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ช่ือผูเขียน  วิรัตน  เรืองทรัพย 
อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ  วรัญู 
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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธเลมนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัยถึงการวิเคราะหกระบวนการทางกฎหมาย
ในการแปรรูป  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  จากการศึกษาพบวา  การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.)เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  คณะรัฐมนตรีมีมติใหแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
โดยอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ซ่ึงเปนกฎหมายที่
ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 50/2542 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2542  วา
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ไมขัดหรือแยงตอกระบวนการตรา
พระราชบัญญัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ แตจาก
การศึกษาผูวิจัยเห็นวากฎหมายดังกลาวไมเปนไปตามหลักวิชาการ  เปนการขัดตอทฤษฎีลําดับศักดิ์
ของกฎหมาย  ทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ  ทฤษฎีการมอบอํานาจมหาชน  

ในการดําเนินการแปรรูป  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแปลงสภาพการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย  เปนรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท จํากัด หรือบริษัท มหาชน จํากัด  มีทุนเปน
ทุนเรือนหุนภายใตช่ือ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  และ  คณะรัฐมนตรีไดตราพระราชกฤษฎีกา 
จํานวน สองฉบับ  ไดแก 

1.  พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ   สิทธิ  และ ประโยชน ของบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน)  พ.ศ. 2548 
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2.  พระราชกฤษฎีกา กําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  พ.ศ. 2548 

ตอมา   เมื่อกระทรวงการคลังจะทําการขายหุนใหแกประชาชนทั่วไปในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิเพื่อผูบริโภคกับพวกรวม 11 คน ไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรีกับ
พวกรวม 5 คน ในกรณีเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของ พระราชกฤษฎีกาให
ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาการดําเนินการในขั้นตอนที่เปน
สาระสําคัญในการเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนหุนของบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน) ไมชอบดวยกฎหมายจึงมีคําพิพากษาที่ ฟ. 5/2549 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549  
พิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ซ่ึงเปนวันใชบังคับ
พระราชกฤษฎีกาทั้ง สองฉบับ  

 คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด มีผลเสมือนวาพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ.2511 ไมเคยถูกยกเลิก  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยังคงมีสถานะ
เชนเดิมตลอดมา บริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) ไมมีสถานะเปนนิติบุคคลตั้งแตตนโดยใหถือวานิติ
กรรมสัญญาและธุรกรรมตางๆที่บริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน)ไดกระทําไปแลวเปนการกระทําของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  บรรดากิจการ  สิทธิ หนี้  ความรับผิดและสินทรัพยของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่โอนไปเปนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  หรือ  ที่ตกเปนของ
กระทรวงการคลังใหกลับคืนมาเปนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  สถานะของพนักงาน  
สภาพการจาง  และสิทธิประโยชนของพนักงานยังคงมีสภาพการจางและไดรับสิทธิประโยชน
เชนเดิม  

จากกรณีศึกษาคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด นอกจากกระบวนการทางกฎหมายใน
แปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มีการดําเนินการที่ขัดตอกฎ  ระเบียบและกฎหมายใน
แปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ยังนาจะรวมถึงปญหาในการทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง
การโอนสินทรัพย  อํานาจมหาชนในการปกเสาพาดสายไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยไปใหบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม  เนื่องจากวัตถุประสงคของการจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยเปนการจัดทําบริการสาธารณะ  ใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชน  โดย
ใชอํานาจมหาชนในการดําเนินการ  หากมีการโอนไปใหบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมจึงไมถูกตองตาม
วัตถุประสงคของการจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 

This thesis aims to study the analysis of legal procedure in corporatization of the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). From the study, it is found that  the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) was the state enterprise established under 
the provisions of the Electricity Generating Authority of Thailand Act, B.E. 2511 (1968). By 
virtue of the provisions under the Electricity Generating Authority of Thailand Act, B.E. 2511 
(1968) of which the Constitution Court rendered the Constitution Court’s Ruling No. 50/2542 
(1999), dated November 4, 2542 (1999), saying that the provisions of the State Enterprise 
Corporation Act, B.E. 2542 (1999) are not contrary to the Legislative Procedures of the Acts in 
accordance with the provisions of the Constitution and there are no any expressions which are 
inconsistent with the Constitution, the Cabinet unanimously agreed with the corporatization of  
the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). From the study, however, the author is 
of opinion that the said legislation is not in accordance with the academic principles and 
inconsistent with the legal order theory, power separation theory and public power delegation 
theory.  

In order to proceed on the corporatization, the Cabinet unanimously agreed with the 
transformation of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) to be the state 
enterprise in the type of company limited or public company limited, having capital as capital 
stock under the name of EGAT Public Company Limited. In this regard, the Cabinet also 
promulgated the two sets of Royal Decree as follows: 

1.Royal Decree Providing Powers, Rights and Benefits for EGAT Public Company  
Limited, B.E. 2548 (2005); 

2.Royal Decree Fixing the Time to Repeal the Legislation on the Electricity  
Generating Authority of Thailand (EGAT), B.E. 2548 (2005). 
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Subsequently, when the Ministry of  Finance made the public  offering  in the  Stock  
Exchange of Thailand (SET), the Consumers Foundation with a group of 11 persons filed a 
lawsuit against the Prime Minister and his 5 associates with regard to the case of the dispute on 
the legality of the Royal Decree to repeal the two sets of Royal Decree. The Supreme 
Administrative Court was of the opinion that the process in the substantial procedure of 
transforming the capital of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) to be the 
capital of EGAT Public Company Limited was illegal. Therefore, the Supreme Administrative 
Court rendered the judgment No. For. 5/2549 (2006), dated March 23, 2549 (2006) to adjudicate 
to repeal the two sets of Royal Decree as from June 24, 2548 (2005) on which the two sets of 
Royal Decree came into force.    

The consequence of the judgment rendered by the Supreme Administrative Court was 
as if the Electricity Generating Authority of Thailand Act, B.E. 2511 (1968) had never been 
repealed. The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) still has the status as it had 
before. EGAT Public Company Limited has not been in the status of juristic person since the 
beginning.  In this regard, all the juristic acts and transactions which were executed by EGAT 
Public Company Limited are regarded as the actions made by the Electricity Generating 
Authority of Thailand (EGAT). All the activities, rights, obligations, liability and assets of the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) which were transferred to EGAT Public 
Company Limited or which were vested to the Ministry of Finance shall be brought back to the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). The employees of the Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT) shall have the same status of employees, work 
conditions and benefits of employees as they were originally received.  

From the study of the judgment of the Supreme Administrative Court, apart from the 
legal procedure for the corporatization of the Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT), in which the process was against the Rules, Regulations and Legislation on 
Corporatization of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), the point should 
also include the legal problems on the transfer of assets, public power to stake off a post for 
electricity line by the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) to the newly 
established company because the objectives to establish the Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) were to provide the public services and to create the basic public utility for 
general people which must be incorporated by public power. Therefore, if the said basic public 
utility were transferred to the newly established company, it would not be in accordance with the 
objectives in the establishment of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การจัดทําวิทยานิพนธเร่ือง วิเคราะหกระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย เลมนี้ หากผูวิจัยไมไดรับความกรุณาจากทานคณาจารยและผูมีพระคุณแลว
งานวิทยานิพนธเลมนี้ คงยากที่จะสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   

ในโอกาสนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยรองศาสตราจารย ดร.วิษณุ วรัญู  
รองอธิบดีศาลปกครองกลาง  ซ่ึงทานอาจารยกรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และทาน
อาจารยรองศาสตราจารย ดร.พูนศักดิ์  ไวสํารวจ  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ  ซ่ึงทานอาจารยกรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  โดยทานอาจารยที่ปรึกษา
ทั้งสองทานไดใหคําแนะนาํ  ชวยจดัระบบความคิด  แสดงขอคิดเห็นและชวยแนะนําหนังสือ  เอกสาร
งานวิชาการ  จากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาคนควา  รวมถึงชวยกรุณาตรวจทาน
แกไขขอบกพรองตางๆจนวทิยานิพนธเลมนี้สําเร็จลงดวยด ี

ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล  อาจารยประจํา
คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ซ่ึงทานอาจารยไดกรุณาสละเวลาอันมีคาของทานใน
การรับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยรองศาสตราจารย   
ดร.วีระ  โลจายะ  อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยรองศาสตราจารย ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ  
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กรรมการสอบวิทยานิพนธ  ซ่ึงทาน
อาจารยทั้งสามทานไดเมตตาใหคําแนะนํา  สําหรับส่ิงที่มีคุณคาทางวิชาการในการจัดทํา
วิทยานิพนธใหสําเร็จสมบูรณดวยดี 

สุดทายนี้   ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา   มารดา   และคณาจารย   ตลอดจน
ขอขอบพระคุณผูแตงหนังสือหรือตําราทุกทานที่ผูวิจัยใชศึกษาและอางอิงในวิทยานิพนธเลมนี้ 
ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยเหลือในการจัดทําวิทยานิพนธเลมนี้  หากมีความผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ  ผูวิจัยขอนอมรับไวแตผูเดียว 
 

วิรัตน  เรืองทรัพย 
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สารบัญ 
 

             หนา 
บทคัดยอภาษาไทย                                                 ฆ 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ                  จ 
กิตติกรรมประกาศ                  ช 
บทท่ี 1  บทนํา                   1 
 1.1  ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา              1 
 1.2  สมมุติฐานของปญหา                4 
 1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา                5 
 1.4  ขอบเขตของวิทยานพินธ                5 
 1.5  วิธีดําเนนิการวิจยั                 5 
 1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ                6 
         2  ความเปนมาของการจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย            7 
 2.1  แนวความคิด  ความหมาย  และวัตถุประสงคในการจดัตั้งรัฐวิสาหกจิ           7 
  2.1.1  แนวความคิดในการจดัตั้งรัฐวิสาหกจิ                    7 
  2.1.2  ความหมายของรัฐวิสาหกิจ           10 
  2.1.3  วัตถุประสงคในการจดัตั้งรัฐวิสาหกจิ         13 
  2.1.4  เหตุผลในการจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   

           ในรูปแบบรัฐวิสาหกจิ           15 
 2.2  กฎหมายจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย         17 
  2.2.1  พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ พ.ศ.2496        18 
  2.2.2  พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี พ.ศ.2500         20 
  2.2.3  พระราชบัญญัติการลิกไนท พ.ศ.2503         23 
  2.2.4  พระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2505       24 
  2.2.5  พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511       26 
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สารบัญ (ตอ) 
           หนา 
          3  แนวความคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย       28 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เรียกโดยยอวา “กฟผ.” จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  มีฐานะเปนนิติบุคคล  มี
วัตถุประสงคเพื่อผลิต จัดใหไดมา จัดสงหรือจําหนายซ่ึงพลังงานไฟฟา  ดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
พลังงานไฟฟา แหลงพลังงานอันไดมาจากธรรมชาติ เชน น้ํา  ความรอนธรรมชาติ  ลม  แสงแดด  
แรธาตุหรือเชื้อเพลิง  ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับ
กิจการของ กฟผ. หรือรวมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาว (มาตรา 6 พ.ร.บ. กฟผ. 
พ.ศ.2511)  กฟผ. เปนหนวยงานที่มีอัตราการขยายตัวของการผลิตกระแสไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้นในแต
ละป  ทั้งนี้เนื่องจากมีการใชกระแสไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากภาครัฐและเอกชน  ดังนั้น เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางเพียงพอและสม่ําเสมอ  กฟผ. จึงตองเพิ่มกําลังการผลิต
กระแสไฟฟาใหมากขึ้นตามแผนงานที่ไดตั้งไว  ซ่ึงผลจากการดําเนินงานทําให กฟผ. มีทรัพยสิน
และหนี้สินเพิ่มมากขึ้น  กฟผ.จึงมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนสถานะเพื่อพัฒนาองคกรไปในเชิง
ธุรกิจ โดยมีการแปรสภาพบางสวนใหเอกชนเขามารวมดําเนินงานเพื่อลดภาระการลงทุนของ
รัฐบาล 

ปจจุบันภารกิจหลักของ กฟผ. ไดแก  การผลิตพลังงานไฟฟา  และการสํารองพลังงาน
ไฟฟาใหเพียงพอกับปริมาณการใชพลังงานไฟฟาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน  ซ่ึงจากปจจัยหลาย
ดาน  ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  เทคโนโลยี  การแขงขันกันเปนผูนําในภูมิภาค  การ
เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศอยางรวดเร็ว  รวมถึงการรณรงคประหยัดพลังงาน  
ตลอดจนกระแสตอตานจากประชาชนในการใชทรัพยากรเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาที่จํากัด  กฟผ. ใน
ฐานะองคกรขนาดใหญยอมไดรับผลกระทบตามไปดวย  ดังนั้น จึงตองมีการปรับเปลี่ยนสถานะ
ตามสถานการณ    

ทั้งนี้  เพื่อเปนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาองคกรเกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟาใหปรับเปลี่ยนไปเปนองคกรธุรกิจ  ซ่ึงนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพของกิจการไฟฟา 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  พ.ศ.2545– 2549 โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร  การพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน  
สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ   

ดังนั้น  การสรางระบบบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวนของสังคม  มี
ความสําคัญลําดับสูงสุด เนนการปฏิรูปใหเกิดกลไกการบริหารจัดการที่ดี  ทั้งในภาคการเมือง  ภาค
ราชการ    ภาคเอกชนและ   ภาคประชาชน   บนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส  ใหมีความรับผิดชอบ  สามารถ
ตรวจสอบไดซ่ึงจะเปนรากฐานสําคัญและเปนภูมิคุมกันที่ดีใหสังคมไทยพรอมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ  ไดดียิ่งขึ้น  อีกทั้งจะชวยปองกันและขจัดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประกอบดวย ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี  เปนยุทธศาสตรที่ สําคัญในการผลักดันใหทุก
ยุทธศาสตรขับเคลื่อนไปได  โดยใหความสําคัญกับการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพและโปรงใส  โดยปรับโครงสราง  ลดขนาด  และปรับบทบาทใหสอดคลองกับระบบ
ราชการแนวใหม  มีระบบขอมูลที่นาเชื่อถือ  มีเอกภาพ และเปนเครือขายเชื่อมโยงกัน มีระบบการ
ทํางานที่ลดความซ้ําซอน ระบบงบประมาณเปนแบบมุงผลลัพธที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งปรับปรุงระบบกฎหมายใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ  สงเสริมการใชกฎหมายคุมครองสิทธิ
ประชาชน  และสนับสนุนใหส่ือและประชาชนมีบทบาทตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม และเพิ่ม
ประสิทธ ิภาพและยกระด ับคุณภาพโครงสร างพื ้นฐานทั ้งด านระบบการขนสง   สื ่อสาร
โทรคมนาคม  พลังงาน  และสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะภาคการผลิตและ
บริการ โดยใชประโยชนจากระบบโครงสรางพื้นฐานที่ไดพัฒนาขึ้นแลวใหคุมคาโดยให
ความสําคัญกับการจัดการดูแลบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย  มี
ราคาที่เหมาะสม  เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจโดยรวมพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะโครงขายโทรคมนาคม  ทาอากาศยานและทาเรือหลัก  รวมทั้งกิจการ
พาณิชยนาวี  ใหมีคุณภาพอยูในระดับมาตรฐาน  สะดวกรวดเร็วเพื่อสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะ
ของภาคการผลิตและบริการของประเทศจัดหาพลังงานใหมีเพียงพอกับความตองการอยางมี
คุณภาพ  มีความมั่นคงในระดับราคาที่เหมาะสม  และพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช
ประโยชนเชิงพาณิชยปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมโครงการใหมีความสมบูรณ  โดยคํานึงถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  ภาระหนี้ของประเทศ  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  และวิถีชีวิตชองชุมชน  
และสนับสนุนใหมีการสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาพสวนในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน  รวมทั้งมีการดําเนินการตามขั้นตอนและระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด  เพื่อใหการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  และเกิดการ
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ยอมรับจากประชาชนดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางเปนขั้นตอน  โดยใหความสําคัญในการ
เตรียม ความพรอมทั้งดานการปรับองคกรและการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน  เพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการที่ดี  สนับสนุนบทบาทการลงทุนของภาคเอกชนที่คํานึงถึงประสิทธิภาพการ
ใหบริการเพื่อลดการลงทุนภาครัฐ  และเปนทางเลือกใหประชาชนไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพดีขึ้น  
ขณะเดียวกันมีการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลโครงสรางพื้นฐานรายสาขาใหไดมาตรฐาน  ทั้งในดาน
คุณภาพและอัตราคาบริการ  เพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเกิดความเปนธรรมตอผูใหและผูใชบริการ  
และเกิดประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 

ทั้งนี้การแปรรูปรัฐวิสาหกิจสอดคลองกับคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนําโดยพัน
ตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีที่ไดมีการแถลงตอรัฐภา  เมื่อวันพุธ  ที่ 23  มีนาคม 2548  
สรุปความวา  ในภาวะปจจุบันที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงสูงและมีความผันผวน  รัฐบาลจะ
ดําเนินนโยบายพลังงาน  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของระบบ การผลิต  การขนสง  และการดํารงชีวิตของ
ประชาชนเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  ลดการนําเขาพลังงานและพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกที่ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น  รวมท้ังพัฒนากาซธรรมชาติใหเกิดประโยชน
สูงสุด   สรางความมั่นคงดานพลังงานในภูมิภาคและเพิ่มมูลคาในประเทศโดยการพัฒนา
อุตสาหกรรมปโตรเคมี  อุตสาหกรรมตอเนื่องและอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพ  สงเสริมการ
ใชเอธานอลและไบโอดีเซล  ที่เปนผลผลิตการเกษตรเพื่อทดแทนน้ํามันเพื่อใหการลงทุนและการ
ใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานมีประสิทธิภาพ  รัฐบาลจะเพิ่มศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ  โดยการ
ปรับปรุงการบริหารและแปรสภาพเปนบริษัท  จัดกลุมเพื่อการกํากับดูแลใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของประเทศ  ตลอดจนสรางความเขมแข็งใหแกกลไกการกํากับดูแลกิจการที่เกี่ยวของ
กับบริการโครงสรางพื้นฐาน  รัฐบาลจะกํากับดูแลการบริหารจัดการและพัฒนารัฐวิสาหกิจโดย
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนผูบริโภคในฐานะผูรับบริการ 

ในการขจัดความยากจน  การพัฒนาและสังคมที่มีคุณภาพ  การสรางความเขมแข็ง
ใหแกระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานนั้น  มีความจําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวน
มาก รัฐบาลจะพิจารณาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมโดยยึดหลักการใหเศรษฐกิจขยายตัวไดอยางมี
เสถียรภาพและรักษาวินัยทางการเงินการคลังอยางเครงครัด  โดยจัดทํางบประมาณที่เหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจ  ดูแลระดับเงินเฟอใหอยูในระดับเหมาะสม  รักษาทุนสํารองระหวางประเทศและ
ดุลบัญชีเดินสะพัดใหอยูในระดับที่เพียงพอและสามารถคงสถานภาพของประเทศใหกูสุทธิได 

จากความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่กําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาในสวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ประกอบกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันที่มุงเนน
เพื่อใหการลงทุนและการใชบริการโครงสรางพื้นฐานมีประสิทธิภาพ  รัฐบาลจะเพิ่มศักยภาพของ 

DPU



  4 

รัฐวิสาหกิจโดยการปรับปรุงการบริหารและแปรสภาพเปนบริษัท  จัดกลุมเพื่อการกํากับดูแลให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ  จึงเปนเหตุผลสําคัญใหมีการแปรูปรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ 
กฟผ. 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของ กฟผ. ไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  อาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  โดยเปลี่ยนทุนของ กฟผ. เปนหุนตามกฎหมายวาดวย
ทุนรัฐวิสาหกิจและโอนกิจการของ กฟผ. ไปใหแกบริษัททั้งหมด  ซ่ึงตามมาตรา  28  แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  บัญญัติวา  “ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิก
รัฐวิสาหกิจใดใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการนั้น” และไดมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  และดําเนินการออกพระราชกฤษฎกีา
กําหนดอํานาจ  สิทธิและประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548 ขึ้นมาใชแทน
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 จนกวาจะมีการตราพระราชบัญญัติ
กิจการไฟฟาขึ้นมาใชแทน ตอมาเมื่อบริษัท กฟผ.จํากัด(มหาชน)จะทําการขายหุนใหแกประชาชน  
ปรากฏวามูลนิธิเพื่อผูบริโภคกับพวกไดฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ ฟ.14/2548 
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2  
ฉบับ และเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษาหามรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและ
บริษัท กฟผ.จํากัด  (มหาชน) เสนอขายหรือดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการขายหุนไวจนกวาศาลจะมีคํา
พิพากษาหรือมีคําสั่งเปนอยางอื่นและ ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาที่ ฟ. 5/2549 ลงวันที่ 23 
มีนาคม 2549 ใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2  ฉบับ จึงมีผลเสมือนวาพระราชบัญญัติการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 ไมเคยถูกยกเลิก  จึงนํามาสูการศึกษาทบทวนกระบวนการที่
เกิดขึ้นทั้งหมดในการแปรรูปวาไดกระทําไปโดยถูกตองตามหลักทฤษฎีกฎหมาย และเปนไปเพื่อ
ประโยชนสาธารณะหรือไม ดังนั้น เพื่อเปนการเขาใจถึงสภาพปญหา และวิธีการแกไข จึงเห็นควร
ทําการศึกษาวิจัยโดยละเอียดตอไป   

 

1.2 สมมุติฐานของปญหา 
กรณีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่รัฐบาลไดดําเนินการ

แปรรูปไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เมื่อพิเคราะหถึงกระบวนการแปรรูปตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542ที่ใหอํานาจรัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาซึ่งเปนอํานาจ
ของฝายบริหารสามารถมีอํานาจในการไปยกเลิกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซ่ึงเปนกฎหมายที่
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ออกโดยฝายนิติบัญญัติ  อีกทั้งการที่ใหกฎหมายระดับพระราชกฤษฎีกาซึ่งเปนกฎหมายลําดับรอง
สามารถที่จะยกเลิกพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต พ.ศ.2511 ซ่ึงเปนกฎหมายที่อยูในลําดับศักดิ์
ที่สูงกวา จะเห็นวากระบวนการตามกฎหมายที่ใชในการแปรรูปนาจะขัดกับหลักการแบงแยก
อํานาจและทฤษฎีลําดับศักดิ์ของกฎหมาย  และในการแปรรูป กฟผ. ทําใหเกิดปญหาในทาง
กฎหมายในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 1. ทรัพยสินและหนี้สิน  2. อํานาจมหาชนในการปกเสาพาดสายไฟฟา  
3. สถานะของพนักงานและลูกจาง  4. สถานะขององคกร  5. ผลกระทบของผูบริโภค  รวมถึงมีการ
ฟองคดีฟองตอศาลปกครองสูงสุด  ดังนั้นจึงเปนประเด็นปญหาสําคัญนาสนใจที่จะตองมีการศึกษา
ในเรื่องดังกลาวและมีการวิเคราะหปญหาตามหลักวิชาการที่ถูกตองตอไป  

