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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คําวนิจิฉัยที� 42/2559 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย

โจทก์ 

นายโสฬส สาครวศิว จําเลย 

พ.ร.บ.จัดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ.2522
พ.ร.บ.ความรับผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที� พ.ศ.2539
พ.ร.บ.จัดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.2542
ป.พ.พ.

คดทีี�โจทกเ์ป็นหน่วยงานทางปกครองฟ้องขอใหจํ้าเลยซึ�งเป็นเอกชนชดใชค้า่สนิไหมทดแทนแกโ่จทก ์โดยกลา่ว
อา้งวา่ในขณะที�จําเลยดํารงตําแหน่งกรรมการผูจั้ดการธนาคารโจทกป์ฏบิตัหินา้ที�ดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่
อยา่งรา้ยแรง ฝ่าฝืนนโยบายและมตคิณะกรรมการธนาคารโจทก ์โดยปลอ่ยใหม้กีารอํานวยสนิเชื�อเกนิวงเงนิที�คณะ
กรรมการธนาคารโจทกกํ์าหนดเห็นไดว้า่สญัญาจา้งจําเลยเป็นกรรมการผูจั้ดการของโจทกซ์ึ�งเป็นผูบ้รหิารของรัฐวสิาหกจิ
นั�นมลีกัษณะเป็นการจา้งบรหิารกจิการเพื�อจัดทําบรกิารสาธารณะในอํานาจหนา้ที�ของโจทก ์มใิชก่ารจา้งแรงงานตาม
ความความหมายของสญัญาจา้งแรงงาน ตามปพพ. มาตรา ๕๗๕ สญัญาจา้งจําเลยเป็นกรรมการผูจั้ดการของโจทก ์จงึ
เป็นสญัญาที�หน่วยงานทางปกครองใหเ้อกชนเขา้จัดทําบรกิารสาธารณะ ซึ�งเป็นสญัญาประเภทหนึ�งของสญัญาทาง
ปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๔) แหง่พรบ.จัดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตอ่ยา่งไร
กต็าม เมื�อการยื�นฟ้องคดนีี�เป็นการฟ้องเรยีกคา่สนิไหมทดแทนอนัเกดิจากการกระทําละเมดิของเจา้หนา้ที�ของรัฐในการ
อํานวยสนิเชื�อโครงการสนิเชื�อชะลอการเลกิจา้งแรงงานเกนิกวา่วงเงนิที�มตคิณะกรรมการธนาคารโจทกอ์นุมตัไิว ้และ
แกไ้ขหลกัเกณฑข์องโครงการสนิเชื�อชะลอการเลกิจา้ง ทําใหธ้นาคารมคีวามเสี�ยงทางเครดติเพิ�มขึ�น เป็นการกระทําที�
ฝ่าฝืนมตขิองคณะกรรมการโจทก ์ทําใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสยีหาย อนัเป็นการปฏบิตัหินา้ที�ทั�วไปในการประกอบธรุกจิ
มไิดเ้กดิจากการใชอํ้านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ที�ของรัฐหรอืหน่วยงานทางปกครอง จงึไมใ่ชค่ดพีพิาทเกี�ยวกบัการก
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ระทําละเมดิ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๓) แหง่พรบ.จัดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเ่ป็น
คดลีะเมดิที�อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรม แตเ่นื�องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิตามบนัทกึความเห็นของศาล
ปกครองกลางวา่จําเลยไดย้ื�นฟ้องโจทกเ์ป็นเรื�องเดยีวกนันี�ตอ่ศาลปกครองกลาง ในคดหีมายเลขดําที� ๒๑๘๐/๒๕๕๗ ขอ
ใหเ้พกิถอนคําสั�งที�ใหผู้ฟ้้องคด ี(จําเลยในคดนีี�) ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนความรับผดิทางละเมดิแกผู่ถ้กูฟ้องคด ี(โจทกใ์น
คดนีี�) ขอ้พพิาทในคดนีี�จงึเป็นกรณีที�มมีลูความแหง่คดเีดยีวกนักบัคดหีมายเลขดําที� ๒๑๘๐/๒๕๕๗ ของศาลปกครอง
กลาง จงึควรที�จะไดดํ้าเนนิกระบวนพจิารณาที�ศาลเดยีวกนั เพื�อใหคํ้าพพิากษาเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั คดนีี�จงึชอบที�
จะไดรั้บการพจิารณาพพิากษาที�ศาลปกครอง

