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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คําวนิจิฉัยที� 76/2555 นายชยัวฒัน ์พสกภกัดี โจทก์ 
สํานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล ที� 1 กบัพวกรวม 10 คน จําเลย 

พ.ร.บ.จัดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.2542
พ.ร.บ.สํานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล พ.ศ.2517
พ.ร.บ.แรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์พ.ศ.2543
พ.ร.บ.จัดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ.2522
ป.พ.พ.
พ.ร.บ.ความรับผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที� พ.ศ.2539
พ.ร.บ.คณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ พ.ศ.2518

ไมม่ยีอ่สั �น

___________________________

(สําเนา)
คําวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล คณะกรรมการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล
ที� ๗๖/๒๕๕๕
วนัที� ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๕
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เรื�อง เขตอํานาจศาลเกี�ยวกบัพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘
(๕)

ศาลแรงงานกลาง
ระหวา่ง
ศาลปกครองกลาง
การสง่เรื�องตอ่คณะกรรมการ
ศาลแรงงานกลางสง่เรื�องใหค้ณะกรรมการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาลวนิจิฉัยชี�ขาดตามพระราชบญัญัติ

วา่ดว้ยการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ�ง (๓) ซึ�งเป็นกรณีคูค่วามฝ่ายที�ถกู
ฟ้องโตแ้ยง้เขตอํานาจศาลที�รับฟ้องคด ีและศาลที�สง่ความเห็นและศาลที�รับความเห็นมคีวามเห็นแตกตา่งกนัในเรื�องเขต
อํานาจศาลในคดนัี�น

ขอ้เท็จจรงิในคดี
เมื�อวนัที� ๒๕ กมุภาพันธ ์๒๕๕๓ นายชยัวฒัน ์พสกภกัด ีโจทก ์ยื�นฟ้องสํานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล ที� ๑ นายสถติ

