
6/13/2019 4/2549

deka.supremecourt.or.th/printing/deka 1/13

 

 

 

 

ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คําวนิจิฉัยที� 4/2549 พลอากาศเอก เทอดศกัดิ� สจัะรักษ์ โจทก์ 
บรษัิททา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ที� 1 กบัพวก
รวม2

จําเลย 

พ.ร.บ.จัดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 วรรค หนึ�ง (4)

ไมม่ยีอ่สั �น

___________________________

(สําเนา)
คําวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล คณะกรรมการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล
ที� ๔/๒๕๔๙
วนัที� ๒๒ มนีาคม ๒๕๔๙
เรื�อง เขตอํานาจศาลเกี�ยวกบัพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙

วรรคหนึ�ง (๔)

ศาลแพง่
ระหวา่ง
ศาลปกครองกลาง
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การสง่เรื�องตอ่คณะกรรมการ
ศาลแพง่โดยสํานักงานศาลยตุธิรรมสง่เรื�องใหค้ณะกรรมการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาลพจิารณา

วนิจิฉัยชี�ขาด ตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ วรรคสอง
ซึ�งเป็นกรณีที�ศาลหนึ�งไมรั่บฟ้อง เพราะเห็นวา่คดอียูใ่นเขตอํานาจของอกีศาลหนึ�ง เมื�อมกีารฟ้องคดตีอ่อกีศาลหนึ�งแลว้
ศาลดงักลา่วเห็นวา่คดนัี�นไมอ่ยูใ่นเขตอํานาจเชน่กนั

ขอ้เท็จจรงิในคดี
เมื�อวนัที� ๑ เมษายน ๒๕๔๘ พลอากาศเอก เทอดศกัดิ� สจัจะรักษ์ โจทก ์ยื�นฟ้อง บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั

(มหาชน) ที� ๑ นายศรสีขุ จันทรางศ ุที� ๒ จําเลย ตอ่ศาลแพง่เป็นคดหีมายเลขดําที� ๑๓๔๕/๒๕๔๘ ความวา่ จําเลยที� ๑
เป็นนติบิคุคลประเภทบรษัิทมหาชนจํากดัโดยเปลี�ยนทนุของการทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทยเป็นหุน้ ตามพระราช
บญัญัตทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื�อวนัที� ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๕ มกีระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญม่วีตัถปุระสงคใ์น
การประกอบและสง่เสรมิกจิการทา่อากาศยาน รวมทั �งการดําเนนิกจิการอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตอ่เนื�องกบัการประกอบกจิการ
ทา่อากาศยานจําเลยที� ๒ เป็นประธานกรรมการของจําเลยที� ๑ เมื�อวนัที� ๒๙ ตลุาคม ๒๕๔๔ ขณะที�จําเลยที�๑ เป็น
รัฐวสิาหกจิตามพระราชบญัญัตกิารทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ โจทกซ์ึ�งเป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกจาก
คณะกรรมการสรรหาของจําเลยที� ๑ เขา้ทําสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารในฐานะผูว้า่การการทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย
(ทอท.) กบัจําเลยที� ๑ ดว้ยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัโดยอาศยักฎและระเบยีบตา่ง ๆ ที�ระบไุวใ้นพระราช
บญัญัตวิา่ดว้ยคณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวสิาหกจิ (ฉบบัที� ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ มกํีาหนดเวลา ๔
ปี นับแตว่นัที� ๑ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ ถงึวนัที� ๓๑ตลุาคม ๒๕๔๘โดยมจีดุมุง่หมายเพื�อใหโ้จทกทํ์าหนา้ที�บรหิารงานของ
จําเลยที� ๑ ใหม้ปีระสทิธภิาพ และเพื�อใหม้บีทบาทยิ�งขึ�นในการสง่เสรมิและพัฒนากจิการของจําเลยที� ๑ โดยจําเลยที� ๑
ตกลงจา่ยคา่ตอบแทนปีละ ๑,๘๑๓,๒๐๐ บาท แบง่จา่ยเป็นรายเดอืน เดอืนละ ๑๕๑,๑๐๐ บาท เมื�อทํางานครบ ๑ ปี
จําเลยที� ๑ อาจจะเพิ�มคา่ตอบแทนคงที�ตอ่เดอืนใหแ้กโ่จทกแ์ละยงัจะพจิารณาจา่ยคา่ตอบแทนผันแปรรายปีใหแ้กโ่จทก์
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ ๓๐ ของคา่ตอบแทนรวมในแตล่ะปี ตามระดบัผลการประเมนิผลงานตามหลกัเกณฑท์ี�คณะ
กรรมการของจําเลยที� ๑ กําหนดและถอืวา่การจา้งบรหิารดงักลา่วมใิชส่ญัญาจา้งแรงงาน ไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่กฎหมายวา่
ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพันธ ์และกฎหมายอื�นทํานองเดยีวกนั และไมถ่อืวา่โจทกเ์ป็น
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พนักงานหรอืลกูจา้ง โจทกดํ์ารงตําแหน่งผูว้า่การการทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย ตามสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารตอ่
เนื�องมาจนกระทั�งจําเลยที� ๑ ไดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจํากดั เมื�อวนัที� ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๕ ตามพระราชบญัญัติ
ทนุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๔๒ โจทกไ์ดรั้บการเปลี�ยนชื�อตําแหน่งเป็นกรรมการผูจั้ดการใหญ ่โดยปฏบิตัหินา้ที�อยา่งเต็ม
ความรูค้วามสามารถ ตามสญัญาจา้งและแนวนโยบายของคณะกรรมการของจําเลยที� ๑ ดว้ยดเีรื�อยมา คณะกรรมการของ
จําเลยที� ๑ ไดม้มีตใินการประชมุครั �งที� ๑/๒๕๔๕ เมื�อวนัที� ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๕ ใหป้รับคา่ตอบแทนคงที� (เงนิเดอืน) ตาม
สญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารใหแ้กโ่จทกจ์ากเดมิเดอืนละ ๑๕๑,๐๐๐ บาท เป็นเดอืนละ ๕๑๒,๐๐๐ บาท โดยมผีลใชบ้งัคบั
ตั �งแตว่นัที� ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๕ เป็นตน้ไป และตอ่มาในการประชมุของคณะกรรมการจําเลยที� ๑ครั�งที� ๔/๒๕๔๕ เมื�อวนั
ที� ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ ไดล้งมตเิห็นชอบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของโจทก ์โดยโจทกไ์ดรั้บคะแนนเฉลี�ยอยูใ่น
ระดบัด ีทําใหโ้จทกไ์ดรั้บการปรับคา่ตอบแทนคงที�ประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๕ เพิ�มขึ�นรอ้ยละ ๘ ของคา่ตอบแทนคงที�ที�
ไดรั้บตั �งแตว่นัที� ๑ ตลุาคม ๒๕๔๕ เป็นตน้ไป และโจทกจ์ะไดรั้บคา่ตอบแทนผันแปรในปีงบประมาณ ๒๕๔๕ อกีรอ้ยละ
๒๐ ของคา่ตอบแทนรวม และตอ่มาเมื�อวนัที� ๒๕ กมุภาพันธ๒์๕๔๖ คณะกรรมการของจําเลยที� ๑ ไดป้ระชมุมมีตเิห็นชอบ
แผนการดําเนนิงานลว่งหนา้เป็นรายปีประกอบสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารประจําปีงบประมาณ ๒๕๔๖ ที�โจทกเ์สนอ ซึ�ง
จําเลยที� ๒ในฐานะประธานกรรมการของจําเลยที� ๑ ไดรั้บทราบและอนุมตัแิผนการดําเนนิงานลว่งหนา้ดงักลา่วของโจทก์
เมื�อวนัที� ๕ มนีาคม ๒๕๔๖ การที�คณะกรรมการของจําเลยที� ๑ ลงมตเิห็นชอบในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของโจทก์
อนุมตัใิหป้รับคา่ตอบแทนคงที�คา่ตอบแทนผันแปรและเห็นชอบแผนการดําเนนิงานลว่งหนา้ของโจทกด์งักลา่ว แสดงวา่
จําเลยทั �งสองและคณะกรรมการของจําเลยที� ๑ ยอมรับวา่โจทกเ์ป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและปฏบิตังิานเป็นไปตาม
สญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิาร ตอ่มาจําเลยที� ๒ มหีนังสอืที� ทอท.๒๒๔๘/๒๕๔๖ ลงวนัที�๔ เมษายน ๒๕๔๖ แจง้ใหโ้จทกท์ราบ
ในเวลากลางคนืของวนัเดยีวกนัวา่ที�ประชมุคณะกรรมการ ทอท. ครั�งพเิศษที� ๒/๒๕๔๖ มมีตเิป็นเอกฉันทใ์หเ้ลกิจา้ง
โจทกโ์ดยมผีลนับแตว่นัลงมตเิป็นตน้ไปโดยไมบ่อกกลา่วลว่งหนา้ หรอืจา่ยคา่สนิไหมทดแทนใด ๆ ตามเงื�อนไขสญัญา
จา้งเป็นผูบ้รหิารขอ้ ๑๑.๔ (๒) โดยใหเ้หตผุลวา่ คณะกรรมการ ทอท. ไดรั้บทราบวา่โจทกป์ฏบิตัหินา้ที�ไมเ่ป็นไปตาม
เงื�อนไขสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารในเรื�องสําคญั คอื ไดใ้หข้า่วตอ่พนักงานที�หอ้งประชมุเมื�อวนัที� ๒๗ มนีาคม ๒๕๔๖ วา่ถกู
