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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คําวนิจิฉัยที� 8/2550 นาวาตรปีรารมภ ์โมกขะเวส โจทก์ 
บรษัิท ไทยเดนิเรอืทะเล จํากดั ที� 1 กบัพวกรวม 12 คน จําเลย 

พ.ร.บ.จัดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 วรรค หนึ�ง (4)
ป.พ.พ.
พ.ร.บ.วธิกีารงบประมาณ พ.ศ.2502

ไมม่ยีอ่สั �น

___________________________

(สําเนา)
คําวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล คณะกรรมการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล
ที� ๘/๒๕๕๐
วนัที� ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
เรื�อง เขตอํานาจศาลเกี�ยวกบัพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๔)

ศาลแพง่กรงุเทพใต ้
ระหวา่ง
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ศาลปกครองกลาง
การสง่เรื�องตอ่คณะกรรมการ
ศาลแพง่กรงุเทพใตโ้ดยสํานักงานศาลยตุธิรรมสง่เรื�องใหค้ณะกรรมการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล

พจิารณาวนิจิฉัยชี�ขาดตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒
วรรคสอง ซึ�งเป็นกรณีที�ศาลหนึ�งไมรั่บฟ้อง เพราะเห็นวา่คดอียูใ่นเขตอํานาจของอกีศาลหนึ�ง เมื�อมกีารฟ้องคดตีอ่อกีศาล
หนึ�งแลว้ศาลดงักลา่วเห็นวา่คดนัี�นไมอ่ยูใ่นเขตอํานาจเชน่กนั

ขอ้เท็จจรงิในคดี
เมื�อวนัที� ๒ สงิหาคม ๒๕๔๘ นาวาตรปีรารมภ ์โมกขะเวส โจทก ์ยื�นฟ้องบรษัิทไทยเดนิเรอืทะเล จํากดั ที� ๑

สํานักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ ที� ๒ นายสมภพ บณัฑรวพิากษ์ ที� ๓ นายสพุจน ์คําภรีะ ที� ๔ นายถวลัยรั์ฐ ออ่นศริะ ที� ๕
พลตํารวจเอก ชาญชติ เพยีรเลศิ ที� ๖ พลเรอืเอก บรรณวทิย ์เกง่เรยีน ที� ๗ นายเตชะ บณุยะชยั ที� ๘ นายพทิกัษ์ ศลิป์
ประสทิธิ� ที� ๙ นายสมพร แกว้งาม ที� ๑๐ นายจริะเสกข ์ตรเีมธสนุทร ที� ๑๑ นายนพพร เทพสทิธา ที� ๑๒ จําเลย ตอ่ศาล
แพง่กรงุเทพใต ้เป็นคดหีมายเลขดําที� ๖๑๖๔/๒๕๔๘ ความวา่ จําเลยที� ๑ เป็นนติบิคุคลประเภทบรษัิทจํากดัและเป็น
รัฐวสิาหกจิตามพระราชบญัญัตวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มวีตัถปุระสงคใ์นการเดนิเรอืและดําเนนิการพาณชิยท์ั �ง
ภายในประเทศ และระหวา่งประเทศไทยกบัตา่งประเทศ และในตา่งประเทศ ฯลฯ เมื�อประมาณตน้ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มกีาร
สรรหาผูบ้รหิารของจําเลยที� ๑ ตําแหน่งผูอํ้านวยการตามกระบวนการของพระราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ และโจทกซ์ึ�งเป็นผูม้ปีระสบการณแ์ละความเชี�ยวชาญดา้นการ
บรหิารธรุกจิการเดนิเรอืไดรั้บเลอืกใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งดงักลา่ว สญัญาจา้งมกํีาหนดเวลา ๔ ปี นับแตว่นัที� ๘ กมุภาพันธ์
๒๕๔๕ ถงึวนัที� ๗ กมุภาพันธ ์๒๕๔๙ นอกจากโจทกจ์ะดํารงตําแหน่งผูอํ้านวยการของจําเลยที� ๑ แลว้ โจทกย์งัมฐีานะ
เป็นกรรมการของจําเลยที� ๑ โดยตําแหน่งดว้ย โจทกม์หีนา้ที�บรหิารกจิการของจําเลยที� ๑ และมฐีานะเป็นผูบ้งัคบับญัชา
พนักงานของจําเลยที� ๑ ทกุตําแหน่ง ภายใตน้โยบายและการควบคมุดแูลของคณะสภากรรมการของจําเลยที� ๑ ซึ�งตลอด
เวลาที�ดํารงตําแหน่งดงักลา่ว โจทกป์ฏบิตัหินา้ที�ดว้ยดตีลอดมา ตอ่มาเมื�อวนัที� ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ จําเลยที� ๒ มี
หนังสอืความเห็นและคําถามตรวจสอบงบการเงนิของจําเลยที� ๑ งวดปีสิ�นสดุวนัที� ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๗ เกี�ยวกบัการ
ดําเนนิการในโครงการประกอบธรุกจิเดนิเรอืขนสง่สนิคา้ชายฝั�งโรลลอ์อนโรลลอ์อฟ ซึ�งโจทกเ์ป็นผูร้เิร ิ�มโครงการเพื�อให ้
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บรกิารขนสง่รถบรรทกุรถยนตท์ั�วไปจากทา่เรอืแหลมฉบงัขา้มอา่วไทยไปยงัทา่เรอืสงขลา ตอ่มาคณะสภากรรมการของ
จําเลยที� ๑ ไดม้คํีาสั�งใหพั้กงานโจทก ์โดยอา้งวา่เนื�องจากโจทกถ์กูกลา่วหาวา่มกีารดําเนนิการที�ไมโ่ปรง่ใส เกี�ยวกบั
โครงการดงักลา่วและโครงการขยายเสน้ทางเดนิเรอืขนสง่ตูส้นิคา้ไปยงักลุม่ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตซ้ ึ�งอาจ
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกจํ่าเลยที� ๑ ได ้โดยโจทกย์งัไมไ่ดต้อบคําถามของจําเลยที� ๒ รวมถงึยงัไมไ่ดช้ี�แจงรายละเอยีด
ในเรื�องดงักลา่วตอ่คณะสภากรรมการของจําเลยที� ๑ โจทกไ์มไ่ดค้ดัคา้นหรอืโตแ้ยง้คําสั�งดงักลา่ว เพราะเห็นวา่คณะสภา