ลิ�มพงศพั์นธุ ์ที� ๒ นางตอ่พงษ์ อํ�าพันธุ ์ที� ๓ นางอไุร รม่โพธหิยก ที� ๔ นายวรวทิย ์จําปีรัตน ์ที� ๕ พลตํารวจเอก พชิติ ควร
เดชะคปุต ์ที� ๖ พันตํารวจโท ธรรมสาร เทสสริ ิที� ๗ รองศาสตราจารยด็์อกเตอร ์นครนิทร ์เมฆไตรรัตน ์ที� ๘ นายฐนนท์
ศรณ ์เลศิฤทธิ�ศริกิลุ ที� ๙ นายวนัชยั สรุะกลุ ที� ๑๐ จําเลย ตอ่ศาลแรงงานกลาง เป็นคดหีมายเลขดําที� ๘๙๓/๒๕๕๓
ความวา่ จําเลยที� ๑ เป็น นติบิคุคล จําเลยที� ๒ เป็นประธานกรรมการและกรรมการสลากกนิแบง่รัฐบาล จําเลยที� ๓ ถงึที�
๑๐ เป็นคณะกรรมการสลากกนิแบง่รัฐบาล ตามพระราชบญัญัตสํิานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ เมื�อปี ๒๕๔๑
ถงึ ๒๕๔๖ โจทกเ์ป็นผูอํ้านวยการสํานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาลมอํีานาจหนา้ที�ตามมาตรา ๑๗ ถงึมาตรา ๑๙ แหง่พระ
ราชบญัญัตสํิานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ จําเลยที� ๑ ไดอ้อกระเบยีบสํานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาลวา่ดว้ย
การแบง่สว่นงานและกําหนดอํานาจหนา้ที�ของสว่นงานตา่ง ๆ ในสํานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๓๓ ขอ้ที� ๔.๘
ถงึ ๔.๘.๓.๕ กําหนดหนา้ที�ความรับผดิชอบของสว่นงานตา่ง ๆ ในฝ่ายการพมิพ ์โดยโจทกม์อบอํานาจใหจํ้าเลยที� ๑๐
รองผูอํ้านวยการสั�งและทําการแทนผูอํ้านวยการในสว่นงานฝ่ายการพมิพ ์ซึ�งฝ่ายการพมิพน์อกจากพมิพส์ลากกนิแบง่
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รัฐบาลที�ออกประจํางวดแลว้ยงัรับจา้งพมิพส์ ิ�งพมิพป้์องกนัการปลอมใหก้บัสว่นราชการและรัฐวสิาหกจิตา่ง ๆ บรษัิท
ปตท. จํากดั (มหาชน) วา่จา้งใหจํ้าเลยที� ๑ พมิพค์ปูองนํ�ามนัเรง่ดว่น เป็นกรณีพเิศษจํานวน ๓ งวด ฝ่ายการพมิพม์หีนังสอื
แจง้เรื�องรับพมิพแ์ละราคารับจา้งพมิพ ์แลว้นําไปใหบ้รษัิท เอส.พ.ีเอ็น จํากดั จัดพมิพ ์โดยฝ่ายการพมิพแ์ละรองผูอํ้านวย
การที�ไดรั้บมอบหมายการทํางานของฝ่ายการพมิพไ์มร่ายงานหรอืขออนุมตักิารรับพมิพง์านใหโ้จทกใ์นฐานะผูอํ้านวยการ
สํานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาลเพื�อเสนอคณะกรรมการสลากกนิแบง่รัฐบาลอนุมตั ิและในการเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งกไ็มไ่ด ้
แจง้รายละเอยีดวา่เป็นการพมิพค์ปูองนํ�ามนัเรง่ดว่นเป็นพเิศษ และไมไ่ดแ้นบเรื�องเดมิหรอืชี�แจงถงึเรื�องที�หา้มนําไปให ้
บคุคลภายนอกพมิพแ์นบมาดว้ย ตอ่มา บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) ขอใหต้รวจสอบคปูองนํ�ามนัที�จา้งพมิพเ์นื�องจาก
จํานวนคปูองที�สง่ไปเรยีกเกบ็เงนิจากกรมการขนสง่ทางบกมหีมายเลขกํากบัไมต่รงและเกนิกวา่จํานวนคปูองที�สํานักงาน