  

1.3  วัตถุประสงคของการศกึษา 
1.3.1   ศึกษาความเปนมาในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)    

ไปเปน บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
1.3.2 ศึกษากระบวนการทางกฎหมายที่ ถูกตองตามหลักทฤษฎีของการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ 
1.3.3  วิเคราะหสภาพปญหาของกระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
1.3.4  เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ใหเปนไปตามกระบวน 
การทางกฎหมาย และตามหลักทฤษฎีที่ถูกตองตอไป 
1.3.5  เพื่อเปนแบบอยางในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอื่นตามกระบวนการที่ถูกตองตอไป 

 
1.4  ขอบเขตของวิทยานิพนธ 

ศึกษาถึงขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  และกฎหมายในการจัดตั้งบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน) โดยศึกษาถึง  กระบวนการ ขั้นตอนตามกฎหมายในการแปรรูปและศึกษาถึงคํา
พิพากษาของศาลปกรองสูงสุด  เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงสภาพปญหา และวิธีแกไขใหถูกตอง
ตามหลักทฤษฎี 

 
1.5  วิธีดําเนินการวิจัย 

 จากการนําขอมูลของเอกสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ นํามาวิเคราะห ทั้งนี้ โดยมีการนํา
ทฤษฎีและหลักกฎหมาย  แนวคิดของตางประเทศนํามาวิเคราะหวาถูกตองตรงตามทฤษฎีหรือไม 
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การวิเคราะหในแตละประเด็นใหไดแนวทางที่เหมาะสม นําไปสูการใหคําตอบตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว รวมทั้งมีการสรุปผลวิเคราะหวิจัยและการเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.6.1  ทําใหทราบถึงกฎหมายและขั้นตอนในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.)  ไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
1.6.2  ทําใหทราบถึงปญหาและแนวทางในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย (กฟผ.)  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 
1.6.3  ทําให ทราบถึงคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 50/2542  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2542 
1.6.4  เพื่อไดทราบกระบวนการนําคดีขึ้นสูศาลปกครองสูงสุดและคําพิพากษาของศาล

ปกครองสูงสุดที่ ฟ.5/2549 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 
1.6.5  เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการแปรรูปการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในปจจุบัน 
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บทที่ 2 
ความเปนมาของการจดัตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2511  โดยการรวมหนวยงานดานการผลิต
และสงพลังงานไฟฟา  3 แหง   ไดแก    การไฟฟายันฮี    การลิกไนท   และ  การไฟฟา
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขาดวยกัน  มีฐานะเปนนิติบุคคล  ใชช่ือยอวา  “กฟผ.”  มีวัตถุประสงคในการ
จัดตั้งเพื่อพัฒนาประเทศขั้นพื้นฐาน  จัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนไดใชประโยชนโดย
สวนรวม  และเนื่องจากกิจการไฟฟาเปนการบริการสาธารณูปโภคซึ่งมีการดําเนินกิจการขนาดใหญ
และตองใชเงินลงทุนสูง  รัฐจึงมีแนวคิดที่จะเขามาควบคุมดําเนินการเพื่อผลประโยชนในการพฒันา
ประเทศโดยรวม  ทั้งจะไดเขามาชวยเหลือในเรื่องของเงินลงทุนในรูปแบบการจัดหาแหลงเงินกูอีก
ดวย  

 

2.1  แนวความคิด   ความหมาย   และวัตถปุระสงคในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 
การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย   มีแนวคิดและเหตุผลในการจัดตั้งแตละ

รัฐวิสาหกิจแตกตางกัน   ทั้งนี้เปนไปตามสภาวะที่เปล่ียนแปลงไปของประวัติศาสตรทางการเมือง  
เศรษฐกิจ และสังคม  ในการศึกษาความเปนมาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   (กฟผ.) จึง
จะไดกลาวถึงแนวความคิด   ความหมาย  และวัตถุประสงคในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป เพื่อ
เปนพื้นฐานใหทราบถึงแนวคิดหลักในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ  รวมถึงจะไดเปนประโยชนในการ
วิเคราะหที่มาในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยอันจะไดกลาวในบทตอไป 
     2.1.1 แนวความคิดในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 

อาจกลาวไดวาประเทศไทยมีกิจการที่มีลักษณะเปนรัฐวิสาหกิจมาตั้งแตสมัยสุโขทัย
และอยุธยาเปนตนมา  แตไมมีรูปแบบชัดเจน  ทั้งนี้เปนไปในรูปแบบการคาของรัฐภายใตกษัตริย
โดยมีวัตถุประสงคหลักในการหารายไดมาใชในการรักษาความมั่งคงของรัฐเพื่อประโยชน
ทางการเมืองในการตอตานลัทธิอาณานิคมของตางชาติเปนสําคัญ1 

                                                        
1 ฉัตรทิพย  นาถสุภา และคณะ. (2524). เศรษฐศาสตรกับประวัติศาสตรไทย. หนา 191-193. 
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ห ลั ง จ า กมี ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล งก า รปกค ร อ ง ในป  พ .ศ .  2475 จ า ก ร ะบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ ประชาธิปไตย   รัฐวิสาหกิจไดมีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปน
กลไกในการสนับสนุนนโยบายทางการเมือง  นโยบายชาตินิยม ธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนา
อาชีพ  โดยเมื่อเปล่ียนแปลงการปกครองและมีการจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศจึงไดมีแนวคิดที่จะ
แสวงหาแนวเศรษฐกิจแบบใหมโดยรัฐบาลจะเขาไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ   เมื่อจอมพล ป.
พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีเพื่อนําประเทศเขาสูความเปนอารยะและเปนมหาอํานาจเทียบเทา
ประเทศมหาอํานาจอื่นๆจึงไดเสนอนโยบายทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐ   กลาวคือ รัฐจะเขา
มาดําเนินธุรกิจแทนเอกชนอยางเต็มที่และใหเอกชนประกอบธุรกิจเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กเทานั้น  สําหรับกิจการขนาดใหญและมีความสําคัญมากรัฐมีนโยบายดําเนินการเองทั้งสิ้น  
ทั้งนี้เนื่องจากเห็นวาคนไทยยังไมมีความพรอม  อีกทั้งกิจการดังกลาวมีความสําคัญและมีผลตอ
ความมั่นคงของประเทศ 2  

ในชวงระยะเวลาดังกลาวไดมีรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นหลายแหง  มีขอบขายครอบคลุมทั้ง
ทางดานพาณิชย  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ดานพาณิชย ไดแก บริษัทจังหวัด จํากัด  ผูกขาดสินคา
สุรา บุหร่ี สินคาอุปโภคบริโภคเกือบทุกประเภท  บริษัทยางไทย จํากัด ผูกขาดการคายางพารา  
บริษัทขาวไทย จํากัด ผูกขาดการจัดสงขาวซึ่งเปนสินคาเศรษฐกิจหลักออกนอกประเทศ  ดาน
เกษตรกรรม จัดตั้งธนาคารเพื่อการสหกรณ   ดานอุสาหกรรม ไดแก  โรงงานยาสูบ  บริษัทแรและ
ยางไทย จํากัด นอกจากนี้ยังไดจัดตั้งบริษัทดําเนินกิจการอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมน้ําตาล 
และอุตสาหกรรมทอผา เปนตน3 

ตอมา ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อความมั่นคงของประเทศ รัฐไดเขาประกอบ
ธุรกิจการผลิตที่มีความจําเปนตอชาติในยามสงครามทุกชนิด  และภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
เมื่อรัฐบาลเห็นวาชาวจีนในประเทศไทยเปนผูยึดกุมเศรษฐกิจสวนใหญของประเทศไว อันจะเปน
อุปสรรคในการสรางระบบเศรษฐกิจเพื่อประโยชนของประเทศ  ทั้งขณะนั้นรัฐประกาศใชนโยบาย
ทางการเมืองที่เรียกวา  “รัฐนิยมหรือชาตินิยม”  รัฐบาลจึงไดมีการขอใหรัฐสภาตราพระราชบัญญัติ
วาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล  พ.ศ. 2496  ขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหรัฐบาลจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่
รัฐบาลเห็นสมควรเพื่อเขาไปแทรกแซงในเศรษฐกิจหลายสาขาไดสะดวก  กฎหมายดังกลาวเปด

                                                        
2 จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา. (2529). วิสาหกิจมหาชน (รัฐวิสาหกิจ) ในกฎหมายไทย : ศึกษาเชิง

ประวัติศาสตรและเชิงวิเคราะหขอความคิด. หนา 51. 
3 แหลงเดิม. หนา 192-193. 
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โอกาสใหมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยไมตองเสนอผานรัฐสภา  แตอาจทําไดโดยการตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกา  อันเปนการใหอํานาจแกรัฐบาลอยางกวางขวางในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยใชเงินทุน
จากงบประมาณแผนดิน   จึงมี รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกภายใต
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนจํานวนมาก  ไดแก  องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ  (พ.ศ. 2496)  
องคการผลิตอาหารสําเร็จรูป (พ.ศ. 2498)   องคการฟอกหนัง (พ.ศ. 2498)  องคการแบตเตอรี่ ( พ.ศ. 
2898)   องคการคลังสินคา (พ.ศ. 2498)   องคการแกว  (พ.ศ. 2498)   องคการเชื้อเพลิง  (พ.ศ. 2503)  
องคการสวนยาง (พ.ศ. 2504)   เปนตน4  ทั้งนี้ อาจกลาวไดวายุคนี้นับเปนยุคทองของรัฐวิสาหกิจ
ไทย  

แนวความคิดในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไดพัฒนามาเปนลําดับ  จนกระทั่งมีการตรา
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ  พ.ศ. 2502  ขึ้น และจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ได
มีการบัญญัติช่ือที่แนนอนขององคการของรัฐที่ดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจซึ่งแตเดิมมีช่ือหลายอยาง
ตางกันวาเปนรัฐวิสาหกิจ    รวมทั้งทําใหสามารถพิจารณาโดยอาศัยหลักเกณฑตามกฎหมายโดย
การพิจารณาจากทุนสวนขางมากที่ลงในองคการวาองคการนั้นถือเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายไทย
หรือไม    

ในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต รัฐบาลไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 – 2509 มีนโยบายพัฒนาประเทศโดยมุงเนนหนักในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโดยใหเอกชนเขามามีบทบาทในการดําเนินการ5  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ
นี้รัฐบาลไดจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นเพื่อรับผิดชอบดําเนินงานดานการอํานวยความสะดวกพื้นฐาน ซ่ึง
ไดแก  การผลิตไฟฟา ดวย  และสืบเนื่องจากตอมาไดมีปญหาความไมมีประสิทธิภาพของ
รัฐวิสาหกิจ   และรัฐวิสาหกิจบางแหงไมสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอยางมี
ประสิทธิภาพ  จึงทําใหมีการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการไมไดผล   นับแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2  เปนตนมา  รัฐบาลจึงไดมีนโยบายสงเสริมการลงทุนของเอกชน  และ
เร่ิมมีแนวคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและดําเนินการอยางจริงจังในระยะเวลาตอมาอยางตอเนื่อง 
เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจซึ่งจะไดกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอที่
เกี่ยวกับแนวคิดในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยตอไป  

                                                        
4 จันทจิรา  เอี่ยมมยุรา. (2524).  แหลงเดิม. หนา 55. 
5 นันทวัฒน  บรมานันท และคณะ. รายงานสรุปผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ  เสนอตอคณะกรรมการ

พัฒนากฎหมาย. หนา 61. 
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     2.1.2  ความหมายของรัฐวิสาหกิจ 
ในการศึกษาความหมายของรัฐวิสาหกิจ  ขอแยกพิจารณา ดังนี้ 
  2.1.2.1  ความหมายทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ 
 2.1.2.2  ความหมายของรัฐวิสาหกิจในกฎหมายไทย 

          2.1.2.1  ความหมายทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ   
นักวิชาการตางประเทศไดใหความหมายของรัฐวิสาหกิจไววา หมายถึง  กิจการทีรั่ฐเปน

เจาของหรือมีหุนสวนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป สวนใหญเปนกิจการที่มุงเนนไปทางดานเศรษฐกิจ
ครอบคลุมดานอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  การเงิน  และการคา6   

นอกจากนี้นักวิชาการบางทานใหความหมายไววา หมายถึง  องคการที่ดําเนินการเพื่อ
การขายผลิตผลหรือบริการ  โดยที่กิจการนั้นมีรัฐบาลหรือสวนราชการเปนเจาของทั้งหมดหรือสวน
ใหญ  ลักษณะขององคการนี้จะมีการงบประมาณแยกตางหากจากราชการ  มีการดําเนินการบริหาร
ของตนเอง และการดําเนินกิจการเหลานี้รัฐบาลหรือสวนราชการเปนผูกําหนดแนวทางไวซ่ึงจะตอง
ปฏิบัติตาม7   

เมื่อระยะเวลาหรือสถานการณทางเศรษฐกิจการเมืองของประเทศตาง  ๆ   เ ร่ิม
เปล่ียนแปลงไป  สํานักเลขาธิการประเทศเครือจักรภพ  ไดผสมผสานแนวคิดของนักวิชาการซึ่ง
แตกตางกัน  และสรุปสาระสําคัญของรัฐวิสาหกิจวาหมายถึง  กิจการที่รัฐบาลเปนเจาของทั้งหมด
หรือเปนผูถือหุนสวน  ก็ตาม  โดยที่กิจการเหลานี้ดําเนินการดานการพาณิชย  การเงิน  การ
อุตสาหกรรม  การเกษตร  การสาธารณูปโภค  บริหารขั้นพื้นฐาน หรือการสงเสริม  ซ่ึงกิจการ
ดังกลาวเกี่ยวของกับการขายสินคาและบริการและสามารถแสดงฐานะของกิจการออกไดในลักษณะ
งบดุลและบัญชีกําไร  ขาดทุน  กิจการเหลานี้อาจมีรูปแบบแตกตางกันไป8  

นอกจากนี้  ยังมีความหมายตามที่องคการสหประชาชาติไดใหคํานิยามไว  คือ 
รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง   กิจการที่ รัฐดําเนินการในดานเศรษฐกิจ   โดยเฉพาะอุตสาหกรรม  
เกษตรกรรม   หรือ   การคา   ซ่ึงรัฐบาลอาจเปนเจาของ  หรือควบคุมโดยรัฐ    หรือรัฐมีหุน 

                                                        
6 A.H. Hanson. (1965). Public  Enterprise and Economic Development. p. 115. 
7พิมลจรรย  นามวัฒน. (2531). การนิยามศัพทรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป.  เอกสารการสอนชุดวิชาการ

บริหารรัฐวิสาหกิจ หนวยที่ 1-7. หนา 21. 
8 แหลงเดิม. หนา 55. 
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รวมกับเอกชนกวารอยละ 509 
   2.1.2.2  ความหมายของรัฐวิสาหกิจในกฎหมายไทย  

 ตามที่ไดกลาวมาแลววา   แนวคิดในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีมาตั้งแต
สมัยสุโขทัยเร่ิมเดนชัดตั้งแตหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 และพัฒนาเรื่อยมา  แต
ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมิไดมีการใชคําวารัฐวิสาหกิจอยางเปนทางการแทนความหมายของคําวา  
Public  Enterprise  ซ่ึงเปนภาษาอังกฤษ  จนกระทั่งมีการประกาศใช  พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติ   พ.ศ.  2502  จึงไดมีการกําหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจในกฎหมายฉบับ
ดังกลาว  และบัญญัติอยูในกฎหมายฉบับตอ ๆ มาอีก  4  ฉบับ  ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ พ.ศ. 2502 
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติความหมายของรัฐวิสาหกิจไวในมาตรา 4  วา 

รัฐวิสาหกิจ  หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งทุนทั้งสิ้นเปนของกระทรวง  ทบวง  
กรมในรัฐบาล หรือกระทรวง  ทบวง  กรมในรัฐบาลมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ  50     หรือ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ๆ ที่บริษัทรือหางหุนสวนนิติบุคคลดังกลาวขางตนมีทุนรวมอยู
ดวยเกินรอยละ 50  และใหหมายความรวมถึงองคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปน
เจาของ   และรวมตลอดถึงบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด ๆ  ที่องคการของรัฐบาลหรือ
หนวยงานธุรกิจของรัฐบาลมีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ 50 

2)  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502 
 ตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติความหมายของรัฐวิสาหกิจไวใน มาตรา 4 วา  

รัฐวิสาหกิจ  หมายความวา 
 (ก)   องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ 
 (ข)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวย  เกินกวารอย

ละ 50 
 (ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก)

และ/หรือ  (ข)   มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50  
 (ง) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) 

และ/หรือ (ก)  และ/หรือ (ข)  มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50  

                                                        
9 เกศิณี  หงสนันท. (2536). รัฐวิสาหกิจ. หนา 12. 
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 (จ)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง)   
และหรือ (ก)  และ/หรือ (ข)  และ/หรือ (ค)   มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50  

3) พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2518   

ตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติความหมายของรัฐวิสาหกิจไวใน มาตรา 4   วา  
รัฐวิสาหกิจ  หมายความวา  

 (1)  องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือ
กิจการของรัฐ ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น  และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปน
เจาของ  แตไมรวมถึงองคการหรือกิจการที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อสงเคราะหหรือสงเสริมกิจการ
ใดๆที่ไมใชธุรกิจ  

 (2)  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง  ทบวง กรม  หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทา  และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 หรือ  

 (3)  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง  ทบวง กรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทา  และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) และ/หรือตาม (2) มีทุนรวมอยูดวยถึง  2 
ใน 3 

4)  พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 
ตามความใน มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัตินี้ไดยกเลิก พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจแหงชาติ  พ.ศ. 2503  และตามพระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติความหมายของรัฐวิสาหกิจไว
ในมาตรา  4 วรรค  6 วา รัฐวิสาหกิจ  หมายความวา  

 (1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น  และหมายความรวมถึงหนวยงานที่รัฐเปนเจาของ 

 (2)  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง  ทบวง  หรือกรม และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มี
ทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50 หรือ 

 (3)  บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง  ทบวง กรม หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) 
และ/หรือ (2)   มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละ 50  

5)  พระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 
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 ตามพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติความหมายของรัฐวิสาหกิจไวในมาตรา 4 วา 
รัฐวิสาหกิจ  หมายความวา  

 (1) องคการของรัฐบาล ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลกิจการ
ของรัฐบาลตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปน
เจาของ 

 (2)   บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ กระทรวง  ทบวง  กรม หรือ ทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเทา และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ 50    

ปจจุบันจึงถือวามีพระราชบัญญัติเพียง 4 ฉบับ  ที่บัญญัติถึงความหมายของคําวา
รัฐวิสาหกิจไว  และเมื่อพิจารณากฎหมายแตละฉบับแลวก็จะเห็นไดวาเปนการกําหนดคําจํากัด
ความของคําวารัฐวิสาหกิจเพื่อประโยชนในการบังคับใชกฎหมายนั้น ๆ เทานั้น  กลาวคือ 

1)  ความหมายของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.2502  เปน
การกําหนดเพื่อประโยชนในการดานการคลัง   

2)  ความหมายของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  เปนการกําหนดเพื่อกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
รัฐวิสาหกิจ 

3)  ความหมายของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  พ.ศ. 2521  เปนการกําหนดเพื่อเปนกรอบในการพัฒนาเศรษฐกิจ   

4)  ความหมายตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534เปนการ
กําหนดเพื่อกําหนดมาตรฐานแรงงานสัมพันธ 

จึงเห็นไดวาการกําหนดความหมายของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแตละฉบับมิได
มุงหมายใหเปนความหมายของรัฐวิสาหกิจในลักษณะที่ใชไดโดยทั่วไป ดังนั้น  ความหมายของคํา
วารัฐวิสาหกิจในกฎหมายไทยที่เปนความหมายที่ใชไดโดยทั่วไปจึงไมมี  แตทั้งนี้ก็อาจกลาวได
ความหมายของคําวารัฐวิสาหกิจที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันคือความหมายของรัฐวิสาหกิจ
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  

     2.1.3  วัตถุประสงคในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ   

 ดังที่ไดกลาวมาแลววากิจการในลักษณะของรัฐวิสาหกิจไดเริ่มมีมาเปนเวลานานแลว  
แตวัตถุประสงคในการจัดตั้งยังมีลักษณะแตกตางกันไมแนนอน และเปนไปตามความตองการของ
สถานการณของประเทศรวมทั้งตางประเทศในขณะนั้นเปนเกณฑในการพิจารณา โดยหากพิจารณา
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ถึงแนวคิดในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตั้งแตหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  2475  เปนตนมา  อาจ
สรุปไดวาวัตถุประสงคในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีดังนี้10   

1)  เพื่อหารายไดใหแกรัฐ  เนื่องจากรายจายของรัฐบาลมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นทุกป  และ 
รายไดจากภาษีอากรเพียงแหลงเดียวไมเพียงพอ  รัฐจึงตองแสวงหารายไดจากแหลงตาง ๆ  เพิ่มขึ้น
เพื่อนําไปใชในการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้กิจการที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อหารายไดเขารัฐจะตองเปนกิจการ
ที่ไดผลกําไรสูง  โดยกิจการเหลานี้บางครั้งหากกอใหเกิดผลเสียตอสังคม รัฐจึงตองดําเนินการเอง
เพื่อควบคุมปริมาณใหเหมาะสม  เชน  สลากกินแบง  สุรา  ยาสูบ เปนตน  

2)  เพื่อใหบริการแกสังคม  เพื่อประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม โดยสินคาและบริการ
ที่ผลิตขึ้นเพื่อสนองความตองการของสังคม เพื่อใหประชาชนทุกคนมีสิทธิไดรับประโยชน หากรัฐ
ปลอยใหเอกชนดําเนินการอาจมีการกําหนดคาบริการสูง เนื่องจากเอกชนตองการผลกําไร รัฐจึง
ตองเปนผูเขาไปดําเนินการ  เพื่อปองกันไมใหมีการกีดกันการบริโภค  การแบงแยกสินคา และ
สามารถกําหนดราคาได  เชน  บริการดานการไฟฟา  ประปา  การสื่อสาร  อนามัย  สาธารณสุข  

3)  เพื่อดําเนินกิจการหรือโครงการขนาดใหญที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก  เชน  
การพลังงาน  ประปา  ไฟฟา  การคมนาคม  การสื่อสาร  กิจการประเภทนี้เอกชนไมมีเงินลงทุนสูง
พอที่จะดําเนินการ  รัฐจึงตองเขาไปดําเนินการและถือเปนหนาที่ที่จะตองดําเนินการจัดทําบริการ
สาธารณะดานนี้ใหแกประชาชนโดยทั่วถึง  รวมทั้งเก็บคาบริการในอัตราต่ํา เนื่องจากรัฐไมไดมุงที่
จะหากําไร  

