหตุใหบริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) หลุดพนจากความ 
รับผิดตามสัญญา โดยยังตองรับผิดในคาเสียหายและคาปรับ จําเลยจึงไมสามารถจายคางวดงาน 
ในงวดที่ ๘ ใหแกโจทกได 

จําเลยยื่นคํารองโตแยงเขตอํานาจศาลวา คดีนี้เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒     

ศาลจังหวัดตลิ่งชันพิจารณาแลวเห็นวา โจทกมีฐานะเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด 
จําเลยมีฐานะเปนนิติบุคคลสังกัดกระทรวงกลาโหม เปนหนวยงานทางปกครอง ศาลปกครองมีอํานาจ
พิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ บัญญัติวา สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึงสัญญาที่คูสัญญา
อยางนอยฝายหนึ่งฝายใดเปนหนวยงานทางปกครอง  หรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐและ 
มีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภคหรือ 
แสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สัญญากอสรางอาคารที่พักผูโดยสารทาอากาศยานอูตะเภา
พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก ที่กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ระหวางจําเลยกับบริษัทแอสคอน 
คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) นั้น ไมมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่จัดใหทําบริการสาธารณะ 
หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือสัญญาที่จําเลย 
ซ่ึงเปนหนวยงานทางปกครองใหโจทกในคดีนี้เขาดําเนินการหรือเขารวมดําเนินการจัดทําบริการ
สาธารณะโดยตรง อีกทั้งสัญญาจางเหมากอสรางที่ทําขึ้นระหวางบริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด 
(มหาชน) กับโจทก เปนสัญญาจางชวง กับหนังสือโอนสิทธิเรียกรองระหวางบริษัทแอสคอน  
คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) กับโจทก ระบุโอนสิทธิการรับเงินไวดวย อีกทั้งโจทกไดบรรยายฟองวา 
บริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดตกลงวาจางใหโจทกเปนผูรับจางทํางานโครงการ
กอสรางที่พักผูโดยสาร โจทกไดดําเนินการกอสรางที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานแหงชาติอูตะเภา  
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โดยโจทกไดสงงวดงานตามสัญญาแกจําเลยแลวทั้งสิ้น ๗ งวดงาน โจทกไดรับเงินจากจําเลยโดยตรง
ครบถวนแลว ตอมาโจทกไดกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตามสัญญาในงวดที่ ๘ เปนเงินคาจางทั้งสิ้น 
๗,๙๕๖,๐๐๐ บาท และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ 
โจทกไดดําเนินการจนแลวเสร็จ จําเลยมีหนาที่ตองชําระคาจางใหแกโจทกตามสัญญาภายในระยะเวลา 
๑๕ วัน นับแตพิจารณาอนุมัติ แตจําเลยไมชําระคาจางงานงวดที่ ๘ โจทกไดติดตามทวงถามจาก 
กรมชางโยธาทหารเรือ แตไดรับการปฏิเสธ จึงเปนสัญญาจางทําของระหวางโจทกกับจําเลย อันเปน
สัญญาแพง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม  