สลากกนิแบง่รัฐบาลจัดพมิพทํ์าใหบ้รษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) ไมส่ามารถรวบรวมใบแจง้หนี�เพื�อเรยีกเกบ็เงนิตามมลูคา่
คปูองจากกรมการขนสง่ทางบกและทําใหบ้รษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) ไดรั้บความเสยีหาย ซึ�งจําเลยที� ๑ ไดต้รวจสอบ
และแจง้ใหท้ราบวา่ คปูองนํ�ามนัที�ปลอมไมไ่ดเ้กดิจากการพมิพข์องจําเลยที� ๑ และโจทกไ์ดแ้ตง่ตั �งคณะกรรมการสอบขอ้
เท็จจรงิในเรื�องดงักลา่วแลว้ ไมม่เีจา้หนา้ที�ของจําเลยที� ๑ ทําการปลอมแปลง หรอืทจุรติ และไดม้คํีาสั�งรว่มระหวา่ง
บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) และจําเลยที� ๑ เรื�องแตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิกรณีสํานักงานสลากกนิแบง่
รัฐบาลถกูกลา่วหาวา่ผดิสญัญาจา้งพมิพค์ปูองนํ�ามนัและละเมดิตอ่บรษัิท ปตท. จํากดั (มหาชน) โดยถกูเรยีกรอ้งใหช้ดใช ้
คา่เสยีหายจํานวน ๖๓,๔๗๔,๗๐๐ บาท ผลการตรวจสอบคณะกรรมการมมีตวิา่จําเลยที� ๑ ปฏบิตัผิดิสญัญาจา้งแตไ่มไ่ด ้
กระทําละเมดิ และไมต่อ้งรับผดิชดใชค้า่เสยีหายดงักลา่ว แตค่ณะกรรมการพจิารณาชี�ขาดการยตุใินการดําเนนิคดแีพง่
ของสว่นราชการและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมมีตใิหจํ้าเลยที� ๑ รับผดิชดใชค้า่เสยีหายดงักลา่วซึ�งคณะรัฐมนตรไีดรั้บทราบ
และใหจํ้าเลยที� ๑ ปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการดงักลา่ว จําเลยที� ๑ ไดช้ดใชค้า่เสยีหายใหแ้กบ่รษัิท ปตท. จํากดั
(มหาชน) แลว้ และไดแ้จง้มตแิละคําสั�งของคณะกรรมการสลากกนิแบง่รัฐบาล ตามคําสั�งที� ๑๒/๒๕๕๒ ลงวนัที� ๕ ตลุาคม
๒๕๕๒ ใหโ้จทกรั์บผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนในอตัรารอ้ยละ ๓๐ ของความเสยีหาย คดิเป็นเงนิ ๔,๗๖๐,๖๐๒.๕๐ บาท
ใหแ้กจํ่าเลยที� ๑ ภายใน ๓๐ วนั โจทกอ์ทุธรณ ์คณะกรรมการสลากกนิแบง่รัฐบาลมมีตยิกอทุธรณ ์จําเลยที� ๑ จงึมหีนังสอื
ลงวนัที� ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ แจง้ใหโ้จทกช์าํระคา่สนิไหมทดแทนดงักลา่ว โจทกเ์ห็นวา่ การพจิารณาของจําเลยทั �งหมด
ไมช่อบและไมถ่กูตอ้งทั �งในขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมาย ขอใหศ้าลพพิากษายกเลกิคําสั�งคณะกรรมการสลากกนิแบง่
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รัฐบาล ที� ๑๒ /๒๕๕๒ ลงวนัที� ๕ ตลุาคม ๒๕๕๒ ที�สั�งใหโ้จทกช์ดใชค้า่สนิไหมทดแทนเป็นเงนิจํานวน ๔,๗๖๐,๖๐๒.๕๐
บาท ใหแ้กจํ่าเลยที� ๑ และใหจํ้าเลยที� ๑ ชะลอการบงัคบัคดจีนกวา่คดจีะถงึที�สดุ และพพิากษาวา่สทิธเิรยีกรอ้งของ
จําเลยที� ๑ ขาดอายคุวาม

