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ฎกีาตดัสนิเกี�ยวกบัปัญหาขอ้กฎหมาย

คําวนิจิฉัยที� 20/2551 นายนภศลู องัคทะวานชิ โจทก์ 
องคก์ารคลงัสนิคา้ จําเลย 

พ.ร.บ.จัดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 วรรค หนึ�ง (4)
ป.พ.พ.
พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541
พ.ร.บ.จัดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ.2522
พ.ร.บ.วา่ดว้ยการจัดตั �งองคก์ารของรัฐบาล พ.ศ.2496

ไมม่ยีอ่สั �น

___________________________

สําเนา)
คําวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล คณะกรรมการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล
ที� ๒๐/๒๕๕๑
วนัที� ๒๒ กนัยายน ๒๕๕๑
เรื�อง เขตอํานาจศาลเกี�ยวกบัพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน
พ.ศ. ๒๕๒๒
ศาลแรงงานกลาง
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ระหวา่ง
ศาลปกครองกลาง
การสง่เรื�องตอ่คณะกรรมการ
ศาลแรงงานกลางโดยสํานักงานศาลยตุธิรรมสง่เรื�องกรณีเขตอํานาจศาลขดัแยง้กนัระหวา่งศาลแรงงานกลางและ

ศาลปกครองกลางใหค้ณะกรรมการวนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาลวนิจิฉัยชี�ขาดตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการ
วนิจิฉัยชี�ขาดอํานาจหนา้ที�ระหวา่งศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา๑๐ วรรคหนึ�ง (๓) ซึ�งเป็นกรณีคูค่วามฝ่ายที�ถกูฟ้องคดโีตแ้ยง้
อํานาจศาลที�รับฟ้องคด ีและศาลที�สง่ความเห็นและศาลที�รับความเห็นมคีวามเห็นแตกตา่งกนัในเรื�องอํานาจศาลในคดนัี�น

ขอ้เท็จจรงิในคดี
เมื�อวนัที� ๑๒ ตลุาคม ๒๕๔๙ นายนภศลู องัคทะวานชิ โจทก ์ยื�นฟ้ององคก์ารคลงัสนิคา้จําเลย ตอ่ศาลแรงงาน