4)  เพื่อควบคุมสินคาที่ใหโทษ เชน  สุรา  ยาสูบ  เพราะหากปลอยใหเอกชนเปนผูผลิต
จําหนายโดยเสรีจะทําใหเกิดผลเสียตอผูบริโภคและสังคมโดยรวม 

5)  เพื่อริเร่ิมกิจการใหม หรืออุตสาหกรรมใหมที่มีความเสี่ยงสูงและตองใชเงินลงทุน
จํานวนมาก  รวมทั้งตองใชเทคนิคการผลิตและวิทยาการชั้นสูง  ตลอดจนตองใชบุคลากรที่มีความรู
ความชํานาญเฉพาะดาน ซ่ึงในระยะแรกเอกชนไมมีความสามารถหรือไมพรอมที่จะดําเนินการ  รัฐ
จึงตองเปนผูริเร่ิมดําเนินการเพื่อช้ีนําและสงเสริมกิจการแกเอกชนตอไป  เชน  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
กระดาษ อาหารสําเร็จรูป  กระสอบ น้ําตาล เปนตน  

6)  เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยรัฐจะใชรัฐวิสาหกิจบางแหงเปนเครื่องมือใน
การแทรกแซงตลาด  ตรึงราคาสินคาและบริการ โดยกําหนดราคาและปริมาณการขายเพื่อการ

                                                        
10 ประภาวดี ประจักษศุรานิติ. (2531). รัฐวิสาหกิจไทยตั้งแต พ.ศ.2502  ถึงปจจุบัน.  เอกสารการสอน

วิชาการบริหารรัฐวิสาหกิจ  หนวยที่ 1-7. หนา 78-80. 
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แขงขัน  ทั้งปองกันการผูกพันและผูกขาดการผลิต และจําหนายสินคาเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ เชน องคการตลาดเพื่อเกษตรกร  องคการคลังสินคา เปนตน  

7) เพื่อดําเนินอุตสาหกรรมยุทธปจจัย  เมื่อมีความจําเปนทางการทหารหรือสถานการณ
ของประเทศประสบภาวะฉุกเฉิน  เพื่อผลิตยุทธปจจัยใหเพียงพอสําหรับใชในกองทัพ  รัฐจึงตองเขา
ดําเนินกิจการเหลานี้เพื่อควบคุมการผลิต  สํารวจยุทธปจจัยเหลานี้ได  เชน  อาหารสําเร็จรูป  
เชื้อเพลิง  แบตเตอรี่ เปนตน  

8)  เพื่อเผยแพรช่ือเสียงของประเทศ  เนื่องจากกิจการบางอยาง จะชวยใหประเทศมี
ช่ือเสียงเปนที่รูจักสนใจของชาวตางชาติ จึงเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมใหเปนที่รูจัก  เชน  การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย  การบินระหวางประเทศ  การเดินเรือระหวางประเทศ   เปนตน 

อาจกลาวไดวาการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงคโดยหลักคือตองการจัดตั้งองคกร
หรือหนวยงานของรัฐ  โดยใหมีความอิสระหรือความคลองตัวในการบริหารการดําเนินการแตกตาง
จากการดําเนินการที่เปนสวนราชการ เพื่อดําเนินการจัดทําบริหารสาธารณะใหแกประชาชนอันเปน
หนาที่ที่สําคัญที่รัฐจะตองจัดทํา 

     2.1.4  เหตผุลในการจัดตัง้การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในรปูแบบรัฐวิสาหกิจ 

 รูปแบบหรือวิธีการที่ฝายปกครองใชในการจัดทําบริการสาธารณะ11  สามารถทําได
โดยใชเปนระบบ 3 ระบบ  ดังนี้ 

            1)  บริการสาธารณะที่จัดทําโดยระบบราชการ 
            2)  บริการสาธารณะที่จัดทําโดยระบบเอกชน 
            3)  บริการสาธารณะที่จัดทําโดยระบบรัฐวิสาหกิจ 
1)  บริการสาธารณะที่จัดทําโดยระบบราชการ  เปนบริการสาธารณะที่ฝายปกครอง

จัดทําเองโดยเจาหนาที่ฝายปกครอง  อยูในความอํานวยการและความรับผิดชอบของฝายปกครอง  
ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจพิเศษในทางปกครอง   และดวยเงินในงบประมาณของรัฐหรือ
งบประมาณขององคการบริหารสวนทองถ่ิน  โดยบริการสาธารณะที่จัดทําเปนราชการเปนกิจการที่
มีลักษณะสําคัญเปนพิเศษเกี่ยวกับประโยชนสวนไดสวนเสียของประชาชนและประเทศ เชน เร่ือง

                                                        
11 ประยูร กาญนดุล. (2538). คําบรรยายกฎหมายปกครอง (พิมพครั้งที่ 4). 
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การปองกันประเทศ  การรักษาความสงบภายใน  การสาธารณสุข  อันจัดเปนบริการสาธารณะอัน
เกี่ยวกับความเปนอยู  ความมั่นคงความปลอดภัยและความเจริญของประเทศ 

2)  บริการสาธารณะที่จัดทําโดยระบบดําเนินการอยางเอกชน  ในกรณีที่ฝายปกครอง
เห็นวาบริการของเอกชนไมเพียงพอที่จะสนองประโยชนสวนรวมได  ฝายปกครองจะเขา
ดําเนินการบริการนั้น  โดยจัดทําตามวิธีการอยางเดียวกับเอกชน เชน กิจการของโรงงานยาสูบ  
บริษัทไมอัดไทย จํากัด  องคการคลังสินคา  องคการตลาดเพื่อเกษตรกร  องคการแกว  องคการสวน
สัตว เปนตน 

3)  บริการสาธารณะที่จัดทําโดยระบบรัฐวิสาหกิจ  เนื่องจากการจัดทําบริการสาธารณะ
โดยระบบราชการมีขอเสียเพราะมีระเบียบแบบแผนที่รัดกุมและไมคลองตัว  ทําใหเกิดความลาชา
ในการปฏิบัติงาน  การที่จะนําเอาระบบราชการไปใชในการดําเนินธุรกิจทางเศรษฐกิจจึงไม
เหมาะสมและไมเปนผลดี  เมื่อฝายปกครองมีความจําเปนตองเขาจัดทํากิจการในทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น  เพื่อแกปญหาและสรางความเจริญทางเศรษฐกิจใหแกประเทศดวยการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่วางไวใหเหมาะสมกับสถานการณ  จึงมีความจําเปนที่จะตองใช
วิธีจัดทําบริการสาธารณะบางอยางที่ไมเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศโดยตรง  
ดวยการนําระบบปฏิบัติงานที่ไมถือระเบียบแบบแผนราชการอยางเต็มที่มาใช  ซ่ึงไดแก “ระบบ
รัฐวิสาหกิจ” 

เนื่องจากเหตุที่วาพลังงานไฟฟาเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน  ดังนั้น
การดําเนินกิจการจึงตองมีความพรอมในการดําเนินการทั้งดานเงินลงทุน  ทรัพยากรธรรมชาติ  
บุคลากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในเรื่องของหลักวิชาการในการประกอบกิจการไฟฟา  ดังนั้น
ในการเริ่มตนดําเนินการกิจการไฟฟา  รัฐจึงเปนผูที่มีความเหมาะสมที่สุดในทุกดาน  ประกอบกับ
การจัดหาพลังงานไฟฟาถือวาเปนภารกิจที่สําคัญของรัฐที่จะตองจัดหาไฟฟาใหเพียงพอกับความ
ตองการสําหรับประชาชนผูบริโภค  ดังนั้น จึงเปนไปตามหลักการบริการสาธารณะโดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ คือ 

1.  บริการสาธารณะตองมีวัตถุประสงคในการสนองความตองการโดยสวนรวมของ
ประชาชน  ไดแก ความตองการไดรับความปลอดภัยและไดรับความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน 

2.  บริการสาธารณะตองอยูในความรับผิดชอบของฝายปกครองไมวาจะอยูในฐานะที่
เปนผูอํานวยการจัดทําเองหรือในฐานะที่เปนผูควบคุมกํากับดูแลใหกิจการดําเนินการอยูไดอยาง
ปกติ 
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3.  บริการสาธารณะจะตองดําเนินการโดยตอเนื่องสม่ําเสมอไมมีการหยุดชะงัก  เพราะ
หากเกิดเหตุการณเชนนั้นขึ้นก็จะทําใหประชาชนผูรับบริการสาธารณะไดรับความเดือดรอน  หรือ
เกิดความเสียหายไมวาจะในฐานะประชาชนทั่วไปหรือภาคธุรกิจ 

4.  บริการสาธารณะจะตองใหสิทธิประโยชนจากบริการสาธารณะแกประชาชนโดยเทา
เทียมกัน  ไมไดมุงหวังใหประโยชนกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง 

5. บริการสาธารณะควรจะมีระเบียบและวิธีจัดทําบริการสาธารณะที่ไดรับการ
ปรับเปลี่ยนกับยุคสมัยโดยกฎหมาย  ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม 

ดังนั้น จากหลักในเรื่องหลักการบริการสาธารณะดังกลาวประกอบกับการยุบรวม
กิจการของการไฟฟาจํานวน 3 แหงเขาดวยกัน ไดแก การไฟฟายันฮี  การไฟฟาลิกไนต  และการ
ไฟฟาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงก็เปนกิจการของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ  
เนื่องดวยเหตุผลที่ตองการใหเกิดความประหยัดในการบริหารงาน  มีความมั่นคงในการผลิต
พลังงานไฟฟาสนองความตองการของประชาชนทั่วประเทศอยางสม่ําเสมอไมหยุดชะงัก  
ประชาชนโดยทั่วไปมีสิทธิเทาเทียมกันในการใชไฟฟาโดยเสียคาตอบแทนตามอัตราที่ใชไฟฟาโดย
เทาเทียมกัน  รวมถึงการลงทุนขนาดใหญที่มีการใชเงินในการดําเนินการเปนจํานวนมากทําให
เอกชนไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง  แตการดําเนินการก็ตองการรูปแบบของการบริหารงานที่
มีความคลองตัวไมยดึติดกับระบบราชการมากเกินไปจากเหตุผลตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวจึงเปนที่มา
ของเหตุผลที่วารัฐเลือกการจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในรูปแบบบริการสาธารณะที่
จัดทําในระบบของรัฐวิสาหกิจ 

 

2.2   กฎหมายจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
กอนจะกลาวถึงรายละเอียดกฎหมายจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เพื่อเปน

การปูพื้นฐานแนวคิดและที่มาในการกําหนดกฎหมายดังกลาว   จึงจะไดกลาวถึงพัฒนาการของ
นโยบายและการจัดตั้งกิจการดานไฟฟาตั้งแตอดีตใหทราบพอสังเขป12    

ประเทศไทยเริ่มมีไฟฟาใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2427    แตเปนการใชในพระบรมมหาราชวัง
เทานั้น   ตอมาจึงเริ่มมีกิจการไฟฟาที่ผลิตเพื่อเดินรถรางในกรุงเทพฯ ช่ือ  บริษัท ไฟฟาสยาม จํากัด  

                                                        
12 ประวัติความเปนมาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. จาก www.egat.co.th 
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เปนบริษัทของชาวเดนมารก  ตอมาในป พ.ศ. 2455  จึงไดมีการกอสรางการไฟฟาสามเสนขึ้นเพื่อ
จายกระแสไฟฟาใหแกประชาชนทางดานเหนือของกรุงเทพฯ และผลิตไฟฟาใหกับโรงกรอง
น้ําประปาที่สามเสนดวย  โดยใหกองไฟฟาหลวง กรมโยธาเทศบาล  เปนผูดําเนินการ 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สงบ  ประเทศไทยรวมทั้งภูมิภาคเอเชียไดรับผลกระทบจาก
ภาวะขาดแคลนสินคา  เนื่องจากการคาตางประเทศหยุดชะงัก  รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน  พ.ศ. 2471  ขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อหามบุคคลประกอบกิจการคาขาย อันเปนสาธารณูปโภค  เวนแตจะ
ได รับพระบรมราชานุญาต   หรือสัมปทาน  โดยกําหนดใหกิจการโรงไฟฟา เปนกิจการ
สาธารณูปโภค  กฎหมายดังกลาวถือไดวาเปนรากฐานสําคัญใหรัฐบาลเริ่มเขามามีบทบาทในการ
พัฒนาโรงไฟฟาอันเปนกิจการสาธารณูปโภคอยางหนึ่ง  

ตอมาในป พ.ศ. 2482  บริษัทไฟฟาสยาม จํากัด  ไดรับสัมปทานและขยายกิจการเพื่อ
ผลิตไฟฟาจําหนายใหแกประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และไดเปลี่ยนชื่อเปน  บรรษัทไฟฟาไทย จํากัด  
และดําเนินการตอมาจนหมดสัมปทาน  จึงไดโอนกิจการมาเปนของรัฐบาล  เมื่อวันที่ 1  มกราคม  
2493    โดยจัดตั้งเปน  การไฟฟากรุงเทพ สังกัดกรมโยธาเทศบาล  กระทรวงมหาดไทย  นับวาเปน
การดําเนินกิจการโรงไฟฟาโดยรัฐบาล   

สวนกิจการไฟฟาในตางจังหวัด รัฐบาลไดจัดตั้ง องคการไฟฟาสวนภูมิภาค เมื่อวันที่ 6 
มีนาคม  2487 และในป 2503 ไดออกพระราชบัญญัติจัดตั้งเปน การไฟฟาสวนภูมิภาค เปน 
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย   

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเกิดปญหาภาวะขาดแคลนไฟฟาเปนอยางมาก เนื่องจาก
โรงไฟฟาสามเสนและโรงไฟฟาวัดเลียบถูกระเบิดเสียหาย รวมทั้งเริ่มเกิดมีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ขึ้น  จึงทําใหเ ร่ิมมีความตองการการใชไฟมากขึ้น  รัฐบาลจึงไดออกพระราชบัญญัติจัดตั้ง
การพลังงานแหงชาติขึ้น เปนหนวยราชการ มีฐานะเทียบเทากระทรวง  

     2.2.1  พระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติ  พ.ศ. 2496  

ตามพระราชบัญญัติการพลังแหงชาติ  พ.ศ. 2496 มาตรา 5 ไดบัญญัติใหการพลังงาน
แหงชาติซ่ึงตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

1) จัดหาและกอใหเกิดการพลังงานของประเทศและสวัสดิภาพของประชาชน  
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2) ทําการคนควา  ทดลอง  ตรวจ สํารวจ  รวบรวมสถิติเกี่ยวกับแหลงที่อันเหมาะสมแก
การที่จะกอใหเกิดพลังงานน้ํา  หรือแหลงที่จะไดมาซึ่งวัตถุอันเปนที่มาแหงพลังงานไฟฟาและอยาง
อ่ืน  

3) วางนโยบายและควบคุมในการผลิตพลังงานตาง ๆ  เชน  พลังงานไฟฟา  
4) จัดใหมี  ควบคุม  สราง ซ้ือ  ขาย  เชา ใหเชา หรือเลิกแหลงผลิตและระบบสง  ระบบ

จายพลังงาน  
5) วางระเบียบและควบคุมเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายอันเนื่องดวยพลังงาน 
6) ตั้งมาตรฐานและกําหนดอัตราการขายพลังงาน 
7) ชวยเหลือและสงเสริมการใชพลังงานตาง ๆ เพื่อการเศรษฐกิจ เชน  การเกษตรกรรม  

การหัตถกรรม  การอุตสาหกรรม  การพาณิชยกรรม  และการคมนาคม 
8) ใหเกิดประโยชนอยางอื่นรวมกับประโยชน ที่ไดรับจากการพลังงาน เชน  การ

ชลประทาน  การปองกันน้ําทวม  และการคมนาคมทางน้ํา   
ในการปฏิบัติหนาที่ของการพลังงานแหงชาติ  พนักงานเจาหนาที่จะมีอํานาจในการเขา

ไปในสถานที่ของกระทรวง  ทบวง  กรม  เทศบาล สุขาภิบาล  องคการของรัฐหรือของบุคคลบุคคล
ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือผูตรวจสอบเอกสารหรือส่ิงของใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการพลังงานจากบุคคลที่อยูในสถานที่เชนวานั้นไดตามความจําเปน  

รวมทั้งมีอํานาจที่จะใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครอง
ของบุคคลใด ๆ ซ่ึงมิใชเคหสถานของเอกชนเปนการชั่วคราว ภายใตเงื่อนไข  การใชสอยเปนการ
จําเปนสําหรับการสํารวจแหลงผลิต  ระบบการผลิต  ระบบการจําหนายพลังงาน  และการปองกัน
ภัยอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากการผลิตหรือจําหนายพลังงาน และจะตองแจงเจาของหรือ
ผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาตามเวลาอันควร  โดยหากเกิดความเสียหาย  เจาของ
หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยยอมเรียกคาสินไหมทดแทนจากการพลังงานแหงชาติได และเมื่อ
มีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อใชในระบบการผลิต ขยายระบบการผลิต หรือ
การจําหนายพลังงาน  การพลังงานแหงชาติสามารถดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย  โดยจะออกพระราชกฤษฎีกากําหนดที่คิดวาจะเวนคืนไวกอนก็ได  อีกทั้ง
เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกชุมชน  ใหการพลังงานแหงชาติมีอํานาจในการเดินสายหรือทอ
พลังงานไปใต  เหนือ  ตาม  หรือคาพื้นดินของบุคคลใด ๆ หรือปรับ  ตั้งเสา หรืออุปกรณหรือบน
พื้นดินของบุคคลใด ๆ  ในเมื่อพื้นที่นั้นมิใชพื้นดินอันเปนที่ตั้งโรงเรือน  โดยการพลังงานแหงชาติ
จะตองจายคาตอบแทนในการใชที่ดินนั้น โดยจํานวนเงินอันเปนธรรม 
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นอกจากนี้การพลังงานแหงชาติยังมีอํานาจเดินสายหรือทอพลังงานติดไปตามสวนแหง
ส่ิงกอสรางของบุคคลใด ๆ ที่อยูเหนือหรือติดกับทางสัญจรของประชาชน  รวมทั้งเพื่อประโยชน
แหงความปลอดภัยในการสงพลังงาน  การพลังงานแหงชาติมีอํานาจตัดตน  กิ่ง  หรือรากของตนไม
ซ่ึงอยูใกลสายหรือทอพลังงานหรืออุปกรณได แตตองแจงใหเจาของหรือผูครอบครองตนไมทราบ
ลวงหนาภายในเวลาอันควร  รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่ของการพลังงานแหงชาติอาจเขาไปใน
สถานที่ของบุคคลใด ๆ ในกรณีจําเปน หรือทอพลังงานหรืออุปกรณในเวลาใดก็ได เมื่อไดแจงให
เจาของหรือผูครอบครองทราบแลว  นอกจากนี้ตามมาตรา 44  แหงพระราชบัญญัติการพลังงาน
แหงชาติ พ.ศ.2496  ยังไดบัญญัติไววา เมื่อการพลังงานแหงชาติเห็นสมควรที่จะจัดตั้งองคการ
พลังงานใดขึ้นเพื่อดําเนินงานในการผลิตพลังงานใหจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา  โดยใหองคการ
พลังงานซึ่งตั้งขึ้นตามความในวรรคกอนเปนนิติบุคคล  และการยุบเลิกองคการพลังงานใหทําโดย 
และใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงสืบเนื่องจากมาตรานี้ไดมีการจัดตั้งองคการซึ่งเกี่ยวกับการ
ผลิตพลังงานไฟฟาขึ้นเรียกวา   การลิกไนท  ซ่ึงจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป  

หลังจากมีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งการพลังแหงชาติใหมีอํานาจหนาที่ในการ
จัดหาและสํารวจแหลงพลังงานในประเทศ  ในระหวางนั้นไดเร่ิมมีการสํารวจวางแผนโครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนยันฮีขึ้น และการพลังแหงชาติไดมอบหมายใหกรมชลประทานรับไป
ดําเนินการกอสรางโครงการเขื่อนยันฮี จังหวัด.ตาก เพื่อผลิตไฟฟาจากพลังน้ํามาใช โดยกูเงินจาก
ธนาคารโลก และไดเร่ิมกอสรางในป พ.ศ. 2499 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2507  และไดรับพระราชทาน
นามวา   เขื่อนภูมิพล  ในระยะที่มีการกอสราง  รัฐบาลจึงไดมีการจัดตั้งการไฟฟายันฮีขึ้นเปน
รัฐวิสาหกิจในป พ.ศ. 2500  เพื่อใหดําเนินกิจการผลิตไฟฟาของโครงการเขื่อนยันฮี  

     2.2.2  พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี  พ.ศ.  2500   

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้สืบเนื่องมาจาก รัฐเห็นวาพลังงาน
ไฟฟาเปนกิจการสาธารณูปโภคอันจําเปนแกประชาชน   การอุตสาหกรรมและการเศรษฐกิจของ
ประเทศ  แตพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดไมเพียงพอแกความตองการ   การสรางเขื่อนภูมิพลจะสามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังน้ําของเขื่อนไดประมาณ  560,000  กิโลวัตต และสงไปจําหนายไดใน
จังหวัดภาคเหนือและ  36 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดพระนครและธนบุรี  

อนึ่ง เขื่อนภูมิพลจะมีประโยชนในดานการประปา ทั้งในฤดูน้ําและฤดูแลง สําหรับ
พื้นที่ตามจังหวัดตาง ๆในลุมน้ําเจาพระยา ตลอดจนจะเปนประโยชนในทางปองกันอุทกภัย  รัฐบาล
จึงถือวาโครงการเขื่อนภูมิพลเปนโครงการที่มีความสําคัญสูงสุดในการพัฒนาการเศรษฐกิจของ
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ประเทศ     และสมควรตั้งการไฟฟายันฮีขึ้นเปนเอกเทศสําหรับผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา  
และโดยที่ รัฐบาลไดทําการเจรจาขอกู เงินจากธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและ
วิวัฒนาการ  เพื่อเปนคาใชจายในการสรางเขื่อนภูมิพลเปนผลสําเร็จแลว โดยธนาคารระหวาง
ประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการจะใหกูเงินเปนจํานวน 66 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  หรือ
ประมาณ  2 ใน 3 ของคาใชจายระยะแรก  จึงจําเปนตองมีกฎหมายนี้เพื่อใหบรรลุผลสมความมุงหมาย
ในการจัดสรางเขื่อนภูมิพล 

ในการจัดตั้งการไฟฟายันฮีตามพระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี  พ.ศ. 2500  ตามมาตรา 
11  บัญญัติใหการจัดตั้งการไฟฟายันฮีมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้  

1) ผลิต จัดใหไดมา จัดสง  และจําหนายพลังงานไฟฟา และ 
2) ดําเนินการตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวดวยพลังงานไฟฟา และงานอื่นซ่ึงสงเสริมกิจการของการ

ไฟฟายันฮี 
โดยมาตรา 12 ระบุใหการไฟฟายันฮีเปนนิติบุคคลและใหมีอํานาจดําเนินการตาม

วัตถุประสงคในเขตทองที่ที่จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
ไดมีการกําหนดใหการไฟฟายันฮีมีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภายในขอบเขตแหง

วัตถุประสงค    ไดแก  
1) สราง  ซ้ือ จัดหา  จําหนาย เชา ใหเชา  และดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช บริการ และ

ความสะดวกตาง ๆ ของการไฟฟายันฮี 
2) ซ้ือ  จัดหา  เชา  ใหเชา  ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง  จําหนาย  หรือดําเนินงานเกี่ยวกับ

ทรัพยสินใด ๆ  
3) สํารวจและวางแผนงานที่จะทําใหม หรือขยายเพิ่มเติมภายในเขตการไฟฟายันฮี 
4) กําหนดประเภท  ขนาด  และมาตรฐานของโรงผลิต  สายสงศักดิ์สูง และเครื่อง

อุปกรณอ่ืนๆ  ตลอดจนเชื้อเพลิงซึ่งใชในการผลิตพลังงานไฟฟาของการไฟฟายันฮี เพื่อใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการและหลักเศรษฐกิจ  รวมทั้งวางนโยบายและควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟาในโรง
ผลิตตางๆของการไฟฟายันฮี 

5) กําหนดอัตราขายพลังงานไฟฟาและคาบริการและความสะดวกตาง ๆ ของการไฟฟา
ยันฮี  และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระราคาและคาบริการ  

6) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช  และรักษาทรัพยสินของการไฟฟายันฮี  
และ 

7) กูยืมเงินหรือลงทุน   
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ตามพระราชบัญญัติดังกลาวยังไดกําหนดใหการไฟฟายันฮี มีอํานาจที่จะใชสอยหรือเขา
ครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซ่ึงมิใชเคหสถานของเอกชนเปน
การชั่วคราวเพื่อประโยชนในการกอสรางและบํารุงรักษาระบบสงพลังงานไฟฟา โดยอยูภายใต
เงื่อนไขวาการใชสอยดังกลาวเปนการจําเปนทั้งจะตองแจงให เจาของหรือผูครอบครอง
อสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาภายในระยะเวลาอันควร โดยหากมีความเสียหายเกิดขึ้น เจาของหรือ
ผูครอบครองอสังหาริมทรัพยสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจากการไฟฟายันฮีได  

นอกจากนี้หากมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อใชในระบบการสง
พลังงานไฟฟา  การไฟฟายันฮีสามารถดําเนินการเวนคืน  ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย  โดยจะออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตบริเวณที่ดินที่คิดวาจะตองเวนคืนไวกอน
ก็ได  

ทั้งนี้  การไฟฟายันฮีมีอํานาจเดินสายสงศักดิ์สูงเหนือ  ใต  ตามหรือขามพื้นดินของ
บุคคล   ใด ๆ หรือปก หรือตั้งเสา  สับสเตชั่น  หรืออุปกรณตาง ๆ  ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคล
ใด ๆ ในเมื่อพื้นดินนั้นไมใชพื้นดินอันเปนที่ตั้งโรงเรือน  รวมทั้งเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัย
ใหมีอํานาจตัดตน  กิ่ง หรือรากของตนไมซ่ึงอยูใกลสายสงศักดิ์สูง  เสา  สับสเตชั่น หรืออุปกรณตาง 
ๆ ได แตตองแจงใหเจาของหรือผูครอบครองตนไมทราบในเวลาอันควร  รวมทั้งอาจเขาไปใน
สถานที่ของบุคคลใด ๆ ในกรณีจําเปนเพื่อตรวจ  ซอมแซม หรือแกไขระบบการสงพลังงานในเวลา
หนึ่งเวลาใดก็ไมเมื่อไดแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบแลว 

นอกจากนี้  หากบุคคลใดจะสรางหรือขยายโรงผลิตไฟฟาในเขตการไฟฟายันฮี ซ่ึงมี
พลังงานไฟฟาสูงกวาหารอยกิโลวัตต เพื่อขายพลังงานไฟฟาใหประชาชน จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากการไฟฟายันฮีกอน   

แนวคิดในการจัดตั้งการไฟฟายันฮีเปนรัฐวิสาหกิจ  อาจกลาวไดวาสืบเนื่องมาจาก
รัฐบาลตองมีรายไดมาใชคืนธนาคารโลก  ซ่ึงจะตองใชเงินคืนดวยตัวเอง มิใชจากเงินงบประมาณ
แผนดิน  จึงเกิดปญหาขึ้นวาหนวยงานจะเปนคนทํา  ซ่ึงกรมชลประทานดําเนินการไมไดเนื่องจาก
กรมชลประทานเปนราชการตองนําเงินเขาคลัง  รัฐบาลจึงตองตั้งการไฟฟายันฮีขึ้นมา 

การไฟฟายันฮีไดสรางโรงไฟฟาไอน้ําขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟาใหประชาชน
ในเขตกรุงเทพฯ  รวมทั้งไดมีการกอสรางโรงไฟฟาไอน้ําขึ้นที่เหมืองลิกไนท อําเภอแมเมาะ  
จังหวัดลําปาง แลวเสร็จในป 2503  เพื่อทําหนาที่ผลิตและจําหนายไฟฟาในเขตภาคเหนือ  ไดแก
จังหวัดลําปาง  เชียงใหม  ลําพูน และตาก  และ ไดสงกระแสไฟฟาไปใชในการกอสรางเขื่อนไฟฟา
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ภูมิพล  ในปเดียวกันจึงไดมีการออกพระราชบัญญัติการลิกไนท  พ.ศ. 2503  เพื่อทําหนาที่ผลิตและ
จําหนายไฟฟาในเขตภาคเหนือ  

     2.2.3  พระราชบัญญัติการลิกไนท  พ.ศ. 2503  

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้สืบ เนื่องมาจาก   องคการพลังงาน
ไฟฟาลิกไนต ไดเจริญกาวหนาไปแลวเปนอันมาก และมีทางที่จะขยายกิจการใหกาวหนายิ่งขึ้น เชน
การผลิตวัตถุเคมีและปุยจากลิกไนท  และการกระทําเชนนี้ขัดตอวัตถุประสงคของการพลังงาน
แหงชาติ ซ่ึงองคการพลังงานไฟฟาลิกไนทสังกัดอยู เ พื่อใหกิจการขององคการพลังงานไฟฟาลิก
ไนทไดดําเนินการกาวหนาไปในขอบเขตที่กวางขวางเทาที่องคการพลังงานไฟฟาลิกไนทจะ
สามารถทําได  เพื่อสงเสริมพัฒนาการของประเทศ  สมควรมีกฎหมายจัดตั้งการลิกไนทขึ้นเปน
เอกเทศ 

การจัดตั้งการลิกไนท มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้  
 1) ผลิตและจําหนายลิกไนท   
 2) ผลิต  จัดสง และจําหนายพลังงานไฟฟาลิกไนท  
 3) ผลิตและจําหนายวัตถุเคมีจากลิกไนทหรือโดยอาศัยลิกไนท  และพลังไฟฟาลิก

ไนท 
 4) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เปนประโยชนแกการไฟฟาลิกไนท  
 5) รวมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคขางตน  
โดยพระราชบัญญัติดังกลาวระบุใหการลิกไนทเปนนิติบุคคล ใหมีอํานาจดําเนินการ

ตามวัตถุประสงค เวนจากการจัดสงและพลังงานไฟฟาใหมีอํานาจดําเนินการในเขตทองที่ จ.ลําปาง 
จ.ลําพูน จ.เชียงใหม และ จ.ตาก  จนกวาการไฟฟายันฮีจะไดขยายกิจการไปถึงจังหวัดนั้นๆ 

การลิกไนทมีอํานาจกระทําการตาง ๆ โดยหากเปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการ
สรางบํารุงรักษาระบบไฟฟาและการจําหนายพลังงานไฟฟา  ใหพนักงานมีอํานาจที่จะใชสอยหรือ
เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซ่ึงมิใชเคหสถานของเอกชน
เปนการชั่วคราว โดยการเขาครอบครองนั้นจะตองเปนการจําเปน รวมทั้งไดแจงเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาภายในเวลาอันควร  

เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อใชในระบบการสงและพลังงาน
ไฟฟาใหมีอํานาจในการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  โดยออกพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่คิดวาจะตองเวนคืนไวกอนก็ได 
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ในการสงและจําหนายพลังงานไฟฟา  ใหการลิกไนทมีอํานาจในการเดินสายสงศักดิ์สูง 
หรือศักดิ์ต่ํา ไปใต เหนือ  ตาม หรือขามพื้นดินของบุคคลใด ๆ หรือปกหรือตั้งเสา  

ในกรณีจําเปนเพื่อปองกันภัยอันตรายเปนการดวน  พนักงานอาจเขาไปในสถานที่สวน
บุคคลเพื่อตรวจ ซอมแซม หรือแกไขระบบการสงพลังงานไฟฟาในเวลาหนึ่งเวลาใดก็ได เมื่อได
แจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบแลว  รวมทั้งหามมิใหผูใดทําการปลูกสรางโรงเรือน ตนไม 
หรือส่ิงปลูกสรางอื่นในเขตปลอดภัย หากฝาฝนมีอํานาจรื้อถอน หรือตัดฟนตนไมไดโดยไมตอง
จายคาทดแทน  ตลอดจนพนักงานมีอํานาจเขาไปในสถานที่ของบุคคลเพื่อตรวจ  ซอมแซม หรือ
แกไขระบบการสงพลังไฟฟาไดในกรณีจําเปน  และแจงเจาของทราบแลวและในระหวางที่มีการ
พัฒนาไฟฟาในภาคกลาง  ภาคเหนือ และภาคใตนั้น  ปรากฏวาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือยัง
ไมไดรับการพัฒนาไฟฟาใหดีขึ้นเทียบเทาภาคอื่น ๆ  การพลังงานแหงชาติจึงไดเรงสํารวจวางแผน
กอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการ
ประสานงานสํารวจโครงการพัฒนาลุมแมน้ําโขงตอนลาง  ทําการสํารวจวางแผนเพื่อกอสราง
โครงการน้ําพอง จังหวัดขอนแกน และโครงการน้ําพุง จังหวัดสกลนคร โดยรัฐบาลไดจัดตั้ง  การ
ไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ  ขึ้นในป พ.ศ. 2505  เพื่อดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาจาก
โครงการทั้งสอง 

      2.2.4  พระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนอื พ.ศ. 2505   

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้คือ เนื่องดวยรัฐบาลมีโครงการที่จะพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียวเหนือโดยรีบดวนและพลังงานไฟฟาในราคาถูกเปนปจจัยของการพัฒนา
ดังกลาว  ฉะนั้น เมื่อรัฐบาลจะไดกูยืมเงินจากตางประเทศมาดําเนินการกอสรางโครงการน้ําพอง  
ซ่ึงเปนโครงการที่จะผลิตกระแสไฟฟาไดในราคาถูกตามความมุงหมาย  จึงสมควรที่จะจัดตั้งการ
ไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือข้ึนใหมีอํานาจหนาที่ดําเนินการกอสรางและปฏิบัติงานโครงการน้ําพอง
และโครงการพลังงานอื่น ๆ ในอนาคตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอไป 

ในการจัดตั้งการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้  
1) ผลิต  จัดใหไดมา  จัดสง และจัดจําหนายซ่ึงพลังงานไฟฟา  
2) ดําเนินธุรกิจอื่น ซ่ึงเกี่ยวดวยพลังงานไฟฟา หรือซ่ึงสงเสริมกิจการของการไฟฟา

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพื่อประโยชนในการสรางและบํารุงการระบบการสงและการจําหนายพลังงานไฟฟา  

พนักงานจะมีอํานาจที่จะใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคล
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ซ่ึงมิใชเคหสถานของเอกชนเปนการชั่วคราวภายใตเงื่อนไขเพื่อการใชสอยหรือเขาครอบครองเปน
การจําเปนและจะตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนา
ภายในเวลาอันควร 

เมื่อมีความจําเปนใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ได  รวมทั้งใหมีอํานาจเดินสายสงศักดิ์สูง  หรือสายสงศักดิ์ต่ําไปใต เหนือ  ตาม หรือขามพื้นดินของ
บุคคลใด ๆ หรือปก หรือตั้งเสาและอุปกรณลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด  เมื่อพ้ืนดินนั้นไมใช
พื้นดินอันเปนที่ตั้งโรงเรือน อีกทั้งในกรณีจําเปนเพื่อปองกันอันตรายเปนการดวน  พนักงานอาจเขา
ไปในสถานที่ของบุคคลใดเพื่อตรวจ ซอมแซม หรือแกไขระบบการสงพลังงานไฟฟาในเวลาหนึ่ง
เวลาใดก็ได  เมื่อไดแจงเจาของหรือผูครอบครองทราบแลว  

ในป พ.ศ. 2509 กระทรวงมหาดไทยในฐานะรับผิดชอบดําเนินการใหบริการสาธารณะ
ประเภทกิจการไฟฟา มีความเห็นวา กิจการไฟฟาของรัฐบาล เทศบาล องคการของรัฐ และกิจการ
ไฟฟาของเอกชนทั่วประเทศ ที่อยูในความรับผิดชอบ ไดแกการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวน
ภูมิภาค แตไดเกิดองคการและหนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับไฟฟาขึ้นอีก ไดแกการพลังงานแหงชาติ 
การไฟฟายันฮี  องคการพลังงานไฟฟาภาคใต และการลิกไนท   โดยอาจแยกหนาที่ขององคการและ
หนวยงานดังกลาวได ดังนี้  

1)  ฝายควบคุม  ในการวิชาการหรือเทคนิค คือการพลังงานแหงชาติ  
2)  ฝายผลิต ไดแก การไฟฟายันฮี การลิกไนท การผลิตไฟฟาที่ เขื่อนน้ําพุงของ

การพลังงานแหงชาติ  และการผลิตไฟฟาที่เขื่อนน้ําพองของการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ 
3)  ฝายจําหนาย ไดแกการไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค  ซ่ึงการบริหาร

กิจการไฟฟาหลายหนวยงานทําใหยากแกการประสานงานและขาดความสัมพันธอยางใกลชิด อีก
ทั้งทําใหเกิดความสิ้นเปลือง  เพื่อปรับปรุงกิจการไฟฟาใหดียิ่งขึ้นเพื่อใหกิจการไฟฟาดําเนินการไป
ไดโดยไดผลสมความประสงคทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมือง  กระทรวงมหาดไทย จึงเสนอให
รัฐบาลกําหนดนโยบายรวมกิจการไฟฟาผูผลิตใหอยูในรัฐวิสาหกิจเดียวกัน  โดยจะเกิดผลดีไดแก  

1)  ในดานการบริหารงานบุคคล จะสามารถรวมกําลังผูเช่ียวชาญและผูชํานาญงานไว
เปนหนวยเดียวกันได  ชวยใหประหยัดและสะดวกแกการดําเนินงาน  

2)  อุปกรณกอสรางตางๆ  ระบบสายสง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชในการบํารุงรักษา
อาจนํามารวมกันได หรือสามารถโยกยายไปทดแทนกันไดโดยสะดวก 

3) ในดานการดําเนินงานทางงบประมาณจะสะดวก  และรวดเร็วขึ้นเพราะไมตองแยก
ออกเปนหลายหนวยงาน 
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4)  เมื่อดําเนินการสายสงเรียบรอยก็จะทําใหแหลงผลิตที่ราคาต่ําไดถายเทกําลังไฟฟา
ไปยังแหลงผลิตที่ราคาสูงกวาได 

5)  สามารถกําหนดอัตราขายสงจากโรงผลิตทุกแหงไดในอัตราเดียวกัน 
6)  การตรวจสอบและการควบคุมติดตามผลใหรัดกุมยิ่งขึ้นเพราะเปนหนวยงาน

เดียวกัน13  

     2.2.5  พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511  

พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511     กําหนดใหจัดตั้งการ
ไฟฟาขึ้นเรียกวา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เรียกโดยยอวา  กฟผ. ใหเปนนิติบุคคล  โดยมี
วัตถุประสงค คือ   

1) ผลิต  จัดใหไดมา จัดสงหรือจําหนายซึ่งพลังงานไฟฟาใหแก  การไฟฟานครหลวง 
การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือการไฟฟาอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น รวมทั้ง ผูใชพลังงานไฟฟา
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และ ประเทศใกลเคียง  

2) ดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา แหลงพลังงานอันไดมาจากธรรมชาติ เชน 
น้ํา  ลม  ความรอนธรรมชาติ แสงแดด แรธาตุ  หรือเชื้อเพลิง เปนตนวา น้ํามัน  ถานหิน หรือ กาซ 
รวมทั้งพลังงานปรมาณู เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟา และงานอื่นที่สงเสริมกิจการของ กฟผ.  

3) ผลิต และ ขาย ลิกไนท หรือวัตถุเคมีจากลิกไนท หรือโดยอาศัยลิกไนท หรือ รวมทุน
กับบุคคลอื่นเพื่อดําเนินการดังกลาว 

จะเห็นไดวาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ กฟผ. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการผลิตและขาย
ลิกไนท หรือผลิตวัตถุเคมีจากลิกไนท ตามอํานาจที่มีอยูในกฎหมายลิกไนทดวย  

นอกจากนี้ ในสวนของการกอสรางและดําเนินกิจการเกี่ยวกับแหลงพลังงานเพื่อผลิต
ไฟฟานั้น ตามมาตรา 6 (3)  และ มาตรา 10 (4) แหลงพลังงานเพื่อผลิตไฟฟานอกจากจะมีพลังงาน
จากน้ํามัน  ถานหินลิกไนท  และพลังน้ํา ที่ใชอยูในปจจุบันแลว กฟผ. ก็อาจผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ไฟฟาปรมาณู  และพลังงานไฟฟาในรูปอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามความกาวหนาทาง
วิทยาการไดอีกดวย  เปนการใหอํานาจ  กฟผ. เพื่อสามารถพัฒนาพลังงานจากแหลงอ่ืน ๆ  ใน
อนาคต  

และเนื่องจากกิจการไฟฟาเปนกิจการที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  มีการขยายงานอยู 

                                                        
13 การดําเนินการกิจการไฟฟาภายในประเทศ. ดวนมาก ที่ มธ 0100/3584 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2509. 
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ตลอดเวลา  ตามมาตรา 10 (7) และ 43 (5)  จึงไดบัญญัติอํานาจในการออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น
เพื่อการลงทุนไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อใหทันกับความตองการไฟฟาของโรงงาน
อุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป 

ทั้งตามมาตรา 18 (9) ไดมีการบัญญัติใหการไฟฟาฝายผลิตมีอํานาจกําหนดราคาขาย
พลังงานไฟฟาตามหลักการที่เคยบัญญัติอยูในกฎหมายการไฟฟาตาง ๆ ไวดวย  

ในสวนของการเวนคืนเดิมกฎหมายของการไฟฟาตาง ๆ ไดระบุใหอํานาจเวนคืนไดแต
เฉพาะเพื่อใชในระบบการสงและการจําหนายเทานั้น  แตตามมาตรา 36 ไดบัญญัติใหสามารถ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อใชในระบบการผลิตไดดวย   เพราะการจัดหาที่ดินสําหรับตั้งโรงไฟฟา
ขนาดใหญ เพื่อความเหมาะสมทางดานเทคนิคและทางเศรษฐกิจหากตองอยูใกลชุมชน หรือตองใช
ที่ดินที่มีจํานวนมหาศาลในพื้นที่เชื่อมตอกันจะมีผลยุงยากไดในอนาคตหากกฎหมายมิไดใหอํานาจ
การเวนคืนไวโดยชัดเจน 

สวนอํานาจในการเขาไปดําเนินการในอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคล
อ่ืนเพื่อประโยชนในการกอสรางและบํารุงรักษาระบบไฟฟา รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยในระบบ
ไฟฟาก็เปนไปในทํานองเดียวกับที่พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี การลิกไนท และการไฟฟา
ตะวันออกเฉียงเหนือ บัญญัติไว 

ดวยปญหาในหนี้สินตางประเทศ  ความสามารถในการใชคืนหนี้สิน สภาพคลอง  
รวมทั้งการขาดแหลงเงินทุน  ตลอดจนการบริหารงานที่ยึดกฎระเบียบของทางราชการจนขาดความ
คลองตัว   กฟผ. จึงมีนโยบายในการดําเนินงานเชิงธุรกิจโดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการผลิต
ไฟฟา เพื่อเปนการแบงเบาภาระทางการเงิน  อันเปนการนําไปสูการแปรรูป ซ่ึงจะไดกลาวถึงโดย
ละเอียดในบทตอไป 
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1)  การเปดโอกาสใหเอกชนเขามาดําเนินการในกิจการซึ่งเดิมรัฐทําแตเพียงผูเดียว 
2)  การรวมทุนกับเอกชน คือ การที่รัฐวิสาหกิจเขารวมหุนกับเอกชนดําเนินกิจการหรือ

โครงการใดโครงการหนึ่ง    
3)  การทําสัญญาวาจางเอกชนมาดําเนินงาน คือ การโอนภาระหนาที่และความ

รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งของรัฐวิสาหกิจไปใหเอกชนภายใตเงื่อนไข
สัญญา ซ่ึงสามารถจะกําหนดขอบเขตของสัญญาในรูปแบบตาง ๆ ได    

4) การทําสัญญาใหเอกชนเชาดําเนินการ  เอกชนจะเปนผูเชาดําเนินการในโครงการของ
รัฐและจายเงินใหรัฐบาลตามสัดสวนที่ทําสัญญากัน  โดยรายไดและกําไรของเอกชนขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพของการบริหารงานทางดานการตลาด  สําหรับอัตราคาบริการนั้นรัฐยังคงเปนผู
กําหนดและมีการกําหนดใหมีคาค้ําประกันการลงทุนและบทลงโทษสําหรับเอกชน  โดยรัฐยังคง
เปนเจาของทรัพยสินแตภาระการจัดการดําเนินงานและการลงทุนเปนของภาคเอกชน  เชน การ
ทาเรือแหงประเทศไทย  ที่ใหเอกชนเขาประกอบการทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง  หรือองคการผลิต
อาหารสําเร็จรูป (อสร.)  ใหเอกชนเชาโรงงานผลิตน้ําสมสายชูและอาหารกระปอง 

5) การใหสัมปทานภาคเอกชน  รัฐจะใหสิทธิเอกชนเปนผูรับผิดชอบการลงทุน  การ
จัดการและการปฏิบัติงานในทรัพยสินที่รัฐใหสัมปทานเต็มที่  แตเมื่อหมดอายุสัมปทานแลว ตอง
โอนทรัพยสินเหลานั้นเปนของรัฐหรือโอนทรัพยสินใหรัฐทันที  แตใหสิทธิเอกชนในการ
บริหารงานโครงการที่ไดรับสิทธิตอไป  ทั้งนี้ ภาคเอกชนจะไดรับคาตอบแทนการใหบริการจาก
ประชาชนผูใชบริการโดยตรง  ขณะที่รัฐจะเก็บคาสิทธิหรือคาสวนแบงตามที่ไดตกลงไวในสัญญา
การใหสัมปทาน  ซ่ึงหากคุณภาพการบริหารไมดีหรือไมเปนไปตามที่ตกลงไว  รัฐมีสิทธิยกเลิก
สัญญาได 

