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คำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ ตุล�คม พุทธศักร�ช ๒๕๖๑

เรื่อง คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งขอให้ศ�ลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต�มรัฐธรรมนูญ 
 ม�ตร�   ๑๗๐   วรรคส�ม   ว่�คว�มเป็นรัฐมนตรีของน�ยดอน    ปรมัตถ์วินัย    
 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศสิ้นสุดลงเฉพ�ะตัวต�มรัฐธรรมนูญ
 ม�ตร� ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบม�ตร� ๑๘๗ หรือไม่

    คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง            ผู้ร้อง
   
     
    น�ยดอน  ปรมัตถ์วินัย  
    รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ     ผู้ถูกร้อง

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
   คณะกรรมการการเลือกตัง้ ผู้ร้อง ย่ืนค�าร้องขอให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม โดยมีข้อเท็จจริง สรุปได้ดังนี้
   ผู้ร้องได้รบัหนงัสือร้องเรยีนของนายเรอืงไกร ลกิีจวฒันะ ขอให้ตรวจสอบหรอืไต่สวนรฐัมนตรี 
จ�านวน ๙ ราย ว่ามกีารกระท�าเข้าข่ายเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ตามหมวด ๙ ของรฐัธรรมนญู อันเป็น 
การขาดคณุสมบตัคิวามเป็นรฐัมนตรตีามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตราทีเ่กีย่วข้อง และให้ผูร้้อง 
ส่งเร่ืองดงักล่าวให้ศาลรฐัธรรมนญูวนิิจฉยัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ผูร้้องได้มคี�าสัง่แต่งต้ัง
คณะกรรมการไต่สวนข้อเทจ็จรงิเพือ่ท�าการตรวจสอบเรือ่งดงักล่าว ซ่ึงคณะกรรมการไต่สวนข้อเทจ็จรงิ
ได้มหีนงัสอืลงวนัที ่๒๖ มถินุายน  ๒๕๖๐ ถงึเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาตขิอให้ตรวจสอบข้อมลูการยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัย์สนิและหนีส้นิของรัฐมนตร ีจ�านวน ๙ ราย  
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่น
หรือที่ให้บุคคลอื่นถือแทน และมีการแจ้งความประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในส่วนที่เกินกว่าจ�านวนที่ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการจัดการ

ระหว่�ง
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หุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส่งส�าเนาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินและเอกสารประกอบของรัฐมนตรีทั้ง ๙ ราย และแจ้งว่ามีรายนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติว่ามีความประสงค์จะได้รบัประโยชน์จากการเป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบริษทั
ส่วนรัฐมนตรีรายอื่นไม่ได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวแต่อย่างใด และประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งข้อเท็จจริงกรณีผู้ถูกร้อง
เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทัพบว่า นางนรรีตัน์ ปรมตัถ์วนิยั คูส่มรสของผูถ้กูร้อง
เป็นผู้ถือหุน้ในบรษิทั ปานะวงศ์ จ�ากดั จ�านวน ๗,๒๐๐ หุน้จากจ�านวนหุน้ทัง้หมดทีจ่�าหน่ายได้ จ�านวน 
๖๐,๐๐๐ หุน้ คดิเป็นร้อยละสบิสองของจ�านวนหุน้ทัง้หมดท่ีจ�าหน่ายได้ และถอืหุน้ในบรษิทั ปานะวงศ์ 
รแีอลที ่จ�ากดั จ�านวน ๓,๕๐๐ หุน้ จากจ�านวนหุน้ท้ังหมดทีจ่�าหน่ายได้ จ�านวน ๒๐,๐๐๐ หุน้ คดิเป็น
ร้อยละสิบเจ็ดจุดห้าของจ�านวนหุ ้นท้ังหมดท่ีจ�าหน่ายได้ ซึ่งเป็นการถือหุ้นหรือคงไว้ซึ่งหุ ้น
เกินร้อยละห้าของจ�านวนหุน้ทัง้หมดทีจ่�าหน่ายได้ของบรษิทั อนัเป็นการกระท�าต้องห้ามตามรฐัธรรมนญู
มาตรา ๑๘๗ และเม่ือรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าผู้ถูกร้องประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีคู่สมรสเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าของจ�านวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีจ�าหน่ายได้ในบริษัททั้งสองแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ถูกร้องประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณี
คูส่มรสเป็นผู้ถอืหุ้นเกนิร้อยละห้าของจ�านวนหุน้ทัง้หมดทีจ่�าหน่ายได้ในบรษัิททัง้สอง ผูถ้กูร้องจะต้องมี
หนงัสอืแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตทิราบ และโอนหุน้ของคูส่มรส
ในบริษัททั้งสองดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลที่มีอ�านาจจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืนิตบิคุคลซ่ึงจดัการทรพัย์สนิเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ืน่ตามกฎหมาย
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาตติามวธิกีารทีก่�าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ ผู้ร้องจึงได้มี
มติเห็นชอบให้คณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงด�าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาในประเด็น
ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแจ้งข้อเท็จจริง
   ผูร้้องได้มกีารประชมุ ครัง้ที ่๒๔/๒๕๖๑ เมือ่วนัที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมมีตด้ิวยคะแนน
เสยีงข้างมาก โดยคะแนนเสยีง ๒ เสยีง มคีวามเหน็ให้ส่งเรือ่งไปยงัศาลรฐัธรรมนญู และคะแนนเสยีง ๒ เสยีง
ให้ยกค�าร้อง ประธานในที่ประชุมจึงออกเสียงชี้ขาดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘ วรรคสอง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม เพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของผู้ถกูร้องส้ินสุดลง ซ่ึงความเหน็ของผูร้้องสรปุได้ว่า รฐัมนตรแีห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ โดยบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๔ 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง เป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญซึ่งขณะนั้นคือคณะรัฐมนตรีที่มีผู ้ถูกร ้องด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