จําเลยทั �งสบิใหก้ารวา่ โจทกไ์มม่อํีานาจฟ้องจําเลยที� ๗ เพราะมไิดร้ว่มมมีตใินการประชมุ สทิธเิรยีกรอ้งคา่สนิไหม
ทดแทนจากเจา้หนา้ที�ผูก้ระทําละเมดิตอ่หน่วยงานรัฐ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหง่ พระราชบญัญัตคิวามรับผดิทาง
ละเมดิของเจา้หนา้ที� พ.ศ. ๒๕๓๙ มอีายคุวาม ๒ ปี การที�จําเลยที� ๑ เรยีกใหโ้จทกช์ดใชค้า่สนิไหมทดแทนจงึยงัไมข่าด
อายคุวาม ขั �นตอนและกระบวนพจิารณาขอ้เท็จจรงิความรับผดิทางละเมดิตลอดจนการมคํีาสั�งเรยีกใหโ้จทกช์ดใชค้า่
สนิไหมทดแทนเป็นการดําเนนิการที�ชอบดว้ยกฎหมาย ขอใหย้กฟ้อง

จําเลยทั �งสบิยื�นคํารอ้งโตแ้ยง้เขตอํานาจศาลวา่ ตามคําฟ้องโจทกเ์ป็นกรณีที�โจทกโ์ตแ้ยง้วา่ จําเลยที� ๑ ในฐานะ
หน่วยงานทางปกครองและจําเลยที� ๒ ถงึที� ๑๐ ในฐานะเจา้หนา้ที�ของรัฐกระทําการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย การออกคํา
สั�งหรอืการกระทําการอื�นใดโดยไมม่อํีานาจ หรอืนอกเหนอือํานาจ หรอืไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย อกีทั �งโจทกก์บัจําเลยที� ๒
ถงึที� ๑๐ ไมม่นีติสิมัพันธก์นัในฐานะลกูจา้งและนายจา้งตามสญัญาจา้งแรงงานและจําเลยที� ๒ ถงึที� ๑๐ มไิดม้ฐีานะเป็นผู ้
แทนของจําเลยที� ๑ ซึ�งเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายอนัจะมอํีานาจในการบรหิารกจิการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์นโยบาย
ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของจําเลยที� ๑ และมอํีานาจบงัคบับญัชาพนักงานและลกูจา้งแตป่ระการใด ดงันั�นคดนีี�จงึมใิชค่ดี
พพิาทเกี�ยวดว้ยสทิธหิรอืหนา้ที�ตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธแ์ละมใิชค่ดอีทุธรณคํ์าวนิจิฉัยของคณะ
กรรมการแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์อกีทั �งมใิชก่ารกระทําละเมดิตามมาตรา ๘ (๑) (๔) (๕) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �ง
ศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามลําดบั แตเ่ป็นคดทีี�อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาล
ปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๑) และ (๓) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.
๒๕๔๒

ศาลแรงงานกลางพจิารณาแลว้เห็นวา่ คดนีี�โจทกเ์ป็นผูอํ้านวยการสํานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาลมอํีานาจหนา้ที�
ตามนัยมาตรา ๑๗ ถงึมาตรา ๑๙ ตามพระราชบญัญัตสํิานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ จําเลยที� ๒ เป็นประธาน
กรรมการและกรรมการสลากกนิแบง่รัฐบาล จําเลยที� ๓ ถงึที� ๑๐ เป็นคณะกรรมการสลากกนิแบง่รัฐบาลตามพระราช
บญัญัตสํิานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ จําเลยที� ๒ ถงึที� ๑๐ จงึเป็นคณะกรรมการของจําเลยที� ๑ ซึ�งมอํีานาจ
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ดแูลครอบคลมุกจิการ วางนโยบายของจําเลยที� ๑ ดว้ย จงึเป็นคดรีะหวา่งลกูจา้งกบันายจา้ง เนื�อหาตามฟ้องเป็นกรณีที�
โจทกก์ลา่วหาวา่จําเลยทั �งสบิมมีตกิารประชมุตามคําสั�งที� ๑๒/๒๕๕๒ ลงวนัที� ๕ ตลุาคม ๒๕๕๒ เรื�อง เรยีกใหช้ดใชค้า่
สนิไหมทดแทนโดยแจง้วา่คณะกรรมการสลากกนิแบง่รัฐบาลมมีตใิหโ้จทกรั์บผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนในอตัรารอ้ยละ
๓๐ ของความเสยีหาย จํานวน ๑๕,๘๖๘,๖๗๕ บาท คดิเป็นเงนิ ๔,๗๖๐,๖๐๒.๕๐ บาท โจทกฟ้์องอา้งวา่ คําสั�งของ
จําเลยที� ๑ มต ิคําสั�ง และหนังสอืออกมาโดยมชิอบ โจทกไ์มไ่ดก้ระทําละเมดิหรอืผดิสญัญาจา้งแรงงานดงัที�จําเลยทั �งสบิ
มมีต ิคําสั�ง และหนังสอืดงักลา่วซึ�งมผีลเป็นการปฏเิสธวา่โจทกไ์มไ่ดก้ระทําการละเมดิหรอืผดิสญัญาจา้งตอ่จําเลยทั �งสบิ
คดรีะหวา่งโจทกก์บัจําเลยทั �งสบิจงึมลีกัษณะเป็นคดอีนัเกดิแตม่ลูละเมดิระหวา่งนายจา้งและลกูจา้งเกี�ยวกบัการทํางาน
ตามสญัญาจา้งแรงงาน ตามพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๕) เป็น
คดแีรงงาน ซึ�งอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรม

ศาลปกครองกลางพจิารณาแลว้เห็นวา่ จําเลยที� ๑ เป็นรัฐวสิาหกจิจัดตั �งขึ�นตามพระราชบญัญัตสํิานักงานสลากกนิ
แบง่รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ จงึเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิี
พจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จําเลยที� ๒ ถงึที� ๑๐ เป็นคณะกรรมการสลากกนิแบง่รัฐบาลซึ�งเป็นคณะบคุคลที�ปฏบิตั ิ
งานในหน่วยงานทางปกครองดงักลา่วจงึเป็นเจา้หนา้ที�ของรัฐตามนัยมาตราเดยีวกนั โดยขณะเกดิเหตโุจทกดํ์ารง
ตําแหน่งผูอํ้านวยการของจําเลยที� ๑ ซึ�งตามพระราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔ บญัญัตวิา่ "ผูบ้รหิาร หมายความวา่ ...ผูอํ้านวยการ..." มาตรา ๘ ทว ิวรรคหนึ�ง บญัญัตวิา่ "ใหผู้ ้
บรหิารรัฐวสิาหกจิไมม่ฐีานะเป็นพนักงานของรัฐวสิาหกจิ" และมาตรา ๘ จัตวา วรรคหา้ บญัญัตวิา่ "ในการทําสญัญาจา้ง
ใหป้ระธานกรรมการรัฐวสิาหกจิ...เป็นผูล้งนามในสญัญาจา้ง และใหก้ารจา้งตามสญัญาดงักลา่วไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่
กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ์
กฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม และกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน" ดงันั�น เมื�อโจทกดํ์ารงตําแหน่งผูอํ้านวยการของจําเลยที�
๑ ซึ�งเป็นตําแหน่งผูบ้รหิารรัฐวสิาหกจิ โจทกจ์งึไมม่ฐีานะเป็นพนักงานของจําเลยที� ๑ โดยในการทําสญัญาจา้งโจทกใ์ห ้
ดํารงตําแหน่งผูอํ้านวยการของจําเลยที� ๑ เป็นการวา่จา้งโจทกใ์หบ้รหิารกจิการของจําเลยที� ๑ อนัเป็นการเขา้ดําเนนิงาน
หรอืเขา้รว่มดําเนนิงานตามอํานาจหนา้ที�ของจําเลยที� ๑ สญัญาจา้งดงักลา่วจงึเป็นสญัญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓
แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื�อคดนีี�โจทกฟ้์องจําเลยทั �งสบิอนัเนื�อง
มาจากกรณีจําเลยที� ๒ ถงึที� ๑๐ ไดม้คํีาสั�งใหโ้จทกช์ดใชค้า่สนิไหมทดแทนใหแ้กจํ่าเลยที� ๑ กรณีโจทกก์ระทําละเมดิใน
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การปฏบิตัหินา้ที�ในฐานะผูอํ้านวยการของจําเลยที� ๑ มหีนา้ที�ในการบรหิารกจิการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์นโยบาย
ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของจําเลยที� ๑ ใหค้วามเห็นชอบไมส่ั�งระงับการนํางานพมิพค์ปูองนํ�ามนัเรง่ดว่นเป็นกรณีพเิศษใน
หนา้ที�ความรับผดิชอบของตนไปวา่จา้งโรงพมิพภ์ายนอกพมิพอ์กีทอดหนึ�ง ทําใหจํ้าเลยที� ๑ ปฏบิตัผิดิสญัญาจา้งและ
ตอ้งชาํระเงนิใหก้บับรษัิท ปตท.จํากดั (มหาชน) พฤตกิรรมของโจทกถ์อืเป็นการจงใจกระทําละเมดิกอ่ใหเ้กดิความเสยี
หายแกจํ่าเลยที� ๑ จงึมคํีาสั�งใหโ้จทกรั์บผดิชดใชค้า่สนิไหมทดแทนในอตัรารอ้ยละ ๓๐ ของความเสยีหายจํานวน
๑๕,๘๖๘,๖๗๕ บาท คดิเป็นเงนิ ๔,๗๖๐,๖๐๒.๕๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แหง่พระราช
บญัญัตคิวามรับผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที� พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ�งโจทกเ์ห็นวา่คําสั�งดงักลา่วไมช่อบดว้ยกฎหมาย โจทกไ์มไ่ด ้
กระทําละเมดิ ขอใหศ้าลพพิากษาเพกิถอนคําสั�งที�ไมช่อบดว้ยกฎหมายดงักลา่ว ใหจํ้าเลยที� ๑ ชะลอการบงัคบัคดตีามคํา
สั�งที�ใหโ้จทกช์ดใชค้า่สนิไหมทดแทนจนกวา่คดจีะถงึที�สดุ และพพิากษาวา่หนังสอืจําเลยที� ๒ ที� สสร.๗๐๐/๒๕๕๓ ลง
วนัที� ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ที�ใหโ้จทกช์ดใชค้า่สนิไหมทดแทน ขาดอายคุวามเรยีกรอ้งแลว้ คดนีี�จงึมรีปูคดเีป็นคดพีพิาท
เกี�ยวกบัการที�หน่วยงานทางปกครองหรอืเจา้หนา้ที�ของรัฐกระทําการโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ไมว่า่จะเป็นการออกกฎ
คําสั�ง หรอืการกระทําอื�นใด ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๑) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และโดยที�นติสิมัพันธข์องจําเลยที� ๑ ซึ�งเป็นรัฐวสิาหกจิและจําเลยที� ๒ ถงึที� ๑๐ ซึ�งเป็นคณะ
กรรมการสลากกนิแบง่รัฐบาล กบัโจทกซ์ึ�งมใิชเ่ป็นพนักงานรัฐวสิาหกจิ มนีติสิมัพันธต์ามสญัญาจา้งผูบ้รหิารรัฐวสิาหกจิ
ซึ�งมวีตัถปุระสงคแ์หง่สญัญาเพื�อใหโ้จทกเ์ขา้ดําเนนิงานหรอืเขา้รว่มดําเนนิงานในการจัดทําบรกิารสาธารณะซึ�งอยูภ่ายใต ้
บงัคบัของกฎหมายมหาชน ประกอบกบัมาตรา ๘ จัตวา วรรคหา้ แหง่พระราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดกํ้าหนดใหก้ารจา้งตามสญัญาจา้งดงักลา่วไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่กฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองแรงงานและกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์โจทกจ์งึมไิดม้ฐีานะเป็นลกูจา้งและจําเลยทั �งสบิมไิด ้
มฐีานะเป็นนายจา้งตามสญัญาจา้งแรงงานตามบทบญัญัตแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายวา่ดว้ย
แรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์ซึ�งเป็นกฎหมายเอกชน ดงันั�น คดนีี�จงึมใิชค่ดพีพิาทอนัเกดิแตม่ลูละเมดิระหวา่งนายจา้งและ
ลกูจา้งสบืเนื�องจากขอ้พพิาทแรงงานหรอืเกี�ยวกบัการทํางานตามสญัญาจา้งแรงงานซึ�งอยูใ่นอํานาจพจิารณาของศาล
แรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ�ง (๕) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่
เป็นคดพีพิาทซึ�งอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๑) แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �ง
ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
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คําวนิจิฉัย
ปัญหาที�ตอ้งพจิารณา คดนีี�อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครอง
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่ คดนีี�โจทกเ์ป็นเจา้หนา้ที�ของรัฐ จําเลยที� ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครอง และ