6)  การใหเอกชนลงทุนดําเนินการแตรัฐรับซื้อผลผลิต วิธีนี้รัฐเปดโอกาสใหเอกชน
ประมูลแขงขันเพื่อดําเนินกิจกรรมของรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐจะสนับสนุนใหเอกชนเปนผูลงทุนใน
กิจกรรมนั้นเพื่อลดภาระการลงทุนของรัฐ และเมื่อเอกชนดําเนินการแลวรัฐจะเปนผูรับซื้อผลผลิต
จากภาคเอกชนนั้น เชน กรณีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใหเอกชนดําเนินการกอสราง
โรงไฟฟาใหมในรูปของ Independent Power Producer (IPP) แลวขายไฟฟาที่ผลิตไดใหการไฟฟาฯ 
เปนตน 

7) การกระจายหุนใหแกเอกชน การกระจายหุนใหแกเอกชน คือ การโอนความเปน
เจาของจากรัฐวิสาหกิจไปใหเอกชน ซ่ึงสามารถทําไดโดย 

1) การขายหุนใหสาธารณชนปกติจะรวมถึงการขายโดยตรงใหกับ พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ดวย โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    
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(2) การขายใหแกเอกชน ไดแก การขายหุนหรืออาจจะเปนสินทรัพยของกิจการหนึ่ง
ใหกับสถาบันการเงินของเอกชนทั้งในหรือตางประเทศหรืออาจจะขายใหแกผูบริหารและพนักงาน 
เชน บริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี จํากัด เปนตน 

8)  การยุบเลิกกิจการหรือการจําหนายกิจการ การยุบเลิกกิจการ คือการหยุดดําเนินการ
เปนการถาวรเนื่องจากกิจการไมสามารถดําเนินการตอไปได หรือ เปนกิจการที่รัฐหมดความจําเปน
ในการดําเนินการและภาคเอกชนทํากิจการประเภทนี้ไดดีกวา เชน การยุบเลิกโรงงานกระสอบ
ปาน การจําหนายหุนทั้งหมดของบริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี จํากัด 

การพิจารณาวารูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบใดจะเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับ
รัฐวิสาหกิจใดนั้นขึ้นอยูกับความเขาใจในปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  รูปแบบการดําเนินการของ
รัฐวิสาหกิจ  ลักษณะของตลาด  ระยะเวลาในการดําเนินการ  สภาพแวดลอมทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เงื่อนไขทางกฎหมายของแตละประเภทรัฐวิสาหกิจ  และวัตถุประสงคในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ  ดังนั้น การที่จะกําหนดวารูปแบบใดจะเปนรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดนั้น  จึงขึ้นอยูกับ
การพิจารณาถึงประเด็นตาง ๆ ขางตนเปนสําคัญ  ซ่ึงประเด็นเหลานี้จะเปนตัวกําหนดถึงความสําเร็จ
หรือความลมเหลวในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดวย 

แมวาการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนหรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะมีไดหลายรูปแบบและ
หลายแนวทาง  แตตางก็มุงเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ  คือ 

(1)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการดวยการเปดใหมีการแขงขันเสรี
ในธุรกิจนั้น ลดบทบาทของรัฐในกรณีที่เอกชนทําไดดีอยูแลวหรือการปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
บริหารใหเปนแบบเอกชน 

(2)  เพื่อลดการกอหนี้กับตางประเทศและระดมทุนจากสาธารณชน  ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐานมีขนาดการลงทุนสูงมากและรัฐบาลไมสามารถรับภาระทาง
การเงินตามลําพังไดตอไป 

 

4.2  เคร่ืองมือในทางกฎหมายที่ใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
     4.2.1  พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.  
25352   

เปนกฎหมายที่วางหลักเกณฑในการใหสัมปทานหรือใหสิทธิแกเอกชนหรือการรวม
ทุนระหวางรัฐกับเอกชนเพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนกระบวนการดําเนินการ  การกํากับ
                                                        

2 นันทวัฒน  บรมานันท. (2548). เลมเดิม. หนา 64-70. 
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ดูแลและติดตามผลอยูภายใตคณะกรรมการที่มาจากผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของมิไดอยูในการ
พิจารณาของบุคคลผูเดียวหรือหนวยงานเดียวอีกตอไป  โดยมีหลักเกณฑสําคัญดังตอไปนี้  คือ
หนวยงานเจาของโครงการที่ตองการรวมลงทุนกับเอกชนไมวาดวยวิธีใด  หรือมอบใหเอกชนลงทนุ
แตฝายเดียวโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  การอนุญาต  การใหสัมปทาน  การใหสิทธิหรือ
วิธีการอื่นใด จะตองดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ  ที่กฎหมายนี้กําหนด  คือ 

1) เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการโดยละเอียดตามประเด็นที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) กําหนดตอกระทรวงเจาสังกัดในกรณี
โครงการมีวงเงินหรือมีทรัพยสินเกินหาพันลานบาท  หนวยงานเจาของโครงการตองวาจางที่
ปรึกษามาใหคําปรึกษา  ซ่ึงที่ปรึกษาจะตองทํารายงานอีกฉบับตามรายละเอียดที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด  และสาระสําคัญอ่ืน ๆ  ซ่ึงที่ปรึกษา
เห็นสมควรเพื่อที่หนวยงานเจาของโครงการจะไดสงรายงานนี้ไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อใช
ประกอบการพิจารณา 

2)  เมื่อกระทรวงเจาสังกัดไดรับผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการจากหนวยงาน
เจาของโครงการแลวจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  โครงการใหม ใหเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเพื่อพิจารณา  หาก  สศช.  พิจารณาแลวเห็นดวยกับโครงการ  ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการ  หาก  สศช.  ไมเห็นดวยกับโครงการ  ให
แจงหนวยงานเจาของโครงการ  ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของ  
สศช.  ใหเสนอความเห็นหรือคําชี้แจงเพิ่มเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตัดสิน  โดยตองแจงขอมูลตาง ๆ  ตามที่  สศช.  กําหนด  และขอมูลอ่ืนตามที่เจาของโครงการ
เห็นสมควร 

(2)  โครงการที่มีทรัพยสินอยูแลว  ใหเสนอตอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาหาก
กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นดวยกับโครงการใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบในหลักการของโครงการ แตถาหากกระทรวงการคลังไมเห็นดวยกับโครงการใหแจง
หนวยงานเจาของโครง การ  ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง  ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสิน  
โดยตองแจงขอมูลตาง ๆ  ตามที่  สศช.  กําหนดและขอมูลอ่ืนตามที่หนวยงานเจาของโครงการ
เห็นสมควร 
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3)  เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ  หนวยงานเจาของโครงการตองรางประกาศ
เชิญชวนใหเอกชนเขารวมงาน  หรือรางขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสําคัญที่จะตองมีใน
สัญญารวมงานหรือดําเนินการ  หนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  
โดยประกอบดวยบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบราง
ประกาศเชิญชวนเขารวมงานหรือดําเนินการ  กําหนดหลักประกันของและหลักประกันสัญญา  
พิจารณาเลือกเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการและพิจารณาดําเนินการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับ
โครงการตามที่เห็นสมควร 

4)  เมื่อหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการคัดเลือกเอกชนใหเขารวมงานหือ
ดําเนินการโดยวิธีการประมูล  แตหากคณะกรรมการเห็นวาไมควรใชวิธีการประมูลและหนวยงาน
เจาของโครงการก็เห็นชอบดวย  ใหรายงานตอ  สศช.  และกระทรวงการคลัง  ถาทั้งสองหนวยงาน
เห็นพองดวย  ก็เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  แตถาหนวยงานเจาของโครงการไมเห็น
ดวยกับความเห็นของคณะกรรมการขางตน   ใหทําบันทึกความเห็นเสนอ   สศช .   และ
กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณา  ถาสองหนวยงานเห็นพองดวยหรือมีความเห็นไม
ตรงกัน ใหใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีประมูล 

5)  หนวยงานเจาของโครงการเสนอใหคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเพื่อเขารวมงาน
หรือดําเนินการตามที่มีผูเสนอเขามา  ในกรณีที่วงเงินหรือทรัพยสินเกินกวาหาพันลานบาท  ที่
ปรึกษาตามขอ 1)  จะตองรางขอบเขตของโครงการและทําความเห็นประเมินการคัดเลือกใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินงานตามโครงการนั้นดวย  แตเมื่อมีการประกาศเชิญชวนเพื่อดําเนินการใหม  
หากมีผูเสนอเพียงรายเดียวหรือหลายราย  แตมีเพียงรายเดียวที่เสนอถูกตองตามรายการในเอกสาร
ตามที่กําหนดในกฎหมาย  หากเห็นวารัฐจะไดประโยชน  หนวยงานเจาของโครงการก็ดําเนินการ
ตอไปได 

6)  คณะกรรมการมีหนาที่เสนอผลการคัดเลือกพรอมเหตุผลประเด็นที่เจรจาตอรอง
เร่ืองผลประโยชนของรัฐ  รางสัญญา  และเอกสารทั้งหมด  ตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด  เพื่อ
เสนอใหคณะ      รัฐมนตรีพิจารณาภายใน   90 วันนับจากวันที่คณะกรรมการตัดสิน   หาก
คณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเรื่องคืนคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนความเห็น  เสร็จแลวจึง
นําผลการพิจารณาใหคณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด 

7)  กอนลงนามในสัญญา  ตองใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณารางสัญญารวมงาน
หรือดําเนินการกอน 
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8)  เมื่อลงนามในสัญญาแลว  หนวยงานเจาของโครงการตองจัดตั้ง “ คณะกรรมการ
ประสานงาน ”  ประกอบดวยบุคคลตามที่กฎหมายกําหนดทําหนาที่ติดตามกํากับดูแลใหมีการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในสัญญารายงานผลการดําเนินงาน  ความคืบหนา  ปญหาและแนว
ทางแกไขตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเพื่อทราบโดยระยะเวลาที่จะตองรายงานใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการประสานงานกําหนด  แตตองไมเกิน  6 เดือนตอหนึ่งครั้งในกรณีที่หนวยงานที่ไดลง
นามไปแลว  ใหผูแทนกระทรวงการคลังที่อยูในคณะกรรมการประสานงานทํารายงานเสนอตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

     4.2.2  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจําหนายกิจการหรือหุนที่สวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเปนเจาของ  พ.ศ. 2504 

เปนกฎหมายที่เตรียมความพรอมในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐโดย
วิธีการซื้อกิจการหรือหุนของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้  คือ  การจําหนาย
กิจการหรือหุนของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตองไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีกอน  
จึงจะดําเนินการตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวสําหรับการจําหนายไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1)  กิจการหรือหุนที่จําหนายมีมูลคาตามงบดุลเกิน 5 แสนบาท 

2)  หุนที่จําหนายมีมูลคาตามงบดุลไมเกิน  5  แสนบาท  แตการจําหนายจะเปนเหตุให
พนจากสภาพเปนรัฐวิสากิจ  หรือ 

3)  การจําหนายกิจการหรือหุนในกรณีที่กระทรวงเจาสังกัดเห็นวาเปนปญหานโยบาย 

4) ใหมีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง  ประกอบดวยบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด  มีหนาที่
ใหความเห็นในวิธีการจําหนายหุน  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของรัฐ  ใหความเห็นในเรื่องราคาที่
จําหนาย  โดยคํานึงถึงความมั่นคง  ฐานะการเงิน  ประสิทธิภาพในการหากําไรและเวลาที่จะ
จําหนายและใหความเห็นเรื่องอื่น ๆ  แลวแตกรณี  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเรียบรอยแลว  ให
เสนอตอกระทรวงเจาสังกัดและกระทรวงการคลังตกลงกันประการใด  ใหกระทรวงเจาสังกัด
ดําเนินการตอไป 

 5) ในกรณีที่กระทรวงเจาสังกัดและกระทรวงการคลังตกลงกันไมไดหรือกรณีที่กิจการ
หรือหุนที่จะจําหนายมีมูลคาตามงบดุลเกินกวา  5 ลานบาท  หรือราคาที่จะจําหนายเกินกวา  5 ลาน
บาท  ใหกระทรวงเจาสังกัดเสนอขอมติคณะรัฐมนตรี 

     4.2.3  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. 2523 

ไดกําหนดหลักเกณฑในการซื้อหุนและจําหนายหุนโดยสวนราชการไวดังนี้ 
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1)  การซื้อหุนนิติบุคคล  ใหซ้ือหุนที่มีลักษณะตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1)  หุนเพื่อดํารงสัดสวนรอยละ  70  ในกรณีที่มีเงินกูทีกระทรวงการคลังค้ําประกันคาง
อยูหรือมีเงินใหกูตอ 

(2)  หุนเพิ่มทุนตามสิทธิในกรณีที่เปนสิทธิที่ใหผูถือหุนเดิม 

(3)  หุนนิติบุคคลที่รัฐบาลมีนโยบายใหรวมทุน 

(4)  หุนในนิติบุคคลที่ทํากิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(5)  หุนในกิจการที่มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศและสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2)  การจําหนายหุนนิติบุคคล  ตองจําหนายเพื่อไปซื้อหุนนิติบุคคลอื่น  และการ
จําหนายหุนนิติบุคคลใหจําหนายหุนที่มีลักษณะตามขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(1) หุนที่รัฐบาลมีนโยบายใหจําหนาย 

(2) หุนซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่ํา 

(3) หุนในกิจการซึ่งไมมีผลตอการพัฒนาประเทศ 

การซื้อหุนนิติบุคคลและการจําหนายหุนนิติบุคคลที่กลาวมาอยูในอํานาจรัฐมนตรีที่จะ
ใหความเห็นชอบ  แตก็มีขอยกเวนในกรณีที่การจําหนายหุนบางกิจการตองไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีกอน  คือ 

ก. หุนของกิจการซึ่งรัฐบาลถืออยูแตเพียงผูเดียว  หรือถือหุนแตผูเดียว  ยกเวนผูกอตั้ง  
หรือถือหุนอยูเกินรอยละ  99.99  ของหุนทั้งส้ิน 

ข. ทําใหสัดสวนของหุนที่ถืออยูต่ํากวารอยละ  75  ของหุนทั้งส้ิน 

ค. ทําใหสัดสวนของหุนที่ถืออยูต่ํากวารอยละ  50  ของหุนทั้งส้ิน 

ง. ทําใหสัดสวนของหุนที่ถืออยูต่ํากวารอยละ  25  ของหุนทั้งส้ิน 

     4.2.4  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 มีเหตูผลของความจําเปนที่ประกาศใชเพื่อ
เปนเครื่องมือของรัฐเมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมที่เปน
รัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด  แตยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่งโดยมีการเปลี่ยนทุนจากรัฐวิสาหกิจ
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เดิมเปนทุนของบริษัทที่รัฐถือหุนทั้งหมด และยังคงมีอํานาจหนาที่เชนเดิมรวมทั้งใหพนักงานมี
ฐานะเปนเชนเดียวกับที่เคยเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินการและเปนพื้นฐานเบื้องตนที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนองคกรธุรกิจอยางเต็มรูปแบบให
กระทําไดโดยสะดวก  เมื่อไดมีการเตรียมการในรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เรียบรอยแลว โดยการกระจายหุนที่รัฐถือไวใหแกภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการลงทุนและ
การบริหารจัดการในกิจการที่รัฐวิสาหกิจเดิมดําเนินการอยูไดตอไปในอนาคต 

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  เปนกฎหมายที่ใชบังคับการเปลี่ยนรูปแบบ
องคกรของรัฐ  จากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะใหมาอยูในรูปแบบของบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดโดยผลของกฎหมาย (corporatization)  ดวยวิธีการเปลี่ยนทุนเปนหุน  โดยไม
ตองไปดําเนินการตามกระบวนการปกติทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

เมื่อรัฐบาลมีนโยบายใหดําเนินการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจใดเปนบริษัท  ตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  แลวกระบวนการดําเนินการดังกลาว  จะเปนลําดับ  
ดังตอไปนี้ 

กระบวนการแปลงรัฐวิสาหกิจเปนบริษัท 
เมื่อมีการกําหนดนโยบายใหมีการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจใดเปนบริษัท  โดยวิธีการ

เปล่ียนทุนเปนหุนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  แลว  ซ่ึงโดยทั่วไปจะเปนไปโดย
คณะรัฐมนตรี  ตามคําเสนอและความเห็นของ “คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ”  
กระบวนการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจตาม พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ก็จะเริ่มขึ้น3 

1)  รัฐวิสาหกิจใดที่จะแปลงสภาพเปนบริษัทจะตองทําแผนการแปลงสภาพเปนบริษัท
โดยแผนการแปลงสภาพเปนบริษัทจะกําหนดวัตถุประสงคและเหตุผลในการแปลงสภาพเปน
บริษัทรวมทั้งตองจัดทําแผนการปรับองคกรที่จะมีขึ้นเมื่อดําเนินการในรูปแบบของบริษัทแลว  ซ่ึง
โดยทั่วไปก็จะตองกลาวถึงการพัฒนาองคกรภายใตการแขงขันในการประกอบกิจการของ
รัฐวิสาหกิจนั้นดวย  นอกจากนี้  ในแผนการแปลงเปนบริษัท   จะตองกําหนดรายละเอียดดวยวาจะ
ดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นดวยวิธีใด  การเปลี่ยนทุนเปนหุนจะเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางสวน  
และบริษัทที่จัดตั้งนั้นจะเปนบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท  กรณีที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของหลาย

                                                        
3 กรมบัญชีกลาง, สํานักรัฐวิสาหกิจและทรัพยสินของรัฐ. (2543). พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2542 และแนวทางปฏิบัติ. 
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บริษัทนั้นจะทําพรอมกันหรือไม  ถาไมทําพรอมจะทําเมื่อใด  ซ่ึงเมื่อไดกําหนดสิ่งตางๆเหลานี้ไว
ชัดเจนแลว   จึงนําเสนอเรื่องตอกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาตอไป 

2)  กระทรวงเจาสังกัด  ไดพิจารณาเพื่อเห็นชอบแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใน
รัฐวิสาหกิจโดยการแปลงทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนในรูปแบบของบริษัทจํากัด   หรือบริษัท
มหาชนจํากัดและเสนอตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงแตงตั้งขึ้นตามมาตรา 5  อัน
ประกอบดวย 

(1)  นายกรัฐมนตรี      ประธานกรรมการ 
(2)  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมนอยกวา  15 คน กรรมการ 
(3)  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ    กรรมการ 
(4)  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา    กรรมการ 
(5)  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  กรรมการ 
 และสังคมแหงชาติ  
(6)  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกิน 6 คน กรรมการ 
(7)  ปลัดกระทรวงการคลัง     กรรมการ 
3)  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ พิจารณาหลักการและแนวทางการแปลง

สภาพรัฐวิสาหกิจ  เปนบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ตามที่รัฐวิสาหกิจเสนอ 
4)  เมื่อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเห็นชอบหลักการ  และแนวทางการแปลง

สภาพรัฐวิสาหกิจ  เสนอวามเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขอ 3 
5)  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการใหแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ เปนบริษัทจํากัด หรือ

บริษัทมหาชน จํากัด 
6)  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 16  ประกอบดวย 
(1)  ปลัดกระทรวงเจาสังกัด     ประธานกรรมการ 
(2)  ปลัดกระทรวงการคลัง     กรรมการ 
(3)  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ    กรรมการ 
(4)  อธิบดีกรมทะเบียนการคา     กรรมการ 
(5)  ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน   กรรมการ 
(6)  ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ    กรรมการ 
(7)  ผูแทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ    กรรมการ 
(8)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน    กรรมการ 
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(แตงตั้งจากผูเช่ียวชาญดานการเงินและการบัญชีหรือในกิจการหรือการดําเนินการของ
รัฐวิสาหกิจนั้น  ดานละ 1  คน ) 

(9)  ผูแทนกระทรวงการคลัง          กรรมการและเลขานุการ 
7)  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท พิจารณาเสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

ที่จะจัดตั้งขึ้นตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการและแนวทางตามขอ 5  
โดยหนาที่ของคณะกรรมการฯ  จะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
(7.1)  กําหนดกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนที่จะ

โอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น  และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง ซ่ึงหมายความรวมถงึ
วา  รัฐวิสาหกิจจะตองปรับปรุงระบบบัญชีงบดุลและงบกําไรขาดทุนที่เปนราชการใหเปนระบบ
บัญชีที่ใชและยอมรับกันโดยทั่วไป  โดยแสดงสินทรัพย  หนี้สิน  รายรับ  รายจาย  ตลอดจนผล
กําไรขาดทุน อีกทั้งจะตองทําการแบงแยกบัญชีเพื่อระบุสินทรัพยที่จะทําการโอนไปยังบริษัท ดังนี้ 

(7.1.1)  ในกรณีหนี้ที่จะโอนไปเปนของบริษัทเปนหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันอยู
แลวใหมีการค้ําประกันหนี้นั้นตอไป  เพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง  แตอาจใหมี
การเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกัน 

(7.1.2)  รัฐวิสาหกิจตองรวบรวมหลักฐานหรือเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินไมวา
จะเปนที่ดินที่รัฐวิสาหกิจเปนเจาของหรือเปนที่ราชพัสดุหรือเปนที่ขององคกรอ่ืนเนื่องจากวันที่จด
ทะเบียน บริษัท ที่ดินที่รัฐวิสาหกิจเปนเจาของจะถูกโอนไปเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น  
สําหรับสิทธิการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณะสมบัติของแผนดิน  จะถูกเปลี่ยนเปนสิทธิการเชาแทน 

(7.2)  กําหนดพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จะเปนลูกจางของบริษัท  โดยพนักงานที่โอนมา
จากรัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัท  จะไดรับเงินเดือน  คาจาง  และสิทธิประโยชนตางๆ 
ไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม  และใหถือวาเวลาทํางานของพนักงานในรัฐวิสาหกิจเดิมเปนเวลาการ
ทํางานในบริษัทโดยไมถือวาการเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนบริษัทเปนการเลิกจาง  อีกทั้ง
ใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพโอนไปกับบริษัทดวย 

(7.3)  กําหนดทุนเรือนหุนหรือทุนทะเบียนการจัดตั้งบริษัท  ดังนั้น  จึงตองมีการ
พิจารณาวาสวนของทุนที่รัฐบาลเปนเจาของนั้นเปนจํานวนใด  โดยหลักทุนที่จะนํามาจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทอยางนอยตองประกอบดวย ทุนเมื่อเร่ิมมีการกอตั้งรัฐวิสาหกิจ  ไดแก  ทุนเดิม ฯลฯ 
และทุนที่ไดจากการเพิ่มทุน  ไดแก  ทุนจากเงินงบประมาณ  ทุนที่ไดรับจากการบริจาค ฯลฯ  ทั้งนี้  
เมื่อมีการจดทะเบียนบริษัท   ในตอนแรกกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งหมด 