การต่างประเทศต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของรัฐมนตรีดังกล่าวในทันที กล่าวคือ หากผู้ถูกร้อง
กระท�าการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ ย่อมเป็นเหตุให้
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ความเป็นรฐัมนตรต้ีองสิน้สดุลงเฉพาะตวัตามมาตรา ๑๗๐ วรรคหน่ึง (๕) ประกอบกบัส�านักเลขาธกิาร
คณะรฐัมนตร ีมหีนงัสอืลงวนัที ่๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถงึรองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรทีกุท่าน สรปุรายละเอยีด
เกี่ยวกับการด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญ 
   เมือ่ข้อเทจ็จรงิรบัฟังได้ว่า นางนรีรตัน์ ปรมตัถ์วินยั คูส่มรสของผูถู้กร้อง ถอืหุน้ในบรษิทั ปานะวงศ์ 
จ�ากัด จ�านวนคดิเป็นร้อยละสิบสองของจ�านวนหุน้ทัง้หมด และบรษัิท ปานะวงศ์ รแีอลที ่จ�ากัด จ�านวน
คดิเป็นร้อยละสบิเจด็จดุห้าของจ�านวนหุน้ทัง้หมด ซึง่เกนิกว่าร้อยละห้าของจ�านวนหุน้ทัง้หมดทีจ่�าหน่ายได้
ในบริษัททั้งสองและหากผู้ถูกร้องประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นในบริษัททั้งสองในส่วนที่
เกนิกว่าจ�านวนทีก่ฎหมายก�าหนดไว้กต้็องแจ้งเป็นหนังสอืให้ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นรัฐมนตรีและต้องโอนหุ้น
ในบรษิทันัน้ให้นิติบุคคลภายในเก้าสบิวันนับแต่วนัทีไ่ด้แจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทราบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วน
และหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ แต่ปรากฏว่าผูถ้กูร้องมไิด้ด�าเนินการดงักล่าว แม้ผูถู้กร้อง
จะชีแ้จงเป็นหนงัสอืพร้อมเอกสารประกอบว่านางนรรีตัน์  ปรมตัถ์วินยั คู่สมรสของผูถ้กูร้อง ได้มีหนังสอื
แจ้งความประสงค์โอนหุ้นของบริษัททั้งสองฉบับลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ให้แก่นายเพ่ือน 
ปรมัตถ์วินัย บุตรของผู้ถูกร้องแล้วก็ตาม แต่บทบัญญัติมาตราดังกล่าวก�าหนดให้รัฐมนตรีต้องแจ้ง
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งต้ังและมไิด้ก�าหนดให้รฐัมนตรสีามารถโอนหุน้ให้กับผูใ้ดได้ เมือ่ผูถ้กูร้องได้รบัแต่งตัง้เป็นรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ หากผู้ถูกร้องประสงค์จะได้รับ
ประโยชน์จากการถอืหุ้นในบรษิทัทัง้สอง ก�าหนดระยะเวลาสามสบิวนัทีต้่องแจ้งให้ประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบนั้นจะต้องเริ่มต้นนับระยะเวลาสามสิบวันตั้งแต่
วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นต้นไป เพ่ือให้สภาพบังคับตามรัฐธรรมนูญมีผลโดยสมบูรณ์
ตามเจตนารมณ์ที่ไม่ต้องการให้รัฐมนตรีเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นจ�านวนมากของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจนท�าให้เป็นผู้มีอ�านาจจัดการห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นในเวลาเดียวกันกับที่ด�ารง
ต�าแหน่งรัฐมนตรีและเพื่อป้องกันมิให้รัฐมนตรีมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการบริหารราชการ
แผ่นดนิเพือ่ประโยชน์สาธารณะกบัการประกอบธรุกิจเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตัวและครอบครวัอนัเป็น
การควบคมุผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง กรณนีีผู้ถ้กูร้องจึงกระท�าการอนัเป็นการฝ่าฝืนรฐัธรรมนูญ 
มาตรา ๑๘๗ ประกอบพระราชบญัญตักิารจดัการหุน้ส่วนและหุน้ของรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔
และมาตรา ๕ เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐
วรรคหนึ่ง (๕)
 
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
   ประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูต้องพจิารณาเบ้ืองต้นมว่ีาศาลรฐัธรรมนญูมอี�านาจรบัค�าร้องไว้
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม หรือไม่
   พจิารณาแล้วเห็นว่า รฐัธรรมนูญมาตรา ๑๗๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) 
ได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี
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สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อรัฐมนตรีกระท�าการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ที่ว่า
รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ�านวนที่กฎหมายบัญญัติ และในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใด
ประสงค์จะได้รับประโยชน์ต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่
นติบิคุคลซึง่จดัการทรพัย์สนิเพือ่ประโยชน์ของผูอ่ื้น ทัง้นี ้ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิซึง่ให้ใช้บงัคบัแก่คูส่มรส
และบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุตภิาวะของรฐัมนตรแีละการถือหุ้นของรฐัมนตรทีีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืดแูล
ของบุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย ข้อเท็จจริงตามค�าร้องปรากฏว่าผู้ร้องได้มีมติให้ส่งเรื่องมายัง
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม่ และผู้ร้องได้ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีจึงเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๐ วรรคสาม และพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาของ
ศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๙) ศาลรฐัธรรมนญูจงึมคี�าสัง่รบัค�าร้องไว้พจิารณาวนิจิฉยั

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
   กรณีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
   ประเด็นทีห่นึง่ รฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตรา ๑๘๗ น�ามาใช้บงัคบัแก่ผูถ้กูร้อง
ได้หรือไม่ เพียงใด
   พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ให้คณะรัฐมนตรีที่
บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ
แห่งรฐัธรรมนูญนี ้จนกว่าคณะรฐัมนตรีทีต่ัง้ขึน้ใหม่ภายหลงัการเลอืกต้ังทัว่ไปคร้ังแรกตามรฐัธรรมนญูนี้
จะเข้ารับหน้าที่ และให้น�าความในมาตรา ๒๖๓ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี
ด้วยโดยอนุโลม” และวรรคสอง บัญญัติว่า “รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว 
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ ยกเว้น (๖) เฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และต้องพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา ๑๗๐ 
ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณีตาม (๔) เฉพาะในส่วนทีเ่ก่ียวกบัมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
และยกเว้นมาตรา ๑๗๐ (๕) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตามมาตรา ๑๘๔ (๑)” 
   โดยทีร่ฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ เป็นบทเฉพาะกาลทีบ่ญัญตัใิห้คณะรฐัมนตรทีีบ่รหิารราชการ
แผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ีเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ 
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวัน
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทหลัก ยกเว้นลักษณะ
ต้องห้ามบางประการอันเป็นกรณีที่ใช้บังคับแก่คณะรัฐมนตรีซึ่งมีที่มาตามรัฐธรรมนูญนี้เป็นการเฉพาะ
รวมถึงมิให้น�าการพ้นจากต�าแหน่งของรัฐมนตรีด้วยเหตุบางประการที่ก�าหนดไว้ส�าหรับรัฐมนตรี
ตามรฐัธรรมนญูน้ีมาใช้บงัคบั ซึง่รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ วรรคสอง บัญญัติยกเว้นกรณคีวามเป็นรฐัมนตรี
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สิน้สุดลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึง่ (๕) เฉพาะในส่วนท่ีเกีย่วกบัการไม่ด�ารงต�าแหน่ง
หรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือต�าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิารท้องถ่ินตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ (๑) เท่านัน้ โดยไม่ได้ยกเว้นกรณตีามมาตรา ๑๘๗
ที่บัญญัติให้รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู ้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้
ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ�านวนท่ีกฎหมายบัญญัติ
แต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
เรื่อง การด�าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงแจ้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ทกุท่านทราบเพือ่พงึระวังเกีย่วกบัการด�าเนินการตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐
ในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือ
ไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ�านวนที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อผู้ถูกร้องด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๘
ผู้ถูกร้องจึงเป็นรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีท่ีบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวซึ่งจะต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือ
ไม่คงไว้ซึง่ความเป็นหุน้ส่วนหรือผูถ้อืหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทัต่อไปตามจ�านวนทีก่ฎหมายบญัญตัิ
ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ ซึง่รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๗ ดงักล่าวมีเจตนารมณ์เพือ่เป็นหลกัประกนั
ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องรฐัมนตรใีห้เป็นไปโดยสจุรติและค�านงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
เป็นส�าคัญ รวมทั้งการมุ ่งมั่นท�างานในต�าแหน่งท่ีมีความส�าคัญต่อการบริหารงานบ้านเมือง
อันเป็นมาตรการหน่ึงของการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐเพื่อมิให้เกิดการกระท�าท่ีเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐมนตรีเป็นไปโดยสุจริตมิได้มีผลประโยชน์
ทับซ้อนระหว่างการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประโยชน์สาธารณะกับการประกอบธุรกิจ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวโดยถือเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง
   อย่างไรก็ตาม การจ�ากัดสิทธิการถือหุ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๗ มิได้เป็นการห้าม
โดยเด็ดขาด สิทธิในการถือหุ้นของรัฐมนตรีซึ่งรวมถึงคู่สมรสยังคงมีอยู่ เพียงแต่ถูกจ�ากัดให้ถือหุ้นได้
ตามจ�านวนทีก่ฎหมายบญัญตั ิคอื พระราชบญัญตักิารจัดการหุ้นส่วนและหุน้ของรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๓ 
โดยกรณถีอืหุ้นเกนิกว่าจ�านวนทีก่ฎหมายก�าหนด หากรฐัมนตรปีระสงค์จะได้รบัประโยชน์จากการถือหุน้
ดังกล่าวต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคล
ซ่ึงจดัการทรพัย์สนิเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ืน่ต่อไปตามท่ีกฎหมายบญัญัติ โดยรฐัมนตรจีะต้องไม่เข้าไป
เกีย่วข้องกับการบริหารจัดการหุน้หรือกจิการของห้างหุน้ส่วนหรอืบรษิทัไม่ว่าในทางใด ๆ  และในกรณี
หากรัฐมนตรีไม่ประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นดังกล่าวย่อมสามารถด�าเนินการโอนหุ้น
เพือ่ให้คงไว้ซึง่จ�านวนหุน้ไม่เกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนดให้เรยีบร้อยภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบั
แต่งตัง้เช่นกัน ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูได้มแีนวค�าวนิิจฉยัวางหลกัการไว้ว่า การให้รฐัมนตรใีนคณะรฐัมนตรี
ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังตามรฐัธรรมนญูฉบบัก่อน ยงัคงเป็นรฐัมนตรใีนคณะรฐัมนตรตีามรฐัธรรมนูญนีต่้อไป