กลาง เป็นคดหีมายเลขดําที� ๕๘๘๙/๒๕๔๙ ความวา่ เมื�อวนัที� ๒๕พฤศจกิายน๒๕๔๖ จําเลยทําสญัญาวา่จา้งโจทกใ์น
ตําแหน่งผูอํ้านวยการองคก์ารคลงัสนิคา้ มอํีานาจหนา้ที�จัดการและดําเนนิกจิการขององคก์ารใหเ้ป็นไปตามนโยบายและ
ขอ้บงัคบัที�คณะกรรมการองคก์ารคลงัสนิคา้กําหนดไวแ้ละมอํีานาจบงัคบับญัชาพนักงานทกุตําแหน่งโดยจะตอ้งรับผดิ
ชอบตอ่คณะกรรมการในการจัดการและดําเนนิกจิการขององคก์าร อตัราคา่จา้งเป็นเงนิเดอืนละ ๑๑๖,๐๐๐ บาท กําหนด
ระยะเวลาจา้ง๔ ปี เริ�มตั �งแตว่นัที� ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ ถงึวนัที� ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ ประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๔๘
คณะกรรมการนโยบายขา้วของรัฐมมีตใิหจํ้าเลยเป็นผูจั้ดเกบ็และดแูลรักษาขา้วสารตามโครงการรับจํานําขา้วเปลอืกนาปี
ปีการผลติ๒๕๔๘/๒๕๔๙ โจทกใ์นฐานะผูอํ้านวยการองคก์ารคลงัสนิคา้มอบหนา้ที�ความรับผดิชอบใหร้องผูอํ้านวยการ
และผูช้ว่ยผูอํ้านวยการในสายงานบรหิารนโยบายรัฐ และในสายงานปฏบิตังิานตามนโยบายรัฐเป็นผูดํ้าเนนิการกําหนด
คณุสมบตัขิองผูต้รวจสอบสนิคา้ตามขอ้บงัคบัองคก์ารคลงัสนิคา้วา่ดว้ยการแทรกแซงราคาขา้ว พ.ศ. ๒๕๔๖ และจัด
ประชมุผูเ้กี�ยวขอ้งในองคก์ารฯซึ�งที�ประชมุมมีตปิระกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบคณุภาพขา้วสารตามโครงการรับจํานําขา้ว
เปลอืกนาปีฯกําหนดวธิกีารรับสมคัร การวางหลกัประกนัสญัญาและวธิคํีานวณหลกัประกนัสญัญา โดยขอ้กําหนด
คณุสมบตัผิูส้มคัรเป็นผูต้รวจสอบคณุภาพขา้วและเงื�อนไขคํ�าประกนัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
องคก์ารคลงัสนิคา้ วา่ดว้ยการแทรกแซงราคาขา้ว พ.ศ. ๒๕๔๖ โจทกพ์จิารณามตทิี�ประชมุแลว้เห็นวา่ไมข่ดัตอ่พระราช
กฤษฎกีาจัดตั �งองคก์ารคลงัสนิคา้ พ.ศ. ๒๔๙๘ และไมข่ดัตอ่กฎระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัใดๆ ขององคก์ารคลงัสนิคา้จงึ
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ประกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบและรับผดิชอบคณุภาพ ชนดิและนํ�าหนักขา้วสารตามโครงการรับจํานําขา้วเปลอืกนาปี ฯ และ
มคํีาสั�งองคก์ารคลงัสนิคา้ที� ๒๔๔/๒๕๔๘ และที� ๒๔๕/๒๕๔๘ ลงวนัที� ๓๑ ตลุาคม ๒๕๔๘ แตง่ตั �งคณะกรรมการเปิด
ซองเอกสารหลกัฐานและตรวจสอบคณุสมบตัผิูส้มคัรตรวจสอบและรับผดิชอบคณุภาพ ชนดิและนํ�าหนักขา้วสารและคณะ
กรรมการคดัเลอืกและจัดสรรผูต้รวจสอบคณุภาพขา้วสารตามโครงการรับจํานําขา้วเปลอืกนาปีฯ ซึ�งตอ่มาไดป้ระกาศราย
ชื�อผูท้ี�ผา่นการคดัเลอืกจํานวน ๔ บรษัิท แตรั่ฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยม์คํีาสั�งใหค้ณะกรรมการองคก์ารคลงัสนิคา้มี
คําสั�งยกเลกิการจัดหาผูต้รวจสอบและรับผดิชอบคณุภาพชนดิและนํ�าหนักขา้วสาร โดยอา้งวา่การกําหนดหลกัเกณฑ์
คณุสมบตัดิงักลา่วไมถ่กูตอ้งตามขอ้บงัคบัองคก์ารคลงัสนิคา้ วา่ดว้ยการแทรกแซงราคาขา้ว พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นการกระทํา