___________________________

(สําเนา)
คําวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล คณะกรรมการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล
ที� ๔๒/๒๕๕๙
วนัที� ๒๑ มถินุายน ๒๕๕๙
เรื�อง เขตอํานาจศาลเกี�ยวกบัพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙

วรรคหนึ�ง (๓) และ (๔)

ศาลแรงงานกลาง
ระหวา่ง
ศาลปกครองกลาง
การสง่เรื�องตอ่คณะกรรมการ

� � �
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ศาลแรงงานกลางโดยสํานักงานศาลยตุธิรรมสง่เรื�องใหค้ณะกรรมการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล
วนิจิฉัยชี�ขาดตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ�ง (๓)
ซึ�งเป็นกรณีคูค่วามฝ่ายที�ถกูฟ้องโตแ้ยง้เขตอํานาจศาลที�รับฟ้องคด ีและศาลที�สง่ความเห็นและศาลที�รับความเห็นมคีวาม
เห็นแตกตา่งกนัในเรื�องเขตอํานาจศาลในคดนัี�น

ขอ้เท็จจรงิในคดี
เมื�อวนัที� ๘ สงิหาคม ๒๕๕๗ ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย โจทก ์ยื�นฟ้อง

นายโสฬส สาครวศิว จําเลย ตอ่ศาลแรงงานกลาง เป็นคดแีพง่หมายเลขดําที� ๒๐๐๓/๒๕๕๗ ความวา่ โจทกไ์ดทํ้าสญัญา
จา้งจําเลยเป็นกรรมการผูจั้ดการธนาคารโจทก ์มกํีาหนดเวลาจา้ง ๔ ปี โดยขอ้กําหนดของสญัญาระบใุหจํ้าเลยมหีนา้ที�
บรหิารกจิการของโจทกต์ามภารกจิ เป้าประสงคแ์ละเป้าหมายของคณะกรรมการธนาคารโจทก ์ตลอดจนตอ้งปฏบิตัติาม
นโยบาย มตคิณะรัฐมนตร ีระเบยีบ ขอ้บงัคบั คําสั�งที�คณะกรรมการธนาคารโจทกกํ์าหนด ทั �งจําเลยตอ้งรับผดิชอบใน
ความสญูเสยี หรอืเสยีหายของโจทกท์ี�เกดิจากการที�จําเลยประพฤตมิชิอบ ฉอ้ฉล ไมส่จุรติ ประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง
หรอืไมป่ฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืคําสั�งที�ชอบดว้ยกฎหมายของคณะกรรมการธนาคารโจทก ์ตอ่มา คณะกรรมการ
ธนาคารโจทกไ์ดม้มีตเิลกิจา้งจําเลย โดยใหม้ผีลเลกิจา้งตั �งแตว่นัที� ๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๕ เนื�องจากจําเลยไดก้ระทําผดิ
สญัญาจา้งเป็นกรรมการผูจั้ดการและกระทําละเมดิตามพระราชบญัญัตคิวามรับผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที� พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงในการอํานวยสนิเชื�อโครงการสนิเชื�อชะลอการเลกิจา้งแรงงานเกนิกวา่วงเงนิ
ที�มตคิณะกรรมการธนาคารโจทกอ์นุมตัไิว ้และปรับปรงุเงื�อนไขตา่งๆ ของโครงการ ทําใหโ้จทกม์คีวามเสี�ยงทางดา้น
เครดติ อนัเป็นการกระทําที�ฝ่าฝืนมตขิองคณะกรรมการโจทกต์ามพระราชบญัญัตธินาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๕ และผดิสญัญาจา้งเป็นกรรมการผูจั้ดการ ขอ้ ๒.๑ ขอ้ ๒.๒ และ ๒.๔
ทําใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสยีหาย ขอใหบ้งัคบัจําเลยชาํระคา่เสยีหายใหแ้กโ่จทก ์เป็นเงนิ ๑,๗๙๕,๖๕๐,๔๒๔.๔๐ บาท
พรอ้มดอกเบี�ย

