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คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ ๕/๒๕๖๑
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์ว ิน ัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๘๗ หรือไม่

		

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 				

			
ระหว่าง
					
		
นายดอน ปรมัตถ์วนิ ยั
		
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ 		

ผู้ร้อง

ผูถ้ กู ร้อง

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
		 คณะกรรมการการเลือกตัง้ ผูร้ อ้ ง ยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม โดยมีข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้
			 ผูร้ อ้ งได้รบั หนังสือร้องเรียนของนายเรืองไกร ลีกจิ วัฒนะ ขอให้ตรวจสอบหรือไต่สวนรัฐมนตรี
จ�ำนวน ๙ ราย ว่ามีการกระท�ำเข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามหมวด ๙ ของรัฐธรรมนูญ อันเป็น
การขาดคุณสมบัตคิ วามเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตราทีเ่ กีย่ วข้อง และให้ผรู้ อ้ ง
ส่งเรือ่ งดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ผูร้ อ้ งได้มคี ำ� สัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเพือ่ ท�ำการตรวจสอบเรือ่ งดังกล่าว ซึง่ คณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง
ได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติขอให้ตรวจสอบข้อมูลการยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ของรัฐมนตรี จ�ำนวน ๙ ราย
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น
หรือที่ให้บุคคลอื่นถือแทน และมีการแจ้งความประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในส่วนที่เกินกว่าจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดการ
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คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

หุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส่งส�ำเนาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบของรัฐมนตรีทั้ง ๙ ราย และแจ้งว่ามีรายนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติวา่ มีความประสงค์จะได้รบั ประโยชน์จากการเป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั
ส่วนรัฐมนตรีรายอื่นไม่ได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวแต่อย่างใด และประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งข้อเท็จจริงกรณีผู้ถูกร้อง
เป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั พบว่า นางนรีรตั น์ ปรมัตถ์วนิ ยั คูส่ มรสของผูถ้ กู ร้อง
เป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ปานะวงศ์ จ�ำกัด จ�ำนวน ๗,๒๐๐ หุน้ จากจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีจ่ ำ� หน่ายได้ จ�ำนวน
๖๐,๐๐๐ หุน้ คิดเป็นร้อยละสิบสองของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีจ่ ำ� หน่ายได้ และถือหุน้ ในบริษทั ปานะวงศ์
รีแอลที่ จ�ำกัด จ�ำนวน ๓,๕๐๐ หุน้ จากจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีจ่ ำ� หน่ายได้ จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ หุน้ คิดเป็น
ร้ อ ยละสิ บ เจ็ ด จุ ด ห้ า ของจ� ำ นวนหุ ้ น ทั้ ง หมดที่ จ� ำ หน่ า ยได้ ซึ่ ง เป็ น การถื อ หุ ้ น หรื อ คงไว้ ซึ่ ง หุ ้ น
เกินร้อยละห้าของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีจ่ ำ� หน่ายได้ของบริษทั อันเป็นการกระท�ำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๗ และเมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าผู้ถูกร้องประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีคู่สมรสเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าของจ�ำนวนหุ้น
ทั้งหมดที่จ�ำหน่ายได้ในบริษัททั้งสองแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถูกร้องประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณี
คูส่ มรสเป็นผูถ้ อื หุน้ เกินร้อยละห้าของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีจ่ ำ� หน่ายได้ในบริษทั ทัง้ สอง ผูถ้ กู ร้องจะต้องมี
หนังสือแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ และโอนหุน้ ของคูส่ มรส
ในบริษัททั้งสองดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลที่มีอ�ำนาจจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือนิตบิ คุ คลซึง่ จัดการทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ นื่ ตามกฎหมาย
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้
ในพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ ผู้ร้องจึงได้มี
มติเห็นชอบให้คณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาในประเด็น
ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแจ้งข้อเท็จจริง
			 ผูร้ อ้ งได้มกี ารประชุม ครัง้ ที่ ๒๔/๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมีมติดว้ ยคะแนน
เสียงข้างมาก โดยคะแนนเสียง ๒ เสียง มีความเห็นให้สง่ เรือ่ งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และคะแนนเสียง ๒ เสียง
ให้ยกค�ำร้อง ประธานในที่ประชุมจึงออกเสียงชี้ขาดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘ วรรคสอง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม เพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของผูถ้ กู ร้องสิน้ สุดลง ซึง่ ความเห็นของผูร้ อ้ งสรุปได้วา่ รัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๔
วรรคหนึ่งและวรรคสอง เป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ขณะนั้ น คื อ คณะรั ฐ มนตรี ที่ มี ผู ้ ถู ก ร้ อ งด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
การต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของรัฐมนตรีดังกล่าวในทันที กล่าวคือ หากผู้ถูกร้อง
กระท�ำการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ ย่อมเป็นเหตุให้
จุ ล นิิ ติ
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ความเป็นรัฐมนตรีตอ้ งสิน้ สุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) ประกอบกับส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี มีหนังสือลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทกุ ท่าน สรุปรายละเอียด
เกี่ยวกับการด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญ
			 เมือ่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้วา่ นางนรีรตั น์ ปรมัตถ์วนิ ยั คูส่ มรสของผูถ้ กู ร้อง ถือหุน้ ในบริษทั ปานะวงศ์
จ�ำกัด จ�ำนวนคิดเป็นร้อยละสิบสองของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด และบริษทั ปานะวงศ์ รีแอลที่ จ�ำกัด จ�ำนวน
คิดเป็นร้อยละสิบเจ็ดจุดห้าของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด ซึง่ เกินกว่าร้อยละห้าของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีจ่ ำ� หน่ายได้
ในบริษัททั้งสองและหากผู้ถูกร้องประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นในบริษัททั้งสองในส่วนที่
เกินกว่าจ�ำนวนทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้กต็ อ้ งแจ้งเป็นหนังสือให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีและต้องโอนหุ้น
ในบริษทั นัน้ ให้นติ บิ คุ คลภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วน
และหุน้ ของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ แต่ปรากฏว่าผูถ้ กู ร้องมิได้ดำ� เนินการดังกล่าว แม้ผถู้ กู ร้อง