ศาลปกครองกลางพิจารณาแลวเห็นวา  คดีนี้จํา เลยเปนสวนราชการในสังกัด 
กองทัพไทย ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ จําเลยจึงเปนหนวยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาจําเลยไดตกลงกับ
บริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ทําสัญญากอสรางอาคารที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยาน 
อูตะเภา พรอมสิ่งอํานายความสะดวก ที่กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จึงเปนสัญญาที่มีคูสัญญา
อยางนอยฝายหนึ่ง ซ่ึงไดแกจําเลยเปนหนวยงานทางปกครอง และมีวัตถุประสงคเพื่อจัดใหมีอาคาร 
ที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานอูตะเภาพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกตามอํานาจหนาที่ของจําเลยที่บัญญัติ 
ไวในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ
มาตรา ๕ (๑๒) แหงพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการกองทัพเรือ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซ่ึงมีลักษณะเปนสัญญาที่จัดใหมีส่ิงจําเปน 
ในการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ของจําเลยใหบรรลุผล นอกจากนี้ขอกําหนดของ 
สัญญาดังกลาวที่ใหจําเลยมีสิทธิส่ังใหผู รับจางทํางานพิเศษ หรือส่ังแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  
หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา เปนขอกําหนดที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของคูสัญญาฝายรัฐ 
ทั้งนี้เพื่อใหการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองตามอํานาจหนาที่ของจําเลย
บรรลุผลและขอกําหนดที่ใหใชสัญญาแบบปรับราคาได เปนขอกําหนดที่มีลักษณะพิเศษที่ไมพบใน 
สัญญาทางแพงตามกฎหมายเอกชน สัญญาจางกอสรางอาคารที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานอูตะเภา  
พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก ระหวางกองทัพเรือ กับบริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)  
จึงเปนสัญญาทางปกครองตามมาตรา  ๓ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอมา บริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดทําสัญญาจางชวง
โจทกตามสัญญาจางเหมากอสราง โดยตกลงใหโจทกทํางานโครงการกอสรางที่พักผูโดยสาร  
ทาอากาศยานอูตะเภา พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก  เต็มตามจํานวนเงิน ปริมาณ และขอบเขต 
ความรับผิดชอบตามสัญญาจางกอสรางอาคารที่พักผูโดยสารทาอากาศยานอูตะเภา พรอมสิ่งอํานวย 
ความสะดวก  ระหวาง  กองทัพเรือ  กับบริษัทแอสคอน  คอนสตรัคชั่น  จํากัด  (มหาชน)  และ 
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บริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรองเงินคาจางทั้งหมดที่พึง
ไดรับตามสัญญาจางกอสรางอาคารที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานอูตะเภา พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก  
ตั้งแตงวดงานที่ ๑ เปนตนไปจนถึงเสร็จสิ้นงานโครงการตามสัญญาโครงการแกโจทก ตามหนังสือ
สัญญาโอนสิทธิเรียกรอง โดยบริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดบอกกลาวการโอน 
ไปยังจําเลย ซ่ึงจําเลยไดรับทราบการโอนสิทธิเรียกรองและมีหนังสือแจงเรื่องการโอนสิทธิเรียกรองให
กรมสรรพากรทราบแลว เมื่อคดีนี้โจทกฟองวาโจทกโดยบริษัทแอสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ไดสงงวดงานกอสราง งวดงานที่ ๘ พรอมใบแจงหนี้/วางบิล จํานวนเงิน ๗,๙๕๖,๐๐๐ บาท และ 
ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจางแลว แตจําเลยไมชําระเงินคางานงวดที่ ๘  
ใหแกโจทก ขอใหจําเลยชําระเงิน จํานวน ๗,๙๕๖,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ย ใหแกโจทก ดังนั้น  
ขอพิพาทในคดีนี้จึงเปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของโจทกที่มีอยูในฐานะเปนเจาหนี้ตามสัญญา 
โอนสิทธิเรียกรองอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญากอสรางอาคารที่พักผูโดยสาร ทาอากาศยานอูตะเภา  
พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกซึ่งเปนสัญญาทางปกครอง และตองพิจารณาขอกําหนดในสัญญาจาง
ดังกลาวเปนสําคัญ คดีนี้จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๔) แห งพระราชบัญญัติ จั ดตั้ ง ศ าลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

 
คําวินิจฉัย 
 ปญหาที่ตองพิจารณา คดีนี้อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ 
ศาลปกครอง 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) บัญญัติใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา 
คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และมาตรา ๓ บัญญัติใหสัญญาทางปกครองหมายความรวมถึง 
สัญญาที่คูสัญญาอยางนอยฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ 
และมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค
หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
  คดีนี้  เมื่อจํา เลยซึ่ง เปนหนวยงานทางปกครอง  ทําสัญญาจางบริษัทแอสคอน  
คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) กอสรางอาคารที่พักผูโดยสารทาอากาศยานอูตะเภา พรอมสิ่งอํานวย
ความสะดวก อันเปนสัญญาที่จัดใหมีส่ิงจําเปนในการจัดทําบริการสาธารณะ จึงเปนสัญญาทางปกครอง 
ตอมาบริษัทแอสคอน  คอนสตรัคชั่น  จํากัด  (มหาชน )  ซ่ึงมี สิทธิได รับเงินคาจางจากจํา เลย  
ไดทําสัญญาโอนสิทธิเรียกรองใหแกโจทก พรอมบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองเงินคาจางทั้งหมด 
ไปยังจําเลยและไดรับความยินยอมจากจําเลยแลว แตจําเลยไมชําระคางานในงวดที่ ๘  ใหแกโจทก  



 ๕

ขอพิพาทในคดีนี้จึงเปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของโจทกที่มีอยูในฐานะเปนเจาหนี้ตามขอตกลง 
อันเกี่ยวเนื่องมาจากสัญญาจางกอสรางอาคารที่พักผูโดยสารทาอากาศยานอูตะเภา พรอมสิ่งอํานวย 
ความสะดวก เมื่อสัญญาจางกอสรางอาคารที่พักผูโดยสารดังกลาวเปนสัญญาทางปกครอง คดีนี้ 
จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครอง 

จึงวินิจฉัยชี้ขาดวา  คดีระหวาง บริษัท  ๑๗  เจตต  คอนสตรัคชั่น  จํากัด  โจทก  
กองทัพเรือ จําเลย อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
 

(ลงชื่อ)   ดิเรก  อิงคนินันท       (ลงชื่อ)  จิรนิติ  หะวานนท 
        (นายดิเรก  อิงคนินันท)             (นายจิรนิติ  หะวานนท) 
             ประธานศาลฎีกา    กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม 
 
            (ลงชื่อ)   หัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล            (ลงชื่อ)  จรัญ  หัตถกรรม 
                  (นายหัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล)    (นายจรัญ  หัตถกรรม) 
                 ประธานศาลปกครองสูงสุด   กรรมการผูทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง 
 
(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  วินิจเขตคําณวน) 
นิติกรชํานาญการ 