จําเลยที� ๒ ถงึที� ๑๐ เป็นเจา้หนา้ที�ของรัฐ ตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ้เท็จจรงิตามคําฟ้องโจทกอ์า้งวา่ จําเลยที� ๒ ถงึที� ๑๐ มคํีาสั�งใหโ้จทกช์ดใชค้า่สนิไหมทดแทน
ใหแ้กจํ่าเลยที� ๑ อา้งวา่โจทกก์ระทําละเมดิในการปฏบิตัหินา้ที�ในฐานะผูอํ้านวยการของจําเลยที� ๑ ไมส่ั�งระงับการนํางาน
พมิพค์ปูองนํ�ามนัเรง่ดว่นเป็นกรณีพเิศษในหนา้ที�ความรับผดิชอบของตนไปวา่จา้งโรงพมิพภ์ายนอกพมิพอ์กีทอดหนึ�ง
ทําใหจํ้าเลยที� ๑ ปฏบิตัผิดิสญัญาจา้งและตอ้งชาํระเงนิใหแ้กผู่ว้า่จา้ง การจะพจิารณาเรื�องอํานาจศาลในการพจิารณา
พพิากษาคดนีี�จงึตอ้งพจิารณาลกัษณะของนติสิมัพันธร์ะหวา่งโจทกก์บัจําเลยทั �งสบิเป็นสําคญั เห็นวา่ แมต้ามพระราช
บญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔ บญัญัตวิา่ "ผูบ้รหิาร
หมายความวา่ ...ผูอํ้านวยการ..." มาตรา ๘ ทว ิวรรคหนึ�ง บญัญัตวิา่ "ใหผู้บ้รหิารรัฐวสิาหกจิไมม่ฐีานะเป็นพนักงานของ
รัฐวสิาหกจิ" และมาตรา ๘ จัตวา วรรคหา้ บญัญัตวิา่ "ในการทําสญัญาจา้งใหป้ระธานกรรมการรัฐวสิาหกจิ...เป็นผูล้งนาม
ในสญัญาจา้ง และใหก้ารจา้งตามสญัญาดงักลา่วไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ย
แรงงานสมัพันธ ์กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์กฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม และกฎหมายวา่ดว้ยเงนิ
ทดแทน" กต็าม แตก่ม็ใิชเ่ป็นกรณีที�กฎหมายกําหนดวา่สญัญาตามพระราชบญัญัตนิี�ไมใ่ชส่ญัญาจา้งแรงงานหรอืเป็น
สญัญาประเภทอื�น เพยีงแตกํ่าหนดวา่ไมอ่ยูใ่นบงัคบัของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัแรงงานโดยทั�วไปเทา่นั�น มไิดม้ผีลทําให ้
นติสิมัพันธท์ี�มผีูต้กลงทํางานใหแ้ละมผีูต้กลงจา่ยคา่จา้งเป็นการตอบแทนใหนั้�นไมเ่ป็นการจา้งแรงงาน การจะวนิจิฉัยวา่
สญัญาใดเป็นสญัญาจา้งแรงงานหรอืไมต่อ้งพจิารณาเนื�อหาของนติสิมัพันธต์ามกฎหมายเอกชนเป็นสําคญั เมื�อขอ้เท็จ
จรงิคดนีี�ปรากฏวา่ โจทกไ์ดรั้บแตง่ตั �งใหดํ้ารงตําแหน่งเป็นผูอํ้านวยการของจําเลยที� ๑ ตามคําสั�งสํานักงานสลากกนิแบง่
รัฐบาลที� ๑๖๙/๒๕๔๑ เรื�องแตง่ตั �งผูอํ้านวยการสํานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล ลงวนัที� ๒๒ กนัยายน ๒๕๔๑ ใหโ้จทก์
ดํารงตําแหน่งผูอํ้านวยการพนักงานระดบั ๑๑ โดยใหไ้ดรั้บเงนิเดอืนขั �น ๕๒,๙๐๐ บาท นติสิมัพันธร์ะหวา่งโจทกก์บัจําเลย
ที� ๑ จงึเป็นเรื�องของการที�มผีูทํ้างานใหโ้ดยไดรั้บคา่จา้งในสญัญาจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์
มาตรา ๕๘๓ ทั �งการดํารงตําแหน่งผูอํ้านวยการของโจทกก์เ็ป็นอยูก่อ่นที�จะบงัคบัใชพ้ระราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ (ฉบบัที� ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ โจทกจ์งึมฐีานะเป็นลกูจา้งของจําเลยที� ๑ ซึ�งเป็น
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รัฐวสิาหกจิและอยูภ่ายใตบ้งัคบับทบญัญัตมิาตรา ๖ แหง่พระราชบญัญัตแิรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์พ.ศ. ๒๕๔๓ ที�
กําหนดบทนยิามคําวา่ "ลกูจา้ง" หมายความวา่ ผูซ้ ึ�งตกลงทํางานใหแ้กน่ายจา้งเพื�อรับคา่จา้ง สว่นคําวา่ "นายจา้ง"
หมายความวา่ รัฐวสิาหกจิซึ�งตกลงรับลกูจา้งเขา้ทํางานโดยจา่ยคา่จา้งให ้และใหห้มายความรวมถงึ ผูม้อํีานาจกระทําการ
แทนรัฐวสิาหกจิ หรอืผูซ้ ึ�งไดรั้บมอบหมายจากผูท้ี�มอํีานาจกระทําการแทนรัฐวสิาหกจิดว้ย ดงันั�น นติสิมัพันธร์ะหวา่ง
โจทกก์บัจําเลยทั �งสบิจงึอยูใ่นฐานะลกูจา้งกบันายจา้งตามพระราชบญัญัตแิรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์พ.ศ. ๒๕๔๓ ภาย
ใตข้อ้บงัคบั และระเบยีบที�กําหนดความสมัพันธห์รอืสภาพการจา้งระหวา่งกนัดว้ย เมื�อเหตแุหง่การฟ้องสบืเนื�องมาจาก
การที�จําเลยที� ๑ มคํีาสั�งใหโ้จทกช์ดใชค้า่ทดแทนอนัเนื�องมาจากการปฏบิตัหินา้ที�โดยไมร่ะมดัระวงัทําใหจํ้าเลยที� ๑ เสยี
หาย คดรีะหวา่งโจทกก์บัจําเลยทั �งสบิจงึมลีกัษณะเป็นคดอีนัเกดิจากการทํางานระหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้งตามสญัญา
จา้งแรงงาน ตามพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๕) เป็นคดแีรงงาน
ขอ้พพิาทในคดนีี�จงึเป็นคดทีี�อยูใ่นอํานาจศาลแรงงานและเป็นขอ้ยกเวน้ตามพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิี
พจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๓)