ที�ไมม่อํีานาจและไมไ่ดข้ออนุมตัติอ่คณะกรรมการฯ เป็นการไมป่ฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ แบบแผนขององคก์ารคลงัสนิคา้
และเป็นเหตใุหม้กีารกลา่วหาวา่องคก์ารคลงัสนิคา้กําหนดคณุสมบตัเิพื�อกําจัดหรอืชว่ยเหลอืผูส้มคัรบางรายโดยไมเ่ป็น
ธรรม ทําใหเ้กดิความเสยีหายรา้ยแรงตอ่ชื�อเสยีงขององคก์ารคลงัสนิคา้โจทกม์คีวามผดิวนัิยรา้ยแรงขอใหค้ณะรัฐมนตรี
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบถอดถอนโจทกอ์อกจากการเป็นผูอํ้านวยการองคก์ารคลงัสนิคา้ และเมื�อวนัที� ๒พฤษภาคม
๒๕๔๙ คณะกรรมการองคก์ารคลงัสนิคา้มหีนังสอืบอกเลกิจา้งโจทก ์โดยอา้งวา่โจทกอ์อกประกาศกําหนดคณุสมบตัผิู ้
สมคัรเป็นผูต้รวจสอบคณุภาพขา้วสารตามโครงการรับจํานําขา้วเปลอืกนาปีฯ โดยไมถ่กูตอ้งตามขอ้บงัคบัองคก์ารคลงั
สนิคา้ วา่ดว้ยการแทรกแซงราคาขา้วพ.ศ. ๒๕๔๖ โดยใหม้ผีลเป็นการเลกิจา้งตั �งแตว่นัที� ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ ตามคําสั�ง
ของรัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์โจทกเ์ห็นวา่ โจทกป์ฏบิตัหินา้ที�โดยสจุรติเป็นไปตามอํานาจหนา้ที�ที�กําหนดไวใ้น
พระราชกฤษฎกีาจัดตั �งองคก์ารคลงัสนิคา้ พ.ศ. ๒๔๙๘ ในการจัดหาผูต้รวจสอบและรับผดิชอบคณุภาพ ชนดิ และนํ�าหนัก
ขา้วสารตามโครงการรับจํานําขา้วเปลอืกนาปีฯ โจทกป์ฏบิตัหินา้ที�โดยสจุรติตามขอ้บงัคบัองคก์ารคลงัสนิคา้ วา่ดว้ยการ
แทรกแซงราคาขา้ว พ.ศ. ๒๕๔๖ไมไ่ดก้ระทําผดิและไมไ่ดทํ้าใหอ้งคก์ารคลงัสนิคา้เสยีหาย การที�จําเลยเลกิจา้งโจทก์
เป็นการกระทําที�ไมช่อบดว้ยกฎหมาย ไมเ่ป็นธรรม และเป็นการละเมดิตอ่โจทก ์ทําใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสยีหายขอให ้
บงัคบัจําเลยใหรั้บโจทกก์ลบัเขา้ทํางานในตําแหน่งผูอํ้านวยการองคก์ารคลงัสนิคา้ตามสญัญาจา้งเดมิ และใหจํ้าเลยจา่ย
เงนิเดอืนตามที�ตกลงไวใ้นสญัญาจนครบสญัญา หากจําเลยไมส่ามารถรับโจทกก์ลบัเขา้ทํางานไดใ้หจ้า่ยคา่ชดเชยคา่
จา้งอตัราสดุทา้ยเป็นเวลา ๙๐ วนั เป็นเงนิจํานวน๓๔๗,๙๙๙ บาท และใหจํ้าเลยชดใชค้า่สนิไหมทดแทนที�ทําใหโ้จทก์
เสยีชื�อเสยีงอนัเนื�องมาจากการกระทําของจําเลยเป็นเงนิจํานวน๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงนิ ๒๐,๓๔๗,๙๙๙ บาท
พรอ้มดอกเบี�ย
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จําเลยใหก้ารวา่ โจทกไ์มม่อํีานาจฟ้องเนื�องจากสญัญาจา้งผูอํ้านวยการองคก์ารคลงัสนิคา้เป็นสญัญาจา้งผูบ้รหิาร
ตามพระราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ(ฉบบัที� ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ และ
มาตรา ๗ ซึ�งกําหนดใหส้ญัญาจา้งผูบ้รหิารไมอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายคุม้ครองแรงงาน การจา้งโจทกเ์ป็นการจา้งมุง่เพื�อผล
สําเร็จของงานหาใชเ่ป็นการจา้งแรงงานโจทกจํ์าเลยไมม่เีจตนาผกูพันตามสญัญาจา้งแรงงานตามนัยคําวนิจิฉัยของ
อธบิดผีูพ้พิากษาศาลแรงงานกลางที� ๑๘/๒๕๓๗ และการเลกิจา้งโจทกเ์ป็นการเลกิจา้งโดยถกูตอ้งตามสญัญาจา้งเพราะ
โจทกป์ฏบิตัหินา้ที�ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทํางานอยา่งรา้ยแรงอนัเป็นการผดิสญัญาจา้ง ขอใหย้กฟ้อง