กลั�นแกลง้จากผูม้อํีานาจทางการเมอืง ไมไ่ดรั้บความเป็นธรรมในการสอบสวนขอ้เท็จจรงิเกี�ยวกบังานจา้งปรับปรงุทางวิ�ง
ทา่อากาศยานภเูกต็และเชยีงใหมโ่ดยใชว้ธิพีเิศษโดยมชิอบ ปลอ่ยใหพ้นักงาน ทอท. จัดชมุนุมและแตง่ชดุดําไวท้กุข์
และมพีนักงาน ทอท. บางสว่นเดนิทางไปยื�น ขอ้เรยีกรอ้งขอความเป็นธรรมใหก้บัโจทกใ์นเรื�องที�ยงัไมส่ง่ผลกระทบและ
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เกดิขึ�นกบัตวัโจทกท์ี�ทําเนยีบรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เมื�อวนัที� ๓๑ มนีาคม ๒๕๔๖ โดยที�โจทกไ์ดรั้บทราบ
เหตกุารณด์งักลา่วลว่งหนา้แลว้ แตก่ม็ไิดม้กีารป้องกนัหรอืหา้มการชมุนุมแตอ่ยา่งใด การกระทําดงักลา่วขา้งตน้เป็นการ
ผดิเงื�อนไขสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิาร ขอ้ ๒ ขอ้ ๓.๒ ขอ้ ๓.๓ และขอ้ ๖ เป็นเหตใุหค้ณะกรรมการ ทอท. ไดรั้บความเสยีหาย
โดยเสื�อมเสยีชื�อเสยีง อาจถกูดหูมิ�นเกลยีดชงัจากพนักงาน ทอท. หรอืประชาชนทั�วไป ทอท. และกระทรวงการคลงัใน
ฐานะผูถ้อืหุน้ใหญไ่ดรั้บความเสยีหาย เกดิความเขา้ใจผดิวา่เป็นองคก์รที�ขาด การบรหิารจัดการที�ด ีกระทบตอ่ชื�อเสยีง
ขององคก์ร ขาดความเชื�อถอืจากสาธารณชน และสง่ผลกระทบตอ่การจะนําหุน้ของทอท. เขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทยตอ่ไปในอนาคต โจทกม์ไิดเ้ป็นฝ่ายผดิสญัญาตามเงื�อนไขสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารในขอ้ใด ๆ กบัจําเลยที� ๑
ตามขอ้อา้ง นอกจากนี�สญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารยงัเป็นสญัญาสําเร็จรปูซึ�งจําเลยที� ๑ ไดกํ้าหนดขอ้สญัญาที�เป็นสาระสําคญั
ไวล้ว่งหนา้โดยโจทกไ์มม่อํีานาจตอ่รองหรอืทางเลอืกอื�นใดขณะที�ทําสญัญา ขอ้สญัญาขอ้ที�๑๓,๑๔ และ๑๖ เป็นขอ้
สญัญาที�ไมเ่ป็นธรรม ตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยขอ้สญัญาที�ไมเ่ป็นธรรม พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๓, ๔, ๕, ๘ ประกอบมาตรา
๑๐ จําเลยทั �งสองบอกเลกิการจา้งโจทกโ์ดยไรเ้หตผุล ไมช่อบดว้ยกฎหมาย และมไิดเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดเงื�อนไข
สญัญาจา้ง ถอืวา่จําเลยทั �งสองไดร้ว่มกนัผดิสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารกบัโจทกทํ์าใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสยีหาย เสื�อมเสยี
ชื�อเสยีง ศกัดิ�ศร ีวงศต์ระกลู เพราะโจทกเ์ป็นผูม้ชี ื�อเสยีงเป็นที�รูจั้กในวงสงัคมธรุกจิ กอ่นถกูเลกิจา้งโจทกย์งัเป็นประธาน
กรรมการบรษัิทอื�นอกีหลายบรษัิท ทั �งยงัเคยรับราชการโดยตําแหน่งสดุทา้ยเป็นรองผูบ้ญัชาการทหารอากาศ จําเลยทั �ง
สองจงึตอ้งรว่มรับผดิชดใชค้า่เสยีหายฐานผดิสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารและคา่ตอบแทนตามสญัญาจา้งดงักลา่วแกโ่จทก์
ดงันี� จําเลยที� ๑ ตอ้งชาํระคา่ตอบแทนตามสญัญาจา้งแกโ่จทกเ์ดอืนละ ๕๑๒,๐๐๐ บาท นับแตว่นัถดัจากวนัที�บอกเลกิ
จา้งเป็นผูบ้รหิาร เป็นเงนิ ๑๕,๗๘๖,๖๖๖.๖๖ บาท จําเลยทั �งสองตอ้งรว่มกนัชดใชค้า่เสยีหายตอ่ชื�อเสยีง ศกัดิ�ศร ีและ
วงศต์ระกลูแกโ่จทก ์๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทนอกจากนี�โจทกย์งัไดรั้บความเสยีหายในทางทํามาหาไดใ้นการประกอบอาชพี
การงานทั �งในปัจจบุนัและอนาคตเป็นเงนิ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื�องจากสญัญาจา้งดงักลา่วไดห้า้มโจทกป์ระกอบอาชพี
หลงัจากสญัญาสิ�นสดุเป็นเวลา ๑๒ เดอืน ดงันั�น จําเลยที� ๑ จงึตอ้งชาํระเงนิแกโ่จทก ์๙๘,๑๘๙,๒๙๘.๒๖ บาท และ
ดอกเบี�ยถงึวนัฟ้องอกี ๗๔,๐๕๓.๗๑ บาท รวม๙๘,๒๖๓,๓๕๑.๙๗ บาท และจําเลยที� ๒ ตอ้งรว่มรับผดิชาํระเงนิแกโ่จทก์
๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาททั �งนี�กอ่นฟ้องคดนีี�โจทกไ์ดฟ้้องจําเลยทั �งสองกบัพวกตอ่ศาลปกครองกลางในขอ้เท็จจรงิที�เกี�ยวขอ้ง
กบัเหตเุลกิจา้งตามสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิาร เมื�อวนัที� ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ เป็นคดหีมายเลขดําที� ๕๒๙/๒๕๔๖ ศาล
ปกครองมคํีาสั�งไมรั่บคําฟ้องโดยใหเ้หตผุลวา่คดไีมอ่ยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง โจทกย์ื�นอทุธรณคํ์า
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สั�งตอ่ศาลปกครองสงูสดุเมื�อวนัที� ๖ มถินุายน ๒๕๔๖ เมื�อเวลาลว่งเลยมานานกวา่ ๑ ปี ๙ เดอืนแลว้ แตศ่าลปกครอง
สงูสดุกย็งัมไิดม้คํีาสั�งหรอืคําพพิากษา โจทกเ์กรงวา่หากปลอ่ยใหเ้นิ�นนานไปอกีโดยไมม่กํีาหนดเวลาที�แน่นอนวา่
อทุธรณข์องโจทกจ์ะไดรั้บตดัสนิเมื�อใด โจทกย์ิ�งจะไดรั้บ ความเสยีหายมากยิ�งขึ�น โจทกจ์งึไดย้ื�นหนังสอืขอถอนอทุธรณ์
ตอ่ศาลปกครองสงูสดุ เมื�อวนัที� ๒๓มนีาคม ๒๕๔๘ และฟ้องจําเลยทั �งสองเป็นคดนีี�ตอ่ศาลแพง่ ขอใหพ้พิากษาวา่สญัญา
จา้งเป็นผูบ้รหิาร ขอ้ ๑๓, ๑๔ และขอ้ ๑๖ เป็นขอ้สญัญาที�ไมเ่ป็นธรรม ตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยขอ้สญัญาที�ไมเ่ป็นธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไ้ขใหเ้ป็นธรรมแกโ่จทกต์ามคําขอทา้ยฟ้อง ขอใหบ้งัคบัจําเลยที� ๑ ชาํระหนี�คา่ตอบแทนที�คา้งชาํระ
แกโ่จทกต์ามสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารเป็นเงนิ๒,๔๗๖,๖๘๕.๓๑ บาท พรอ้มดอกเบี�ยในอตัรารอ้ยละเจ็ดครึ�งตอ่ปีของตน้
เงนิ๒,๔๐๒,๖๓๑.๖๐บาท นับแตว่นัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ ใหจํ้าเลยที� ๑ ชาํระหนี�คา่ตอบแทนตามสญัญาจา้ง
เป็นผูบ้รหิารแกโ่จทกเ์ดอืนละ ๕๑๒,๐๐๐ บาท นับแตว่นัที� ๕ เมษายน ๒๕๔๖ ถงึวนัที� ๓๑ ตลุาคม ๒๕๔๘ เป็นเงนิ
๑๕,๗๘๖,๖๖๖.๖๖ บาท พรอ้มดอกเบี�ยในอตัรารอ้ยละเจ็ดครึ�งตอ่ปีของตน้เงนิดงักลา่วนับแตว่นัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะ
ชาํระเสร็จ และใหจํ้าเลยทั �งสองรว่มกนัชาํระคา่เสยีหายแกโ่จทก ์๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พรอ้มดอกเบี�ยในอตัรา รอ้ยละเจ็ด
ครึ�งตอ่ปีนับแตว่นัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ

จําเลยทั �งสองใหก้ารวา่ โจทกไ์มม่อํีานาจฟ้อง เพราะในขณะทําสญัญาจา้งโจทกเ์ป็นผูบ้รหิารเมื�อวนัที� ๒๙ ตลุาคม
๒๕๔๔ นั�น จําเลยที� ๑ เป็นรัฐวสิาหกจิซึ�งจัดตั �งขึ�นตามพระราชบญัญัตกิารทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒
จงึมฐีานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การ
ที�จําเลยที� ๑ แปลงสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจํากดั ตามพระราชบญัญัตทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบพระราช
กฤษฎกีากําหนดเงื�อนเวลายกเลกิกฎหมายวา่ดว้ย การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื�อวนัที� ๓๐
กนัยายน ๒๕๔๕ ไมทํ่าใหส้ญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารซึ�งเป็นสญัญาทางปกครองสิ�นสภาพ การเป็นสญัญาทางปกครองแต่
อยา่งใด เพราะสทิธพิเิศษของจําเลยที� ๑ ซึ�งมอํีานาจเหนอืกวา่โจทกต์ามสญัญาจา้งดงักลา่วยงัคงมอียูแ่ละดํารงอยูต่อ่ไป
เพื�อใหก้ารประกอบกจิการทา่อากาศยานบรรลผุล ตามมาตรา ๔ แหง่พระราชกฤษฎกีากําหนดอํานาจ สทิธ ิและประโยชน์
ของบรษัิททา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)พ.ศ. ๒๕๔๕ นอกจากนี�สญัญาจา้งโจทกเ์ป็นผูบ้รหิารในตําแหน่งผูว้า่การ
การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทยเป็นสญัญาที�มวีตัถปุระสงคใ์นการดําเนนิกจิการทา่อากาศยานซึ�งถอืเป็นกจิการอนัเป็น
สาธารณูปโภคประการหนึ�ง คอืการเดนิอากาศ ซึ�งเป็นกจิการอนักระทบถงึความปลอดภยัหรอืผาสกุของประชาชน ตาม
ประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที� ๕๘ ลงวนัที� ๒๖มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จงึเป็นกจิการทางปกครอง ดงันั�น การวา่จา้งบคุคล
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ใดบคุคลหนึ�งทําหนา้ที�บรหิารการดําเนนิกจิการทางปกครองของจําเลยที� ๑ จงึถอืเป็นสญัญาทางปกครองดว้ยเพราะ
นโยบายและแนวทางการบรหิารของ ผูรั้บจา้งตามสญัญาจะสง่ผลโดยตรงตอ่ความปลอดภยัและความผาสกุของ
ประชาชน แตกตา่งกบัสญัญาจา้งพนักงานของบรษัิททา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) เห็นไดจ้ากพระราชบญัญัติ
คณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ (ฉบบัที� ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บญัญัตขิั �นตอน การสรรหาผูดํ้ารง
ตําแหน่งเป็นผูบ้รหิารและความสมัพันธร์ะหวา่งหน่วยงานผูว้า่จา้งกบัผูบ้รหิารไวเ้ป็นพเิศษ ตา่งกบัการจา้งพนักงานทั�วไป
กลา่วคอืไดบ้ญัญัตยิกเวน้การบงัคบัใชก้ฎหมายบางประเภทโดยมาตรา ๘จัตวา แหง่พระราชบญัญัตดิงักลา่วบญัญัติ
ใหก้ารจา้งตามสญัญาดงักลา่วไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพันธ์
กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์อนัแสดงใหเ้ห็นถงึความสมัพันธร์ะหวา่งคูส่ญัญาที�ไมเ่ทา่เทยีมกนัมกีาร
กําหนดคณุสมบตัเิฉพาะของผูท้ี�จะเป็นผูบ้รหิารได ้การวา่จา้งผูใ้ดเป็นผูบ้รหิารจะตอ้งดําเนนิการสรรหาตามที�พระราช
บญัญัตดิงักลา่วกําหนดไว ้และสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารระหวา่งโจทกก์บัจําเลยที� ๑ กเ็ป็นสญัญาที�มลีกัษณะพเิศษใหเ้อก
สทิธแิกคู่ส่ญัญาฝ่ายผูว้า่จา้งเป็นอยา่งมาก จําเลยที� ๒ กระทําการตามมตขิองคณะกรรมการ ทอท. ในฐานะผูแ้ทนของ
จําเลยที�๑ จงึไมต่อ้งรับผดิตอ่โจทกเ์ป็นการสว่นตวั พระราชบญัญัตวิา่ดว้ยขอ้สญัญาที�ไมเ่ป็นธรรมพ.ศ.๒๕๔๐ ไมใ่ช ้
บงัคบักบัสญัญาทางปกครอง สญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารมใิชส่ญัญาสําเร็จรปูการบอกเลกิสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารถกูตอ้งตาม
ขอ้สญัญา โจทกม์ไิดรั้บความเสยีหายใด ๆฟ้องโจทกเ์คลอืบคลมุ และขาดอายคุวาม ขอใหย้กฟ้อง