จะชีแ้ จงเป็นหนังสือพร้อมเอกสารประกอบว่านางนรีรตั น์ ปรมัตถ์วนิ ยั คูส่ มรสของผูถ้ กู ร้อง ได้มหี นังสือ
แจ้งความประสงค์โอนหุ้นของบริษัททั้งสองฉบับลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ให้แก่นายเพื่อน
ปรมัตถ์วินัย บุตรของผู้ถูกร้องแล้วก็ตาม แต่บทบัญญัติมาตราดังกล่าวก�ำหนดให้รัฐมนตรีต้องแจ้ง
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตัง้ และมิได้กำ� หนดให้รฐั มนตรีสามารถโอนหุน้ ให้กบั ผูใ้ ดได้ เมือ่ ผูถ้ กู ร้องได้รบั แต่งตัง้ เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ หากผู้ถูกร้องประสงค์จะได้รับ
ประโยชน์จากการถือหุน้ ในบริษทั ทัง้ สอง ก�ำหนดระยะเวลาสามสิบวันทีต่ อ้ งแจ้งให้ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบนั้นจะต้องเริ่มต้นนับระยะเวลาสามสิบวันตั้งแต่
วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นต้นไป เพื่อให้สภาพบังคับตามรัฐธรรมนูญมีผลโดยสมบูรณ์
ตามเจตนารมณ์ที่ไม่ต้องการให้รัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นจ�ำนวนมากของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจนท�ำให้เป็นผู้มีอ�ำนาจจัดการห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นในเวลาเดียวกันกับที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งรัฐมนตรีและเพื่อป้องกันมิให้รัฐมนตรีมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการบริหารราชการ
แผ่นดินเพือ่ ประโยชน์สาธารณะกับการประกอบธุรกิจเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตัวและครอบครัวอันเป็น
การควบคุมผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง กรณีนผี้ ถู้ กู ร้องจึงกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๗ ประกอบพระราชบัญญัตกิ ารจัดการหุน้ ส่วนและหุน้ ของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔
และมาตรา ๕ เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐
วรรคหนึ่ง (๕)
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
			 ประเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาเบือ้ งต้นมีวา่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจรับค�ำร้องไว้
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม หรือไม่
			 พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕)
ได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี
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คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อรัฐมนตรีกระท�ำการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ที่ว่า
รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ�ำนวนที่กฎหมายบัญญัติ และในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใด
ประสงค์จะได้รับประโยชน์ต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่
นิตบิ คุ คลซึง่ จัดการทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ นื่ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่ ให้ใช้บงั คับแก่คสู่ มรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของรัฐมนตรีและการถือหุน้ ของรัฐมนตรีทอี่ ยูใ่ นความครอบครองหรือดูแล
ของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย ข้อเท็จจริงตามค�ำร้องปรากฏว่าผู้ร้องได้มีมติให้ส่งเรื่องมายัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม่ และผู้ร้องได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจึงเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๙) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำ� สัง่ รับค�ำร้องไว้พจิ ารณาวินจิ ฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
			 กรณีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
			 ประเด็นทีห่ นึง่ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตรา ๑๘๗ น�ำมาใช้บงั คับแก่ผถู้ กู ร้อง
ได้หรือไม่ เพียงใด
			 พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้คณะรัฐมนตรีท่ี
บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีทตี่ งั้ ขึน้ ใหม่ภายหลังการเลือกตัง้ ทัว่ ไปครัง้ แรกตามรัฐธรรมนูญนี้
จะเข้ารับหน้าที่ และให้น�ำความในมาตรา ๒๖๓ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ด้วยโดยอนุโลม” และวรรคสอง บัญญัติว่า “รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ส�ำหรับรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ ยกเว้น (๖) เฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามมาตรา ๑๗๐
ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณีตาม (๔) เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)
และยกเว้นมาตรา ๑๗๐ (๕) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการตามมาตรา ๑๘๔ (๑)”
			 โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ เป็นบทเฉพาะกาลทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้คณะรัฐมนตรีทบี่ ริหารราชการ
แผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวัน
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทหลัก ยกเว้นลักษณะ
ต้องห้ามบางประการอันเป็นกรณีที่ใช้บังคับแก่คณะรัฐมนตรีซึ่งมีที่มาตามรัฐธรรมนูญนี้เป็นการเฉพาะ
รวมถึงมิให้น�ำการพ้นจากต�ำแหน่งของรัฐมนตรีด้วยเหตุบางประการที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับรัฐมนตรี
ตามรัฐธรรมนูญนีม้ าใช้บงั คับ ซึง่ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง บัญญัตยิ กเว้นกรณีความเป็นรัฐมนตรี
จุ ล นิิ ติ
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

สิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการไม่ดำ� รงต�ำแหน่ง
หรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือต�ำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๑) เท่านัน้ โดยไม่ได้ยกเว้นกรณีตามมาตรา ๑๘๗
ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ มนตรี ต ้ อ งไม่ เ ป็ น หุ ้ น ส่ ว นหรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในห้ า งหุ ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท หรื อ ไม่ ค งไว้
ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ�ำนวนที่กฎหมายบัญญัติ
แต่ อ ย่า งใด ซึ่ง สอดคล้องกับหนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีล งวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแจ้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ทุกท่านทราบเพือ่ พึงระวังเกีย่ วกับการด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือ
ไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ�ำนวนที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อผู้ถูกร้องด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
ผู้ถูกร้องจึงเป็นรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวซึ่งจะต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือ
ไม่คงไว้ซงึ่ ความเป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ต่อไปตามจ�ำนวนทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ซึง่ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพือ่ เป็นหลักประกัน
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐมนตรีให้เป็นไปโดยสุจริตและค�ำนึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวมของประเทศ
เป็นส�ำคัญ รวมทั้งการมุ่งมั่นท�ำงานในต�ำแหน่งที่มีความส�ำคัญต่อการบริหารงานบ้านเมือง
อันเป็นมาตรการหนึ่งของการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐเพื่อมิให้เกิดการกระท�ำที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีเป็นไปโดยสุจริตมิได้มีผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ นระหว่ า งการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะกั บ การประกอบธุ ร กิ จ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวโดยถือเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
			 อย่างไรก็ตาม การจ�ำกัดสิทธิการถือหุ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ มิได้เป็นการห้าม
โดยเด็ดขาด สิทธิในการถือหุ้นของรัฐมนตรีซึ่งรวมถึงคู่สมรสยังคงมีอยู่ เพียงแต่ถูกจ�ำกัดให้ถือหุ้นได้
ตามจ�ำนวนทีก่ ฎหมายบัญญัติ คือ พระราชบัญญัตกิ ารจัดการหุน้ ส่วนและหุน้ ของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓
โดยกรณีถอื หุน้ เกินกว่าจ�ำนวนทีก่ ฎหมายก�ำหนด หากรัฐมนตรีประสงค์จะได้รบั ประโยชน์จากการถือหุน้
ดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคล
ซึง่ จัดการทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ นื่ ต่อไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ โดยรัฐมนตรีจะต้องไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการหุน้ หรือกิจการของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ไม่วา่ ในทางใด ๆ และในกรณี
หากรัฐมนตรีไม่ประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นดังกล่าวย่อมสามารถด�ำเนินการโอนหุ้น
เพือ่ ให้คงไว้ซงึ่ จ�ำนวนหุน้ ไม่เกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เรียบร้อยภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
แต่งตัง้ เช่นกัน ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญได้มแี นวค�ำวินจิ ฉัยวางหลักการไว้วา่ การให้รฐั มนตรีในคณะรัฐมนตรี
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ยังคงเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนีต้ อ่ ไป
จะต้องถือเอาวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ เป็นวันเริ่มต้นเข้ารับต�ำแหน่ง ทั้งนี้ เป็นไปตามค�ำวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๔๔ เมือ่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้