อธบิดผีูพ้พิากษาศาลแรงงานกลางมคํีาวนิจิฉัยที� ๕/๒๕๕๐ ลงวนัที� ๒๙ มกราคม๒๕๕๐วา่ ตามคําฟ้องโจทกก์ลา่ว
อา้งถงึความสมัพันธร์ะหวา่งโจทกก์บัจําเลยตามสญัญาจา้งเพื�อใชส้ทิธเิรยีกรอ้งขอใหบ้งัคบัจําเลยรับโจทกก์ลบัเขา้
ทํางานหรอืชดใชค้า่สนิไหมทดแทนความเสยีหายแกช่ื�อเสยีงซึ�งถอืเป็นคา่เสยีหายอนัเนื�องมาจากมลูเหต ุการเลกิจา้งไม่
เป็นธรรมตามพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ และคา่ชดเชยตามพ
ระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ คดรีะหวา่งโจทกก์บัจําเลยจงึเป็นคดพีพิาทเกี�ยวดว้ยสทิธแิละ
หนา้ที�ตามสญัญาจา้งแรงงาน และกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานกบัการเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรมตามพระราชบญัญัตจัิด
ตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๑) (๒) และมาตรา๔๙ จงึวนิจิฉัยวา่คดนีี�อยูใ่นอํานาจ
พจิารณาพพิากษาของศาลแรงงาน