กรรมการของจําเลยที� ๑ รูข้อ้เท็จจรงิเป็นอยา่งด ีและเห็นวา่หนังสอืความเห็นและคําถามของจําเลยที� ๒ เป็นเรื�องการ
ตรวจสอบทั�วๆ ไป มใิชก่ารกลา่วหาหรอืการสรปุวา่มคีวามไมโ่ปรง่ใส ตอ่มาเมื�อวนัที� ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ จําเลยที� ๒ มี
หนังสอืตรวจสอบงบการเงนิสําหรับปีสิ�นสดุวนัที� ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๖ ของจําเลยที� ๑ ถงึจําเลยที� ๑ อกีครั �ง
ซึ�งหลงัจากจําเลยที� ๑ ไดรั้บหนังสอืดงักลา่วแลว้กไ็มไ่ดเ้รยีกใหโ้จทกไ์ปชี�แจงหรอืมกีารสอบสวนใดๆ เมื�อวนัที� ๑๙
เมษายน ๒๕๔๘ จําเลยที� ๓ ถงึที� ๑๒ ซึ�งเป็นคณะสภากรรมการของจําเลยที� ๑ ในขณะนั�นมมีตเิป็นเอกฉันทใ์หเ้ลกิจา้ง
โจทกต์ามสญัญาจา้ง โดยใหย้อ้นไปมผีลตั �งแตว่นัที� ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ เป็นตน้มา โดยการเลกิจา้งเป็นไปโดยไม่
โปรง่ใสและไมช่อบดว้ยกฎหมาย ไมเ่ปิดโอกาสใหโ้จทกไ์ดช้ี�แจงขอ้เท็จจรงิ นอกจากนี� จําเลยที� ๑ และจําเลยที� ๓ ถงึที�
๑๒ ใหข้า่วทางหนังสอืพมิพใ์นทํานองวา่ คณะสภากรรมการของจําเลยที� ๑ เลกิจา้งโจทก ์เนื�องจากในระหวา่งที�โจทก์
เป็นผูอํ้านวยการของจําเลยที� ๑ ไดก้ระทําผดิระเบยีบวนัิยของจําเลยที� ๑ รวมทั �งกระทําผดิตามกฎหมายและกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงตอ่จําเลยที� ๑ ตอ่มาวนัที� ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ โจทกไ์ดรั้บหนังสอืแจง้การเลกิสญัญาจา้งจาก
จําเลยที� ๑ ลงวนัที� ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ ระบวุา่ เนื�องจากในระหวา่งที�โจทกดํ์ารงตําแหน่งผูอํ้านวยการของจําเลยที� ๑ อยู่
นั �น จําเลยที� ๒ ทําการตรวจสอบพบวา่ โจทกม์ไิดดํ้าเนนิการตา่งๆ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของจําเลยที� ๑ ไมรั่กษาผล
ประโยชนข์องจําเลยที� ๑ ตามอํานาจหนา้ที�ที�พงึกระทํา ไมโ่ปรง่ใส และทําใหจํ้าเลยที� ๑ เสยีหายอนัถอืไดว้า่เป็นการผดิ
วนัิยของจําเลยที� ๑ อยา่งรา้ยแรง ผดิกฎหมายและกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรงแกจํ่าเลยที� ๑ ตามสญัญาจา้งขอ้
๑๐.๒ และ ๑๐.๓ โจทกไ์มไ่ดก้ระทําการอนัถอืไดว้า่เป็นการผดิวนัิยอยา่งรา้ยแรง และไมไ่ดป้ฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตั ิ
หนา้ที�จนเป็นเหตใุหจํ้าเลยที� ๑ ไดรั้บความเสยีหาย การกระทําของจําเลยทั �งสบิสองทําใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสยีหาย ขอ
ใหศ้าลมคํีาสั�งยกเลกิคําสั�งเลกิสญัญาจา้งของจําเลยที� ๑ และใหโ้จทกก์ลบัไปทํางานไดต้ามเดมิ ใหจํ้าเลยทั �งสบิสองรว่ม
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กนัหรอืแทนกนัใชเ้งนิรายไดท้ี�โจทกพ์งึไดรั้บตามสญัญา ตลอดจนชดใชค้า่เสยีหาย และใหจํ้าเลยทั �งสบิสองรว่มกนัหรอื
แทนกนัโฆษณาทางหนังสอืพมิพแ์ละแจง้ขา่วแกบ่คุคลที�เป็นคูค่า้ของจําเลยที� ๑ รวมถงึบคุคลเกี�ยวขอ้งกบัวงการธรุกจิ
เดนิเรอืใหช้ื�อเสยีงของโจทกแ์ละวงศต์ระกลูกลบัมาดดีงัเดมิ