จําเลยทั �งสองยื�นคํารอ้งโตแ้ยง้เขตอํานาจศาลวา่ คดอียูอํ่านาจพจิารณาพพิากษาของ ศาลปกครองดว้ยเหตผุลตาม
คําใหก้ารขา้งตน้

โจทกย์ื�นคําคดัคา้นวา่ โจทกฟ้์องคดเีรื�องผดิสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยขอ้สญัญาที�ไมเ่ป็นธรรม
พ.ศ.๒๕๔๐และขอใหช้าํระคา่ตอบแทนกบัคา่เสยีหายแกโ่จทก ์สว่นคดทีี�โจทกฟ้์องจําเลยกบัพวกตอ่ศาลปกครองนั�น
โจทกฟ้์องวา่จําเลยกบัพวกไดร้ว่มกนักระทําโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ละเมดิ ไมส่จุรติ เป็นการกลั�นแกลง้โจทกทํ์าให ้
โจทกไ์ดรั้บความเสยีหาย และมคํีาขอใหรั้บโจทกก์ลบัเขา้ทํางานในตําแหน่งเดมิ มลูหนี�ที�ฟ้องจงึตา่งกบัมลูหนี�คดนีี� คดนีี�
จงึอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรม ขอใหย้กคํารอ้ง