จําเลยยื�นคํารอ้งโตแ้ยง้เขตอํานาจศาลวา่ จําเลยจัดตั �งขึ�นตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการจัดตั �งองคก์ารของรัฐบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชกฤษฎกีาจัดตั �งองคก์ารคลงัสนิคา้ พ.ศ.๒๔๙๘จําเลยจงึเป็นหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานทาง
ปกครองตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดจีงึอยูใ่น
อํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครอง

ศาลแรงงานกลางเห็นวา่ ตามคําฟ้องโจทกก์ลา่วอา้งถงึความสมัพันธร์ะหวา่งโจทกก์บัจําเลยตามสญัญาจา้งเพื�อใช ้
สทิธเิรยีกรอ้งขอใหบ้งัคบัจําเลยรับโจทกก์ลบัเขา้ทํางานหรอืชดใชค้า่สนิไหมทดแทนความเสยีหายแกช่ื�อเสยีงซึ�งถอืเป็น
คา่เสยีหายอนัเนื�องมาจากมลูเหตกุารเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรมตามพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา๔๙และคา่ชดเชยตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ คดรีะหวา่ง
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โจทกก์บัจําเลยจงึเป็นคดพีพิาทเกี�ยวดว้ยสทิธแิละหนา้ที�ตามสญัญาจา้งแรงงาน และกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
แรงงานกบัการเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรมตามพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒มาตรา
๘ (๑) (๒) และมาตรา ๔๙ จงึอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลแรงงาน

ศาลปกครองกลางเห็นวา่ จําเลยเป็นนติบิคุคลและเป็นรัฐวสิาหกจิตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการจัดตั �งองคก์ารของ
รัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชกฤษฎกีาจัดตั �งองคก์ารคลงัสนิคา้ พ.ศ.๒๔๙๘ จงึมฐีานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตาม
มาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จําเลยทําสญัญาจา้งโจทกเ์ป็น
ผูอํ้านวยการ ทําหนา้ที�บรหิารกจิการของจําเลย ซึ�งตามพระราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวสิาหกจิ พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๔ บญัญัตวิา่ "ผูบ้รหิารหมายความวา่ ... ผูอํ้านวยการ ." มาตรา ๘ ทว ิวรรคหนึ�งบญัญัตวิา่
"ผูบ้รหิารรัฐวสิาหกจิไมม่ฐีานะเป็นพนักงานรัฐวสิาหกจิ" และมาตรา ๘ จัตวา วรรคหา้ บญัญัตวิา่ ".ใหก้ารจา้งตามสญัญา
ดงักลา่วไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่กฎหมายวา่ดว้ยคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพันธก์ฎหมายวา่ดว้ยแรงงาน
รัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์กฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม และกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน" ดงันั�น เมื�อตําแหน่งผูอํ้านวยการ
องคก์ารคลงัสนิคา้เป็นตําแหน่งผูบ้รหิารของรัฐวสิาหกจิไมม่ฐีานะเป็นพนักงาน ฉะนั�น ขอ้พพิาทเกี�ยวดว้ยสญัญาจา้งผู ้
บรหิารรัฐวสิาหกจิจงึไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายแรงงานอนัจะอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลแรงงานได ้อกีทั �ง
สญัญาพพิาทดงักลา่วไดจั้ดทําขึ�นโดยมวีตัถปุระสงคใ์หโ้จทกดํ์าเนนิกจิการตา่งๆ ทั �งปวงเกี�ยวกบัสนิคา้เกษตรและสนิคา้
อปุโภคบรโิภค รวมทั �งธรุกจิบรกิารที�เกี�ยวกบัสนิคา้เกษตรและสนิคา้อปุโภคบรโิภค ทั �งสง่เสรมิและพัฒนาการดําเนนิงา
นอื�นๆ ในทางที�จะกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละผลดตีอ่จําเลย ซึ�งเป็นการจัดทําบรกิารสาธารณะอยา่งหนึ�ง โดยมกีารใชอํ้านาจ
ทางปกครองหรอืดําเนนิกจิการทางปกครองเพื�อใหบ้รกิารสาธารณะดงักลา่วบรรลผุล ดงันั�น เมื�อจําเลยเป็นหน่วยงานทาง
ปกครองและโจทกดํ์ารงตําแหน่งผูอํ้านวยการมอํีานาจสั�งการตา่งๆ ในการดําเนนิกจิการของจําเลย กรณีจงึถอืไดว้า่โจทก์
เป็นผูแ้สดงเจตนาใชอํ้านาจทางปกครองหรอืดําเนนิกจิการทางปกครองแทนจําเลยดว้ยสญัญาพพิาทจงึเป็นสญัญาที�มคีู่
สญัญาฝ่ายหนึ�งเป็นหน่วยงานทางปกครองวา่จา้งใหโ้จทกเ์ขา้เป็นผูแ้ทนเพื�อดําเนนิกจิการตา่งๆ อนัเป็นบรกิารสาธารณะ
ใหบ้รรลผุล สญัญาพพิาทจงึเป็นสญัญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แหง่พระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิี
พจิารณาคดปีกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ คดจีงึอยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ�ง (๔)
แหง่พระราชบญัญัตเิดยีวกนั