จําเลยทั �งสบิสองใหก้ารทํานองเดยีวกนัวา่ จําเลยที� ๑ มสีทิธบิอกเลกิสญัญาจา้งโจทกแ์ละโจทกไ์มม่สีทิธเิรยีกรอ้ง
คา่เสยีหายใดๆ จากจําเลยที� ๑ ทั �งนี� เป็นไปตามสญัญาจา้งขอ้ ๕ ขอ้ ๑๐ และขอ้ ๑๒ เนื�องจากในระหวา่งที�โจทกป์ฏบิตั ิ
งานตามสญัญาจา้ง โจทกไ์มป่ฏบิตัหินา้ที�ใหถ้กูตอ้งตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั และสญัญาจา้งหลายประการ โดยเจา้หนา้ที�
ของจําเลยที� ๑ ไดม้หีนังสอืถงึโจทกแ์ละรองประธานสภากรรมการจําเลยที� ๑ เพื�อพจิารณาหยดุยั �งการดําเนนิการที�ไมถ่กู
ตอ้งและสรา้งความเสยีหายใหแ้กจํ่าเลยที� ๑ โจทกม์หีนังสอืถงึสภากรรมการฯ ชี�แจงขอ้รอ้งเรยีนและเขา้ชี�แจงตอ่สภากร
รมการฯ ในการประชมุสามญั ครั�งที� ๘/๒๕๔๗ เมื�อวนัที� ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ ตอ่มาในการประชมุวสิามญัครั �งที�
๒/๒๕๔๗ เมื�อวนัที� ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ สภากรรมการฯ มมีตเิป็นเอกฉันทใ์หพั้กงานโจทก ์ตอ่มาจําเลยที� ๒ ไดต้รวจ
สอบงบการเงนิของจําเลยที� ๑ งวดปีสิ�นสดุวนัที� ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๗ จําเลยที� ๒ มขีอ้สงัเกตเกี�ยวกบัการดําเนนิงานของ
จําเลยที� ๑ จงึมหีนังสอืถงึโจทกเ์พื�อใหช้ี�แจงรวม ๒ ฉบบั โจทกไ์ดรั้บหนังสอืดงักลา่วและมหีนังสอืชี�แจงไปยงัจําเลยที� ๒
แลว้ แตคํ่าชี�แจงของโจทกไ์มช่ดัเจน จําเลยที� ๒ จงึมหีนังสอืถงึจําเลยที� ๑ แจง้การตรวจสอบงบการเงนิและขอ้สงัเกต
ทั �งนี� กอ่นมคํีาสั�งพักงานและเลกิจา้งโจทก ์จําเลยที� ๑ ไดใ้หโ้อกาสโจทกช์ี�แจงปัญหาตา่งๆ และตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ
ตา่งๆ อยา่งละเอยีดรอบคอบ และไดม้กีารประชมุสภากรรมการ ฯ หลายครั�งและครั �งสดุทา้ยในการประชมุวสิามญัครั �งที�
๒/๒๕๔๘ เมื�อวนัที� ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ ที�ประชมุมมีตเิป็นเอกฉันทใ์หเ้ลกิจา้งโจทกโ์ดยจําเลยที� ๓ ถงึที� ๑๒ไดพ้จิารณา
ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้สงัเกตของจําเลยที� ๒ และใหโ้อกาสโจทกช์ี�แจงแลว้ การพจิารณาเป็นไปอยา่งละเอยีดรอบคอบตาม
อํานาจหนา้ที�ของสภากรรมการแลว้เห็นวา่ โจทกป์ฏบิตัหินา้ที�ไมโ่ปรง่ใส ไมรั่กษาผลประโยชนข์องจําเลยที� ๑ กระทําการ
อนัถอืไดว้า่เป็นการผดิวนัิยอยา่งรา้ยแรงและละเวน้การปฏบิตัหินา้ที�จนเป็นเหตใุหจํ้าเลยที� ๑ ไดรั้บความเสยีหาย การกระ
ทําของจําเลยที� ๓ ถงึที� ๑๒ เป็นการปฏบิตัหินา้ที�ในฐานะกรรมการของสภากรรมการจําเลยที� ๑ มไิดเ้ป็นการละเมดิตอ่
โจทกเ์นื�องจากพจิารณาตามเอกสารหลกัฐานที�มอียูอ่ยา่งชดัเจน และโจทกไ์มส่ามารถชี�แจงหกัลา้งได ้การตรวจสอบงบ
การเงนิของจําเลยที� ๑ เป็นการดําเนนิการตามอํานาจหนา้ที�ของจําเลยที� ๒ หนังสอืที�จําเลยที� ๒ แจง้ไปยงักรรมการ
จําเลยที� ๑ มใิชเ่ป็นการกลา่วโทษโจทกห์รอืเป็นการโตแ้ยง้สทิธใิดๆ ของโจทก ์เป็นเพยีงการแจง้ผลการตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานของจําเลยที� ๑ ตามอํานาจหนา้ที�ตามกฎหมายของจําเลยที� ๒ เทา่นั�น โจทกจ์งึไมม่อํีานาจฟ้องจําเลยที� ๒
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นอกจากนี� จําเลยที� ๑ และจําเลยที� ๓ ถงึที� ๑๒ ไมเ่คยใหข้า่วที�ทําใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสยีหายจากการเลกิจา้งโจทกแ์ต่
อยา่งใด และหนังสอืแจง้เลกิการจา้งโจทกไ์ดร้ะบสุาเหตทุี�เลกิจา้งไวช้ดัเจนแลว้ สว่นคา่เสยีหายที�โจทกก์ลา่วอา้งเป็น
ความเสยีหายที�เลื�อนลอยปราศจากเหตผุล ไมม่กีฎหมายใดๆ รองรับ จําเลยทั �งสบิสองมไิดก้ระทําละเมดิโจทก ์จงึไมต่อ้ง
รับผดิชดใชค้า่เสยีหายใดๆ ตอ่โจทก ์ขอใหย้กฟ้อง