อนึ�ง กอ่นฟ้องคดนีี�โจทกไ์ดฟ้้องจําเลยทั �งสองกบัพวกรวม ๑๒ คน ตอ่ศาลปกครองกลางมาแลว้ แตศ่าลไมรั่บฟ้อง
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ศาลปกครองกลางพจิารณาแลว้ เห็นวา่ ผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑ (จําเลยที� ๑) เป็นบรษัิทจํากดั (มหาชน) กระทรวงการคลงั
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ ่และไดจ้ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชน จํากดั ถงึแมจ้ะมฐีานะเป็น
รัฐวสิาหกจิตามมาตรา ๔แหง่พระราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ พ.ศ.
๒๕๑๘กต็าม แตม่ใิชรั่ฐวสิาหกจิที�จัดตั �งขึ�นโดยพระราชบญัญัตหิรอืพระราชกฤษฎกีา ดงันั�นตามมาตรา ๓ แหง่พระราช
บญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและ วธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑ จะมฐีานะเป็นหน่วยงานทาง
ปกครองไดเ้ฉพาะในกรณีที�เป็นหน่วยงานที�ไดรั้บมอบหมายใหใ้ชอํ้านาจทางปกครองหรอืใหดํ้าเนนิกจิการทางปกครอง
และเฉพาะเมื�อไดก้ระทําการโดยใชอํ้านาจทางปกครองหรอืการดําเนนิกจิการทางปกครองตามที�ไดรั้บมอบหมายเทา่นั�น
ซึ�งตามพระราชกฤษฎกีากําหนดอํานาจ สทิธ ิและประโยชนข์องบรษัิททา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบกบัวตัถปุระสงคข์องผูถ้กูฟ้องคดทีี�๑ที�ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตอ่กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั ถอืวา่ผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑ (จําเลยที� ๑) ไดรั้บมอบหมายใหป้ระกอบกจิการเกี�ยวกบั
ทา่อากาศยาน รวมทั �งการดําเนนิกจิการอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตอ่เนื�องกบัการประกอบกจิการทา่อากาศยาน ซึ�งถอืไดว้า่เป็น
กจิการทางปกครอง ดงันั�น ในกรณีที�ผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑(จําเลยที� ๑) กระทําการที�เป็นการดําเนนิกจิการ ทา่อากาศยาน หรอื
ที�เกี�ยวกบักจิการทา่อากาศยาน โดยเกี�ยวขอ้งสมัพันธก์บัหน่วยงานหรอืบคุคลใด จงึจะถอืไดว้า่ผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑(จําเลยที�
๑) กระทําการในฐานะหน่วยงานทางปกครอง แตใ่นกรณีที� ผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑ (จําเลยที� ๑) ทําสญัญาจา้งบคุคลใดเป็นผู ้
บรหิารหรอืเป็นพนักงานไมอ่าจถอืไดว้า่ ผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑(จําเลยที� ๑) กระทําการที�เป็นการดําเนนิกจิการทา่อากาศยาน
หรอืเกี�ยวขอ้งหรอืตอ่เนื�องกบักจิการทา่อากาศยาน ซึ�งเป็นกจิการทางปกครองโดยตรง และไมอ่าจถอืเป็นการกระทําใน
ฐานะหน่วยงานทางปกครอง เมื�อผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑ (จําเลยที� ๑) ไมไ่ดก้ระทําการในฐานะหน่วยงานทางปกครอง สญัญา
จา้งเป็นผูบ้รหิารที�ทําขึ�นระหวา่งผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑ (จําเลยที� ๑)ผูว้า่จา้ง กบัผูฟ้้องคด ี(โจทก)์ ผูรั้บจา้ง จงึไมใ่ชส่ญัญาทาง
ปกครอง เพราะไมม่คีูส่ญัญาฝ่ายใดเป็นหน่วยงานทางปกครองหรอืเป็นบคุคลที�กระทําการแทนรัฐ และการที�ผูถ้กูฟ้องคดี
ที� ๓(จําเลยที� ๒) ถงึที� ๑๒ ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการของผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑ ไดม้มีตเิลกิจา้งผูฟ้้องคดพีรอ้มทั �ง
ไดม้หีนังสอืแจง้ใหผู้ฟ้้องคดทีราบ ไมไ่ดก้ระทําการในฐานะเป็นคณะบคุคลที�ปฏบิตังิานในหน่วยงานทางปกครอง จงึไมม่ี
ฐานะเป็นเจา้หนา้ที�ของรัฐดว้ยเชน่กนัตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง
พ.ศ.๒๕๔๒สว่นผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๒ ซึ�งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม ในฐานะที�เป็นผูกํ้ากบัดแูล ดา้น
นโยบายเกี�ยวกบัการดําเนนิงานของผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑ (จําเลยที� ๑) ไมไ่ดก้ระทําการใดในทางปกครองตอ่ผูฟ้้องคด ีจงึไม่



6/13/2019 4/2549

deka.supremecourt.or.th/printing/deka 8/13

เป็นคดพีพิาททางปกครอง ดงันั�น เมื�อไดค้วามวา่ผูถ้กูฟ้องคดทีั �งสบิสองไมไ่ดก้ระทําการตอ่ผูฟ้้องคดใีนฐานะที�เป็นหน่วย
งานทางปกครองและเจา้หนา้ที�ของรัฐ จงึไมอ่าจถอืวา่การเลกิจา้งผูฟ้้องคดดีงักลา่วเป็นการกระทําทางปกครองโดยไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย กระทําละเมดิหรอืความรับผดิอยา่งอื�นของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ที�ของรัฐอนัเกดิจากการ
ใชอํ้านาจตามกฎหมายหรอืจากกฎ คําสั�งทางปกครอง หรอืคําสั�งอื�น จงึมใิชค่ดพีพิาทเกี�ยวกบัสญัญาทางปกครองเกี�ยว
กบัการที�หน่วยงานทางปกครองและเจา้หนา้ที�ของรัฐกระทําการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมายและละเมดิ ตามความในมาตรา
๙วรรคหนึ�ง (๑) (๓) และ (๔) แหง่พระราชบญัญัตดิงักลา่ว คดจีงึไมอ่ยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง

ศาลแพง่พจิารณาแลว้เห็นวา่ เดมิจําเลยที� ๑ เป็นนติบิคุคลและเป็นรัฐวสิาหกจิซึ�งจัดตั �งขึ�นโดยพระราชบญัญัตกิาร
ทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๒๒ มวีตัถปุระสงคใ์นการประกอบและสง่เสรมิการทา่อากาศยาน รวมทั �งการ
ดําเนนิกจิการอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตอ่เนื�องกบัการประกอบกจิการทา่อากาศยาน กจิการของจําเลยที� ๑จงึเป็นกจิการเดนิ
อากาศ ซึ�งเป็นกจิการคา้ขายอนัเป็นสาธารณูปโภค ซึ�งกระทบถงึความปลอดภยัหรอืผาสกุแหง่สาธารณชน ตามประกาศ
ของคณะปฏวิตัฉิบบัที� ๕๘ ลงวนัที� ๒๖มกราคม๒๕๑๕ อกีดว้ย แมต้อ่มาไดแ้ปรสภาพเป็นนติบิคุคลประเภท บรษัิท
มหาชนจํากดัโดยเปลี�ยนทนุของการทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทยเป็นหุน้ มกีระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืหุน้ทั �งหมดตามพ
ระราชบญัญัตทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎกีากําหนดเงื�อนเวลายกเลกิกฎหมายวา่ดว้ยการทา่
อากาศยานแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ นับแตว่นัที� ๓๐กนัยายน๒๕๔๕ เป็นตน้ไป แตม่าตรา ๔ แหง่พระราชกฤษฎกีา
กําหนดอํานาจ สทิธ ิและประโยชนข์องบรษัิททา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ บญัญัตใิหจํ้าเลยที� ๑ มี
อํานาจไดรั้บยกเวน้ มสีทิธพิเิศษหรอืไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ยการทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย หรอื
กฎหมายอื�นไดบ้ญัญัตไิวใ้หแ้ก ่ทอท. ดงันั�น จงึถอืวา่จําเลยที� ๑ เป็นหน่วยงานที�ไดรั้บมอบหมายใหใ้ชอํ้านาจทาง
ปกครองหรอืใหดํ้าเนนิกจิการทางปกครอง จงึเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาล
ปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที�จําเลยที� ๑ ซึ�งเป็นหน่วยงานทางปกครองทําสญัญาวา่จา้งโจทก์
เป็นผูบ้รหิารในตําแหน่งผูว้า่การการทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย ตามสญัญาจา้งเป็นผูบ้รหิารฉบบัวนัที� ๒๙ ตลุาคม
๒๕๔๔ นั�น กอ่นที�จะทําสญัญาวา่จา้งโจทกเ์ป็นผูบ้รหิารโจทกเ์ป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกจากคณะกรรมการสรรหา ตามพระ
ราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ (ฉบบัที� ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว้ สญัญาวา่จา้งเป็น
ผูบ้รหิารฉบบัดงักลา่วมขีอ้สญัญาวา่จําเลยที� ๑ วา่จา้งโจทกป์ฏบิตังิานบรหิาร โดยมจีดุมุง่หมายเพื�อทําหนา้ที�บรหิาร
ทอท. ใหม้ปีระสทิธภิาพ และเพื�อใหม้บีทบาทยิ�งขึ�นในการสง่เสรมิและพัฒนากจิการของ ทอท. โดยการบรหิารงานจะ
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ตอ้งบรรลเุป้าหมายตามที�คณะกรรมการ ทอท. กําหนด และใหถ้อืวา่เป้าหมายดงักลา่วเป็นสว่นหนึ�งของสญัญา เป็นการ
จา้งบรหิารเพื�อมุง่ผลสําเร็จของงาน มใิชส่ญัญาจา้งแรงงาน ไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน
กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธก์ฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม กฎหมายวา่ดว้ยเงนิ
ทดแทน และกฎหมายอื�นทํานองเดยีวกนัและไมเ่ป็นผลใหผู้รั้บจา้งมฐีานะเป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของรัฐวสิาหกจิ ใหผู้รั้บ
จา้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนักงานและลกูจา้งของผูว้า่จา้งทกุตําแหน่ง เห็นไดว้า่ วตัถแุหง่สญัญาเป็นการวา่จา้งโจทกใ์หเ้ป็น
ผูดํ้าเนนิกจิการของจําเลยที� ๑ ซึ�งเป็นบรกิารสาธารณะโดยตรง ใหม้ปีระสทิธภิาพและพัฒนายิ�งขึ�น อกีทั �งยงัมขีอ้สญัญาที�
ใหส้ทิธแิกผู่ว้า่จา้งเหนอืกวา่ผูรั้บจา้ง เป็นตน้วา่ ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ ทอท. ที�ไดย้บัยั �งหรอืสั�งการ
เมื�อเห็นวา่ผูรั้บจา้งปฏบิตังิานใด ๆ ขดัตอ่มตขิองคณะกรรมการ หรอืเป็นไปในทางที�อาจเสยีประโยชนข์องทอท. ผูรั้บจา้ง
สญัญาวา่จะทํางานใหแ้กผู่ว้า่จา้งจนครบกําหนดเวลา หากผูรั้บจา้งบอกเลกิสญัญากอ่นครบกําหนดอายสุญัญาโดยไมม่ี
เหตผุลอนัสมควรและกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ผูว้า่จา้ง ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กผู่ว้า่จา้ง โดยที�ผูรั้บ
จา้งไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายในกรณีที�ผูว้า่จา้งบอกเลกิสญัญากอ่นครบกําหนดอายสุญัญาโดยไมม่เีหตผุลอนัสมควร
แตอ่ยา่งใด ซึ�งนอกจากจะแสดงวา่ผูว้า่จา้งมอํีานาจเหนอืกวา่ผูรั้บจา้งแลว้ ยงัแสดงใหเ้ห็นวา่วตัถแุหง่สญัญาซึ�งเป็นการ
วา่จา้งใหผู้รั้บจา้งทําบรกิารสาธารณะ ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏบิตัติลอดไปจนตลอดอายสุญัญาไมว่า่จะประสบปัญหาหรอื
อปุสรรคเพยีงใด เพื�อใหก้ารบรกิารสาธารณะดําเนนิไปอยา่งตอ่เนื�องและบรรลผุล นอกจากนี�ยงัมขีอ้จํากดัสทิธ ิผูรั้บจา้ง
ซึ�งเป็นเอกชนอกีวา่ คณะกรรมการของ ทอท. จะพจิารณาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูรั้บจา้งทกุปี ในกรณีที�ผลการ
ปฏบิตังิานของผูรั้บจา้งไมเ่ป็นไปตามแผนการดําเนนิงานลว่งหนา้เป็นรายปีที�ผูรั้บจา้งเสนอและไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ทอท. แลว้ คณะกรรมการ ทอท.จะแจง้ใหผู้รั้บจา้งปรับปรงุประสทิธภิาพและการปฏบิตังิาน หากผูรั้บจา้งไม่
ดําเนนิการแกไ้ขหรอืปรับปรงุใหเ้ป็นที�พอใจของคณะกรรมการ ทอท. ภายในสองเดอืน ใหถ้อืวา่ผูรั้บจา้งผดิสญัญา และผู ้
วา่จา้งมสีทิธบิอกเลกิสญัญาจา้งได ้การพจิารณาของคณะกรรมการ ทอท. ดงักลา่วใหถ้อืวา่เป็นที�สดุ หลงัจากสญัญาสิ�น
สดุลงเป็นเวลา ๑๒ เดอืน ผูรั้บจา้งจะตอ้งไมเ่ขา้ไปยุง่เกี�ยวกบัธรุกจิหรอืหน่วยงานใด ๆ ที�จะไดรั้บประโยชนจ์ากการที�ผูรั้บ
จา้งนําความรูห้รอืขอ้มลูไปใชใ้หก้อ่ประโยชนต์อ่หน่วยงานนั�น ไมว่า่จะเป็นการกระทําในฐานะใด ๆ กต็าม ไมว่า่ทางตรง
หรอืทางออ้ม ในกรณีมขีอ้ขดัแยง้ มขีอ้สงสยัในการปฏบิตัติามสญัญา คณะกรรมการ ทอท. เป็นผูม้อํีานาจวนิจิฉัยตคีวาม
และใหคํ้าวนิจิฉัยดงักลา่วเป็นที�สดุ และเมื�อสญัญาจา้งสิ�นสดุลงไมว่า่กรณีใด ผูรั้บจา้งไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายตอ่ผู ้
วา่จา้ง ขอ้สญัญาที�ใหผู้ว้า่จา้งมอํีานาจเหนอืผูรั้บจา้งและจํากดัสทิธขิองผูรั้บจา้งดงักลา่ว ขดัตอ่เสรภีาพและความเสมอ
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ภาคในการทําสญัญาทางแพง่ จงึเป็นขอ้สญัญาที�มลีกัษณะพเิศษที�แสดงถงึเอกสทิธิ�ของรัฐ โดยมวีตัถแุหง่สญัญาเพื�อ
ใหก้ารบรกิารสาธารณะอนัเป็นการดําเนนิกจิการทางปกครองบรรลผุลดงันั�นสญัญาดงักลา่วจงึเป็นสญัญาทางปกครอง
ตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื�อคดนีี�โจทกฟ้์องวา่
จําเลยที� ๑ โดยจําเลยที� ๒ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ทอท. มหีนังสอืบอกเลกิสญัญาจา้งโดยอา้งวา่โจทกป์ระพฤติ
ผดิสญัญา ทั �งที�ความจรงิแลว้โจทกม์ไิดป้ระพฤตผิดิสญัญา ทําใหโ้จทกเ์สยีหาย และขอใหบ้งัคบัจําเลยทั �งสองชดใชค้า่
เสยีหายแกโ่จทก ์จงึเป็นคดพีพิาทเกี�ยวกบัสญัญาทางปกครอง อนัอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง
ตามพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๔)