คําวนิจิฉัย
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ปัญหาที�ตอ้งพจิารณา คดนีี�อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครอง
คณะกรรมการพจิารณาแลว้ ขอ้เท็จจรงิตามคําฟ้องและคําใหก้ารคดนีี�สรปุไดว้า่จําเลยเป็นนติบิคุคลและเป็น

รัฐวสิาหกจิตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการจัดตั �งองคก์ารของรัฐบาลพ.ศ. ๒๔๙๖และพระราชกฤษฎกีาจัดตั �งองคก์ารคลงั
สนิคา้ พ.ศ. ๒๔๙๘ ทําสญัญาวา่จา้งโจทกใ์นตําแหน่งผูอํ้านวยการองคก์ารคลงัสนิคา้ มอํีานาจหนา้ที�จัดการและดําเนนิ
กจิการขององคก์ารใหเ้ป็นไปตามนโยบายและขอ้บงัคบัที�คณะกรรมการองคก์ารคลงัสนิคา้กําหนดไวแ้ละมอํีานาจบงัคบั
บญัชาพนักงานทกุตําแหน่งโดยรับผดิชอบตอ่คณะกรรมการในการจัดการและดําเนนิกจิการขององคก์าร กําหนดระยะ
เวลาจา้ง ๔ ปี เริ�มตั �งแตว่นัที� ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ ถงึวนัที� ๒๔พฤศจกิายน ๒๕๕๐ แตเ่มื�อวนัที� ๒พฤษภาคม ๒๕๔๙
คณะกรรมการองคก์ารคลงัสนิคา้มหีนังสอืบอกเลกิจา้งโจทก ์โดยอา้งวา่โจทกอ์อกประกาศกําหนดคณุสมบตัผิูส้มคัรเป็น
ผูต้รวจสอบคณุภาพขา้วสารตามโครงการรับจํานําขา้วเปลอืกนาปีฯโดยไมถ่กูตอ้งตามขอ้บงัคบัองคก์ารคลงัสนิคา้ วา่ดว้ย
การแทรกแซงราคาขา้ว พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยใหม้ผีลเป็นการเลกิจา้งตั �งแตว่นัที� ๒๑ เมษายน๒๕๔๙ ตามคําสั�งของรัฐมนตรี
วา่การกระทรวงพาณชิย ์โจทกเ์ห็นวา่ โจทกป์ฏบิตัหินา้ที�โดยสจุรติเป็นไปตามอํานาจหนา้ที�ที�กําหนดไวใ้นพระราช
กฤษฎกีาจัดตั �งองคก์ารคลงัสนิคา้ พ.ศ. ๒๔๙๘ ในการจัดหาผูต้รวจสอบและรับผดิชอบคณุภาพ ชนดิ และนํ�าหนักขา้วสาร
ตามโครงการรับจํานําขา้วเปลอืกนาปีฯ โจทกป์ฏบิตัหินา้ที�โดยสจุรติและชอบดว้ยขอ้บงัคบัองคก์ารคลงัสนิคา้ วา่ดว้ยการ
แทรกแซงราคาขา้ว พ.ศ. ๒๕๔๖ การที�จําเลยเลกิจา้งโจทกเ์ป็นการกระทําที�ไมช่อบดว้ยกฎหมายไมเ่ป็นธรรม และ
เป็นการละเมดิตอ่โจทก ์ขอใหบ้งัคบัจําเลยใหรั้บโจทกก์ลบัเขา้ทํางานในตําแหน่งผูอํ้านวยการองคก์ารคลงัสนิคา้ตาม
สญัญาจา้งเดมิ และใหจํ้าเลยจา่ยเงนิเดอืนตามที�ตกลงไวใ้นสญัญาจนครบสญัญา หากจําเลยไมส่ามารถรับโจทกก์ลบัเขา้
ทํางานไดใ้หจ้า่ยคา่ชดเชยคา่จา้งอตัราสดุทา้ยเป็นเวลา ๙๐ วนั และใหจํ้าเลยชดใชค้า่สนิไหมทดแทนที�ทําใหโ้จทกเ์สยี
ชื�อเสยีงอนัเนื�องมาจากการกระทําของจําเลย สว่นจําเลยใหก้ารวา่ การเลกิจา้งถกูตอ้งตามสญัญาจา้งเพราะโจทกป์ฏบิตั ิ
หนา้ที�ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทํางานอยา่งรา้ยแรงอนัเป็นการผดิสญัญา ศาลแรงงานกลางทําความเห็นวา่เป็นคดทีี�
โจทกฟ้์องขอใหบ้งัคบัจําเลยรับโจทกก์ลบัเขา้ทํางานหรอืใชค้า่เสยีหายอนัเนื�องมาจากการเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรมตามพระ
ราชบญัญัตจัิดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงานพ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ จงึอยูใ่นอํานาจศาลแรงงาน (ศาล
ยตุธิรรม) ศาลปกครองกลางเห็นตา่งวา่จําเลยเป็นหน่วยงานทางปกครองประกอบกบัพระราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๘ ทว ิวรรคแรก บญัญัตวิา่ "ใหผู้บ้รหิารรัฐวสิาหกจิไมม่ี
ฐานะเป็นพนักงานของรัฐวสิาหกจิ" และมาตรา ๘ จัตวา วรรคหา้บญัญัตวิา่ "ในการทําสญัญาจา้ง ใหป้ระธานกรรมการ
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รัฐวสิาหกจิ หรอืกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิในกรณีที�ไมม่ปีระธานกรรมการรัฐวสิาหกจิเป็นผู ้
ลงนามในสญัญาจา้งและใหก้ารจา้งตามสญัญาดงักลา่วไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานกฎหมาย
วา่ดว้ยแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์กฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม และกฎหมายวา่ดว้ยเงนิ
ทดแทน" ดงันั�น สญัญาระหวา่งจําเลยซึ�งเป็นหน่วยงานทางปกครองกบัโจทกซ์ึ�งเป็นผูอํ้านวยการจงึไมเ่ป็นสญัญาจา้ง
แรงงานแตเ่ป็นสญัญาทางปกครอง คดจีงึมปัีญหาตอ้งพจิารณาวา่ คดนีี�อยูใ่นอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลยตุธิรรม
หรอืศาลปกครอง เห็นวา่ การจะพจิารณาวา่คดอียูใ่นเขตอํานาจของศาลระบบใดจะตอ้งพจิารณาจากบทบญัญัตใิน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา๒๑๘ บญัญัตใิห ้"ศาลยตุธิรรมมี
อํานาจพจิารณาพพิากษาคดทีั �งปวง เวน้แตค่ดทีี�รัฐธรรมนูญนี�หรอืกฎหมายบญัญัตใิหอ้ยูใ่นอํานาจของศาลอื�น" และ
กําหนดอํานาจของศาลปกครองไวใ้นมาตรา ๒๒๓ วา่"ศาลปกครองมอํีานาจพจิารณาพพิากษาคดพีพิาทระหวา่งหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น หรอืองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรอืเจา้หนา้ที�ของรัฐดว้ย
กนั อนัเนื�องมาจากการใชอํ้านาจทางปกครองตามกฎหมาย หรอืเนื�องมาจากการดําเนนิกจิการทางปกครองของหน่วย
ราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น หรอืองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรอืเจา้หนา้ที�ของรัฐ ทั �งนี�
ตามที�กฎหมายบญัญัต ิรวมทั �งมอํีานาจพจิารณาพพิากษาเรื�องที�รัฐธรรมนูญหรอืกฎหมายบญัญัตใิหอ้ยูใ่นอํานาจของศาล
ปกครอง"