จําเลยใหก้ารและฟ้องแยง้วา่ จําเลยบรหิารกจิการของโจทกต์ามภารกจิ เป้าประสงค ์และเป้าหมายที�คณะกรรมการ
ธนาคารโจทกกํ์าหนด ตลอดจนปฏบิตัติามนโยบาย มตคิณะรัฐมนตร ีระเบยีบ ขอ้บงัคบั คําสั�งที�คณะกรรมการธนาคาร
โจทกกํ์าหนด จําเลยบรหิารงานดว้ยความซื�อสตัยส์จุรติ ปฏบิตัติามสญัญาจา้ง ไมเ่คยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ย
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แรงทําใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสยีหาย การอนุมตัสินิเชื�อเป็นไปตามระดบัวงเงนิในการปลอ่ยสนิเชื�อ จําเลยไมเ่คยใชอํ้านาจ
ในการอนุมตั ิแตค่ณะกรรมการสนิเชื�อ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการธนาคารเป็นผูอ้นุมตัทิั �งสิ�น ผลการบรหิาร
งานของจําเลยและผลการดําเนนิการโดยรวมของธนาคารโจทกม์กํีาไร โจทกไ์มไ่ดรั้บความเสยีหายจงึไมม่สีทิธฟ้ิองเรยีก
คา่เสยีหายจากจําเลย ฟ้องโจทกเ์คลอืบคลมุ คดขีาดอายคุวาม ขอใหย้กฟ้อง โจทกบ์อกเลกิสญัญาโดยมชิอบดว้ย
กฎหมายและไมเ่ป็นธรรม เนื�องจากจําเลยมไิดก้ระทําผดิตามสญัญาจา้ง ทําใหจํ้าเลยไดรั้บความเสยีหาย ขอใหศ้าล
พพิากษาใหโ้จทกช์ดใชค้า่เสยีหายแกจํ่าเลย เป็นเงนิ ๔๘,๙๖๑,๗๐๓ บาท ศาลแรงงานกลางมคํีาสั�งไมรั่บฟ้องแยง้

จําเลยยื�นคํารอ้งโตแ้ยง้เขตอํานาจศาลวา่ สญัญาจา้งเป็นกรรมการผูจั้ดการระหวา่งโจทกก์บัจําเลยเป็นสญัญาทาง
ปกครอง คดนีี�เป็นคดพีพิาทเกี�ยวกบัสญัญาทางปกครองอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙
วรรคหนึ�ง (๔) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

อนึ�ง จําเลยนํามลูเหตแุหง่คดเีดยีวกนันี�ยื�นฟ้องโจทกต์อ่ศาลปกครองกลาง เป็นคดหีมายเลขดําที� ๓๐๙๖/๒๕๕๕
ขอใหช้ดใชค้า่เสยีหายกรณีบอกเลกิจา้ง และคดหีมายเลขดําที� ๒๑๘๐/๒๕๕๗ ขอใหเ้พกิถอนคําสั�งที�ใหช้ดใชค้า่สนิไหม
ทดแทน

ศาลแรงงานกลางพจิารณาแลว้ เห็นวา่ แมจํ้าเลยจะเป็นเจา้หนา้ที�ของรัฐตามพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและ
วธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และตามคําฟ้องโจทกอ์า้งวา่ โจทกม์คํีาสั�งแจง้ใหจํ้าเลยชดใชค้า่สนิไหม
ทดแทนความเสยีหายใหแ้กโ่จทกใ์นขณะเป็นกรรมการผูจั้ดการจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงกระทําการที�ฝ่าฝืน
นโยบายและมตคิณะกรรมการของธนาคารโจทก ์ทําใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสยีหายกต็าม แตพ่ระราชบญัญัตแิรงงาน
รัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖ กําหนดบทนยิามคําวา่ "ลกูจา้ง" หมายความวา่ ผูซ้ ึ�งตกลงทํางานใหแ้ก่
นายจา้งเพื�อรับคา่จา้ง สว่นคําวา่ "นายจา้ง" หมายความวา่ รัฐวสิาหกจิซึ�งตกลงรับลกูจา้งเขา้ทํางานโดยจา่ยคา่จา้งให ้
และใหห้มายความรวมถงึผูม้อํีานาจกระทําการแทนรัฐวสิาหกจิ หรอืผูซ้ ึ�งไดรั้บมอบหมายจากผูท้ี�มอํีานาจกระทําการแทน
รัฐวสิาหกจิดว้ย ดงันั�น นติสิมัพันธร์ะหวา่งโจทกก์บัจําเลยจงึอยูใ่นฐานะนายจา้งกบัลกูจา้งตามพระราชบญัญัตแิรงงาน
รัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์พ.ศ. ๒๕๔๓ ภายใตข้อ้บงัคบัและระเบยีบที�กําหนดความสมัพันธห์รอืสภาพการจา้งระหวา่งกนั เมื�อมี
เหตแุหง่การฟ้องคดสีบืเนื�องมาจากโจทกซ์ึ�งเป็นนายจา้งกลา่วอา้งวา่จําเลยซึ�งเป็นลกูจา้งจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่ง
รา้ยแรงกระทําการที�ฝ่าฝืนนโยบายและมตคิณะกรรมการของธนาคารโจทก ์ทําใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสยีหาย กรณีจงึเป็น
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คดพีพิาทเกี�ยวดว้ยสทิธหิรอืหนา้ที�ตามสญัญาจา้งแรงงานหรอืตามขอ้ตกลงเกี�ยวกบัสภาพการจา้ง และเป็นคดอีนัเกดิแต่
มลูละเมดิระหวา่งนายจา้งและลกูจา้งสบืเนื�องมาจากขอ้พพิาทแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘
วรรคหนึ�ง (๑) และ (๕) คดจีงึไมอ่ยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง ตามพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๓) คดนีี�จงึอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลแรงงาน

ศาลปกครองกลางพจิารณาแลว้ เห็นวา่ โดยที�โจทกเ์ป็นรัฐวสิาหกจิที�จัดตั �งขึ�นตามพระราชบญัญัตธินาคารพัฒนา
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมเีหตผุลในการจัดตั �งคอื วสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มเป็นวสิาหกจิที�มคีวามสําคญัตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศใหม้คีวามเขม้แข็งและเตบิโตอยา่งยั�งยนื โดย
กอ่ใหเ้กดิการจา้งงาน สรา้งรายได ้และเป็นฐานการผลติ จงึจัดตั �งโจทกข์ึ�นเพื�อสนับสนุน สง่เสรมิ และพัฒนาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มที�มอียูจํ่านวนมากของประเทศไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยใหม้กีารบรกิารทางการเงนิ เทคนคิการ
ตลาด และการจัดการ โจทกจ์งึมฐีานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที�โจทกทํ์าสญัญาจา้งจําเลยตามพระราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหป้ฏบิตังิานในตําแหน่งกรรมการผูจั้ดการ ซึ�งเป็นผูบ้รหิารรัฐวสิาหกจิ
และไมเ่ป็นพนักงานรัฐวสิาหกจิตามมาตรา ๔ และมาตรา ๘ ทว ิวรรคหนึ�ง แหง่พระราชบญัญัตดิงักลา่ว ตามสญัญาจา้ง
เป็นกรรมการผูจั้ดการ ลงวนัที� ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๒ มกํีาหนดเวลาจา้ง ๔ ปี โดยจําเลยมอํีานาจหนา้ที�ดําเนนิกจิการของ
โจทกใ์หเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์นโยบาย และขอ้บงัคบั รวมทั �งกจิการอื�นที�คณะกรรมการธนาคารหรอืคณะกรรมการ
บรหิารของโจทกกํ์าหนด ตลอดจนมอํีานาจบงัคบับญัชาพนักงานและลกูจา้งของโจทก ์และเป็นตวัแทนของโจทกใ์น
กจิการที�เกี�ยวกบับคุคลภายนอก ตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แหง่พระราชบญัญัตธินาคารพัฒนาวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื�อสญัญาจา้งระหวา่งโจทกซ์ึ�งเป็นหน่วยงานทางปกครองกบั
จําเลยมขีึ�นเพื�อใหจํ้าเลยเขา้ดําเนนิงานในการจัดทําบรกิารสาธารณะเพื�อใหก้ารจัดทําบรกิารสาธารณะดา้นการพัฒนา สง่
เสรมิ ชว่ยเหลอืและสนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มตามวตัถปุระสงคแ์ละอํานาจหนา้ที�ของโจทกบ์รรลผุล
สญัญาจา้งดงักลา่วจงึเป็นสญัญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที�โจทกฟ้์องขอใหจํ้าเลยชดใชค้า่สนิไหมทดแทนแกโ่จทก ์โดยกลา่วอา้งวา่ในขณะที�จําเลย
ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจั้ดการธนาคารโจทก ์ปฏบิตัหินา้ที�ดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง กระทําการ
ฝ่าฝืนนโยบายและมตคิณะกรรมการธนาคารโจทกโ์ดยปลอ่ยใหม้กีารอํานวยสนิเชื�อเกนิวงเงนิที�คณะกรรมการธนาคาร
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โจทกกํ์าหนดมเีจตนาฝ่าฝืนนโยบายและมตขิองคณะกรรมการธนาคารโจทก ์เป็นเหตใุหโ้จทกไ์ดรั้บความเสยีหาย จงึเป็น
กรณีที�โจทกซ์ึ�งเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๔ แหง่พระราชบญัญัตคิวามรับผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที� พ.ศ.
๒๕๓๙ ใชส้ทิธเิรยีกรอ้งใหจํ้าเลยซึ�งเป็นเจา้หนา้ที� ตามมาตรา ๔ แหง่พระราชบญัญัตดิงักลา่ว ชดใชค้า่สนิไหมทดแทน
จากการที�จําเลยกระทําละเมดิตอ่โจทกใ์นการปฏบิตัหินา้ที� ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกบัมาตรา ๘ แหง่พระราชบญัญัติ
เดยีวกนั คดนีี�จงึเป็นคดพีพิาทเกี�ยวกบัการกระทําละเมดิของเจา้หนา้ที�ของรัฐอนัเกดิจากการละเลยตอ่หนา้ที�ตามที�
กฎหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิอนัอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๓) แหง่พระ
ราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกบัขอ้เท็จจรงิปรากฏวา่ จําเลยในคดนีี�
นํามลูเหตแุหง่คดเีดยีวกนันี�ยื�นฟ้องโจทก ์(ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย ผูถ้กูฟ้อง
คดทีี� ๑ กรรมการของธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย ผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๒ ถงึที� ๑๐ และ
กระทรวงการคลงั ผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑๑) ตอ่ศาลปกครองกลาง ตามคดหีมายเลขดําที� ๓๐๙๖/๒๕๕๕ ขอใหช้ดใชค้า่เสยี
หายกรณีบอกเลกิจา้งผูฟ้้องคด ีและยื�นฟ้องโจทก ์(ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย ผู ้
ถกูฟ้องคด)ี ตอ่ศาลปกครองกลาง ตามคดหีมายเลขดําที� ๒๑๘๐/๒๕๕๗ ขอใหเ้พกิถอนคําสั�งที�ใหผู้ฟ้้องคดชีดใชค้า่
สนิไหมทดแทนแกผู่ถ้กูฟ้องคด ีกรณีจงึชอบที�จะดําเนนิกระบวนพจิารณาและพพิากษาโดยศาลปกครอง เพื�อใหคํ้า
พพิากษาเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั คดนีี�จงึอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง

คําวนิจิฉัย
ปัญหาที�ตอ้งพจิารณา คดนีี�อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครอง
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่ คดนีี� โจทกฟ้์องขอใหจํ้าเลยชดใชค้า่สนิไหมทดแทนแกโ่จทก ์โดยกลา่วอา้งวา่

ในขณะที�จําเลยดํารงตําแหน่งกรรมการผูจั้ดการธนาคารโจทกป์ฏบิตัหินา้ที�ดว้ยความจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ย
แรง กระทําการฝ่าฝืนนโยบายและมตคิณะกรรมการธนาคารโจทกโ์ดยปลอ่ยใหม้กีารอํานวยสนิเชื�อเกนิวงเงนิที�คณะ
กรรมการธนาคารโจทกกํ์าหนด มเีจตนาฝ่าฝืนนโยบายและมตขิองคณะกรรมการธนาคารโจทก ์โจทกแ์ตง่ตั �งคณะ
กรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิความรับผดิทางละเมดิ คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิสอบสวนแลว้ เห็นวา่ จําเลยกระทํา
ละเมดิตอ่โจทกจ์รงิ และจําเลยตอ้งชดใชค้า่สนิไหมทดแทน จํานวน ๑,๗๙๕,๖๕๐,๔๒๔.๔๐ บาท ใหแ้กโ่จทก ์การกระ
ทําของจําเลยจงึเป็นการกระทําละเมดิ เป็นเหตใุหโ้จทกไ์ดรั้บความเสยีหาย และเป็นการผดิสญัญาจา้งเป็นกรรมการผู ้
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จัดการ ลงวนัที� ๔ กมุภาพันธ ์๒๕๕๒ จําเลยใหก้ารวา่ จําเลยไมไ่ดก้ระทําละเมดิ ไมไ่ดผ้ดิสญัญา และโจทกไ์มไ่ดรั้บความ
เสยีหาย พรอ้มทั �งโตแ้ยง้เขตอํานาจศาลวา่คดนีี�เป็นคดพีพิาทเกี�ยวกบัสญัญาทางปกครองอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษา
ของศาลปกครอง ศาลแรงงานกลางมคีวามเห็นวา่คดนีี�เป็นคดพีพิาทเกี�ยวกบัสญัญาจา้งแรงงานและเป็นคดอีนัเกดิแตม่ลู
ละเมดิระหวา่งนายจา้งและลกูจา้งสบืเนื�องมาจากขอ้พพิาทแรงงานที�อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลแรงงาน
กลางซึ�งเป็นศาลยตุธิรรม สว่นศาลปกครองกลางมคีวามเห็นวา่ สญัญาจา้งจําเลยเป็นผูบ้รหิารธนาคารโจทกเ์ป็นสญัญา
ทางปกครอง แตค่ดนีี�เป็นคดพีพิาทเกี�ยวกบัการกระทําละเมดิของเจา้หนา้ที� อนัเกดิจากการละเลยตอ่หนา้ที�ตามที�
กฎหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตั ิตามมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๓) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง

คดจีงึมปัีญหาตอ้งวนิจิฉัยวา่คดนีี�เป็นคดพีพิาทที�อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองหรอืศาลยตุธิรรม
เห็นวา่ โจทกเ์ป็นรัฐวสิาหกจิที�จัดตั �งขึ�นตามพระราชบญัญัตธินาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โจทกจ์งึมฐีานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาล
ปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมฐีานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๔ แหง่พระราชบญัญัติ
ความรับผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที� พ.ศ. ๒๕๓๙ โจทกทํ์าสญัญาจา้งจําเลยใหป้ฏบิตังิานในตําแหน่งกรรมการผูจั้ดการ
โดยมาตรา ๒๕ แหง่พระราชบญัญัตธินาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
กําหนดใหผู้จั้ดการมอํีานาจหนา้ที�ดําเนนิกจิการของโจทกใ์หเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์นโยบาย และขอ้บงัคบั รวมทั �ง
กจิการอื�นที�คณะกรรมการธนาคารหรอืคณะกรรมการบรหิารของโจทกกํ์าหนดและมาตรา ๑๑ ของพระราชบญัญัตเิดยีวกนั
กําหนดวตัถปุระสงคข์องธนาคารโจทกไ์วว้า่ เป็นการประกอบธรุกจิอนัเป็นการพัฒนา สง่เสรมิ ชว่ยเหลอื และสนับสนุน
การจัดตั �งการดําเนนิงานการขยายหรอืการปรับปรงุวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึ�งวตัถปุระสงคข์องโจทกม์คีวาม
สําคญัตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศใหม้คีวามเขม้แข็งและเตบิโตอยา่งยั�งยนื สง่เสรมิและพัฒนาวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มใหเ้ป็นระบบ โดยการบรกิารทางการเงนิ เทคนคิ การตลาด และการจัดการ ปรากฏตามเหตผุลในการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญัตฉิบบันี� ทั �งมาตรา ๓๒ ของพระราชบญัญัตนิี�กําหนดใหรั้ฐมนตรมีอํีานาจหนา้ที�กํากบัดแูลกจิการ
ของธนาคาร ดงันั�น ภารกจิของโจทกจ์งึเป็นการจัดทําบรกิารสาธารณะในทางเศรษฐกจิของประเทศ ซึ�งมวีตัถปุระสงค์
แตกตา่งจากการประกอบธรุกจิของธนาคารพาณชิยท์ั�วไปที�มุง่เนน้ผลกําไรในทางธรุกจิเป็นสําคญั ทั �งการจา้งจําเลยเป็น
กรรมการผูจั้ดการของโจทกนั์�น ตอ้งผา่นกระบวนการสรรหาผูบ้รหิารรัฐวสิาหกจิ ซึ�งตอ้งดําเนนิการตามพระราชบญัญัติ
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คณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการพนักงานรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมาตรา ๘ ทว ิกําหนดใหผู้บ้รหิารของ
รัฐวสิาหกจิไมม่ฐีานะเป็นพนักงานของรัฐวสิาหกจิ ปรากฏเหตผุลในการแกไ้ขเพิ�มเตมิพระราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ (ฉบบัที� ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ วา่ "เห็นสมควรกําหนดใหผู้บ้รหิารของรัฐวสิาหกจิไมม่ี
ฐานะเป็นพนักงาน และใหเ้ป็นการจา้งบรหิารโดยทําสญัญาจา้ง โดยกําหนดคา่จา้งหรอืผลประโยชนอ์ื�นตามผลงานในการ
บรหิาร เพื�อใหรั้ฐวสิาหกจิมผีูบ้รหิารที�มคีวามรูแ้ละความสามารถในเชงิธรุกจิอยา่งแทจ้รงิ" โดยเมื�อพจิารณาประกอบกบั
ขอ้ ๑.๒ ของสญัญาจา้งที�ระบวุา่ "สญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารนี�เป็นสญัญาที�ทําขึ�นตามกฎหมายวา่ดว้ยคณุสมบตัมิาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ ซึ�งเป็นการจา้งบรหิารเพื�อมุง่ความสําเร็จของงานและการจา้งตามสญัญานี�ไมอ่ยู่
ในบงัคบัแหง่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานวสิาหกจิ
สมัพันธ ์กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม และกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทนและไมเ่ป็นผลใหผู้รั้บจา้งมฐีานะเป็นพนักงาน
ของผูว้า่จา้ง" จะเห็นไดว้า่สญัญาจา้งจําเลยเป็นกรรมการผูจั้ดการของโจทกซ์ึ�งเป็นผูบ้รหิารของรัฐวสิาหกจิ นั�นมลีกัษณะ