อนึ�ง กอ่นฟ้องคดนีี� โจทกใ์นคดนีี�ยื�นฟ้องบรษัิทไทยเดนิเรอืทะเล จํากดั ที� ๑ (จําเลยที� ๑) คณะสภากรรมการบรษัิท
ไทยเดนิเรอืทะเล จํากดั ที� ๒ สํานักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ ที� ๓ ผูถ้กูฟ้องคด ีตอ่ศาลปกครองกลางเป็นคดหีมายเลขดํา
ที� ๗๘๑/๒๕๔๘ แตศ่าลปกครองกลางมคํีาสั�งไมรั่บคําฟ้องไวพ้จิารณาและจําหน่ายคดอีอกจากสารบบความ เนื�องจาก
เห็นวา่คดไีมอ่ยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง

ศาลแพง่กรงุเทพใตเ้ห็นวา่ แมจํ้าเลยที� ๑ จะเป็นนติบิคุคลประเภทบรษัิทจํากดัและเป็นรัฐวสิาหกจิที�มกีระทรวงการ
คลงัเป็นผูถ้อืหุน้กต็าม แตจํ่าเลยที� ๑ กม็วีตัถปุระสงคใ์นการเดนิเรอืและดําเนนิการพาณชิยท์ั �งภายในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ จําเลยที� ๑ จงึเป็นหน่วยงานที�ไดรั้บมอบหมายใหใ้ชอํ้านาจทางปกครองหรอืใหดํ้าเนนิกจิการทางปกครอง และมี
ฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒ ดงันั�น เมื�อจําเลยที� ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครอง โจทกดํ์ารงตําแหน่งเป็นผูอํ้านวยการมอํีานาจสั�งการตา่งๆ ใน
การดําเนนิกจิการของจําเลยที� ๑ ยอ่มเป็นผูแ้สดงเจตนาใชอํ้านาจทางปกครองหรอืดําเนนิกจิการทางปกครองแทนจําเลย
ที� ๑ ดว้ย สญัญาพพิาทจงึเป็นสญัญาที�มคีูส่ญัญาฝ่ายหนึ�งเป็นหน่วยงานทางปกครองวา่จา้งใหโ้จทกเ์ขา้เป็นผูแ้ทนของ
จําเลยที� ๑ เพื�อดําเนนิกจิการในการเดนิเรอืและดําเนนิการพาณชิยท์ั �งภายในประเทศและระหวา่งประเทศอนัเป็นบรกิาร
สาธารณะใหบ้รรลผุล สญัญาที�พพิาทจงึเป็นสญัญาทางปกครอง ขอ้พพิาทในคดนีี�จงึอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของ
ศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๔) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.๒๕๔๒

ศาลปกครองกลางเห็นวา่ ผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑ (จําเลยที� ๑) เป็นรัฐวสิาหกจิตามความหมายของมาตรา ๔ แหง่พระราช
บญัญัตวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มใิชรั่ฐวสิาหกจิที�จัดตั �งขึ�นโดยพระราชบญัญัตหิรอืพระราชกฤษฎกีา ผูถ้กูฟ้องคดี
ที� ๑ (จําเลยที� ๑) จงึมไิดเ้ป็นหน่วยงานทางปกครอง สญัญาจา้งระหวา่งผูถ้กูฟ้องคดทีี� ๑ (จําเลยที� ๑) กบัผูฟ้้องคดี
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(โจทก)์ จงึมไิดเ้ป็นสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๔) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิี
พจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที�ศาลปกครองจะมอํีานาจพจิารณาพพิากษาได ้(คดขีองศาลปกครองกลาง หมายเลข
แดงที� ๘๓๗/๒๕๔๘)

คําวนิจิฉัย
ปัญหาที�ตอ้งพจิารณา คดอียูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครอง
คณะกรรมการพจิารณาแลว้ ขอ้เท็จจรงิตามคําฟ้องและคําใหก้ารคดนีี�สรปุไดว้า่ จําเลยที� ๑ เป็นนติบิคุคลประเภท