การที�พระราชบญัญัตคิณุสมบตัมิาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกจิพ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๘ จัตวา
วรรคหา้ บญัญัตวิา่ "ในการทําสญัญาจา้ง ใหป้ระธานกรรมการรัฐวสิาหกจิ หรอืกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะ
กรรมการรัฐวสิาหกจิในกรณีที�ไมม่ปีระธานกรรมการรัฐวสิาหกจิเป็นผูล้งนามในสญัญาจา้ง และใหก้ารจา้งตามสญัญาดงั
กลา่วไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายวา่ดว้ยแรงงาน
รัฐวสิาหกจิสมัพันธ ์กฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม และกฎหมายวา่ดว้ยเงนิทดแทน" มใิชเ่ป็นกรณีที�กฎหมายกําหนดวา่
สญัญาตามพระราชบญัญัตนิี�ไมใ่ชส่ญัญาจา้งแรงงาน หรอืเป็นสญัญาประเภทอื�น เพยีงแตกํ่าหนดวา่ไมอ่ยูใ่นบงัคบัของ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัแรงงานโดยทั�วไป จงึมไิดม้ผีลทําใหน้ติสิมัพันธท์ี�มผีูต้กลงทํางานใหแ้ละมผีูต้กลงจา่ยคา่จา้งดงั
กลา่ว ไมเ่ป็นการจา้งแรงงาน กรณีที�ระบใุนสญัญาวา่มใิชส่ญัญาจา้งแรงงานกห็ามผีลใหส้ญัญานั�นไมเ่ป็นการจา้งแรงงาน
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ไม ่การจะวนิจิฉัยวา่สญัญาใดเป็นสญัญาจา้งแรงงานหรอืไมต่อ้งพจิารณาเนื�อหาของนติสิมัพันธต์ามกฎหมายเอกชนเป็น
สําคญั ดงันั�น แมส้ญัญาจา้งระหวา่งโจทกก์บัจําเลยที� ๑ ที�ระบวุา่สญัญานี�มใิชส่ญัญาจา้งแรงงานกห็าทําใหน้ติสิมัพันธ์
ที�แทจ้รงิเปลี�ยนแปลงไปไม่