จะต้องถือเอาวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ เป็นวันเริ่มต้นเข้ารับต�าแหน่ง ทั้งนี้ เป็นไปตามค�าวินิจฉัย
ศาลรฐัธรรมนญูที ่๒๐/๒๕๔๔ เมือ่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้
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บังคบัเมือ่วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๐ วนัทีถ่อืว่าผูถ้กูร้องได้รบัการแต่งต้ังเป็นรฐัมนตรตีามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตรา ๑๘๗ จงึเป็นวนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๐ ดงันัน้ ผูถ้กูร้องต้องไม่เป็นหุน้ส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรอืบรษิทัต่อไปตามจ�านวนทีพ่ระราชบญัญัติการจดัการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔ บัญญัติ
   ศาลรฐัธรรมนญูมมีตเิป็นเอกฉนัท์วนิจิฉยัว่า รฐัธรรมนญู มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตรา ๑๘๗
น�ามาใช้บังคับแก่ผู้ถูกร้องและรวมถึงคู่สมรสของผู้ถูกร้องด้วย
   ประเด็นที่สอง คู่สมรสของผู้ถูกร้องได้โอนหุ้นให้บุคคลอื่นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
   พิจารณาแล้วเห็นว่า หุ้นในบริษัท ปานะวงศ์ จ�ากัด และบริษัท ปานะวงศ์ รีแอลที่ จ�ากัด 
เป็นหุน้ชนดิระบชุือ่ ซึง่การโอนหุน้ชนดิระบชุือ่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา ๑๑๒๙ วรรคหนึง่ 
บัญญัติว่า “อันว่าหุ้นนั้นย่อมโอนกันได้ โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่เมื่อเป็นหุ้น
ชนดิระบชุือ่ลงในใบหุ้น ซึง่มข้ีอบงัคบัของบรษัิทก�าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” และวรรคสอง บญัญติัว่า “การโอนหุน้
ชนิดระบช่ืุอลงในใบหุน้นัน้ ถ้ามไิด้ท�าเป็นหนังสอืและลงลายมอืชือ่ของผูโ้อนกับผูร้บัโอนมพียานคนหน่ึง
เป็นอย่างน้อยลงชื่อรับรองลายมือนั้น ๆ ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ อน่ึงตราสารอันน้ันต้องแถลง
เลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันน้ันด้วย” จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้ก�าหนดรูปแบบของ
การโอนหุ้นชนิดระบุช่ือไว้โดยจะต้องท�าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และมีพยาน
คนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อ 
   เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า คู่สมรสของผู้ถูกร้องได้ท�าหนังสือสัญญาโอนหุ้นของบริษัท ปานะวงศ์ 
จ�ากดั ฉบบัลงวันที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และท�าหนงัสอืสญัญาโอนหุน้ของบริษทั ปานะวงศ์ รแีอลที ่จ�ากัด 
ฉบบัลงวนัที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึง่บรษิทัทัง้สองจดัให้มกีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่๒๗ เมษายน
๒๕๖๐ และวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตามล�าดบั พจิารณาอนุมัตกิารโอนหุน้ของบรษัิททัง้สองดงักล่าว 
การโอนหุ้นของคู่สมรสของผู้ถูกร้องในแต่ละบริษัทเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๑๒๙ รบัฟังได้ว่าคูส่มรสของผูถู้กร้องได้โอนหุน้ให้แก่บคุคลอืน่ไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ท�าให้คู่สมรสของผู้ถูกร้องถือหุ้นคงเหลือในแต่ละบริษัทไม่เกินร้อยละห้าของจ�านวนหุ้นท้ังหมด
ทีจ่�าหน่ายได้ตามทีพ่ระราชบัญญตักิารจดัการหุ้นส่วนและหุ้นของรฐัมนตร ีพ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔
ก�าหนด ภายในระยะเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัที ่๖ เมษายน ๒๕๖๐ จงึเป็นกรณทีีคู่ส่มรสของผูถ้กูร้อง
ด�าเนนิการตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๘๗ ถูกต้องแล้ว
   ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า คู่สมรสของผู้ถูกร้องได้โอนหุ้นให้บุคคลอื่น
ไปโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

๔. ผลค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
   โดยเหตผุลดงัได้วินจิฉยัข้างต้น ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัว่าความเป็นรฐัมนตรขีองนายดอน  
ปรมตัถ์วนัิย รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ถกูร้อง ไม่สิน้สดุลงเฉพาะตวัตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๘๗
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บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� 
เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๐/๒๕๖๑

เรื่อง ก�รออกคำ�สั่งให้พนักง�นชดใช้ค่�สินไหมทดแทนกรณีที่ผู้ออกคำ�สั่งเคยเป็น
 ประธ�นกรรมก�รสอบข้อเท็จจริงคว�มรับผิดท�งละเมิดม�ก่อน

๑. ข้อเท็จจริงโดยสรุป
   การประปานครหลวงได้มหีนงัสอื ท่ี มท ๕๔๒๐-๒-๑.๔/๕๓๓๔ ลงวนัท่ี ๗ มนีาคม ๒๕๖๑ 
ถึงส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารอืปัญหาข้อกฎหมายกรณกีารออกค�าสัง่ให้พนกังานชดใช้
ค่าสนิไหมทดแทน สรปุความได้ว่า การประปานครหลวงได้มคี�าสัง่ที ่๓๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที ่๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้รายงาน
ผลการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ว่าการทราบเม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ และผู้ว่าการมีความเห็น
ตามผลการพิจารณาทั้งในส่วนของพนักงานผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและจ�านวนค่าสินไหม
ทดแทนเมือ่วันที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๙ จากน้ันการประปานครหลวงได้มหีนังสอืที ่มท ๕๔๒๐-๒-๑/๒๔๕๓๕
ลงวนัที ่๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ส่งส�านวนให้กระทรวงการคลงัพจิารณาซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการพิจารณา
ของกระทรวงการคลัง
   เนือ่งจากการประปานครหลวงเป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกจิประเภททีจ่ดัตัง้ข้ึนตามพระราชบญัญตัิ
การประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไว้ว่า “...เว้นแต่ในกรณี
ทีห่น่วยงานของรฐันัน้เป็น... รฐัวิสาหกจิทีจั่ดตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตั.ิ.. ให้กระทรวงการคลังพิจารณา
ให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบ
ให้ทราบภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผูแ้ต่งตัง้มคี�าสัง่ตามทีเ่ห็นสมควรและแจ้งให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้องทราบ” 
ในกรณีน้ี การประปานครหลวงต้องออกค�าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แต่ในระหว่างทีเ่ตรยีมการและด�าเนนิการเพือ่จดัให้มคี�าสัง่  มีประเดน็ข้อกฎหมายทีจ่�าต้องหารือให้ได้
ข้อยุติที่แน่ชัดเสียก่อนการออกค�าสั่งว่าถูกต้องหรือไม่ และขอหารือข้อกฎหมายมายังส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนด�าเนินการออกค�าส่ังให้ผูเ้กีย่วข้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนซึง่มปีระเดน็ ดงันี้
   ๑. กรณจีะถอืว่า “เจ้าหน้าที”่ หรอืกรรมการในคณะกรรมการทีม่อี�านาจด�าเนนิการพจิารณา
ทางปกครองเป็นคู่กรณีหรือกรณีอื่นตามความหมายของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ โดยมีข้อเท็จจริงว่า การประปานครหลวงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามค�าสั่งการประปานครหลวงที่ ๓๔๓/๒๕๕๘
ดงักล่าว โดยนายธนศกัดิ ์วฒันฐานะ ผูว่้าการ แต่งตัง้ นายปรญิญา ยมะสมติ ซึง่ขณะนัน้ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) เป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต่อมาตั้งแต่
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บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๗๘๙/๒๕๖๑

วนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ จนถึงปัจจบัุนนายปรญิญาฯ เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ว่าการแทนนายธนศกัดิฯ์ 
ท�าให้ผู้ว่าการคนปัจจุบันจะต้องเป็นผู้ออกค�าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
   จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น การประปานครหลวงขอหารือว่ากรณีท่ีผู้ว่าการเคยเป็น
ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และเป็นผู้พิจารณาผลว่าผู้ใดจะต้อง
รับผิดบ้าง ถือได้ว่าเป็นคู่กรณีหรือกรณีอ่ืนในเรื่องที่จะต้องออกค�าส่ังทางปกครองตามมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญตัวิธิปีฏิบัตริาชการทางปกครองฯ และจะพจิารณาทางปกครองในฐานะผู้ออกค�าสัง่
ให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ และหากในกรณีท่ีผู้ว่าการไม่สามารถ
ออกค�าสั่งได้ ซึ่งมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ บัญญัติว่า 
“เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่
ผูน้ัน้หยดุการพจิารณาเรือ่งไว้ก่อน และแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึน้ไปชัน้หน่ึงทราบเพือ่ทีผู้่บงัคบับญัชา
ดังกล่าวจะได้มคี�าส่ังต่อไป” ในกรณีนี ้ผูบ้งัคับบญัชาท่ีเหนอืตนขึน้ไปชัน้หนึง่ท่ีจะออกค�าสัง่ดงักล่าว
นั้นจะเป็นผู้ใดที่จะมีอ�านาจพิจารณาสั่งการมีค�าสั่งต่อไป
   ๒. ประเด็นเรื่องการอุทธรณ์ค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
    ๒.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าการเป็นผู้ออกค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน พนักงานผู้ถูกบังคับ
หรือจะอยู่ในบังคับตามค�าส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะอุทธรณ์ค�าสั่งต่อผู้ใด และมีขั้นตอนอย่างใด
    ๒.๒ กรณีที่กระทรวงการคลังไม่อาจพิจารณาส�านวนให้แล้วเสร็จก่อนอายุความส้ินสุด
และการประปานครหลวงออกค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๗ แห่งระเบียบส�านักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัตเิกีย่วกบัความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ผูถ้กูบังคับ
ตามค�าสัง่ได้ยืน่อทุธรณ์ต่อผูม้อี�านาจ และมีการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแจ้งผลการพจิารณาไปยงัผู้อุทธรณ์
หากต่อมากระทรวงการคลงัมคีวามเหน็แตกต่างจากผลการพจิารณาอทุธรณ์ท่ีการประปานครหลวง
พจิารณา การประปานครหลวงต้องผกูพนัตามความเหน็ของกระทรวงการคลงัตามข้อ ๑๘ วรรคหน่ึง 
แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ 
และจะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนดไว้อย่างไร
    ๒.๓ ในกรณีผู้ถูกบังคับตามค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอุทธรณ์ค�าส่ังการประปา
นครหลวงสามารถรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังก่อนการพิจารณาอุทธรณ์ได้หรือไม่ 
และสามารถทุเลาการบังคับทางปกครองเพื่อรอผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังได้หรือไม่
   ๓. ในประเด็นเรื่องอายุความ เมื่อการประปานครหลวงออกค�าสั่งให้ผู ้เกี่ยวข้องชดใช้
ค ่าสินไหมทดแทนแล้ว อายุความในการออกค�าสั่งชดใช้ค ่าสินไหมทดแทนจะสะดุดหยุดลง
หรือไม่และจะต้องฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความสองปี นับแต่วันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่หัวหน้าหน่วยงานรู ้ตัวและรู ้เหตุแห่งการกระท�าความผิดหรือไม่
   ๔. ประเด็นเรื่องเขตอ�านาจศาล เนื่องจากในการออกค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน                       
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จะต้องแจ้งสิทธิอทุธรณ์ค�าส่ัง และสทิธใินการฟ้องคดต่ีอศาล เพือ่ให้การใช้สทิธขิองผูถ้กูบงัคับตามค�าสัง่
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่พอใจผลการพิจารณา ผู้เสียหาย
มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลใด และในกรณีที่การประปานครหลวงมีข้อขัดข้องไม่อาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองได้ และมีความจ�าเป็นต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะอยู่