(7.4)  กําหนดชื่อบริษัทวาบริษัท.จํากัด  หรือบริษัท.จํากัด (มหาชน)  โดยจะตอง
ตรวจสอบ รายช่ือที่ไดมีการจดทะเบียนไวแลวที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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(7.5)  กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท  รายช่ือกรรมการบริษัท  และผูสอบ
บัญชีวาระเริ่มแรกเนื่องจากการแปลงทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทที่จัดตั้งในขั้นแรกนั้น  
รัฐบาลจะเปนผูถือหุนทั้งหมด  ผูสอบบัญชีในวาระเริ่มแรก คือ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน   สวน
การกําหนดโครงสรางการบริหาร เพื่อใหบริษัทมีรูปแบบการดําเนินงานที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการแขงขัน    สําหรับรายชื่อกรรมการจะเปนการพิจารณาจากผูมีความรู   
ความสามารถ  ในดานตาง ๆรวมถึงการดําเนินงานของธุรกิจนั้นๆ  

(7.6)  จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท  โดยพิจารณาใหเปนไป
ตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด  หรือมีประเด็นใดที่ตองเพิ่มเติม 

(7.7) จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  26   โดยกําหนดอํานาจที่บริษัท    
รัฐวิสาหกิจจําเปนจะตองไดรับตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นตอไป นอกจากนี้หากตองการ
ใหอํานาจนั้นเปนของคณะกรรมการ  ซ่ึงเปรียบเหมือนกับองคกรกํากับดูแลช่ัวคราวกอนที่จะมีการ
จัดตั้งเปนการถาวรตอไปก็ใหกําหนดไวในรางพระราชกฤษฎีกานี้ 

(7.8)  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ  เฉพาะกรณีที่
มีการโอนกิจการไปยังบริษัททั้งหมดแลว  หากโอนกิจการบางสวนไปเปนบริษัทจะจัดทํารางพระราช
กฤษฎีกาเมื่อโอนกิจการสุดทายไปยังบริษัท 

(7.9)  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ซ่ึงอยางนอยตองมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในเรื่อง ตามขอ 7(1)  ขอ7(2)  ขอ 7(7)  ขอ 7(8)   

8)  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทตาม    
ขอ 7  ใหกับคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  (มาตรา 21)   

9)  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณารายละเอียด และเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนทุนเปนหุนและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามที่
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท เสนอ  ตามขอ 7  และเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเจาสังกัดเปนรัฐมนตรีที่จะกํากับดูแลในดานนโยบายของบริษัท 
(ตามมาตรา 13 (3))  ทั้งนี้ การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนไปตามมาตรา 21 วรรคสอง 

10)  เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน และจัดตั้ง
บริษัทแลว ใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.2535  แลวแตกรณี  จดทะเบียนใหกับรัฐวิสาหกิจเปน
บริษัทจํากัดหรือบริษัท.จํากัด (มหาชน)  ตามรายละเอียดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามขอ 7  โดย
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ  ไดกําหนดการดําเนินการสําหรับบริษัท   ไวดังนี้ 
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ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน  (มาตรา  22 วรรคสอง)  
ใหหุนของบริษัทที่จดทะเบียนดังกลาวนี้เปนหุนที่มีการชําระคาหุนเต็มมูลคาแลวและ

ใหกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งหมด  (มาตรา 22 วรรคสาม) 
การจดทะเบียนดังกลาวไมตองนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยและ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพและการจัดตั้งบริษัทมาใช
บังคับ (มาตรา 22 วรรคสี่) 

เมื่อจดทะเบียนบริษัทแลวใหบริษัทฯ  ดําเนินกิจการของบริษัทตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด   แลวแตกรณี  ยกเวนสวนที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ และใหรายการตางๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไดจดทะเบียนไวมีผลบังคับ
ใชตอไป จนกวาจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น (มาตรา 22 
วรรคหา) 

ในระหวางที่กระทรวงการคลังยังมิไดโอนหุนที่ ถืออยูใหกับบุคคลอื่น  มิใหนํา
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
ในสวนที่วาดวยจํานวนผูถือหุน  และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละคนพึงถือไวมาใชบังคับ  และใหถือ
วาความเห็นของกระทรวงการคลังอันเกี่ยวกับบริษัทนั้นเปนมติของที่ประชุมใหญผูถือหุน  (มาตรา  
23  วรรคหนึ่ง) 

ดําเนินงานนําความเห็นของกระทรวงการคลังที่แจงไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัท
หรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 23 วรรคสอง)   

ในวันที่จดทะเบียนตั้งบริษัท  ใหบรรดากิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพย
ของรัฐวิสาหกิจตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโอนไปเปนของบริษัท  หรือของกระทรวงการคลัง
แลวแตกรณี (มาตรา 24 วรรคหนึ่ง) 

กระทรวงการคลังยังคงค้ําประกันหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่โอนไปเปนของบริษัทตอไป   
โดยกระทรวงการคลังอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันก็ได  หรืออาจมีการตกลงกับเจาหนี้
ใหลดหรือปลดเปลื้องภาระการค้ําประกันนั้น  (มาตรา 24 วรรคสอง) 

บริษัทยังคงมีสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุ  หรือสาธารณะสมบัติของ
แผนดิน  ซ่ึงรัฐวิสาหกิจมีอยูในวันจดทะเบียนบริษัทตอไป  สวนสิทธิในการใชที่ราชพัสดุ หรือสา
ธารณสมบัติของแผนดินที่รัฐวิสาหกิจมีอยูตามกฎหมายที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่น  ใหบริษัทมี
สิทธิในการใชที่นั้นตอไปตามเงื่อนไขเดิมแตตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด (มาตรา 24 วรรคสาม)   
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ในวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท   พนักงานของรัฐวิสาหกิจตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โอนไปเปนลูกจางของบริษัท  โดยใหพนักงานไดรับเงินเดือน  คาจาง  และสิทธิประโยชนตางๆ ไม
นอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม  และใหถือเวลาการทํางานของพนักงานดังกลาวในรัฐวิสาหกิจเปนเวลา
การทํางานในบริษัทโดยเมื่อเปนการเลิกจาง  (มาตรา 25) 

ใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของรัฐวิสาหกิจที่โอนมาเปนพนักงานของ
บริษัทยังคงอยูตอไป   โดยใหบริษัทฯมีฐานะเปนนายจางรวมกับรัฐวิสาหกิจ  (มาตรา 25 วรรคสาม) 

11)  รัฐวิสาหกิจที่ไดเปล่ียนสินทรัพยเปนทุนหรือหุน  และดําเนินการจัดตั้งเปนบริษัท
ทั้งองคกรแลว คณะรัฐมนตรีจะดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลาในการยกเลิก
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ซ่ึงกฎหมายจัดตั้งจะถูกยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกาตอไป 
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บทที่ 5 
ข้ันตอนการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

จากรัฐวิสาหกิจไปสูบริษัท มหาชน จํากัด 
 

5.1 กระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูป 
     5.1.1  การเปลี่ยนสภาพของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.25421 

มาตรา 3 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดใหคํานิยามของบริษัทในกฎหมายวา
ดวยทุนรัฐวิสาหกิจไววา หมายความวา บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ดังนั้น เมื่อรัฐวิสาหกิจ
ที่ไดดําเนินการเปลี่ยนทุนเปนหุนตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจก็จะเปลี่ยนสภาพจาก
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบเดิมมาเปนรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด 
แลวแตกรณี   ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของรัฐวิสาหกิจแตละแหง 

นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาจากมาตรา 4  ของกฎหมายดังกลาวที่กลาววา  ในกรณีที่รัฐบาล
มีนโยบายที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจใดมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของ
บริษัทก็สามารถทําไดแลว  จะเห็นไดวา  ประกอบดวยหลักเกณฑ 2  ประการ  คือ  

1. กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจมิไดบังคับใหทุกรัฐวิสาหกิจตองเปลี่ยนสภาพเปน
บริษัท แตเปนชองทางที่จะใหรัฐวิสาหกิจที่มีความประสงคที่จะเปลี่ยนรูปแบบจากรัฐวิสาหกิจที่
เปนองคกรของรัฐบาลไปเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด  ไดดําเนินการจดทะเบียนเปน
บริษัทไดตามขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎหมายฉบับดังกลาว  

2. การนําทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนสามารถทําทั้งหมดหรือบางสวนก็
ได  ซ่ึงจะสงผลทําใหรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนสามารถจัดตั้งเปนบริษัทหลายบริษัทก็
ได 

การทําใหรัฐวิสาหกิจหลุดพนไปจากความเปนองคกรในภาคเศรษฐกิจมหาชน  โดยการ
ขายความเปนเจาของกิจการสามารถกระทําไดโดยการขายหุนแกภาคเอกชน  แตการดังกลาวไม
สามารถกระไดทันทีในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่จะแปรรูปนั้นเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน   
(รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา)  หรือกรณีรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น 

                                                        
1  นันทวัฒน   บรมานันท. (2543). คําอธิบายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542. 
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โดยมติคณะรัฐมนตรี  เพราะรัฐวิสาหกิจเหลานี้ยังไมมีลักษณะทุนที่อยูในสภาพที่พรอมจะโอนไป
เปนของภาคเอกชนได  การที่จะสามารถโอนกิจการรัฐวิสาหกิจจําตองทําใหทุนของรัฐวิสาหกิจ
ไดรับการบัญญัติรับรองโดยพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ซ่ึงเปนกฎหมายที่มุงประสงค
สรางกระบวนการแปลงสภาพทุนรัฐวิสาหกิจบางประเภทเปนทุนเรือนหุน และทําใหรัฐวิสาหกิจ
บางประเภทเปลี่ยนลักษณะการดําเนินภารกิจไปอยูในรูปบริษัทหรือบริษัทมหาชน จํากัด ที่รัฐโดย
กระทรวงการคลังยังคงถือหุนในกิจการนั้นอยูทั้งหมด ซ่ึงกระบวนการตามพระราชบัญญัติดังกลาวมี
องคกรที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1)  คณะรัฐมนตรีเปนองคกรที่ทําหนาที่อนุมัติการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน 
2)  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ เปนองคกรที่ทําหนาที่เสนอความเห็นใน

หลักการและแนวทางการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน 
3)  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเปนองคกรดําเนินการเตรียมการจัดตั้งบริษัท

ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโดยทําหนาที่ประเมินราคาทรัพยสิน ประเมินราคาหุน จํานวน
หุน เปนตนโดยกระบวนการแปลงสภาพกิจการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542   มีดังนี้ 

(1)  รัฐวิสาหกิจที่ประสงคจะเปลี่ยนทุนบางสวนหรือท้ังหมดเปนหุนในรูปแบบบริษัท 
ใหทําเรื่องเสนอกระทรวงเจาสังกัดใหความเห็นชอบกอนเมื่อกระทรวงเจาสังกัดใหความเห็นชอบ
ในแนวทาง ใหเสนอรายละเอียดแกคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 

(2)  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ พิจารณาในรายละเอียดแลวเสนอความเห็น
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการและแนวทางการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ 

(3)  หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการฯ ใหสงรายละเอียดไปยังคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อกําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ
สวนที่จะโอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นนอกจากนี้ยังตองเตรียมการในสวนของการจัดตั้งบริษัท
ทั่วไป เชน การกําหนดโครงสรางการบริหาร การจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ เปนตน 

(4) เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทดําเนินการตาง ๆ เรียบรอยใหเสนอ
รายละเอียดตาง ๆ ตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 

(5)  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ตองเสนอความเห็นแกคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกิจการ 

(6)  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการแปลงสภาพกิจการแลวใหนํารัฐวิสาหกิจที่ทําการแปลง
สภาพแลวไปจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนตอนายทะเบียนแลวแตกรณี 
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เมื่อมีการกระทําครบขั้นตอนดังกลาว  กิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพย
ของรัฐวิสาหกิจก็โอนไปเปนของบริษัทโดยผลของกฎหมายนับแตวันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท  โดยรัฐวิสาหกิจที่ถูกแปลงสภาพกิจการแลวและภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติใหยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจใด  ใหถือวากฎหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นสิ้นผลบังคับใชตามเงื่อนเวลาที่กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกา  และเมื่อรัฐวิสาหกิจถูกแปลงสภาพใหอยูในรูปบริษัทแลว  กระบวนการที่
ตามมาที่ทําใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสมบูรณ ก็คือ การดําเนินการโอนกิจการภาครัฐไปเปนของ
ภาคเอกชน 

     5.1.2  องคกรที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัท 

กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดกําหนดใหองคกร  3 องคกร มีบทบาทเกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน องคกรเหลานั้น ไดแก คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบาย
ทุนรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ดังนี้ 

1)  คณะรัฐมนตรี  ตามมาตรา 16  ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการอนุมัติใหมีการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปน
หุน กลาวคือ เมื่อรัฐวิสาหกิจใดตองการที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของตนมาเปลี่ยนสภาพเปน
หุนในรูปแบบของบริษัท  ก็จะตองทําเรื่องเสนอไปที่กระทรวงเจาสังกัดเพื่อขอความเห็นชอบกอน  
จากนั้นก็จะตองเสนอเรื่องตอไปยังคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  ดังจะไดกลาวถึงใน
หัวขอตอไปเมื่อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องดังกลาว
แลว  ก็จะตองเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการและแนวทาง  ให
ดําเนินการนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท  
จากนั้นจึงคอยดําเนินการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนตามกระบวนการที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจตอไป 

คณะรัฐมนตรีจะเขามามีบทบาทเกี่ยวของกับการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนอีก
ครั้งหนึ่งดังที่บัญญัติไวในมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  คือ  เมื่อ
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการและแนวทางใหดําเนินการนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของ
รัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัทดังกลาวมาแลวขางตน  ก็จะมีการตั้ง  
“คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท”  ขึ้นมาเพื่อดําเนินการตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนทุน
ของรัฐวิสาหกิจเปนหุนเมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทปฏิบัติภารกิจเสร็จแลว  ก็จะตอง
เสนอรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อ
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พิจารณา  เมื่อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลวก็จะตองเสนอไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนและจัดตั้งบริษัทตอไป 

2)  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดให
จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจขึ้นเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจนั้นบัญญัติไวในมาตรา 5 ของ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   คือ  นายกรัฐมนตรีทําหนาที่เปนประธาน  รัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกิน  15  คน  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกิน 6 คน  เปนกรรมการ  โดยมีปลัด
กระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ  และมีผูแทนกระทรวงการคลังเปนผูชวยเลขานุการ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจนั้นบัญญัติไวในมาตรา  13 
ดังตอไปนี้ 

(1)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการและแนวทางให
ดําเนินการนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท 

(2)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนทุนเปนหุนและ
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอตามมาตรา 21 

(3)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดรัฐมนตรีที่จะกํากับดูแลใน
ดานนโยบายของบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งตาม (2) 

(4)  เสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 ใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจประเภทนั้น 

(5)  กํากับดูแลใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามที่กําหนดไวในมาตรา 19 
(6)  ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ เชน การจัดทําระเบียบวาดวยการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน 
(7)  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
นอกจากนี้  ในมาตรา  12 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542     ยังได

กําหนด  “ขอจํากัด”  ของผูเปนกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจไววา  ภายในระยะเวลาสามปนับ
แตพนจากตําแหนง กรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจจะเปนผูถือหุนหรือเปนกรรมการผูมีอํานาจใน
การจัดการที่ปรึกษาการเงิน  หรือที่ปรึกษาการจัดการจําหนายหุนหรือผูทําหนาที่จัดจําหนายหุน 
หรือไดรับเงินหรือประโยชนใด ๆ  เปนพิเศษนอกเหนือจากธุรกิจหรือการงานตามปกติของนิติ
บุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน  ผูรวมทุน  หรือบริษัทที่จัดตั้งขั้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปน
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หุนของบริษัทนั้นมิได  เวนแตเปนกรณีของขาราชการประจําที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 

     5.1.3  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท   

คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทนับไดวาเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการ
เปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน  กลาวคือ  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทจะดําเนินการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโดยจะทําหนาที่ประเมินราคาทรัพยสิน  
ประเมินราคาหุน   จํานวนหุน   กําหนดชื่อบริษัท   และโครงสรางของบริษัท   พรอมกันนี้
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทก็มีอํานาจที่จะชี้วาทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจที่อยูในความ
ครอบครองของรัฐควรจะติดไปกับบริษัทหรือสงกลับคืนกระทรวงการคลัง 

องคประกอบของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทนั้นบัญญัติไวในมาตรา 16 ของ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542    คือ  ประกอบดวยปลัดกระทรวงหรือทบวงที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวงนั้นเปนผูกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนเปน
ประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมทะเบียน
การคา  ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  อันไดแก  ผูดํารง
ตําแหนงผูวาการหรือผูอํานวยการ  หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับตําแหนง
ดังกลาว  ผูแทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้น 1 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 3 คน 
เปนกรรรมการโดยมีผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และผูแทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจดังกลาวมาแลวแตงตั้งโดยประธานกรรมการเตรียมการจัดตั้ง
บริษัทและกรรมการโดยตําแหนง โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นจะตองแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความ
เชี่ยวชาญในดานการเงินและการบัญชี  และในกิจการหรือการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจที่จะ
เปลี่ยนทุนเปนหุนอยางนอย 1 คน  สวนผูแทนพนักงานนั้นจะตองแตงตั้งจากนายกสมาคมพนักงาน
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นเสนอในกรณีที่รัฐวิสาหกิจนั้นไมมี
สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทนั้นบัญญัติไว
ในมาตรา 19  ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   คือ  มีหนาที่เสนอแนะรายละเอียด
เกี่ยวกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้นตามหลักการและ
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  โดยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

1)  กําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนที่จะ
โอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 

2)  กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท 
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3)  กําหนดทุนเรื่องหุนหรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จํานวน
หุน และมูลคาของหุนแตละหุน ตลอดจนรายการตาง ๆ ที่เปนสวนของผูถือหุน 

4)  กําหนดชื่อของบริษัท 
5)  กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท รายช่ือกรรมการบริษัท และผูสอบบัญชีใน

วาระเริ่มแรก 
6)  จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
7)  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 
8)  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ในกรณีมีการ

โอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด 
9)  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุน

รัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงอยางนอยตองมีการรับฟงความคิดเห็นใน
เร่ืองตาม (1) (2) (3) และ (8) 

10)  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
มอบหมาย 

กลาวโดยสรุป  บทบาทขององคกรทั้ง 3 องคกรที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนทุนของ
รัฐวิสาหกิจเปนหุน  เปนดังนี้  คือ  เมื่อรัฐวิสาหกิจใดตองการที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของ
ตนมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัทก็สามารถทําไดโดยการเสนอเรื่องไปยังกระทรวง
เจาสังกัดเพื่อใหความเห็นชอบกอน   เมื่อได รับความเห็นชอบแลวก็ตองเสนอเรื่องไปยัง
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาเบื้องตนกอนวาสมควรที่จะใหมีการเปลี่ยนทุน
ของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนหรือไม  จากนั้นคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจก็จะเสนอ
ความเห็นของตนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหหลักการและแนวทางใหดําเนินการนําทุน
บางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท   เมื่อ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการใหเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนในรูปแบบของบริษัทแลว  ก็
จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาดําเนินการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจ
เปนหุนของบริษัทตามหลักการและแนวทางที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ    เมื่อคณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวจะตองรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งบรษิทักลบัไป
ยังคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา  จากนั้นก็จะตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนและจัดตั้งบริษัทตอไป 
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     5.1.4  ขั้นตอนในการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัท 

กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดบัญญัติขั้นตอนในการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปน
หุนของ บริษัทไวดังนี้  คือ2 

1)  เมื่อรัฐวิสาหกิจใดมีความประสงคที่จะนําทุนบางสวนหรือท้ังหมดของตนมาเปลี่ยน
สภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท  ใหทําเรื่องเสนอตอกระทรวงเจาสังกัดใหความเห็นชอบกอน
จากนั้นจะตองนําเสนอใหคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเปนผูพิจารณานโยบายนั้นใน
เบื้องตนวาเห็นดวยกับการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนหรือไม หากคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจเห็นชอบดวย      ก็จะตองนําเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใน
หลักการและแนวทางใหดําเนินการนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพ
เปนหุนในรูปแบบของบริษัท  ดังที่บัญญัติไวในมาตรา  13 

2) เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแลว มาตรา 19 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหสงรายละเอียดทั้งหมดไปยังคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท เพื่อ 

(1) กําหนดกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ สวนที่จะ
โอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น  และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 

(2)  กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท 
(3) กําหนดทุนเรือนหุน หรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  

จํานวนหุน และมูลคาของหุนแตละหุน  ตลอดจนรายการตาง  ๆ  ที่เปนสวนของผูถือหุน 
(4)  กําหนดชื่อของบริษัท 
(5)  กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท  รายช่ือกรรมการบริษัท  และผูสอบบัญชี

ในวาระเริ่มแรก 
(6)  จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
(7)  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  26 
(8)  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ใน/กรณีมีการ

โอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปเปนของบริษัททั้งหมด 
(9)  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการ  

นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซ่ึงอยางนอยตองมีการรับฟง 
ความคิดเห็นในเรื่องตาม  (1) (2) (8) และ (9) 
                                                        

2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ.  หนังสือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ.  ดวน
ที่สุด ที่ กค 0808/980  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2547. 
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3) ในการดําเนินการตามมาตรา 19 นี้   มาตรา 20 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 เปดโอกาสใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนก็ได  เพราะหนาที่ของ
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีอยูมากมายหลายประการ  บางภารกิจจึงตองอาศัย
คณะอนุกรรมการซึ่งมีความคลองตัวกวาหรือบางภารกิจก็ตองทําควบคูกันไป  คณะอนุกรรมการจึง
มีสวนชวยใหการดําเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4)  เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไดดําเนินการตามมาตรา  19  เสร็จ
เรียบรอยแลว  ก็จะตองรายงานรายละเอียดตาง  ๆ  ตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อ
พิจารณาในการนี้คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจอาจแกไขเพิ่มเติมขอเสนอของ
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไดตามที่เห็นสมควร  หลังจากนั้น  คณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจตองเสนอเรื่องดังกลาวทั้งหมดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปล่ียนทุนของ
รัฐวิสาหกิจนั้น เปนหุนเพื่อจัดตั้งบริษัท  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลวก็ใหนํากิจการของรัฐวิสาหกิจ
นั้นๆ  บางสวนหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไปจดทะเบียนเปนบริษัทตอไป 