133

09 ������������������� �.�.-�� edit NT.indd 133

ม.ค. - ก.พ. ๖๒

4/10/2562 BE 4:33 PM

คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

บังคับเมือ่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ วันทีถ่ อื ว่าผูถ้ กู ร้องได้รบั การแต่งตัง้ เป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตรา ๑๘๗ จึงเป็นวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนัน้ ผูถ้ กู ร้องต้องไม่เป็นหุน้ ส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษทั ต่อไปตามจ�ำนวนทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารจัดการหุน้ ส่วนและหุน้ ของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ บัญญัติ
			 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วนิ จิ ฉัยว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตรา ๑๘๗
น�ำมาใช้บังคับแก่ผู้ถูกร้องและรวมถึงคู่สมรสของผู้ถูกร้องด้วย
			ประเด็นที่สอง คู่สมรสของผู้ถูกร้องได้โอนหุ้นให้บุคคลอื่นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
			 พิจารณาแล้วเห็นว่า หุ้นในบริษัท ปานะวงศ์ จ�ำกัด และบริษัท ปานะวงศ์ รีแอลที่ จ�ำกัด
เป็นหุน้ ชนิดระบุชอื่ ซึง่ การโอนหุน้ ชนิดระบุชอื่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๒๙ วรรคหนึง่
บัญญัติว่า “อันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้ โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่เมื่อเป็นหุ้น
ชนิดระบุชอื่ ลงในใบหุน้ ซึง่ มีขอ้ บังคับของบริษทั ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ” และวรรคสอง บัญญัตวิ า่ “การโอนหุน้
ชนิดระบุชอื่ ลงในใบหุน้ นัน้ ถ้ามิได้ทำ� เป็นหนังสือและลงลายมือชือ่ ของผูโ้ อนกับผูร้ บั โอนมีพยานคนหนึง่
เป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือนั้น ๆ ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อนึ่งตราสารอันนั้นต้องแถลง
เลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันนั้นด้วย” จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้ก�ำหนดรูปแบบของ
การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อไว้โดยจะต้องท�ำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และมีพยาน
คนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อ
			 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คู่สมรสของผู้ถูกร้องได้ท�ำหนังสือสัญญาโอนหุ้นของบริษัท ปานะวงศ์
จ�ำกัด ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และท�ำหนังสือสัญญาโอนหุน้ ของบริษทั ปานะวงศ์ รีแอลที่ จ�ำกัด
ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึง่ บริษทั ทัง้ สองจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๖๐ และวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตามล�ำดับ พิจารณาอนุมตั กิ ารโอนหุน้ ของบริษทั ทัง้ สองดังกล่าว
การโอนหุ้นของคู่สมรสของผู้ถูกร้องในแต่ละบริษัทเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๑๒๙ รับฟังได้วา่ คูส่ มรสของผูถ้ กู ร้องได้โอนหุน้ ให้แก่บคุ คลอืน่ ไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ท�ำให้คู่สมรสของผู้ถูกร้องถือหุ้นคงเหลือในแต่ละบริษัทไม่เกินร้อยละห้าของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
ทีจ่ ำ� หน่ายได้ตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารจัดการหุน้ ส่วนและหุน้ ของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔
ก�ำหนด ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วนั ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ จึงเป็นกรณีทคี่ สู่ มรสของผูถ้ กู ร้อง
ด�ำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ถูกต้องแล้ว
			 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า คู่สมรสของผู้ถูกร้องได้โอนหุ้นให้บุคคลอื่น
ไปโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
๔. ผลค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
			 โดยเหตุผลดังได้วนิ จิ ฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน
ปรมัตถ์วนิ ยั รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ผูถ้ กู ร้อง ไม่สนิ้ สุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๘๗
จุ ล นิิ ติ
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๐/๒๕๖๑
เรื่อง การออกคำ�สั่งให้พนักงานชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ผู้ออกคำ�สั่งเคยเป็น
ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมาก่อน
๑. ข้อเท็จจริงโดยสรุป
			การประปานครหลวงได้มหี นังสือ ที่ มท ๕๔๒๐-๒-๑.๔/๕๓๓๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการออกค�ำสัง่ ให้พนักงานชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน สรุปความได้วา่ การประปานครหลวงได้มคี ำ� สัง่ ที่ ๓๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถนุ ายน
๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รายงาน
ผลการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ว่าการทราบเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ และผู้ว่าการมีความเห็น
ตามผลการพิจารณาทั้งในส่วนของพนักงานผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและจ�ำนวนค่าสินไหม
ทดแทนเมือ่ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ จากนัน้ การประปานครหลวงได้มหี นังสือที่ มท ๕๔๒๐-๒-๑/๒๔๕๓๕
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ส่งส�ำนวนให้กระทรวงการคลังพิจารณาซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของกระทรวงการคลัง
			 เนือ่ งจากการประปานครหลวงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภททีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไว้ว่า “...เว้นแต่ในกรณี
ทีห่ น่วยงานของรัฐนัน้ เป็น... รัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัต.ิ .. ให้กระทรวงการคลังพิจารณา
ให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ทราบภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผแู้ ต่งตัง้ มีคำ� สัง่ ตามทีเ่ ห็นสมควรและแจ้งให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบ”
ในกรณีนี้ การประปานครหลวงต้องออกค�ำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แต่ในระหว่างทีเ่ ตรียมการและด�ำเนินการเพือ่ จัดให้มคี ำ� สัง่ มีประเด็นข้อกฎหมายทีจ่ ำ� ต้องหารือให้ได้
ข้อยุติที่แน่ชัดเสียก่อนการออกค�ำสั่งว่าถูกต้องหรือไม่ และขอหารือข้อกฎหมายมายังส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนด�ำเนินการออกค�ำสัง่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องชดใช้คา่ สินไหมทดแทนซึง่ มีประเด็น ดังนี้
			๑. กรณีจะถือว่า “เจ้าหน้าที”่ หรือกรรมการในคณะกรรมการทีม่ อี ำ� นาจด�ำเนินการพิจารณา
ทางปกครองเป็นคู่กรณีหรือกรณีอื่นตามความหมายของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ โดยมีข้อเท็จจริงว่า การประปานครหลวงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามค�ำสั่งการประปานครหลวงที่ ๓๔๓/๒๕๕๘
ดังกล่าว โดยนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผูว้ า่ การ แต่งตัง้ นายปริญญา ยมะสมิต ซึง่ ขณะนัน้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) เป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต่อมาตั้งแต่
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บับันนทึทึกกสำสำ��นันักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎีกกาา เรื