เป็นการจา้งบรหิารกจิการเพื�อจัดทําบรกิารสาธารณะในอํานาจหนา้ที�ของโจทก ์มใิชก่ารจา้งแรงงานตามความหมายของ
สญัญาจา้งแรงงาน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา ๕๗๕ สญัญาจา้งจําเลยเป็นกรรมการผูจั้ดการของ
โจทก ์จงึเป็นสญัญาที�หน่วยงานทางปกครองใหเ้อกชนเขา้จัดทําบรกิารสาธารณะ ซึ�งเป็นสญัญาประเภทหนึ�งของสญัญา
ทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๔) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองพ.ศ. ๒๕๔๒
แตอ่ยา่งไรกต็าม มลูเหตอุนัเป็นที�มาแหง่การที�โจทกฟ้์องคดนีี�เกดิจากการที�โจทกก์ลา่วหาวา่จําเลยกระทําละเมดิในการ
ปฏบิตัหินา้ที� ซึ�งคดทีี�ฟ้องเจา้หนา้ที�หรอืหน่วยงานของรัฐใหรั้บผดิทางละเมดิในการปฏบิตัหินา้ที�ตามพระราชบญัญัติ
ความรับผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที� พ.ศ. ๒๕๓๙ นั�น อาจเป็นคดทีี�อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรมหรอื
ศาลปกครองกไ็ด ้โดยตอ้งพจิารณาพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น
สําคญั โดยมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง แหง่พระราชบญัญัตดิงักลา่วบญัญัตวิา่ "ศาลปกครองมอํีานาจพจิารณาพพิากษาหรอืมคํีา
สั�งในเรื�องดงัตอ่ไปนี� (๓) คดพีพิาทเกี�ยวกบัการกระทําละเมดิหรอืความรับผดิอยา่งอื�นของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้
หนา้ที�ของรัฐอนัเกดิจากการใชอํ้านาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ คําสั�งทางปกครอง หรอืคําสั�งอื�น หรอืจากการละเลยตอ่
หนา้ที�ตามที�กฎหมายกําหนดใหต้อ้งปฏบิตัหิรอืปฏบิตัหินา้ที�ดงักลา่วลา่ชา้เกนิสมควร" อนัเป็นการจํากดัประเภทคดี
ปกครองที�เกดิจากการกระทําละเมดิของเจา้หนา้ที�ในหน่วยงานทางปกครอง โดยมุง่หมายใหศ้าลปกครองมอํีานาจ
พจิารณาพพิากษาหรอืมคํีาสั�งในคดพีพิาทเกี�ยวกบัการกระทําละเมดิที�เกดิจากการใชอํ้านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ที�
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ของรัฐหรอืหน่วยงานทางปกครองเทา่นั�น ไมร่วมถงึการกระทําละเมดิที�เกดิจากการปฏบิตัหินา้ที�ทั�วไปของเจา้หนา้ที� เมื�อ
การยื�นฟ้องคดนีี�เป็นการฟ้องเรยีกคา่สนิไหมทดแทนอนัเกดิจากการกระทําละเมดิของเจา้หนา้ที�ของรัฐในการอํานวยสนิ
เชื�อโครงการสนิเชื�อชะลอการเลกิจา้งแรงงานเกนิกวา่วงเงนิที�มตคิณะกรรมการธนาคารโจทกอ์นุมตัไิว ้และแกไ้ขหลกั
เกณฑข์องโครงการสนิเชื�อชะลอการเลกิจา้ง ทําใหธ้นาคารมคีวามเสี�ยงทางเครดติเพิ�มขึ�น เป็นการกระทําที�ฝ่าฝืนมตขิอง
คณะกรรมการโจทก ์ทําใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสยีหาย อนัเป็นการปฏบิตัหินา้ที�ทั�วไปในการประกอบธรุกจิ มไิดเ้กดิจากการ
ใชอํ้านาจตามกฎหมายของเจา้หนา้ที�ของรัฐหรอืหน่วยงานทางปกครอง จงึไมใ่ชค่ดพีพิาทเกี�ยวกบัการกระทําละเมดิ ตาม
มาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๓) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แตเ่ป็นคดี
ละเมดิที�อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรม แตเ่นื�องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิตามบนัทกึความเห็นของศาล
ปกครองกลางวา่จําเลยไดย้ื�นฟ้องโจทกเ์ป็นเรื�องเดยีวกนันี�ตอ่ศาลปกครองกลาง ในคดหีมายเลขดําที� ๒๑๘๐/๒๕๕๗ ขอ
ใหเ้พกิถอนคําสั�งที�ใหผู้ฟ้้องคด ี(จําเลยในคดนีี�) ชดใชค้า่สนิไหมทดแทนความรับผดิทางละเมดิแกผู่ถ้กูฟ้องคด ี(โจทกใ์น
คดนีี�) ขอ้พพิาทในคดนีี�จงึเป็นกรณีที�มมีลูความแหง่คดเีดยีวกนักบัคดหีมายเลขดําที� ๒๑๘๐/๒๕๕๗ ของศาลปกครอง
กลาง จงึควรที�จะไดดํ้าเนนิกระบวนพจิารณาที�ศาลเดยีวกนั เพื�อใหคํ้าพพิากษาเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั คดนีี�จงึชอบที�
จะไดรั้บการพจิารณาพพิากษาที�ศาลปกครอง