เมื�อพจิารณาขอ้สญัญาระหวา่งโจทกก์บัจําเลย ขอ้ ๓.๑ ที�กําหนดใหโ้จทกซ์ึ�งเป็นคูส่ญัญากบัจําเลยตอ้งทํางานตาม
วนัเวลาที�กําหนด การลาและวนัลาตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัที�จําเลยกําหนด รวมทั �งตอ้งถอืปฏบิตัติามวนัิยของ
พนักงานของหน่วยงานของจําเลยทั �งที�มอียูแ่ลว้และในอนาคตโดยถอืวา่เป็นสว่นหนึ�งของสญัญาจา้ง ที�โจทกต์อ้งปฏบิตั ิ
ตามอยา่งเครง่ครัดตามสญัญาขอ้ ๓.๒ โจทกม์สีทิธเิบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง ใชร้ถยนตป์ระจําตําแหน่ง ตามสญัญาขอ้
๓.๓ กําหนดใหต้อ้งอทุศิเวลาใหผู้ว้า่จา้ง ไมรั่บจา้งบคุคลอื�นประกอบธรุกจิ มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของโจทกซ์ึ�ง
เป็นผูรั้บจา้ง มกีารกําหนดการจา่ยคา่ตอบแทนในอตัราคงที�เป็นรายเดอืนเดอืนละ ๑๑๖,๐๐๐ บาท และอาจเพิ�มคา่
ตอบแทนรอ้ยละ ๑๐ รวมทั �งอาจจา่ยคา่ตอบแทนผันแปรเป็นรายปีไมเ่กนิรอ้ยละ ๓๐ ของคา่ตอบแทนรวมที�ไดรั้บในปีนั�น
ลกัษณะดงักลา่วเป็นลกัษณะของการที�โจทกต์กลงทํางานใหก้บัจําเลยตามระเบยีบขอ้บงัคบัภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ
จําเลยและจําเลยตกลงจา่ยคา่จา้งใหโ้จทก ์ยิ�งเมื�อพจิารณาถงึสญัญาขอ้ ๙ ที�กําหนดใหผู้รั้บจา้งไดรั้บเงนิทดแทนตามขอ้
บงัคบัของจําเลยกรณีเสยีชวีติหรอืทพุลภาพกส็อดคลอ้งกบัมาตรการในการคุม้ครองแรงงานโดยทั�วไปอกีเชน่กนั ทั �งเมื�อ
พจิารณาเหตผุลที�จําเลยกลา่วอา้งเป็นเหตเุพื�อเลกิจา้งโจทกนั์�นกลา่วหาวา่ โจทกก์ระทําผดิวนัิยอยา่งรา้ยแรง โดยปฏบิตั ิ
ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทํางานระเบยีบหรอืคําสั�งของจําเลยอนัชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม โดยฝ่าฝืนขอ้บงัคบัวา่
ดว้ยระเบยีบพนักงานองคก์ารคลงัสนิคา้ (ฉบบัที� ๙) ขอ้ ๘(๒) ขอ้ ๒๘(๗) ประกอบสญัญาขอ้ ๓.๒อนัเป็นการผดิสญัญา
ทําใหจํ้าเลยสามารถเลกิจา้งโจทกไ์ดต้ามสญัญาขอ้ ๑๑.๔.๔ ซึ�งลกัษณะของสญัญาขอ้๑๑.๔ ที�กําหนดใหจํ้าเลยในฐานะ
ผูว้า่จา้งสามารถบอกเลกิสญัญาจา้งไดโ้ดยไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้และไมต่อ้งจา่ยคา่สนิไหมทดแทนใด ๆ กม็ลีกัษณะ
ของขอ้สญัญาที�บญัญัตเิป็นการทั�วไปในสญัญาจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา ๕๘๓ และ
สอดคลอ้งกบัที�บญัญัตใินพระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคทา้ย และมาตรา ๑๑๙ (๑)
ถงึ(๖)ลกัษณะของนติสิมัพันธร์ะหวา่งโจทกก์บัจําเลยจงึมลีกัษณะเป็นการจา้งแรงงาน และไมม่ลีกัษณะเป็นสญัญาทาง
ปกครอง
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เมื�อสญัญาระหวา่งโจทกก์บัจําเลยในคดนีี�มลีกัษณะเป็นการจา้งแรงงาน การที�โจทกฟ้์องวา่จําเลยเลกิจา้งโจทก์
โดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย ไมเ่ป็นธรรม เป็นการละเมดิตอ่โจทก ์ขอใหบ้งัคบัจําเลยใหรั้บโจทกก์ลบัเขา้ทํางานและเรยีกคา่
สนิไหมทดแทนซึ�งมลีกัษณะเป็นการกลา่วหาวา่จําเลยเลกิจา้งโดยไมเ่ป็นธรรม ตามที�บญัญัตใินพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาล
แรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒มาตรา ๔๙ จงึเป็นคดทีี�อยูใ่นอํานาจศาลแรงงานและเป็นขอ้ยกเวน้ตามพ
ระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคสอง (๓)

จงึวนิจิฉัยชี�ขาดวา่ คดรีะหวา่ง นายนภศลู องัคทะวานชิ โจทก ์องคก์ารคลงัสนิคา้จําเลย อยูใ่นอํานาจพจิารณา
พพิากษาของศาลยตุธิรรม

(ลงชื�อ) วรัิช ลิ�มวชิยั (ลงชื�อ) สวุฒัน ์วรรธนะหทยั
(นายวรัิช ลิ�มวชิยั) (นายสวุฒัน ์วรรธนะหทยั)

ประธานศาลฎกีา กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิองศาลยตุธิรรม
(ลงชื�อ) อกัขราทร จฬุารัตน (ลงชื�อ) จรัญ หตัถกรรม
(นายอกัขราทร จฬุารัตน) (นายจรัญ หตัถกรรม)

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

กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
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แผนก
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ตน้

หมายเหตุ เขตอํานาจศาลเกี�ยวกบัพระราชบญัญัตจัิดตั �งศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ. 2522


