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	 ตุลาการเจ้าของสำนวนได้ตรวจพิเคราะห์คำฟ้องโดยตลอดแล้วเห็นว่าเป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์ 
ครบถ้วน	 และเป็นคดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภากับคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยกล่าวหาเกี่ยวเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทาง 
ปกครองในภาระหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีดำเนินกิจการในขั้นตอนก่อนที่จะนำไปสู่การมีมติ 
และมีคำวินิจฉัยสั่งการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 เนื่องจากมิได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน 
ที่กฎหมายบัญญัติ	 และผลของมติและคำวินิจฉัยสั่งการตามกิจการที่ดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
กระทบสิทธิและสถานะของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสาม	 เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหาย	
	 ทั้งนี้ การบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสาม ศาลต้องมีคำบังคับ 
เพิกถอนมติและคำวินิจฉัยสั่งการหรือห้ามการกระทำตามมติหรือคำวินิจฉัยสั่งการประกอบกับ 
มตแิละคำวนิจิฉยัสัง่การของผูถ้กูฟอ้งคดทีีข่อใหศ้าลมคีำบงัคบัดงักลา่ว ไมม่ลีกัษณะเปน็การวนิจิฉยั 
ชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของ 
ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามจึงเป็นบุคคลผู้มีสิทธินำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดตาม 
พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๑	(๓)	ประกอบดว้ย 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๒๒	และ 
เป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 จึงมีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้พิจารณา	 และให้ส่งสำเนาคำฟ้องและสำเนาเอกสารประกอบคำฟ้อง 
ไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทำคำให้การยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนา 
คำฟ้อง
	 อนึ่ง ถ้าคู่กรณีประสงค์จะคัดสำเนารายงานกระบวนพิจารณานี้	อนุญาตให้คัดได้

๑๐๖ ๑๐๗

รายงานกระบวนพิจารณาศาลปกครองสูงสุด 
คดีหมายเลขดำที่ ฟ. ๓๘/๒๕๕๒ 
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

	 	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ		บูรณสมภพ	ที่	๑		 ผู้ฟ้องคดี
	 	 กับพวกรวม	๑๓	คน
ระหว่าง
  
		 	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 	 	 	 	 ผู้ถูกฟ้องคดี



บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่	๓๙๘/๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

๑. ข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 กระทรวงพลังงานได้มีหนังสือ	 ด่วนที่สุด	 ที่	 พน	 ๐๒๐๑/๕	 ลงวันที่	 ๒๔	 มีนาคม	 ๒๕๕๒	
หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ความว่า	 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือขอให้ 
กระทรวงพลังงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการแปรรูป 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เพื่อให้การดำเนินการของกระทรวงพลังงานเป็นไป 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 กระทรวง 
พลังงานจึงขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	เนื่องจากในการดำเนินการแปรรูป	 กฟผ.	 ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 เจ้าหน้าที่	 
ที่เกี่ยวข้องบางท่านปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว	 จึงขอหารือว่าในการพิจารณาถึงผู้มีอำนาจ 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	 ต้องพิจารณาถึงตำแหน่งของเจ้าหน้าที ่
ผู้กระทำละเมิดในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำละเมิดหรือในขณะที่ส่วนราชการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการฯ	(ในขณะปัจจุบัน)
	 ๒.	หากเห็นว่าต้องพิจารณาในขณะที่กระทำละเมิด	 จะต้องถือว่าขั้นตอนใดเป็นขณะกระทำ 
ละเมดิ	ระหวา่งผูท้ีถ่กูกลา่วหาวา่กระทำละเมดิโดยมมีตทิีไ่มช่อบ	ดำเนนิกระบวนการทีไ่มช่อบหรอืวนัที ่
ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ	 สิทธิ	 และประโยชน์ของ 
บริษัท	 กฟผ.	 จำกัด	 (มหาชน)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมาย 
ว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๔๘
	 ๓.	กรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตถูกกล่าวหาว่ากระทำ 
ละเมิด	ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	ได้แก่ผู้ใด
	 ๔.	กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาถูกกล่าวหาว่ากระทำละเมิดผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้ง 
คณะกรรมการฯ	ได้แก่ผู้ใด
	 โดยปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากการชี้แจงของผู้แทนกระทรวงพลังงาน	 (สำนักงานปลัด 
กระทรวง)	 และผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	
ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็น	 บริษัท	 กฟผ.	จำกัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	๒๔	มิถุนายน	๒๕๔๘	 
ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 กุมภาพันธ์	 
๒๕๔๗	และวันที่ 	 ๑๐	พฤษภาคม	๒๕๔๘	แต่ได้มีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อ 
วันที่	๒๓	มีนาคม	๒๕๔๙	ให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ	สิทธิ	และประโยชน์ของบริษัท	
กฟผ.	 จำกัด	 (มหาชน)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 และพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วย 