ในอ�านาจพิจารณาคดีของศาลใด
   จากประเดน็ข้อกฎหมายข้างต้น การประปานครหลวงยงัไม่สามารถออกค�าสัง่ให้ผูเ้ก่ียวข้อง
ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนได้ ซึง่อายุความ ๒ ปี นบัแต่วนัท่ีหัวหน้าหน่วยงานทราบตัวผูต้้องรบัผดิและ
ทราบจ�านวนความเสียหาย คอืวนัท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๙ จะครบก�าหนดในวนัท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๕๖๑ นี้ 
ดงันัน้ การประปานครหลวงจึงขอหารอืข้อกฎหมายเพือ่การประปานครหลวงจะได้ด�าเนนิการต่อไป

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือของการประปานครหลวง โดยมี
ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และผู้แทนการประปานครหลวง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณารวม ๖ ประเด็น ดังนี้
   ประเด็นที่หนึ่ง การที่นายปริญญา ยมะสมิต เคยเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรบัผดิทางละเมิดมาก่อน และเป็นผู้พจิารณาผลว่าผู้ใดจะต้องรบัผดิ ต่อมาเมือ่นายปริญญาฯ 
ได้รบัการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการประปานครหลวง นายปริญญาฯ จะพิจารณาทางปกครองในฐานะ
ผู้ออกค�าส่ังให้พนักงานผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ และจะถือว่านายปริญญาฯ  
เป็นคู่กรณีหรือกรณีอื่นที่มีผลต่อหลักความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองหรือไม่
   กรณีเป็นประเด็นปัญหาเก่ียวกับหลักความเป็นกลางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) จงึเหน็สมควรส่งประเดน็ให้คณะกรรมการ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองซึง่มคีวามเชีย่วชาญโดยเฉพาะเป็นผูพ้จิารณาเพือ่วางบรรทดัฐานแนวทาง
การพิจารณาในเรื่องนี้
   คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้พิจารณาข้อหารือของการประปานครหลวง
ในประเดน็นีแ้ล้วเหน็ว่า ค�าสัง่เรยีกให้เจ้าหน้าทีช่ดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นการใช้อ�านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ทีก่่อให้เกดิผลกระทบต่อสิทธหิรอืหน้าทีข่องบคุคล จงึเป็นค�าสัง่ทางปกครอง ซึง่ขัน้ตอนการเตรยีมการ
และการด�าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค�าสั่งดังกล่าวถือเป็นการพิจารณาทางปกครองตามนัย
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้มีอ�านาจพิจารณา
ทางปกครองจะต้องมีความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครองและอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติ
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองฯ เมือ่ไม่ปรากฏข้อเทจ็จรงิ
ว่านายปรญิญาฯ เป็นผู้อยูใ่นบงัคบัหรอืจะอยู่ในบงัคับของค�าสัง่ท่ีจะเรยีกให้รบัผิดชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน 
นายปรญิญาฯ จงึไม่ใช่ “คูก่รณ”ี ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบญัญัติวธิปีฏิบติัราชการทางปกครองฯ 
ส่วนจะเป็นกรณทีีถ่อืเป็นเหตอุืน่ใดซึง่มสีภาพร้ายแรงอันอาจท�าให้การพจิารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
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ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม่ น้ัน เห็นว่า การให้
ความเหน็ชอบตามผลการพจิารณาของคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิขณะนัน้
ของนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวงคนก่อนเป็นการพิจารณาทางปกครอง
ซึ่งเป็นขั้นตอนภายในฝ่ายปกครองยังไม่มีผลกระทบต่อพนักงานผู้ต้องรับผิดเพราะยังไม่มีการออก
ค�าส่ังทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น การที่นายปริญญาฯ ซึ่งเคยท�าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
สอบข้อเท็จจรงิความรบัผิดทางละเมดิในเรือ่งนีแ้ละต่อมาได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นผูว่้าการการประปานครหลวง
และจะต้องเป็นผูม้คี�าสัง่เรยีกให้พนกังานผูเ้กีย่วข้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน ถอืเป็นการด�าเนนิการ
ภายใต้การพจิารณาเดยีวกนั กรณีจงึไม่เข้าเหตตุามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญตัวิิธปีฏบัิตริาชการ
ทางปกครองฯ ดังนัน้ นายปรญิญาฯ ในฐานะผูว่้าการการประปานครหลวงจงึสามารถลงนามในค�าสัง่
เรียกให้พนักงานผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ได้พจิารณาข้อหารอืของการประปานครหลวงประกอบ
กับความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองข้างต้นแล้ว เห็นด้วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง แต่มีความเหน็เพิม่เตมิว่า นายธนศกัดิ ์วัฒนฐานะ ผูว่้าการ
การประปานครหลวงคนก่อนได้ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว อย่างไรก็ตาม โดยที่ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑๗ วรรคหน่ึง
ก�าหนดให้ผู้แต่งตัง้ยงัไม่ต้องแจ้งการสัง่การให้ผูเ้กีย่วข้องทราบ และข้อ ๑๗ วรรคส่ีก�าหนดให้ส่งส�านวน
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและสั่งการให้ตระเตรียมเรื่องให้พร้อมส�าหรับการออกค�าสั่งให้
เจ้าหน้าที่ช�าระค่าสินไหมทดแทนหรือด�าเนินการฟ้องคดีเพื่อไม่ให้ขาดอายุความ ซึ่งการใช้ดุลพินิจ
วนิจิฉยัส่ังการโดยท่ียงัมิได้แจ้งให้ผูเ้ก่ียวข้องทราบ ถอืเป็นกระบวนการพจิารณาภายในของฝ่ายปกครอง
ทัง้นี ้เมือ่กระทรวงการคลังยังมไิด้แจ้งผลการตรวจสอบภายในเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด นายปรญิญาฯ 
ผูว่้าการการประปานครหลวงคนปัจจบุนัจงึต้องด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นไปตามทีไ่ด้มกีารวนิจิฉยัสัง่การ
และตระเตรียมการไว้ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ดังนั้น การออกค�าสั่งเรียกให้
พนักงานผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นการด�าเนินการท่ีต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามที่