จงึวนิจิฉัยชี�ขาดวา่ คดรีะหวา่งนายชยัวฒัน ์พสกภกัด ีโจทก ์สํานักงานสลากกนิแบง่รัฐบาล ที� ๑ นายสถติ ลิ�มพงศ์
พันธุ ์ที� ๒ นางตอ่พงษ์ อํ�าพันธุ ์ที� ๓ นางอไุร รม่โพธหิยก ที� ๔ นายวรวทิย ์จําปีรัตน ์ที� ๕ พลตํารวจเอก พชิติ ควรเดชะ
คปุต ์ที� ๖ พันตํารวจโท ธรรมสาร เทสสริ ิที� ๗ รองศาสตราจารยด็์อกเตอร ์นครนิทร ์เมฆไตรรัตน ์ที� ๘ นายฐนนทศ์รณ์
เลศิฤทธิ�ศริกิลุ ที� ๙ นายวนัชยั สรุะกลุ ที� ๑๐ จําเลย อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรม

(ลงชื�อ) ไพโรจน ์วายภุาพ (ลงชื�อ) สวุฒัน ์วรรธนะหทยั
(นายไพโรจน ์วายภุาพ) (นายสวุฒัน ์วรรธนะหทยั)

ประธานศาลฎกีา กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองศาลยตุธิรรม
(ลงชื�อ) หสัวฒุ ิวฑิติวริยิกลุ (ลงชื�อ) จรัญ หตัถกรรม
(นายหสัวฒุ ิวฑิติวริยิกลุ) (นายจรัญ หตัถกรรม)

ประธานศาลปกครองสงูสดุ กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองศาลปกครอง

� �
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(ลงชื�อ) พลโท สถาพร เกยีรตภิญิโญ (ลงชื�อ) พลโท อาชวนั อนิทรเกสร
(สถาพร เกยีรตภิญิโญ) (อาชวนั อนิทรเกสร)
หวัหนา้สํานักตลุาการทหาร กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองศาลทหาร
(ลงชื�อ) จริะ บญุพจนสนุทร
(นายจริะ บญุพจนสนุทร)
กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ

()

แหลง่ที�มา สว่นเลขานุการคณะกรรมการวนิจิฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดแีดงศาลชั �น
ตน้

หมายเหตุ
เขตอํานาจศาลเกี�ยวกบัพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 (5)