5)  มาตรา  22 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 กําหนดใหนายทะเบียน
หุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัด  แลวแตกรณี  จดทะเบียนบริษัทนั้นตามรายละเอียดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  โดยให
ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมใด ๆ  อันเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท  และมิใหนําบทบัญญัติตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดในสวนที่เกี่ยวกับสภาพ
และการจัดตั้งบริษัทมาใชบังคับ  พรอมกับกําหนดใหหุนของบริษัทที่จดทะเบียนดังกลาวเปนหุนที่
มีการชําระคาหุนเต็มมูลคาแลวและใหกระทรวงการคลังถือหุนดังกลาวไวทั้งหมด  และในระหวาง
ที่กระทรวงการคลังยังมิไดโอนหุนที่ถืออยูใหแกบุคคลอื่น  มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ก็ไดกําหนดไววา  มิใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดในสวนที่วาดวยจํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนที่ผูถือหุนแต
ละคนจะพึงถือไวไดมาใชบังคับ  และใหถือวาความเห็นของกระทรวงการคลังอันเกี่ยวกับบริษัทนัน้
เปนมติของที่ประชุมใหญผูถือหุน 

อนึ่ง  ความเห็นของกระทรวงการคลังที่ใหแจงไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดนั้น  มาตรา  23  วรรคทาย ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2542  ไดกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เนื่องจากเมื่อแปลงรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทแลว 
กระทรวงการคลังจะเปนผูถือหุนรายเดียวทั้งหมด  การประชุมใหญผูถือหุนตามที่กําหนดไวตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดจึงไมจําเปนตอง
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ดําเนินการตามกฎหมายนี้  โดยใหถือวาความคิดเห็นของกระทรวงการคลังคือมติของที่ประชุมใหญ
ผูถือหุน  นอกจากนี้มาตรา  23 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ยังไดกําหนดให
ความเห็นของกระทรวงการคลังที่แจงไปยัง   นายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนบริษัท
มหาชน จํากัด เปนมติของท่ีประชุมใหญผูถือหุนและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เชน  บัญชีผู
ถือหุน  รายงานประจําป  เปนตน  ทั้งนี้  เพื่อประกาศใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบถึงการ
ดําเนินการของบริษัทนั้น  ๆ 

6)  ในวันที่มีการจดทะเบียนบริษัทนั้น  มาตรา  24  ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542กําหนดใหบรรดากิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจตามที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  โอนไปเปนของบริษัทหรือเปนของการทรวงการคลัง  แลวแตกรณี 

(1)  ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของรัฐวิสาหกิจนั้น มาตรา 24 วรรคสามและวรรคสี่ ได
กําหนดไววา หมายความรวมถึง สิทธิตามสัญญาเชาที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของ
แผนดินที่รัฐวิสาหกิจมีอยูในวันจดทะเบียนบริษัทนั้น สวนสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณ
สมบัติของแผนดินที่รัฐวิสาหกิจเคยมีอยูตามกฎหมายที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่น ใหบริษัทมีสิทธิ
ในการใชที่นั้นตอไปตามเงื่อนไขเดิมแตตองจ ายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

(2)  ในสวนที่เกี่ยวกับหนี้ของรัฐวิสาหกิจนั้น มาตรา 24 วรรคสอง ไดกําหนดไววา ใน
กรณีหนี้ที่โอนไปเปนของบริษัทเปนหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันอยูแลว ใหกระทรวงการคลัง
ค้ําประกันหนี้นั้นตอไป โดยอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันก็ได เวนแตจะมีการตกลงกับ
เจาหนี้ใหลดหรือปลดเปลื้องภาระการค้ําประกันของกระทรวงการคลังนั้น 

ประเด็นเกี่ยวกับการใหกระทรวงการคลังค้ําประกันหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เปล่ียนสภาพ
ไปเปนบริษัทนี้เปนปญหาที่มีการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเปน
บทบัญญัติที่ใหสิทธิพิเศษแกภาคเอกชนที่เขามาซื้อหุนของรัฐวิสาหกิจยิ่งกวาเอกชนอื่นอันเปนการ
เลือกปฏิบัติที่ขัดตอมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติวา  “การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ   อายุ  
สภาพทางกายหรือสุภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม   ความเชื่อทางศาสนา  
การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะ
กระทํามิได”  ซึ่งตอมาศาลรัฐธรรมนูญก็ไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยที่ 50/2542 ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน พ.ศ.  2542  วาไมเปนการเลือกปฏิบัติจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา 30  
โดยมีเหตุผลวา  เมื่อรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนทุนเปนหุนในรูปแบบของบริษัทแลว  มาตรา 22 วรรคสาม  
บัญญัติใหกระทรวงการคลังถือหุนดังกลาวไวทั้งหมด  บริษัทนั้นจึงยังคงสถานะเปนรัฐวิสาหกิจใน
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รูปของบริษัทซ่ึงยังเปนกิจการของรัฐอยู  และมาตรา 24 ใหโอนหนี้ของรัฐวิสาหกิจเดิมไปเปนหนี้
ของบริษัทใหมนี้  เมื่อหนี้นั้นกระทรวงการคลังไดค้ําประกันอยูแลว ก็ใหกระทรวงการคลังค้ํา
ประกันตอไปนั้นเปนการแปลงหนี้ใหมโดยเปล่ียนตัวลูกหนี้จากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนบริษัทที่จัดตั้ง
ใหม    การที่มาตรา  24  บัญญัติใหกระทรวงการคลังค้ําประกันหนี้ใหบริษัทตอไปนั้น  ก็เปนการ
ปฏิบัติตามการค้ําประกันที่มีอยูแตเดิม เพราะบริษัทที่จัดตั้งใหมนี้ก็ยังคงดําเนินกิจการเดิมของ
รัฐวิสาหกิจ  และยังคงเปนของรัฐอยูเชนเดิม  การค้ําประกันจึงเปนการค้ําประกันหนี้ของรัฐไมใช
หนี้ของบริษัทเอกชน  กรณีจึงมิใชเปนการใหสิทธิพิเศษแกบริษัทเอกชน ไมเปนการเลือกปฏิบัติจึง
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  30 

     5.1.5  อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนของรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุน 

โดยปกติแลวรัฐวิสาหกิจสวนใหญที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะจําตองมีการใช
อํานาจรัฐบางสวนเพื่อให รัฐวิสาหกิจเหลานั้นสามารถจัดทําบริการสาธารณะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เมื่อรัฐวิสาหกิจเหลานั้นเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจในรูปแบบเดิมมาเปน
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจก็ไดกําหนดถึงการดําเนินการเกี่ยวกับ
อํานาจ  สิทธิ  หรือประโยชนของรัฐวิสาหกิจเหลานั้นไว  ดังนี้ 

1) เมื่อมีการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทแลว มาตรา 26 ของ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 บัญญัติไววา ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการ
เปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทหรือกฎหมายอื่น มีบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจดังกลาวตอไปนี้ 

(1)  มีบทบัญญัติใหอํานาจรัฐวิสาหกิจดําเนินการใด ๆ  ตอบุคคล  ทรัพยสิน  หรือสิทธิ
ของบุคคล 

(2)  มีบทบัญญัติใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการใด 

(3)  มีบทบัญญัติใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด 
(4)  มีบทบัญญัติใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจนั้นเปนกรณีเฉพาะ 
(5)  มีบทบัญญัติคุมครองกิจการ  พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 
กรณีดังกลาวทั้ง 5 กรณีนั้น กฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจไดบัญญัติไวในมาตรา 26 ใหถือวา

บทบัญญัติดังกลาวทั้ง 5  กรณีมีผลใชบังคับตอไป  โดยบริษัทมีฐานะเชนเดียวกับรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายดังกลาว  แตอยางไรก็ตาม  อํานาจ  สิทธิ  หรือประโยชนดังกลาวนั้นอาจจํากัดหรืองดได
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  หรืออาจกําหนดในพระราชกฤษฎีกาใหอํานาจนั้นเปนของ

DPU



  116
  
คณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดตามที่จะกําหนดหรือจะใหแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจก็ได 

พระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะตองมีสาระที่ใหบริษัทคงมีอํานาจ  สิทธิ  หรือประโยชน
เพียงเทาที่จะเปนแกการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมโดยคํานึงถึงความเปนธรรม
ในการแขงขันทางธุรกิจ  การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตองและการรักษา
ผลประโยชนของรัฐประกอบดวย  ทั้งนี้  อาจกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาใหมีเงื่อนเวลาหรือ
เงื่อนไขใหตองปฏิบัติหรือใหกรณีใดจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดังกลาวมาแลวในวรรค
กอนก็ได  โดย  กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจนี้ยังไดกําหนดไวในมาตรา 26 วรรค 2 ใหอํานาจ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจที่จะเสนอแนะใหทบทวนแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นอยูเสมอ 

บทบัญญัติในมาตรา 26 วรรคแรกและวรรคสองดังกลาวมาแลว จึงเปนบทบัญญัติที่มี
ขึ้นเพื่อรองรับสถานะของรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัท ใหยังคงมีอํานาจรัฐบาง
ประการอยู เพื่อจัดทําบริการสาธารณะได  แตอยางไรก็ตาม  อํานาจดังกลาวก็มีขอบเขตซึ่ง
คณะรัฐมนตรีจะตองกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา  และหากเหตุการณเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจก็มีอํานาจที่จะเสนอแนะคณะรัฐมนตรีใหทบทวนแกไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นได 

2) ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทไดทําสัญญาที่มีขอกําหนด
ใหบุคคลผูเปนคูสัญญาไดมีสิทธิในการดําเนินการใด มาตรา 26 วรรคสาม พระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   ไดกําหนดใหคูสัญญาดังกลาวมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดําเนินการตาม
สัญญานั้นตอไป จนกวาสัญญาจะสิ้นสุด  แมตอมาจะมีกฎหมายกําหนดใหกิจการนั้นตองจัดใหมี
การแขงขันโดยเสรีก็ตาม 

3)  อํานาจและสิทธิประโยชนตาง ๆ ใน 1 และ 2 ดังกลาวมาแลวนั้นจะสิ้นสุดลงไดใน
สองกรณี  คือ 

(1)  เมื่อมีการตรากฎหมายวาดวยการดําเนินกิจการที่บริษัทตาม  1  หรือคูสัญญาตาม  2  
ดําเนินการอยูโดยกิจการของบริษัทหรือของคูสัญญาดังกลาวตองอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวย
การนั้นตามหลักการแหงความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ  และในกรณีที่
กฎหมายดังกลาวกําหนดใหกิจการนั้นตองไดรับอนุญาตหรือสัมปทานหรือตองดําเนินการใด ๆ  ถา
บริษัทหรือคูสัญญาดังกลาวมีคําขอก็ใหอนุญาตหรือใหสัมปทาน  หรือใหดําเนินการดังกลาวได
สําหรับกรณีของคูสัญญาใหมีสิทธิดังกลาวไดเทาระยะเวลาที่เหลืออยูตามสัญญา เวนแตคูสัญญาจะ 
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ยินยอมสละสิทธิดังกลาว  หรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงโดยชดเชยคาเสียหายให
ตามความเปนธรรม 

(2) เมื่อบริษัทนั้นสิ้นสภาพความเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  
คือ  รัฐมีสัดสวนความเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบ 

     5.1.6 พนักงานและลูกจาง 

มาตรา 25 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดใหหลักประกันแก
พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทโดยกําหนดวา  ในวันจดทะเบียน
บริษัทใหพนักงานตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเปนลูกจางของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุน
ของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทและใหพนักงานเหลานั้น  รับเงินเดือน  คาจาง  และสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม  และใหถือวาเวลาการทํางานของพนักงานใน
รัฐวิสาหกิจเดิมเปนเวลาการทํางานในบริษัทโดยไมถือวาการเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปน
บริษัทนั้นเปนการเลิกจาง  สวนกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของรัฐวิสาหกิจเดิมที่เปลี่ยน
สภาพเปนบริษัทจะยังคงอยูตอไป  โดยใหบริษัทมีฐานะเปนนายจางรวมกับรัฐวิสาหกิจเดิมหรือ
แทนรัฐวิสาหกิจเดิม แลวแตกรณีและโดยที่สถานภาพของบริษัทนั้นยังคงมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ
เชนเดิม  พนักงานที่โอนมาเปนพนักงานของบริษัทยังคงมีฐานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจภายใต
กฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเชนเดิม 

     5.1.7 การยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 

มาตรา 28 วรรคแรกของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึงการ
ยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทไววา ในกรณีที่มีมติ
คณะรัฐมนตรี ยุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด   ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อน
เวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อการนั้น 

บทบัญญัติดังกลาวกอใหเกิดปญหาทางนิติศาสตรเนื่องจากมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนหนึ่งเห็นวา  มาตรา  28  บัญญัติใหฝายบริหารใชมติคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจ เปนการตรากฎหมายขึ้นโดยไมถูกตองตามกระบวนการพิจารณาและออกกฎหมายใน
ระบบรัฐสภา กลาวคือ การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแตละแหงนั้นมีการจัดตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
แตกตางกันโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนด ดังนั้น ถาฝาย
บริหารมีนโยบายที่จะยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ฝายบริหารจะตองดําเนินการตรากฎหมาย
ตามกระบวนการในระบบรัฐสภาเพื่อใหผูแทนของปวงชนชาวไทยไดกล่ันกรองการใชอํานาจของ
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ฝายบริหาร กรณีตามมาตรา 28 ที่บัญญัติใหใชมติคณะรัฐมนตรีเพื่อยุบเลิกรัฐวิสาหกิจและใหถือวา
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิก จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอกระบวนการออก
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 

ประเด็นปญหาดังกลาวไดมีการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามาตราดังกลาวขัด
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ 50/2542 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  
วา บทบัญญัติมาตรา 28 วรรคแรกของรางกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไมขัดหรือแยงกับ
กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและไมมีขอความที่ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ โดยใหเหตุผลวา มาตรา 28 วรรคแรกเปนบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติที่มี
หลักการและเหตุผลในการตรา   เนื่องจากเห็นวาเปนการสมควรใหมีกฎหมายที่จะเปนเครื่องมือ
ของรัฐเมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจตามรูปแบบเดิมที่เปนรัฐวิสาหกิจ
ประเภทองคการของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด แตยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง โดยมีการเปลี่ยนทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปน
ทุนของบริษัทที่รัฐถือหุนทั้งหมด และยังคงใหมีอํานาจหนาที่เชนเดิน รวมทั้งใหพนักงานมีฐานะ
เปนเชนเดียวกับที่เคยเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม   ทั้งนี้   เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนิน
กิจการและเปนพื้นฐานเบื้องตนที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนองคกรธุรกิจอยางเต็มรูปแบบให
กระทําไดโดยสะดวก เมื่อไดมีการเตรียมการในรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเรียบรอย
แลว โดยการกระจายหุนที่รัฐถือไวใหแกภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการลงทุนและการ
บริหารจัดการในกิจการที่ รัฐวิสาหกิจเดิมดําเนินการอยูไดตอไปในอนาคต  โดยมาตรา 22 
กําหนดใหกระทรวงการคลังยังคงถือหุนดังกลาวไวทั้งหมด ซ่ึงหมายถึงบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดนั้นยังคงมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจแตไมใชในรูปแบบขององคการของรัฐ จะเปลี่ยนเปน
รัฐวิสาหกิจที่มีรูปแบบการเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงมีผลทําใหรัฐวิสาหกิจใน
รูปแบบขององคการของรัฐส้ินสภาพไป การที่มาตรา 28 บัญญัติใหในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบ
เลิกรัฐวิสาหกิจใด ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปนอันยกเลิกไปนั้น มิไดหมายความวา
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นถูกยกเลิกโดยมติคณะรัฐมนตรี แตหมายถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ใหยุบ
เลิกรัฐวิสาหกิจใดเปนเพียงเงื่อนไข สวนการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตองเปนไปตามเวลาที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการนั้น ซ่ึงเปนเงื่อนเวลา และเมื่อตองดวยเง่ือนไขและ
เงื่อนเวลาครบทั้งสองประการแลว  กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจจึงถูกยกเลิกโดยรางพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ..... มาตรา 28 นี้  เมื่อการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เปนพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกําหนดหรือประกาศของคณะปฏิวัติไดดําเนินการโดยรางพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ ฯ ที่มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว ก็จะเปนการยกเลิกโดยกฎหมายที่มีลําดับชั้นของ
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กฎหมายเดียวกัน อนึ่ง การที่มาตรา 28 วรรคหนึ่ง กําหนดใหมติคณะรัฐมนตรีที่ใหยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจเปนเงื่อนไขและพระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาเปนเงื่อนเวลา เพื่อใหมาตรา 28 มผีล
เปนการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น  รางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.....   ดังกลาวมี
วัตถุประสงคในการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปนการทั่วไป โดยใหอํานาจในสวนที่เปน
เงื่อนไขและเงื่อนเวลาของการใหกฎหมายจัดตั ้งรัฐวิสาหกิจแตละฉบับยกเลิกเมื ่อใดไปให
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหคณะรัฐมนตรี  ซึ่งเปนฝายบริหารที่ตองบริหารราชการแผนดินใหเปนไป
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภาพิจารณามีมติในเรื่องนี้ เมื่อเห็นวาไดมีการดําเนินการ
ครบถวนตามหลักเกณฑของรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.....  และไมมีกรณีใดที่
รัฐวิสาหกิจเดิมจะตองดําเนินการตอไปแลว โดยจะตองตราเปนพระราชกฤษฎีกาและรายงานตอ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ..... จึงเห็นวาขอความใน
มาตรา 28 วรรคหนึ่ง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

     5.1.8  ลําดับความเปนมาของการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

1)   ลําดับการดําเนินการ 
พ.ศ. 2535   รัฐบาลไดสงเสริมใหเอกชนมีบทบาทในการผลิตไฟฟา  โดยเห็นชอบ

ระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก  (เอสพีพี)  และรายใหญ (ไอพีพี) 
4  พฤศจิกายน  2542 ศาลรั ฐธรรมนูญมี คํ า วิ นิ จฉั ยที่  5 0 / 2 5 4 2   เ ห็ นว า  ร า ง

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ......  ไมขัดหรือแยงตอกระบวนการตราพระราชบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ  และไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

17  ธันวาคม 2542     พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  มีผลใชบังคับ 
31  สิงหาคม   2543  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจไดออกระเบียบ

คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวย การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2543 

25  กรกฎาคม  2543    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
แหงชาติให   และ3 ตุลาคม 2543ปรับโครงสรางกิจการไฟฟา  จัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟา  และ
สงเสริมนโยบายซื้อขายไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก 

15  สิงหาคม  2546    คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มีมติเห็นชอบ
การแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนบริษัททั้งองคกร 

31  ตุลาคม  2543     คณะรัฐมนตรี  มีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบกิจการ
พลังงาน   พ.ศ......  ตามที่สํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติเสนอ 
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20  สิงหาคม  2545 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบแผนเตรียมความพรอมเพื่อนํา
รัฐวิสาหกิจจํานวน 18 แหง ใหจดทะเบียนและกระจายหุนในตลาดหลักทรัพย  รวมถึงการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยดวย 

9  กันยายน  2546       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543  และวันที่ 3 ตุลาคม 2543  
เกี่ยวกับการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและการจัดตั้งตลาดกลางรับซ้ือไฟฟาและมีมติเห็นชอบใน
หลักการใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแปลงสภาพเปนบริษัททั้งองคกร   โดยใช
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 

14  กันยายน  2546      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการแปลงสภาพ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยทั้งองคกร 

14  ตุลาคม  2546     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการแปลงสภาพการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย  ตามมติคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงเสนอใหคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตามมาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 

24  ตุลาคม  2546   คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท กฟผ.มีการประชุมเปนครั้ง
แรก 

3  พฤศจิกายน  2546 ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และผูแทน
พนักงานในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

26  พฤศจิกายน  2546 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีมติเห็นชอบขอเสนอ
การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาในรูปแบบผูรับซ้ือเพียงรายเดียว (Enhanced Single Buyer (ESB) 
และการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 

9  ธันวาคม  2546 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการไฟฟา  (Board to Commission)  รวมทั้งเห็นชอบใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ทําหนาที่กํากับดูแลในชวงเปลี่ยนผาน 

22  ธันวาคม  2546    คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

6  มกราคม  2547      ชวงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอการแปลงสภาพการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (6 ม.ค. ที่กรุงเทพฯ, 11 ม.ค. ที่ จ.ลําปาง,  18 ม.ค. ที่ จ.กระบี่  และ 
1 ก.พ. ที่ จ.ขอนแกน) 
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6  กุมภาพันธ  2547 คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีมติเห็นชอบรายละเอียด
ขอเสนอการเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุน  และรายละเอียดการจัดตั้ง
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ตามขอเสนอของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

13  กุมภาพันธ  2547 คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมีมติเห็นชอบการเปลี่ยน
ทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุน  และจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 

17  กุมภาพันธ  2547 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการซื้อขายหุนบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด 
(มหาชน)  และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  ตามมติคณะกรรมการนโยบาย ทุน
รัฐวิสาหกิจ 

23  กุมภาพันธ  2547 พนักงาน กฟผ. และรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ เชน การประปา  การไฟฟา
สวนภูมิภาค  การไฟฟานครหลวง  ตลอดจนแนวรวมตาง ๆ รวมชุมนุมคัดคานการแปรรูป     ทําให
การดําเนินการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยหยุดชะงักลง 

5  เมษายน  2547   กระทรวงพลังงานไดเสนอแนวทางเกี่ยวกับการรักษาสาธารณสมบัติ
และทรัพยสินของชาติตอคณะรัฐมนตรีใหกําหนดเปนหลักการในการโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินหรือที่ไดมาโดยใชอํานาจซึ่งเดิมอยูในการครอบครองของรัฐวิสาหกิจนั้นให
กลับมาเปนของแผนดิน 

7  เมษายน  2547   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  โดยนํา
มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  มาใช  และคณะรัฐมนตรีจะเปนผูอนุมัติ
ใหทรัพยสินที่ไดมาโดยใหอํานาจรัฐไปเปนของกระทรวงการคลังหรือของบริษัทไดตามความ
จําเปนแลวแตกรณี  สวนสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดินที่รัฐวิสาหกิจมี
อยูใหบริษัทยังคงมีอยูตอไปตามเงื่อนไขเดิม  แตตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

24  สิงหาคม  2547  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ  ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา 

7  มีนาคม  2548  นายกรัฐมนตรี  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไดออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา พ.ศ.2548 

11  มีนาคม  2548   คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มีมติให
ดํา เนินการเปลี่ยนสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนบริษัทตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  และแจงมติใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเพื่อ
ดําเนินการตอไป 

17  มีนาคม  2548  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีมติเห็นชอบการเปลี่ยน 
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ทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุน  ตามมาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ  โดยยืนยันรายละเอียดตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547  
โดยคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับการโอนกิจการ  สิทธิ  หนี้สิน  
ความรับผิดและสินทรัพยของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  สวนที่จะโอนไปยังบริษัทที่
จัดตั้งใหม  และสวนที่จะตกใหกระทรวงการคลัง 

31  มีนาคม  2548  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  มีหนังสือที่ กค 0808/1618  
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548  เสนอตอประธานกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  พรอมเอกสาร
เตรียมการแปลงทุนเปนหุนและการจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  รวมทั้งรางพระราชกฤษฎกีา
กําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ......  และราง
พระราชบัญญัติกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย พ.ศ...... 