นายธนศักดิ์ฯ ได้ใช้ดุลพินิจสั่งการไว้แล้วและนายปริญญาฯ ไม่ได้ใช้ดุลพินิจใด จึงไม่ถือเป็นเหตุ
ซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจท�าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
   ประเด็นที่สอง ในกรณีที่ผู้ว่าการการประปานครหลวงเป็นผู้ออกค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน  พนกังานการประปานครหลวงท่ีอยู่ในบังคับตามค�าสัง่ให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจะอทุธรณ์
ค�าสั่งต่อผู้ใด และมีขั้นตอนอย่างไร
   กรณีเป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักความเป็นกลางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เช่นเดยีวกบัประเดน็ทีห่น่ึงคณะกรรมการวิธีปฏบิตัริาชการทางปกครองจงึได้
พจิารณาแล้วเห็นว่า พระราชบัญญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ได้ก�าหนด
ขั้นตอนและวิธีการในการยื่นค�าอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ การอุทธรณ์และการพิจารณาค�าอุทธรณ์
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จึงต้องเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
   ดงันัน้ พนกังานการประปานครหลวงผูไ้ด้รบัค�าสัง่เรยีกให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนจงึอาจใช้สทิธิ
อทุธรณ์ค�าสัง่นัน้ได้ โดยการยืน่ค�าอทุธรณ์ต่อผูว่้าการการประปานครหลวงในฐานะเจ้าหน้าทีผู่ท้�าค�าสัง่
ทางปกครองภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งค�าสัง่ ทัง้นี ้ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ในส่วนของการพจิารณาค�าอทุธรณ์นัน้ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญติั
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ท�าค�าสั่งทางปกครองจะต้องเป็นผู้พิจารณา
ค�าอุทธรณ์ โดยหากเห็นด้วยกับค�าอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนก็ให้ด�าเนินการเปลี่ยนแปลง
ค�าสัง่ทางปกครองตามความเหน็ของตนภายในสามสบิวนันบัแต่วันทีไ่ด้รับอทุธรณ์ แต่หากไม่เหน็ด้วย
กับค�าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ�านาจ
พิจารณาค�าอุทธรณ์ต่อไป
   และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๒๔ บัญญัติว่า 
คณะกรรมการการประปานครหลวงมีอ�านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ
การประปานครหลวง อกีทัง้มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ ยงับญัญตัใิห้คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้
ผู้ว่าการรวมทั้งให้ผู้ว่าการออกจากต�าแหน่งและผู้ว่าการเป็นผู้บริหารกิจการของการประปานครหลวง
ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการ
การประปานครหลวงอยู่ในฐานะผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปของผู้ว่าการการประปานครหลวง ดังน้ัน
กรณีที่มีการอุทธรณ์ค�าส่ังของผู้ว่าการการประปานครหลวงและผู้ว่าการการประปานครหลวง
ไม่เห็นด้วยกับค�าอทุธรณ์ คณะกรรมการการประปานครหลวงจงึเป็นผูมี้อ�านาจพจิารณาค�าอทุธรณ์
ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ประกอบกบัข้อ ๒ (๑๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
   ประเดน็ทีส่าม กรณีทีก่ารประปานครหลวงได้ออกค�าส่ังเรียกให้พนกังานการประปานครหลวง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปก่อนที่จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบส�านวนของกระทรวงการคลังและ
พนักงานการประปานครหลวงที่ต้องรับผิดได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่ง โดยการประปานครหลวงได้มี
การพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้อุทธรณ์แล้ว หากต่อมากระทรวงการคลัง
มคีวามเหน็แตกต่างจากผลการพจิารณาอทุธรณ์ทีก่ารประปานครหลวงพจิารณา การประปานครหลวง
ต้องผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการคลังหรือไม่ และจะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องตามที่
กฎหมายก�าหนดไว้อย่างไร
   พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
ส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกีย่วกบัความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่(ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ก�าหนดว่า เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีค�าสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังและแจ้งค�าสั่งนั้นให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ดังนั้น การประปานครหลวงจึงต้องออก
ค�าสัง่ให้ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้เป็นไปตามความเหน็ของกระทรวงการคลงั และเมือ่มกีารอทุธรณ์
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ค�าสัง่ดังกล่าว ผู้มีอ�านาจพจิารณาค�าอทุธรณ์ย่อมต้องผกูพนัตามความเหน็ของกระทรวงการคลงัด้วย
ซึง่หากค�าวนิจิฉยัอทุธรณ์ของการประปานครหลวงแตกต่างจากความเหน็ของกระทรวงการคลงัแล้ว 
การประปานครหลวงต้องเพิกถอนค�าสั่งเดิมทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรณี
   ประเด็นที่สี ่หากเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดได้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ซึง่การประปานครหลวงได้ออกไปก่อนท่ีจะได้รบัแจ้งผลการตรวจสอบส�านวนของกระทรวงการคลงั
การประปานครหลวงสามารถรอผลการพจิารณาของกระทรวงการคลงัก่อนการพจิารณาได้หรอืไม่ 
และสามารถส่ังทเุลาการบังคบัตามค�าสัง่ทางปกครองเพือ่รอผลการพจิารณาของกระทรวงการคลงั
ได้หรือไม่
   พิจารณาแล้วเห็นว่า ในเรื่องนี้เป็นดุลพินิจของผู้มีอ�านาจพิจารณาค�าอุทธรณ์ท่ีจะต้อง
พิจารณาว่าการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประโยชน์แก่ทางราชการหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ถ้าไม่ด�าเนินการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ก็สามารถวินิจฉัย