เรื่อ่องเสร็
งเสร็จจทีที่ ่ ๑๓๕๐/๒๕๖๑
๗๘๙/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบนั นายปริญญาฯ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูว้ า่ การแทนนายธนศักดิฯ์
ท�ำให้ผู้ว่าการคนปัจจุบันจะต้องเป็นผู้ออกค�ำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
			 จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น การประปานครหลวงขอหารือว่ากรณีที่ผู้ว่าการเคยเป็น
ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และเป็นผู้พิจารณาผลว่าผู้ใดจะต้อง
รับผิดบ้าง ถือได้ว่าเป็นคู่กรณีหรือกรณีอื่นในเรื่องที่จะต้องออกค�ำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ และจะพิจารณาทางปกครองในฐานะผูอ้ อกค�ำสัง่
ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ และหากในกรณีที่ผู้ว่าการไม่สามารถ
ออกค�ำสั่งได้ ซึ่งมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ บัญญัติว่า
“เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่
ผูน้ นั้ หยุดการพิจารณาเรือ่ งไว้กอ่ น และแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาเหนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึง่ ทราบเพือ่ ทีผ่ บู้ งั คับบัญชา
ดังกล่าวจะได้มคี ำ� สัง่ ต่อไป” ในกรณีนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาทีเ่ หนือตนขึน้ ไปชัน้ หนึง่ ทีจ่ ะออกค�ำสัง่ ดังกล่าว
นั้นจะเป็นผู้ใดที่จะมีอ�ำนาจพิจารณาสั่งการมีค�ำสั่งต่อไป
			 ๒. ประเด็นเรื่องการอุทธรณ์ค�ำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
				 ๒.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าการเป็นผู้ออกค�ำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน พนักงานผู้ถูกบังคับ
หรือจะอยู่ในบังคับตามค�ำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะอุทธรณ์ค�ำสั่งต่อผู้ใด และมีขั้นตอนอย่างใด
				 ๒.๒ กรณีที่กระทรวงการคลังไม่อาจพิจารณาส�ำนวนให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสิ้นสุด
และการประปานครหลวงออกค�ำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๗ แห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ผูถ้ กู บังคับ
ตามค�ำสัง่ ได้ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ ผูม้ อี ำ� นาจ และมีการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแจ้งผลการพิจารณาไปยังผูอ้ ทุ ธรณ์
หากต่อมากระทรวงการคลังมีความเห็นแตกต่างจากผลการพิจารณาอุทธรณ์ทกี่ ารประปานครหลวง
พิจารณา การประปานครหลวงต้องผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๘ วรรคหนึง่
แห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หรื อ ไม่
และจะต้องด�ำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้อย่างไร
				 ๒.๓ ในกรณีผู้ถูกบังคับตามค�ำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอุทธรณ์ค�ำสั่งการประปา
นครหลวงสามารถรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ได้หรือไม่
และสามารถทุเลาการบังคับทางปกครองเพื่อรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังได้หรือไม่
			๓. ในประเด็นเรื่องอายุความ เมื่อการประปานครหลวงออกค�ำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องชดใช้
ค่ า สิ น ไหมทดแทนแล้ ว อายุ ค วามในการออกค� ำ สั่ ง ชดใช้ ค ่ า สิ น ไหมทดแทนจะสะดุ ด หยุ ด ลง
หรือไม่และจะต้องฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความสองปี นับแต่วันที่ ๑๕
กั น ยายน ๒๕๕๙ ซึ่ง เป็น วัน ที่หัว หน้าหน่วยงานรู้ตัวและรู้เหตุแห่งการกระท�ำความผิดหรือ ไม่
		 ๔. ประเด็นเรื่องเขตอ�ำนาจศาล เนื่องจากในการออกค�ำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จุ ล นิิ ติ
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จะต้องแจ้งสิทธิอทุ ธรณ์คำ� สัง่ และสิทธิในการฟ้องคดีตอ่ ศาล เพือ่ ให้การใช้สทิ ธิของผูถ้ กู บังคับตามค�ำสัง่
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่พอใจผลการพิจารณา ผู้เสียหาย
มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลใด และในกรณีที่การประปานครหลวงมีข้อขัดข้องไม่อาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองได้ และมีความจ�ำเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะอยู่
ในอ�ำนาจพิจารณาคดีของศาลใด
			จากประเด็นข้อกฎหมายข้างต้น การประปานครหลวงยังไม่สามารถออกค�ำสัง่ ให้ผเู้ กีย่ วข้อง
ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนได้ ซึง่ อายุความ ๒ ปี นับแต่วนั ทีห่ วั หน้าหน่วยงานทราบตัวผูต้ อ้ งรับผิดและ
ทราบจ�ำนวนความเสียหาย คือวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ จะครบก�ำหนดในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นี้
ดังนัน้ การประปานครหลวงจึงขอหารือข้อกฎหมายเพือ่ การประปานครหลวงจะได้ดำ� เนินการต่อไป
๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
			 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือของการประปานครหลวง โดยมี
ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และผู้แทนการประปานครหลวง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณารวม ๖ ประเด็น ดังนี้
			ประเด็นที่หนึ่ง การที่นายปริญญา ยมะสมิต เคยเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดมาก่อน และเป็นผูพ้ จิ ารณาผลว่าผูใ้ ดจะต้องรับผิด ต่อมาเมือ่ นายปริญญาฯ
ได้รบั การแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการประปานครหลวง นายปริญญาฯ จะพิจารณาทางปกครองในฐานะ
ผู้ออกค�ำสั่งให้พนักงานผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ และจะถือว่านายปริญญาฯ
เป็นคู่กรณีหรือกรณีอื่นที่มีผลต่อหลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองหรือไม่
			 กรณีเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักความเป็นกลางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นสมควรส่งประเด็นให้คณะกรรมการ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองซึง่ มีความเชีย่ วชาญโดยเฉพาะเป็นผูพ้ จิ ารณาเพือ่ วางบรรทัดฐานแนวทาง
การพิจารณาในเรื่องนี้
			 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้พิจารณาข้อหารือของการประปานครหลวง
ในประเด็นนีแ้ ล้วเห็นว่า ค�ำสัง่ เรียกให้เจ้าหน้าทีช่ ดใช้คา่ สินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าทีข่ องบุคคล จึงเป็นค�ำสัง่ ทางปกครอง ซึง่ ขัน้ ตอนการเตรียมการ
และการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค�ำสั่งดังกล่าวถือเป็นการพิจารณาทางปกครองตามนัย
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้มีอ�ำนาจพิจารณา
ทางปกครองจะต้องมีความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองและอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติ
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ เมือ่ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่านายปริญญาฯ เป็นผูอ้ ยูใ่ นบังคับหรือจะอยูใ่ นบังคับของค�ำสัง่ ทีจ่ ะเรียกให้รบั ผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
นายปริญญาฯ จึงไม่ใช่ “คูก่ รณี” ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
ส่วนจะเป็นกรณีทถี่ อื เป็นเหตุอนื่ ใดซึง่ มีสภาพร้ายแรงอันอาจท�ำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
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บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๐/๒๕๖๑
๗๘๙/๒๕๖๑

ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม่ นั้น เห็นว่า การให้
ความเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขณะนัน้
ของนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวงคนก่อนเป็นการพิจารณาทางปกครอง
ซึ่งเป็นขั้นตอนภายในฝ่ายปกครองยังไม่มีผลกระทบต่อพนักงานผู้ต้องรับผิดเพราะยังไม่มีการออก
ค�ำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น การที่นายปริญญาฯ ซึ่งเคยท�ำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในเรือ่ งนีแ้ ละต่อมาได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นผูว้ า่ การการประปานครหลวง
และจะต้องเป็นผูม้ คี ำ� สัง่ เรียกให้พนักงานผูเ้ กีย่ วข้องชดใช้คา่ สินไหมทดแทน ถือเป็นการด�ำเนินการ
ภายใต้การพิจารณาเดียวกัน กรณีจงึ ไม่เข้าเหตุตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองฯ ดังนัน้ นายปริญญาฯ ในฐานะผูว้ า่ การการประปานครหลวงจึงสามารถลงนามในค�ำสัง่
เรียกให้พนักงานผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้
			 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พจิ ารณาข้อหารือของการประปานครหลวงประกอบ
กับความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองข้างต้นแล้ว เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง แต่มคี วามเห็นเพิม่ เติมว่า นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผูว้ า่ การ
การประปานครหลวงคนก่อนได้ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว อย่างไรก็ตาม โดยที่ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๗ วรรคหนึง่
ก�ำหนดให้ผแู้ ต่งตัง้ ยังไม่ตอ้ งแจ้งการสัง่ การให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ และข้อ ๑๗ วรรคสีก่ ำ� หนดให้สง่ ส�ำนวน
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและสั่งการให้ตระเตรียมเรื่องให้พร้อมส�ำหรับการออกค�ำสั่งให้
เจ้าหน้าที่ช�ำระค่าสินไหมทดแทนหรือด�ำเนินการฟ้องคดีเพื่อไม่ให้ขาดอายุความ ซึ่งการใช้ดุลพินิจ
วินจิ ฉัยสัง่ การโดยทีย่ งั มิได้แจ้งให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ ถือเป็นกระบวนการพิจารณาภายในของฝ่ายปกครอง
ทัง้ นี้ เมือ่ กระทรวงการคลังยังมิได้แจ้งผลการตรวจสอบภายในเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด นายปริญญาฯ
ผูว้ า่ การการประปานครหลวงคนปัจจุบนั จึงต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้เป็นไปตามทีไ่ ด้มกี ารวินจิ ฉัยสัง่ การ
และตระเตรียมการไว้ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ดังนั้น การออกค�ำสั่งเรียกให้
พนักงานผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นการด�ำเนินการที่ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามที่
นายธนศักดิ์ฯ ได้ใช้ดุลพินิจสั่งการไว้แล้วและนายปริญญาฯ ไม่ได้ใช้ดุลพินิจใด จึงไม่ถือเป็นเหตุ
ซึง่ มีสภาพร้ายแรงอันอาจท�ำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
			ประเด็นที่สอง ในกรณีที่ผู้ว่าการการประปานครหลวงเป็นผู้ออกค�ำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน พนักงานการประปานครหลวงทีอ่ ยูใ่ นบังคับตามค�ำสัง่ ให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจะอุทธรณ์
ค�ำสั่งต่อผู้ใด และมีขั้นตอนอย่างไร
			 กรณีเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักความเป็นกลางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เช่นเดียวกับประเด็นทีห่ นึง่ คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองจึงได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ได้กำ� หนด
ขั้นตอนและวิธีการในการยื่นค�ำอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ การอุทธรณ์และการพิจารณาค�ำอุทธรณ์
จุ ล นิิ ติ
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จึงต้องเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
			 ดังนัน้ พนักงานการประปานครหลวงผูไ้ ด้รบั ค�ำสัง่ เรียกให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนจึงอาจใช้สทิ ธิ
อุทธรณ์คำ� สัง่ นัน้ ได้ โดยการยืน่ ค�ำอุทธรณ์ตอ่ ผูว้ า่ การการประปานครหลวงในฐานะเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำ� ค�ำสัง่
ทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งค�ำสัง่ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ในส่วนของการพิจารณาค�ำอุทธรณ์นนั้ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ท�ำค�ำสั่งทางปกครองจะต้องเป็นผู้พิจารณา
ค�ำอุทธรณ์ โดยหากเห็นด้วยกับค�ำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ด�ำเนินการเปลี่ยนแปลง
ค�ำสัง่ ทางปกครองตามความเห็นของตนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์ แต่หากไม่เห็นด้วย
กับค�ำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ�ำนาจ
พิจารณาค�ำอุทธรณ์ต่อไป
			 และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๒๔ บัญญัติว่า
คณะกรรมการการประปานครหลวงมีอ�ำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ
การประปานครหลวง อีกทัง้ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ ยังบัญญัตใิ ห้คณะกรรมการเป็นผูแ้ ต่งตัง้
ผู้ว่าการรวมทั้งให้ผู้ว่าการออกจากต�ำแหน่งและผู้ว่าการเป็นผู้บริหารกิจการของการประปานครหลวง
ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการ
การประปานครหลวงอยู่ในฐานะผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปของผู้ว่าการการประปานครหลวง ดังนั้น
กรณีที่มีการอุทธรณ์ค�ำสั่งของผู้ว่าการการประปานครหลวงและผู้ว่าการการประปานครหลวง
ไม่เห็นด้วยกับค�ำอุทธรณ์ คณะกรรมการการประปานครหลวงจึงเป็นผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาค�ำอุทธรณ์
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
ประกอบกับข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
			ประเด็นทีส่ าม กรณีทกี่ ารประปานครหลวงได้ออกค�ำสัง่ เรียกให้พนักงานการประปานครหลวง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปก่อนที่จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบส�ำนวนของกระทรวงการคลังและ
พนักงานการประปานครหลวงที่ต้องรับผิดได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่ง โดยการประปานครหลวงได้มี
การพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้อุทธรณ์แล้ว หากต่อมากระทรวงการคลัง
มีความเห็นแตกต่างจากผลการพิจารณาอุทธรณ์ทกี่ ารประปานครหลวงพิจารณา การประปานครหลวง
ต้องผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือไม่ และจะต้องด�ำเนินการให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายก�ำหนดไว้อย่างไร
			 พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก�ำหนดว่า เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีค�ำสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังและแจ้งค�ำสั่งนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนั้น การประปานครหลวงจึงต้องออก
ค�ำสัง่ ให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และเมือ่ มีการอุทธรณ์
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บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๘๙/๒๕๖๑
๑๓๕๐/๒๕๖๑