คําวนิจิฉัย
ปัญหาที�ตอ้งพจิารณา คดนีี�อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครอง
คณะกรรมการพจิารณาแลว้ ขอ้เท็จจรงิตามคําฟ้องคําใหก้ารคดนีี�สรปุไดว้า่แตเ่ดมิจําเลยที� ๑ เป็นนติบิคุคลและเป็น

รัฐวสิาหกจิมวีตัถปุระสงคใ์นการประกอบและสง่เสรมิการทา่อากาศยาน รวมทั �งการดําเนนิกจิการอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตอ่
เนื�องกบัการประกอบกจิการทา่อากาศยาน ตามพระราชบญัญัตกิารทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา
๕ทําสญัญาวา่จา้งโจทกเ์ป็นผูบ้รหิารกจิการของจําเลยที� ๑ มกํีาหนดเวลา ๔ ปี นับแตว่นัที� ๑พฤศจกิายน ๒๕๔๔ ถงึ ๓๑
ตลุาคม ๒๕๔๘ ตอ่มาเมื�อวนัที� ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๕ จําเลยที� ๑แปรสภาพนติบิคุคลเป็นบรษัิทมหาชน จํากดั ตามพระราช
บญัญัตทินุรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๔๒และพระราชกฤษฎกีากําหนดเงื�อนเวลายกเลกิกฎหมายวา่ดว้ยการทา่อากาศยานแหง่
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ และมพีระราชกฤษฎกีากําหนดอํานาจ สทิธ ิและประโยชนข์องบรษัิทการทา่อากาศยานแหง่
ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔ บญัญัตใิหจํ้าเลยที� ๑ มอํีานาจไดรั้บยกเวน้มสีทิธพิเิศษหรอืไดรั้บ
ความคุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ยการทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายอื�นได ้หลงัจากนั�นวนัที� ๔ เมษายน
๒๕๔๖ จําเลยที� ๑เลกิจา้งโจทก ์โจทกเ์ห็นวา่ การเลกิจา้งไมช่อบดว้ยกฎหมาย จงึมาฟ้องเรยีกคา่ตอบแทนคา้งชาํระและ
คา่เสยีหาย สว่นจําเลยทั �งสองใหก้ารวา่ การเลกิจา้งชอบดว้ยกฎหมายแลว้ คดจีงึมปัีญหาตอ้งวนิจิฉัยวา่ จําเลยที� ๑ เป็น
หน่วยงานทางปกครองหรอืไม ่และสญัญาจา้งโจทกเ์ป็นผูบ้รหิารกจิการของจําเลยที� ๑ เป็นสญัญาทางปกครองหรอืไม่
เห็นวา่ พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ บญัญัตไิวว้า่ "หน่วยงาน
ทางปกครอง หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม สว่นราชการที�เรยีกชื�ออยา่งอื�นและมฐีานะเป็นกรม ราชการสว่นภมูภิาค
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ราชการสว่นทอ้งถิ�น รัฐวสิาหกจิที�ตั �งขึ�นโดยพระราชบญัญัตหิรอืพระราชกฤษฎกีา หรอืหน่วยงานอื�นของรัฐ และให ้
หมายความรวมถงึหน่วยงานที�ไดรั้บมอบหมายใหใ้ชอํ้านาจทางปกครองหรอืใหดํ้าเนนิกจิการทางปกครอง" และ "สญัญา
ทางปกครองหมายความรวมถงึสญัญาที�คูส่ญัญาอยา่งนอ้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรอืเป็นบคุคลซึ�ง
กระทําการแทนรัฐ และมลีกัษณะเป็นสญัญาสมัปทาน สญัญาที�ใหจั้ดทําบรกิารสาธารณะหรอืจัดใหม้สี ิ�งสาธารณูปโภค
หรอืแสวงประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาต"ิ ขณะทําสญัญาพพิาท จําเลยที� ๑ เป็นรัฐวสิาหกจิ จัดตั �งขึ�นตามพระราช
บญัญัตกิารทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จงึมฐีานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหง่พระราช
บญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มวีตัถปุระสงคใ์นการประกอบและสง่เสรมิการทา่
อากาศยาน รวมทั �งการดําเนนิกจิการอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตอ่เนื�องกบัการประกอบกจิการทา่อากาศยานอนัเป็นบรกิาร
สาธารณะโดยมกีารใชอํ้านาจทางปกครองหรอืดําเนนิกจิการทางปกครองเพื�อใหบ้รกิารสาธารณะดงักลา่วบรรลผุล แม ้
ขณะเกดิขอ้พพิาทคดนีี� จําเลยที� ๑ ไดแ้ปรสภาพจากรัฐวสิาหกจิไปเป็นนติบิคุคลประเภทบรษัิทมหาชนจํากดัแลว้กต็าม
แตจํ่าเลยที� ๑ กย็งัคงมวีตัถปุระสงคใ์นการประกอบและสง่เสรมิการทา่อากาศยาน รวมทั �งการดําเนนิกจิการอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
หรอืตอ่เนื�องกบัการประกอบกจิการทา่อากาศยานเชน่เดมิ ทั �งยงัมอํีานาจ ไดรั้บยกเวน้ มสีทิธพิเิศษหรอืไดรั้บความ
คุม้ครองตามกฎหมายวา่ดว้ยการทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายอื�นได ้ตามมาตรา ๔แหง่พระราชกฤษฎกีา
กําหนดอํานาจ สทิธ ิและประโยชนข์องบรษัิททา่อากาศยานไทย จํากดั(มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ จําเลยที� ๑ จงึเป็นหน่วย
งานที�ไดรั้บมอบหมายใหใ้ชอํ้านาจทางปกครองหรอืใหดํ้าเนนิกจิการทางปกครอง และมฐีานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง
ตามมาตรา๓ แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดงันั�นเมื�อจําเลยที� ๑ เป็น
หน่วยงานทางปกครอง โจทกดํ์ารงตําแหน่งกรรมการผูจั้ดการใหญม่อํีานาจสั�งการตา่ง ๆ ในการดําเนนิกจิการของจําเลยที�
๑ ยอ่มเป็นผูแ้สดงเจตนาใชอํ้านาจทางปกครองหรอืดําเนนิกจิการทางปกครองแทนจําเลยที� ๑ ดว้ย สญัญาพพิาท จงึเป็น
สญัญาที�มคีูส่ญัญาฝ่ายหนึ�งเป็นหน่วยงานทางปกครองวา่จา้งใหโ้จทกเ์ขา้เป็นผูแ้ทนของจําเลยที� ๑ เพื�อดําเนนิกจิการ
ประกอบและสง่เสรมิการทา่อากาศยาน รวมทั �งการดําเนนิกจิการอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรอืตอ่เนื�องกบัการประกอบกจิการทา่
อากาศยานอนัเป็นบรกิารสาธารณะใหบ้รรลผุล สญัญาพพิาทจงึเป็นสญัญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหง่พระราช
บญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ้พพิาทในคดนีี�จงึอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษา
ของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๔) แหง่พระราชบญัญัตเิดยีวกนั

� �
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จงึวนิจิฉัยชี�ขาดวา่ คด ีระหวา่ง พลอากาศเอก เทอดศกัดิ� สจัจะรักษ์ โจทกบ์รษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากดั
(มหาชน) ที� ๑ นายศรสีขุ จันทรางศ ุที� ๒ จําเลย อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง

(ลงชื�อ) ชาญชยั ลขิติจติถะ (ลงชื�อ) วชิยั ววิติเสวี
(นายชาญชยั ลขิติจติถะ) (นายวชิยั ววิติเสว)ี
ประธานศาลฎกีา กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองศาลยตุธิรรม
(ลงชื�อ) อกัขราทร จฬุารัตน (ลงชื�อ) อคัรวทิย ์สมุาวงศ์
(นายอกัขราทร จฬุารัตน) (นายอคัรวทิย ์สมุาวงศ)์

ประธานศาลปกครองสงูสดุ กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองศาลปกครอง
(ลงชื�อ) พลโท สายณัห ์อรรถเกษม (ลงชื�อ) พลโท อาชวนั อนิทรเกสร
(สายณัห ์อรรถเกษม) (อาชวนั อนิทรเกสร)
หวัหนา้สํานักตลุาการทหาร กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองศาลทหาร
(ลงชื�อ) พรชยั รัศมแีพทย์
(นายพรชยั รัศมแีพทย)์

กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
วชัรนิทร ์คดั/ทาน
๑๑

()
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