บรษัิทจํากดัและรัฐวสิาหกจิตามพระราชบญัญัตวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มวีตัถปุระสงคใ์นการเดนิเรอืและดําเนนิ
การพาณชิยท์ั �งภายในประเทศ และระหวา่งประเทศไทยกบัตา่งประเทศ และในตา่งประเทศ ฯลฯ ทําสญัญาวา่จา้งโจทก์
เป็นผูบ้รหิารกจิการของจําเลยที� ๑ มกํีาหนดเวลา ๔ ปี นับแตว่นัที� ๘ กมุภาพันธ ์๒๕๔๕ ถงึวนัที� ๗ กมุภาพันธ ์๒๕๔๙ แต่
กอ่นครบกําหนดสญัญา โจทกไ์ดรั้บหนังสอืแจง้การเลกิสญัญาจา้งจากจําเลยที� ๑ ระบวุา่ เนื�องจากในระหวา่งที�โจทก์
ดํารงตําแหน่งผูอํ้านวยการของจําเลยที� ๑ อยูนั่ �น จําเลยที� ๒ ตรวจสอบพบวา่ โจทกม์ไิดดํ้าเนนิการตา่งๆ ตามระเบยีบขอ้
บงัคบัของจําเลยที� ๑ ไมรั่กษาผลประโยชนข์องจําเลยที� ๑ ตามอํานาจหนา้ที�ที�พงึกระทํา ไมโ่ปรง่ใส และทําใหจํ้าเลยที�
๑ เสยีหายอนัถอืไดว้า่เป็นการผดิวนัิยของจําเลยที� ๑ อยา่งรา้ยแรง ผดิกฎหมายและกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง
แกจํ่าเลยที� ๑ ตามสญัญาจา้งขอ้ ๑๐.๒ และ ๑๐.๓ เมื�อวนัที� ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ จําเลยที� ๓ ถงึที� ๑๒ ซึ�งเป็นคณะสภา
กรรมการของจําเลยที� ๑ ในขณะนั�น จงึมมีตเิป็นเอกฉันทใ์หเ้ลกิจา้งโจทกต์ามสญัญาจา้ง โดยใหย้อ้นไปมผีลตั �งแตว่นั
ที�๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๔๗ เป็นตน้ไป โจทกเ์ห็นวา่ การเลกิจา้งไมช่อบดว้ยกฎหมายและไมเ่ป็นธรรมตอ่โจทกจ์งึฟ้องขอ
ใหศ้าลยกเลกิคําสั�งเลกิสญัญาจา้งของจําเลยที� ๑ และใหโ้จทกก์ลบัไปทํางานไดต้ามเดมิใหจํ้าเลยทั �งสบิสองรว่มกนัหรอื
แทนกนัใชเ้งนิรายไดท้ี�โจทกพ์งึไดรั้บตามสญัญา ตลอดจนชดใชค้า่เสยีหาย และใหจํ้าเลยทั �งสบิสองรว่มกนัหรอืแทนกนั
โฆษณาทางหนังสอืพมิพแ์ละแจง้ขา่วแกบ่คุคลที�เป็นคูค่า้ของจําเลยที� ๑ รวมถงึบคุคลเกี�ยวขอ้งกบัวงการธรุกจิเดนิเรอืให ้
ชื�อเสยีงของโจทกแ์ละวงศต์ระกลูกลบัมาดดีงัเดมิ สว่นจําเลยทั �งสบิสองใหก้ารวา่ การเลกิจา้งชอบดว้ยกฎหมายแลว้ คดี
จงึมปัีญหาตอ้งวนิจิฉัยวา่ จําเลยที� ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองหรอืไม ่และสญัญาจา้งโจทกเ์ป็นผูบ้รหิารกจิการของ
จําเลยที� ๑ เป็นสญัญาทางปกครองหรอืไม ่เห็นวา่ พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๓ บญัญัตวิา่ "หน่วยงานทางปกครอง หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม สว่นราชการที�เรยีกชื�ออยา่งอื�น
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และมฐีานะเป็นกรม ราชการสว่นภมูภิาค ราชการสว่นทอ้งถิ�น รัฐวสิาหกจิที�ตั �งขึ�นโดยพระราชบญัญัตหิรอืพระราชกฤษฎกีา
หรอืหน่วยงานอื�นของรัฐ และใหห้มายความรวมถงึหน่วยงานที�ไดรั้บมอบหมายใหใ้ชอํ้านาจทางปกครองหรอืใหดํ้าเนนิ
กจิการทางปกครอง" และ "สญัญาทางปกครอง หมายความรวมถงึสญัญาที�คูส่ญัญาอยา่งนอ้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเป็นหน่วย
งานทางปกครองหรอืเป็นบคุคลซึ�งกระทําการแทนรัฐ และมลีกัษณะเป็นสญัญาสมัปทาน สญัญาที�ใหจั้ดทําบรกิาร
สาธารณะหรอืจัดใหม้สี ิ�งสาธารณูปโภค หรอืแสวงประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาต"ิ เมื�อจําเลยที� ๑ เป็นนติบิคุคล
ประเภทบรษัิทจํากดัและเป็นรัฐวสิาหกจิที�จัดตั �งขึ�นตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มวีตัถปุระสงคใ์นการเดนิเรอื
และดําเนนิการพาณชิย ์บรกิารขนสง่ทางทะเล และใหบ้รกิารดา้นคลงัสนิคา้และทา่เรอื ใหเ้ชา่เรอื เพื�อประกอบกจิการ
ขนสง่ทางทะเล ฯลฯ วตัถปุระสงคข์องจําเลยที� ๑ จงึเป็นการมุง่แสวงหากําไรอนัเป็นไปในเชงิธรุกจิ ทั �งการดําเนนิกจิการ
ของจําเลยที� ๑ กม็ไิดม้กีารใชอํ้านาจรัฐหรอืไดรั้บมอบหมายใหใ้ชอํ้านาจทางปกครองหรอืใหดํ้าเนนิกจิการทางปกครอง
จําเลยที� ๑ จงึมใิชห่น่วยงานทางปกครองที�จัดตั �งขึ�นตามพระราชบญัญัตหิรอืพระราชกฤษฎกีา หรอืหน่วยงานอื�นของรัฐ
หรอืเป็นหน่วยงานที�ไดรั้บมอบหมายใหใ้ชอํ้านาจทางปกครองหรอืใหดํ้าเนนิกจิการทางปกครองตามมาตรา ๓ แหง่พระ
ราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดงันั�น เมื�อจําเลยที� ๑ มใิชห่น่วยงานทางปกครอง
หรอืเป็นบคุคลซึ�งกระทําการแทนรัฐ สญัญาจา้งโจทกเ์ป็นผูบ้รหิารที�พพิาทจงึไมใ่ชส่ญัญาทางปกครอง อนัจะอยูใ่น
อํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๔) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิี
พจิารณาคดปีกครองพ.ศ. ๒๕๔๒ แตเ่ป็นคดทีี�อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรม

จงึวนิจิฉัยชี�ขาดวา่ คดรีะหวา่ง นาวาตรปีรารมภ ์โมกขะเวส โจทก ์บรษัิทไทยเดนิเรอืทะเล จํากดั ที� ๑ สํานักงานการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิ ที� ๒ นายสมภพ บณัฑรวพิากษ์ ที� ๓ นายสพุจน ์คําภรีะ ที� ๔ นายถวลัยรั์ฐ ออ่นศริะ ที� ๕ พลตํารวจเอก
ชาญชติ เพยีรเลศิ ที� ๖ พลเรอืเอก บรรณวทิย ์เกง่เรยีน ที� ๗ นายเตชะ บณุยะชยั ที� ๘ นายพทิกัษ์ ศลิป์ประสทิธิ� ที� ๙ นาย
สมพร แกว้งาม ที� ๑๐ นายจริะเสกข ์ตรเีมธสนุทร ที� ๑๑ นายนพพร เทพสทิธา ที� ๑๒ จําเลย อยูใ่นอํานาจพจิารณา
พพิากษาของศาลยตุธิรรม

(ลงชื�อ) ปัญญา ถนอมรอด (ลงชื�อ) สวุฒัน ์วรรธนะหทยั
(นายปัญญา ถนอมรอด) (นายสวุฒัน ์วรรธนะหทยั)

ประธานศาลฎกีา กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองศาลยตุธิรรม
� �
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(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
??
??
??
??

๗

()
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แหลง่ที�มา สว่นเลขานุการคณะกรรมการวนิจิฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดแีดงศาลชั �น
ตน้

หมายเหตุ
เขตอํานาจศาลเกี�ยวกบัพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ�ง (4)