ค�ำสัง่ ดังกล่าว ผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาค�ำอุทธรณ์ยอ่ มต้องผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลังด้วย
ซึง่ หากค�ำวินจิ ฉัยอุทธรณ์ของการประปานครหลวงแตกต่างจากความเห็นของกระทรวงการคลังแล้ว
การประปานครหลวงต้องเพิกถอนค�ำสั่งเดิมทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรณี
			ประเด็นที่สี่ หากเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ซึง่ การประปานครหลวงได้ออกไปก่อนทีจ่ ะได้รบั แจ้งผลการตรวจสอบส�ำนวนของกระทรวงการคลัง
การประปานครหลวงสามารถรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังก่อนการพิจารณาได้หรือไม่
และสามารถสัง่ ทุเลาการบังคับตามค�ำสัง่ ทางปกครองเพือ่ รอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง
ได้หรือไม่
			 พิจารณาแล้วเห็นว่า ในเรื่องนี้เป็นดุลพินิจของผู้มีอ�ำนาจพิจารณาค�ำอุทธรณ์ที่จะต้อง
พิจารณาว่าการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
ถ้าไม่ด�ำเนินการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ก็สามารถวินิจฉัย
อุทธรณ์ได้โดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง
			 ส�ำหรับการสัง่ ทุเลาการบังคับตามค�ำสัง่ ทางปกครองนัน้ เห็นว่า มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำ� ค�ำสัง่ ทางปกครองผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาค�ำอุทธรณ์
หรือผู้มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของค�ำสั่งทางปกครองมีอ�ำนาจสั่งให้ทุเลาการบังคับ
ตามค�ำสั่งทางปกครอง ซึ่งการทุเลาการบังคับมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอหรือระงับการบังคับตามค�ำสั่ง
ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของฝ่ายปกครองหรือการพิจารณาของศาล
ดังนัน้ ผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาอุทธรณ์ตอ้ งใช้ดลุ พินจิ พิจารณาว่า ถ้าไม่ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือไม่ หรือหากมีการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ไปแล้ว แต่ตอ่ มาปรากฏว่าค�ำสัง่ ทางปกครองนัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ตอ้ งเพิกถอน จะก่อ
ให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ ยูใ่ นบังคับของค�ำสัง่ จนยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังหรือไม่ อย่างไร
			ประเด็นที่ห้า ในเรื่องอายุความ เมื่อการประปานครหลวงออกค�ำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแล้ว อายุความในการออกค�ำสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะสะดุดหยุดลงหรือไม่
และจะต้องฟ้องร้องให้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนภายในอายุความสองปีนบั แต่วนั ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
ซึ่งเป็นวันที่หัวหน้าหน่วยงานรู้ตัวและรู้เหตุแห่งการกระท�ำความผิดหรือไม่
			 พิจารณาแล้วเห็นว่า หากการประปานครหลวงออกค�ำสัง่ เรียกให้ผเู้ กีย่ วข้องชดใช้คา่ สินไหม
ทดแทนภายในอายุความสองปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ฯ และไม่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การประปานครหลวงอาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพื่อช�ำระเงินให้ครบถ้วนโดยไม่ต้อง
ฟ้องคดีตอ่ ศาลตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ จึงไม่มปี ระเด็น
ที่ต้องพิจารณาเรื่องอายุความสะดุดหยุดลงอีก
			 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การประปานครหลวงจะไม่ออกค�ำสั่งให้ช ดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แต่จะใช้สิทธิฟ้องคดีจะมีอายุความเท่าใด และจะเริ่มนับจากเมื่อใดนั้น เห็นว่า มาตรา ๑๐ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ก�ำหนดให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จุ ล นิิ ติ
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จากเจ้าหน้าที่ผู้กระท�ำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐทั้งในกรณีของการท�ำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
และการท�ำละเมิดที่มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ ให้มีก�ำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึง
การละเมิดและรูต้ วั เจ้าหน้าทีผ่ จู้ ะพึงต้องใช้คา่ สินไหมทดแทนนัน้ การนับอายุความจึงต้องเริม่ นับตัง้ แต่
วันทีห่ วั หน้าหน่วยงานของรัฐซึง่ เป็นผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลรูถ้ งึ การละเมิดและรูต้ วั เจ้าหน้าทีผ่ จู้ ะพึงต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทนเป็นวันเริม่ นับอายุความ ซึง่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจรูไ้ ด้สองกรณี คือ ๑) รูต้ าม
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และ ๒) รู้จากรายงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ที่แต่งตั้งขึ้น
		 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายธนศักดิ์ฯ ผู้ว่าการการประปานครหลวงในขณะนั้นได้รับ
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมีความเห็นตามผลการพิจารณาทัง้ ในส่วน
ของพนักงานผูต้ อ้ งชดใช้คา่ สินไหมทดแทนและจ�ำนวนค่าสินไหมทดแทนเมือ่ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
ดังนั้น วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ว่าการการประปานครหลวงในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และเป็นวันเริ่มนับอายุความ
ฟ้องคดีในกรณีนี้ ด้วยเหตุนี้ การใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลละเมิดโดยการฟ้องคดีของ
การประปานครหลวงจึงต้องด�ำเนินการภายในก�ำหนดอายุความสองปีนบั แต่วนั ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
		 ประเด็นทีห่ ก การฟ้องคดีเพือ่ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของการประปานครหลวงรวมถึง
การโต้แย้งเกีย่ วกับสิทธิเรียกร้องดังกล่าวของพนักงานการประปานครหลวงผูต้ อ้ งรับผิดทางละเมิด
อยูใ่ นเขตอ�ำนาจของศาลใด และการประปานครหลวงมีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งสิทธิฟอ้ งคดีเพือ่ ให้การใช้สทิ ธิ
ของพนักงานการประปานครหลวงดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องหรือไม่
			 พิจารณาแล้วเห็นว่า หากการประปานครหลวงได้มกี ารออกค�ำสัง่ ให้พนักงานการประปานครหลวง
ผูต้ อ้ งรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนแล้ว พนักงานการประปานครหลวงผูต้ อ้ งรับผิดดังกล่าวไม่ยนิ ยอม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การประปานครหลวงย่อมมีหน้าที่ต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ต่อไป กรณีจึงไม่มีประเด็น
ทีต่ อ้ งพิจารณาเกีย่ วกับเขตอ�ำนาจของศาลในการฟ้องคดีเพือ่ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด
แต่กรณีทจี่ ะใช้สทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาล จะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลแรงงานและวิธพี จิ ารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
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