จงึวนิจิฉัยชี�ขาดวา่ คดรีะหวา่ง ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย โจทก ์นาย
โสฬส สาครวศิว จําเลย อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง

(ลงชื�อ) วรีะพล ตั �งสวุรรณ (ลงชื�อ) จรินติ ิหะวานนท์
(นายวรีะพล ตั �งสวุรรณ) (นายจรินติ ิหะวานนท)์

ประธานศาลฎกีา กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองศาลยตุธิรรม
(ลงชื�อ) ปิยะ ปะตงัทา (ลงชื�อ) ชาญชยั แสวงศกัดิ�
(นายปิยะ ปะตงัทา) (นายชาญชยั แสวงศกัดิ�)
ประธานศาลปกครองสงูสดุ กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองศาลปกครอง

� �
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(ลงชื�อ) พลเรอืโท ปรชีาญ จามเจรญิ (ลงชื�อ) พลตร ีพัฒนพงษ์ เกดิอดุม
(ปรชีาญ จามเจรญิ) (พัฒนพงษ์ เกดิอดุม)

หวัหนา้สํานักตลุาการทหาร กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองศาลทหาร
(ลงชื�อ) จริะ บญุพจนสนุทร
(นายจริะ บญุพจนสนุทร)
กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

()

แหลง่ที�มา สว่นเลขานุการคณะกรรมการวนิจิฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดแีดงศาลชั �น
ตน้

หมายเหตุ
เขตอํานาจศาลเกี�ยวกบัพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ�ง
(๓) และ (๔)