๑๐๘ ๑๐๙
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เรื่อง ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 มีผลทำให้	 กฟผ.	 ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ		
แปรรูปจำนวน	๓๐๓,๘๔๓,๙๐๗.๑๗	บาท	และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท	กฟผ.	โทรคมนาคม	จำกัด	
จำนวน	๑๔,๑๐๐,๒๘๑	บาท	รวมค่าใช้จ่ายที่	กฟผ.	สูญเสียไปทั้งสิ้นเป็นจำนวน	๓๑๗,๙๔๔,๑๘๘.๑๗	 
บาท	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้ว เห็นว่า ความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการแปรรูป 
และคา่ใชจ้า่ยในการจดัตัง้บรษิทั กฟผ. โทรคมนาคม จำกดั ตามจำนวนเงนิดงักลา่ว เกดิจากนโยบาย 
ของรัฐบาลในขณะนั้นที่ต้องการให้มีการแปรรูป กฟผ. ซึ่งมีการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หลายประการ	 โดยสรุป	ดังนี้	(๑)	เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท	 และประธานคณะกรรมการ 
จดัทำการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน	(๒)	เรือ่งการจดัการใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 
ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และ	 (๓)	 เรื่องมติ 
คณะรัฐมนตรีให้โอนทรัพย์สินของ	 กฟผ.	 คืนให้กระทรวงการคลังเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	จึงทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ  อันเป็นสาระสำคัญก่อนการตรา 
พระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษาของ 
ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นว่า กฟผ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใน 
การกำกบัดแูลของกระทรวงพลงังาน จงึขอใหก้ระทรวงพลงังานพจิารณาเรือ่งนีเ้พือ่ใชเ้ปน็แนวทาง 
ป้องกันและแก้ไขไม่ให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีก และพิจารณาตั้งกรรมการสอบสวน 
หาผูร้บัผดิชอบความสญูเสยีคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งดำเนนิการแปรรปู กฟผ.	กบัปลดักระทรวงพลงังาน	
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทและคณะกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และระเบียบ 
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน		พ.ศ.	๒๕๔๓	เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการแปรรูป	กฟผ.
 
๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
	 คณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะพิเศษ)	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ข้อหารือมีประเด็นที่ต้องพิจารณา 
สองประเด็น	ดังนี้
 ประเด็นที่หนึ่ง  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง 
ละเมิดต้องพิจารณาถึงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดในขณะกระทำละเมิด หรือ ในขณะที่
ส่วนราชการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ นั้น
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 การพิจารณาว่าผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดต้องพิจารณาว่าผู้กระทำละเมิดเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดในขณะ 
กระทำละเมิด แม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดดังกล่าวจะได้ย้ายหน่วยงานหรือเกษียณอายุราชการ 
ไปแล้วก็ตาม การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่ 

๑๐๘ ๑๐๙



บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่	๓๙๘/๒๕๕๒

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ผูก้ระทำละเมดิ ยอ่มเปน็อำนาจของหวัหนา้หนว่ยงานซึง่เจา้หนา้ทีผู่ก้ระทำละเมดิปฏบิตัหินา้ทีห่รอื 
ภารกิจให้กับหน่วยงานนั้น	 ทั้งนี้	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ	 ๘	 แห่งระเบียบสำนัก 
นายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๓๙	 
 ประเด็นที่สอง  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง 
ละเมิดกับเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำละเมิดในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสวนดสุติและผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภา นัน้ ขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่ ตามขอ้หารอืทีก่ลา่วถงึ 
ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หมายความถึงนายสุขุม เฉลยทรัพย์ และ 
ตามข้อหารือที่กล่าวถึงผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา หมายความถึงนายปราโมทย์ โชติมงคล  
ซึ่งในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นายสุขุมฯ  
ดำรงตำแหนง่อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ สว่นนายปราโมทยฯ์ ดำรงตำแหนง่เลขาธกิาร 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (ไม่ใช่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา)
	 คณะกรรมการกฤษฎกีา	(คณะพเิศษ)	พจิารณาแลว้	เหน็วา่	บทบญัญตัมิาตรา ๔ แหง่พระราชบญัญตั ิ
ความรบัผดิทางละเมดิของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกบัขอ้ ๔ แหง่ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้นิยาม 
คำว่า “เจ้าหน้าที่” ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง 
ในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด บรรดาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่ 
หน่วยงานของรัฐด้วย	 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า	ขณะกระทำการอันถูกกล่าวหาว่าละเมิดต่อ	 กฟผ.	
ในการดำเนินการเตรียมการแปรรูป	 กฟผ.	 นั้น	นายสุขุม	 	 เฉลยทรัพย์	 ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 และนายปราโมทย์	 	 โชติมงคล	 ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชน	โดยระบตุวับคุคลเปน็การเฉพาะ	(ผูล้งนามแตง่ตัง้	คอื	ปลดักระทรวงพลงังาน	ในฐานะประธาน 
กรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)	 และแต่งตั้งจากกรรมการ 
ในคณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้บรษิทัตามมาตรา	๑๖	แหง่พระราชบญัญตัทินุรฐัวสิาหกจิ	พ.ศ.	๒๕๔๒	
โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา	 ๑๙	 (๙)	 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	ประกอบกับ 
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน	พ.ศ.	 ๒๕๔๓	
บุคคลทั้งสองจึงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นตามนิยามของมาตรา	 ๔	 แห่งพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ	และข้อ	๔	แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ	ซึ่งมีผลทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับการ 
จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของบุคคลทั้งสองในฐานะกรรมการจัดทำการ 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอันเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจเป็นการ 
ปฏิบัติภารกิจเฉพาะให้กับ กฟผ. เท่านั้น โดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแต่อย่างใด  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติและสำนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภา	จงึไมใ่ชห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
	ที่จะต้องร่วมกับ	กฟผ.	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีนี้	

๑๑๐ ๑๑๑



สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒๑๑๐ ๑๑๑

 ดังนั้น เมื่อนายสุขุมฯ และนายปราโมทย์ฯ กระทำการในฐานะกรรมการจัดทำการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานให้แก่ กฟผ. 
หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟผ. แล้ว ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิดในกรณีนี้ จึงได้แก่ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะ 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายตามข้อ ๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ 