อุทธรณ์ได้โดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง
   ส�าหรบัการส่ังทเุลาการบงัคบัตามค�าสัง่ทางปกครองนัน้ เห็นว่า มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบญัญตัิ
วธีิปฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ก�าหนดให้เจ้าหน้าทีผู่ท้�าค�าสัง่ทางปกครองผู้มอี�านาจพจิารณาค�าอทุธรณ์ 
หรือผู้มีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของค�าสั่งทางปกครองมีอ�านาจส่ังให้ทุเลาการบังคับ
ตามค�าสั่งทางปกครอง ซึ่งการทุเลาการบังคับมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอหรือระงับการบังคับตามค�าสั่ง
ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของฝ่ายปกครองหรือการพิจารณาของศาล 
ดงันัน้ ผูมี้อ�านาจพจิารณาอทุธรณ์ต้องใช้ดลุพนิจิพจิารณาว่า ถ้าไม่ใช้มาตรการบงัคับทางปกครอง
แล้วจะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ทางราชการหรอืไม่ หรอืหากมกีารใช้มาตรการบงัคับทางปกครอง
ไปแล้ว แต่ต่อมาปรากฏว่าค�าสัง่ทางปกครองนัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ต้องเพกิถอน จะก่อ
ให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้อยูใ่นบงัคับของค�าส่ังจนยากแก่การเยยีวยาแก้ไขในภายหลงัหรอืไม่ อย่างไร
   ประเด็นที่ห้า ในเรื่องอายุความ เมื่อการประปานครหลวงออกค�าส่ังให้ผู้เกี่ยวข้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแล้ว อายุความในการออกค�าสั่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะสะดุดหยุดลงหรือไม่ 
และจะต้องฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายคุวามสองปีนบัแต่วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๙ 
ซึ่งเป็นวันที่หัวหน้าหน่วยงานรู้ตัวและรู้เหตุแห่งการกระท�าความผิดหรือไม่
   พจิารณาแล้วเห็นว่า หากการประปานครหลวงออกค�าสัง่เรยีกให้ผูเ้กีย่วข้องชดใช้ค่าสนิไหม
ทดแทนภายในอายคุวามสองปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิ
ของเจ้าหน้าที่ฯ และไม่มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การประปานครหลวงอาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพื่อช�าระเงินให้ครบถ้วนโดยไม่ต้อง
ฟ้องคดต่ีอศาลตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวธิปีฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงไม่มีประเดน็
ที่ต้องพิจารณาเรื่องอายุความสะดุดหยุดลงอีก
   อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การประปานครหลวงจะไม่ออกค�าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แต่จะใช้สิทธิฟ้องคดีจะมีอายุความเท่าใด และจะเริ่มนับจากเมื่อใดนั้น เห็นว่า มาตรา ๑๐ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ก�าหนดให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
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จากเจ้าหน้าที่ผู้กระท�าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐทั้งในกรณีของการท�าละเมิดในการปฏิบัติหน้าท่ี
และการท�าละเมิดที่มิใช่การปฏิบัติหน้าท่ี ให้มีก�าหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึง
การละเมดิและรูต้วัเจ้าหน้าทีผู่จ้ะพึงต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนน้ัน การนบัอายุความจงึต้องเริม่นบัตัง้แต่
วนัทีห่วัหน้าหน่วยงานของรฐัซึง่เป็นผูแ้ทนนติิบคุคลรูถ้งึการละเมดิและรูตั้วเจ้าหน้าท่ีผูจ้ะพงึต้องใช้
ค่าสนิไหมทดแทนเป็นวนัเริม่นบัอายุความ ซ่ึงหวัหน้าหน่วยงานของรฐัอาจรูไ้ด้สองกรณ ีคอื ๑) รูต้าม
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และ ๒) รู้จากรายงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ที่แต่งตั้งขึ้น 
   เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายธนศักดิ์ฯ ผู้ว่าการการประปานครหลวงในขณะนั้นได้รับ
รายงานผลการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมิด และมคีวามเห็นตามผลการพจิารณาทัง้ในส่วน
ของพนกังานผูต้้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนและจ�านวนค่าสินไหมทดแทนเมือ่วนัท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๙
ดังนั้น วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ว่าการการประปานครหลวงในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และเป็นวันเร่ิมนับอายุความ
ฟ้องคดีในกรณีนี้ ด้วยเหตุนี้ การใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลละเมิดโดยการฟ้องคดีของ
การประปานครหลวงจงึต้องด�าเนนิการภายในก�าหนดอายคุวามสองปีนบัแต่วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๙
   ประเดน็ท่ีหก การฟ้องคดเีพือ่เรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนของการประปานครหลวงรวมถงึ
การโต้แย้งเกีย่วกบัสทิธเิรยีกร้องดงักล่าวของพนกังานการประปานครหลวงผูต้้องรบัผดิทางละเมดิ
อยูใ่นเขตอ�านาจของศาลใด และการประปานครหลวงมหีน้าท่ีต้องแจ้งสทิธฟ้ิองคดีเพ่ือให้การใช้สิทธิ
ของพนักงานการประปานครหลวงดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องหรือไม่
   พจิารณาแล้วเหน็ว่า  หากการประปานครหลวงได้มกีารออกค�าสัง่ให้พนักงานการประปานครหลวง
ผูต้้องรับผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแล้ว พนกังานการประปานครหลวงผูต้้องรบัผดิดังกล่าวไม่ยนิยอม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การประปานครหลวงย่อมมีหน้าท่ีต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ต่อไป กรณีจึงไม่มีประเด็น
ทีต้่องพจิารณาเกีย่วกับเขตอ�านาจของศาลในการฟ้องคดีเพือ่เรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนแต่อย่างใด
แต่กรณทีีจ่ะใช้สิทธิฟ้องคดต่ีอศาล จะต้องพจิารณาตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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