21  เมษายน  2548  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  ประชุมพิจารณา คร้ังที่ 
1/2548  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548  แลว  เห็นชอบโดยมีความเห็นเพิ่มเติมในบางประเด็น  และให
เพิ่มคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาเพื่อรับโอนอํานาจบางสวนตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ในรางพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของ
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.....  แลวเสนอตอคณะรัฐมนตรีตามหนังสือดวนที่สุดที่ กค 
0808/856      ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 

10   พฤษภาคม  2548  คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษาแลวมีมติอนุมัติตามมติ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  และใหสงรางพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ  ไปใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0503/ว (ล) 
6092  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 

23  มิถุนายน 2548  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีหนังสือที่ กฟผ. 11140/26118  
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548  ถึงปลัดกระทรวงการคลังแจงรายการทรัพยสินของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย  ที่จะโอนกรรมสิทธ์ิใหกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรีไดแก (1) 
โครงการสันเขื่อนและอางเก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ํา 21 รายการ  โดยไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ํา
และส่ิงปลูกสรางอื่น ๆ  (2)  ที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณเขื่อน  อางเก็บน้ํา  และพื้นที่หัวงานจํานวน 14 
รายการ  (รวมคาทดแทนที่ดิน)  (3)  สิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ  เขื่อนสิริกิติ์  ซ่ึงเปนการ
โอนใหมูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 

8  พฤศจิกายน  2548  มูลนิธิเพื่อผูบริโภคกับพวกรวม 11 คน  ยื่นฟองนายกรัฐมนตรี
กับพวกรวม    5   คน  ตอศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ ฟ.14/2548 กรณีความชอบดวย
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กฎหมายของพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน) พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548   

15  พฤศจิกายน  2548 ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
ช่ัวคราวเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษา  หามผูถูกฟองคดีที่ 3  (รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  และบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เสนอขายหรือ
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการขายหุนหรือคําส่ังเปนอยางอื่น  สวนคําขอใหทุเลาการบังคับใชพระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  
และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย พ.ศ.2548 นั้นใหยก 

22  พฤศจิกายน  2548 คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา
จํานวน 7 ราย  ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา พ.ศ.2548 

23  มีนาคม  2549  ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที ่ ฟ 
5/2548  พิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2548  ซ่ึงเปนวันใชบังคับพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ 

2)   ขั้นตอนการดําเนินการแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   
การแปลงสภาพ กฟผ. โดยการแปลงทุนของ กฟผ. เปนหุนตามมาตรา 19 ของ    

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   มีรายละเอียด ดังนี3้ 
(1 )   มาตรา 19 (1)  กิจการ  สิทธิ  หนี้สิน  ความรับผิดและสินทรัพยของ กฟผ. สวนที่

จะโอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม  และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 
ใหโอนกิจการ  สิทธิ  หนี้สิน  ความรับผิด  และสินทรัพยของ กฟผ. สวนที่จะโอนไป

ยังบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) (“ บมจ. กฟผ.”) และสวนที่จะตกเปนของกระทรวงการคลัง  
ตามมูลคาทางบัญชีของหนี้สินและสินทรัพยที่ปรากฏในงบการเงินของ กฟผ. ณ จันจดทะเบียน

                                                        
3สํานักงานคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ.  หนังสือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ.  ดวน

ที่สุด ที่ กค 0808/1856  ลงวันที่ 29 เมษายน 2548. 
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จัดตั้งบริษัท เพื่อให บมจ. กฟผ. สามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

(ก)  กิจการที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. 
 เนื่องดวย กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตรมพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย พ.ศ.2511  เพื่อประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการผลิต  จัดใหไดมา  จัดสงหรือจําหนาย
พลังงานไฟฟา  และการดําเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกลาวที่ กฟผ. ดําเนินอยู  โดยที่
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546  กําหนดโครงสรางกิจการไฟฟา (Electricity Supply 
Industry  : ESI)  ในอนาคตในรูปแบบของผูรับซื้อเพียงรายเดียว (Enhanced Single Buyer Model)  ซ่ึง
สงผลให บมจ. กฟผ. มีหนาที่ในการรับผิดชอบระบบผลิตไฟฟา (Generation) และ ระบบสงไฟฟา
(Transmission) ในการผลิตและสงไฟฟาทั้งหมดของประเทศเพื่อจําหนายใหแกการไฟฟานคร
หลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อจัดจําหนายตอใหแกผูใชไฟฟาโดย กฟผ. ยังคงมีสิทธิจําหนาย
ไฟฟาโดยตรงใหแกผูใชพลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและผูใชพลังงานไฟฟา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตลอดจนประเทศใกลเคียง  ดังนั้น 
ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหโอนกิจการที่ กฟผ. ดําเนินการทั้งหมดใหแก บมจ. กฟผ. 

นอกจากนี้  แมวา  กฟผ. จะดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิใน 1)  โครงสรางสันเขื่อนและ
อางเก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ํา  โดยไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ํา  และ 2)  ที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณเขื่อน 
อางเก็บน้ําและหัวงาน  ใหแกกระทรวงการคลัง  โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดในขอ (4) ข.  แต 
บมจ. กฟผ. จะยังคงมีสิทธิในการใชประโยชนใชสินทรัพยดังกลาวเชนเดียวกันกับสิทธิในการใช
ประโยชนที่มีอยูในปจจุบัน  ดังนั้น บมจ. กฟผ. ควรจะรับโอนกิจการตาง ๆที่เกี่ยวของกับเขื่อน
และอางเก็บน้ําจาก กฟผ. เชนเดียวกัน 

(ข)  อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. 

เนื่องดวย บมจ. กฟผ. จะรับโอนกิจการทั้งหมดที่ กฟผ. ดําเนินการอยูในปจจุบัน  ดังนั้น 
เพื่อให บมจ. กฟผ. สามารถดําเนินกิจการตอไปไดอยางตอเนื่อง  จึงควรให กฟผ. รับโอนอาํนาจ  สิทธ ิ 
และประโยชนที่มีอยูใหแก บมจ. กฟผ. ตามที่กําหนดในมาตรา 19  ประกอบกับมาตรา 24  แหง 
พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   เชน สิทธิตาง ๆ ของ กฟผ. ที่เกี่ยวกับการผลิต  จัดใหไดมา  
จัดสง  จําหนาย  พลังงานไฟฟาและการดําเนินการอื่น ๆตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. กฟผ. หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

สิทธิตามสัญญาเชา  หรือสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน  
สิทธิในการใชประโยชนบนอสังหาริมทรัพยเพื่อการสํารวจ  สราง  และบํารุงรักษาระบบไฟฟา  เขต
เดินสายไฟฟา  โดย กฟผ. ไดชําระคาตอบแทนใหแกผูมีกรรมสิทธในอสังหาริมทรัพยดังกลาว
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เรียบรอยแลว  (สิทธิตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. กฟผ.)  สิทธิในประทานบัตรที่เกี่ยวของกับการทํา
เหมืองแรลิกไนทที่อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  และอําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  สิทธิตาง ๆ 
ตามที่กําหนดในสัญญาหรือขอตกลงระหวาง กฟผ. กับบุคลภายนอก 

(ค)  หนี้สินและความรับผิดตาง ๆ 
ใหโอนสิทธิและความรับผิดทั้งหมดของ กฟผ. ใหแก บมจ. กฟผ. ทั้งนี้ความรับผิดของ 

กฟผ. ที่โอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมใหหมายความรวมถึง (1)  ขอพิพาททางกฎหมายที่ กฟผ. มี
ฐานะเปนโจทก   และมีฐานะเปนจํา เลย   ซ่ึงอยู ในระหวางการพิจารณาในขั้นศาลหรือ
อนุญาโตตุลาการ (2)  ความรับผิดตามสัญญาตาง ๆที่ กฟผ. มีฐานะเปนคูสัญญาโดยชอบดวย
กฎหมาย  และ (3)  ความรับผิดตามที่กฎหมายกําหนด  อาทิเชน  ความรับผิดในการชําระภาษีอากร  
เปนตน 

(ง)  สินทรัพยที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. และสินทรัพยที่จะโอนใหกระทรวงการคลัง 
ในวันที่จดทะเบียนจัดตั้ง บมจ. กฟผ. ให บมจ. กฟผ. รับโอนสินทรัพยทั้งหมดของ 

กฟผ. (ยกเวนทรัพยสินที่โอนใหแกกระทรวงการคลังตามรายละเอียดขอ ข)  ไปยัง บมจ. กฟผ. ใน
ราคาตามมูลคาทางบัญชี (Book Value)  ให กฟผ. โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยดังตอไปนี้ใหแก
กระทรวงการคลังในราคาตามมูลคาทางบัญชี (Book Value)  โดยหักออกจากสวนของทุนของ กฟผ.
ดังนี้ (1)  โครงสรางสันเขื่อนและอางเก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ํา  จํานวน 21 เขื่อนของ กฟผ. ซ่ึง
เปนการโอนตามผลของ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ํา
และสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ และ (2)  ที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณเขื่อนอางเก็บน้ําและหัวงาน  ขอมูลตัวเลข
สินทรัพยหนี้สินของ กฟผ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2547  ทั้งนี้ สิทธิ  หนี้  ความรับผิด    และสินทรัพย
ที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. ณ วันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  อาจมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
ไปจาขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547  เนื่องจากระยะเวลาที่ตางไป  และให กฟผ. คืนพื้นที่หรือ
สิทธิในการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยคืนใหแกหนวยงานตาง ๆ 

(2)  มาตรา 19 (2)  พนักงานที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. 
ให กฟผ. โอนพนักงานทั้งหมด  ซ่ึงรวมถึงผูบริหารสูงสุดขององคกร (ผูวาการ   ผูรับ

จาง  ลูกจางทดลองงาน  ลูกจางประจํา  ลูกจางชั่วคราว  และลูกจางแบบมีกําหนดเวลา  ไปเปน
ลูกจางของ บมจ. กฟผ. ณ วันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  โดยไดรับเงินเดือน  คาจาง  และสิทธิ
ประโยชนไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม  และใหถือวาเวลาการทํางานของพนักงานดังกลาวใน 
กฟผ. เปนเวลาการทํางานใน บมจ. กฟผ. และใหนับอายุงานตอเนื่องโดยไมถือวาการเปลี่ยนสภาพ
จากพนักงานของ กฟผ. ไปเปนลูกจางของ บมจ. กฟผ. มีลักษณะเปนการเลิกจาง  ตลอดจน
กําหนดใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน กฟผ.ซ่ึงจดทะเบียนแลว  และกองทุนสงเคราะหลูกจาง  
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เดิมที่มีอยูกอนการแปลงสภาพใหยังอยูตอไป  โดยให บมจ. กฟผ. มีฐานะเปนนายจางแทน กฟผ. 
นอกจากนี้ใหโอนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. (สร.กฟผ.)  และสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ กฟผ. ไปยัง บมจ. กฟผ. ดวย 

(3)  มาตรา 19 (3)  ทุนเรือนหุนหรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
จํานวนหุน  มูลคาของหุนแตละหุน  ตลอดจนรายการตาง ๆ ที่เปนสวนของผูถือหุน 

ใหกํ าหนดทุนจดทะเบียนของ  บมจ .  กฟผ .  ณ  วันที่ จดทะเบียนจัดตั้ งโดยมี     
รายละเอียด  ดังนี้  ใหนําทุนจํานวน 60,000 ลานบาท  จากเงินงบประมาณจํานวน  ประมาณ 6,508 
ลานบาท  และจากกําไรสะสมจํานวน 53,492  ลานบาท  ตามที่ปรากฏในงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2547  ไปชําระเปนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท กฟผ. จํากัด ผมหาชน)  จํานวน 60,000 
ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยหุนจํานวน 6,000 ลานหุน  มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน  โดยเงิน
งบประมาณสวนที่ เหลือเปน เงินงบประมาณที่ เกี่ ยวของกับเขื่อนซึ่ งจะตองโอนใหแก
กระทรวงการคลัง ณ วันแปลงสภาพบริษัท  สําหรับรายการอื่น ๆ ในสวนของทุนของ กฟผ. 
ให กฟผ. ดําเนินการหารือกับ   ผูสอบบัญชีของบริษัทในการจัดรูปแบบของรายการใหสอดคลอง
กับหลักการบัญชี  โดยเบื้องตนไดเสนอใหมีการจัดรูปแบบของสวนของทุนที่เหลือ  เปนดังนี้ 
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สวนของทุน ณ วันที ่30 ก.ย.47 สวนของทุน ณ วันที่จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท รายการปรับปรุง ณ วันกอนการแปลงสภาพ 

เงินงบประมาณ 

สวนของทุนในบรษิัทยอย 
และบริษัทรวมซ่ึงบนัทกึ 
โดยวิธีการสวนไดเสีย 

สวนเกินทุนจากสิทธิการใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุ 

กําไรสะสม – จัดสรรลว 
(เงินจัดสรรในการขาย

กิจการ) 

กําไรสะสม – 
ยังไมไดจัดสรร 

รวม 

ทุนจดทะบียน เงินงบประมาณ 

สวนของทุนในบรษิัทยอย 
และบริษัทรวมซ่ึงบนัทกึ
โดยวิธีการสวนไดเสีย 

สวนเกินทุนจากสิทธิการใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุ 

กําไรสะสม – 
ยังไมไดจัดสรร 

กําไรสะสม – 
ยังไมไดจัดสรร 

รวม 

สวนเกินทุนจากสิทธิการใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุ 

   9,579 

  3,512 

    60,570 

   9,579 

 475 

  80,186 

89,932 

183,684 

    6,000 

   (475) 

(23,605) รวม 

   9,579 

160,079 

(20,059)    90,567 
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 (ก)  ใหคงรายการสวนของทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
เอาไวในสวนของทุนของ บมจ. กฟผ. 
 (ข)  สวนเกินทุนจากสิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ  ซ่ึงมียอดคงคาง ณ วันที่ 30 
กันยายน 2547  จํานวน 475 ลานบาทนั้น  ใหตัดจําหนายออกจากบัญชีเปนจํานวนเทากับทรัพยสิน
ในสวนของสิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ  เมื่อ กฟผ. มีการโอนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับเขื่อน
และอางเก็บน้ําของ กฟผ. ใหแกกระทรวงการคลัง  ตามรายละเอียดในมาตรา 19 (1)  ทั้งนี้ หากมี
สวนเกินทุนจากสิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุที่ เหลือจากการโอนขางตน  ให กฟผ. 
ดําเนินการตัดบัญชีดังกลาวเขาบัญชีกําไรสะสม 

(ค)  กําไรสะสมจัดสรรแลวใหนําเงินจัดสรรในการขยายกิจการจํานวน 6,000 ลานบาท  
มาจัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมายหรือคิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว  
สําหรับเงินจัดสรรในการขยายกิจการสวนที่เหลือจํานวน 74,186 ลานบาท  ใหรวมเขากับกําไร
สะสมยังไมไดจัดสรร (เปนยอดคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2547) 

(ง)  กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรใหนําสวนของทุนที่เหลือจากการจัดสรรทุนจดทะเบียน
และการจัดสรรตามขอ (1)  ถึง (3)  รวมเขาเปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร  อยางไรก็ตามเนือ่งจาก
มูลคาทรัพยสินที่ เกี่ยวของกับเขื่อนและอางเก็บน้ําที่โอนออกจากงบดุลของ  กฟผ . ใหแก
กระทรวงการคลังตามขอ 2.1.1 (4) ข. นั้น  เมื่อหักกลบกับเงินงบประมาณและสวนที่เกินทุนจาก
สิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุแลว  สวนที่เหลือจะเปนการโอนโดยการหักกลบออกจากกําไร
สะสมยังไมไดจัดสรร 

อยางไรก็ตาม  การกําหนดทุนจดทะเบียนใหเปนทุนจดทะเบียนขั้นต่ําในตอน จัดตั้ง
บริษัท  เปนสวนหนึ่งของการกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในอนาคต  หากสถานการณตลาดทุน
ในขณะนั้นไดรับความสนใจจากนักลงทุนสูงมาก  มีผลทําใหราคาหุนที่เสนอขายตอหนวยมีมูลคา
สูงเกินไป  ซ่ึงอาจทําใหนักลงทุนรายยอยไมสามารถะขารวมลงทุนได  ทางกระทรวงการคลังใน
ฐานะผูถือหุนทั้งหมดของ กฟผ. สามารถดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลว  ซ่ึงเปนการเพิ่ม
ฐานของจํานวนหุนใหสูงขึ้น  โดยการนํากําไรสะสมมาจายเงินปนผลในรูปของหุนสามัญ (Stock 
dividend) ใหแกกระทรวงการคลังได 

(4)  มาตรา 19 (4)  ช่ือของบริษัท 
ใหกําหนดชื่อของบริษัท  ดังตอไปนี้ 
 ช่ือภาษาไทย : “บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)” 
 ช่ือภาษาอังกฤษ : “EGAT Public Company Limited” 
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(5)  มาตรา 19 (5)  โครงสรางการบริหารงาน  รายช่ือกรรมการบริษัท  และผูสอบบัญชี
ในวาระเริ่มแรก   ใหกําหนดโครงสรางการบริหารงานและรายชื่อกรรมการของ บมจ. กฟผ.  
ดังตอไปนี้ 

(ก)  ใหโครงสรางการบริหารงานของ บมจ. กฟผ. มีรายละเอียดตามที่       คณะกรรมการ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยพิจารณาและมีมติเห็นชอบ  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 
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คณะกรรมการ 
ตําแหนงปจจบุัน ตําแหนงภายหลังการแปลงสภาพ 

ลําดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษอังกฤษ 
1 ประธานกรรมการ Chairman ประธานกรรมการ Chairman 
2 กรรมการ Director กรรมการ Director 
3 เลขานุการ Secretary เลขานุการ Secretary 

 
 

ตําแหนงฝายบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงภายหลังการแปลงสภาพ 

1 ผูวาการ Governor กรรมการผูอํานวยการใหญ Director and Chief 
Executive Officer 

ตําแหนงปจจุบัน กลุมบริหารองคการ กลุมธุรกิจ 

2 รองผูวาการ
อาวุโส 

Senior 
Deputy  

Governor 

ผูจัดการใหญ President 

3 รองผูวาการ Deputy  
Governor 

รองกรรมการ 
ผูอํานวยการ

ใหญ 

Chief  
Officer 

รองผูจัดการ
ใหญ 

Senior  
Executive 

Vice 
President 

4 ผูชวยผูวาการ Assistant  
Governor 

ผูชวย
กรรมการ 
ผูอํานวยการ

ใหญ 

Assistant 
Chief 

Executive 
Officer 

ผูชวย
ผูจัดการ
ใหญ 

Executive 
Vice 

President 

5 ผูอํานวยการ
ฝาย 

Director ผูอํานวยการ
ฝาย 

General 
Manager 

ผูจัดการฝาย Vice 
President 

6 ผูชวย 
ผูอํานวยการ

ฝาย 

Assistant  
Director 

ผูชวย
ผูอํานวยการ

ฝาย 

Assistant  
General 
Manager 

ผูชวย
ผูจัดการฝาย 

Assistant 
Vice  

President 
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 (ข)  ใหเสนอรายชื่อของคณะกรรมการ กฟผ. กอนวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  เปน
คณะกรรมการ บมจ. กฟผ.  โดยคณะกรรมการ กฟผ. ในปจจุบันมีรายช่ือ  ดังตอไปนี้ 

 นายชัยอนันต   สมุทวณิช   ประธานคณะกรรมการ 
 นายณอคุณ  สิทธิพงศ    กรรมการ 
 พลตํารวจโทดํารงศักดิ์  นิลคูหา   กรรมการ 
 นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา    กรรมการ 
 นายจุลสิงห  วสันตสิงห    กรรมการ 
 นายพละ  สุขเวช     กรรมการ 
 นายพิชัย  ชุณหวชิร    กรรมการ 
 นายสุจริต  ปจฉิมนันท    กรรมการ 
 นางวณี  สัมพันธารักษ    กรรมการ 
 รศ. แล   ดิลกวิทยรัตน    กรรมการ 
 นายไกรสีห  กรรณสูต    กรรมการ 
(ค)  สําหรับผูสอบบัญชีในวาระเริ่มแรก  ไดแก  พนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(6)  มาตรา 19 (6)  ขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
สําหรับขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทของ บมจ. กฟผ. นั้น  ใหมีการ

แกไขคําผิดในขอ 18 (2)  ของรางขอบังคับบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จากเดิม  “ผูถือหุนแตละ
รายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 
ในกรณีที่เลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได”  
เปน  “ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1)  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
เปนเปนกรรมการก็ได  ในกรณีที่เลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใด
มากนอยเพียงใดไมได”   

(7)  มาตรา 19 (7)  รางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 
เห็นชอบในหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของ

บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ที่ออกตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 เพื่อกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เกี่ยวกับ สิทธิและอํานาจของ กฟผ. ตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. 
กฟผ. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของที่จะโอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม 

(8)  มาตรา 19 (8)  รางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 28 
เห็นชอบในหลักการรางพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในมาตรา 28 แหง พ.ร.บ. ทุน 

เพื่อยุบเลิก กฟผ. ตามระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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( 9 )   มาตรา  1 9  ( 9 )   การรับฟ งความคิด เห็นของประชาชนตามระ เบี ยบที่
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2543  กําหนด 

คณะกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนจํานวน 4 คร้ัง  โดยมีประเด็นและความคิดเห็นที่รวบรวมไดจากการรับฟง
ความเห็น  สรุปไดดังนี้ 

(ก) การใหภาครัฐถือครองหุนใน บมจ. กฟผ. ในระดับที่จะทําให บมจ. กฟผ.   ยังคงมี
สถานะเปนรัฐวิสาหกิจตอไป  ภายหลังการแปลงสภาพ 

(ข) สัดสวนการกระจายหุนใหนักลงทุนกลุมตาง ๆ ตองทั่วถึง  โดยใหเนนการขายหุน
ใหกับนักลงทุนรายยอยในประเทศใหมากที่สุด 

(ค) การขึ้นราคาคาไฟฟาเมื่อมีการแปลงสภาพเปนบริษัท  และหลักประกันที่จะไมให
ประชาชนตองรับภาระคาไฟฟาที่แพงขึ้น 

(ง) สินทรัพยสวนที่ กฟผ. จะโอนใหแกกระทรวงการคลัง  และการให บมจ. กฟผ. 
สามารถใชประโยชนจากสินทรัพยเหลานั้นตอไปได 

(จ)  มาตรการในการปองกันตางชาติเขาครอบครองกิจการ 
(ฉ)  นโยบายทางสังคมและการดูแลกิจการที่ไมคุมทุนเมื่อมีการแปลงสภาพแลว 
(ช)  การแปลงสภาพ กฟผ.  โดยใช พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยไม

รอใหกฎหมายใหม (พ.ร.บ.) พัฒนาและปรับปรุงรัฐวิสาหกิจฯ) ออกมามีผลใชบังคับกอน 
(ซ)  ยังไมควรมีการแปลงสภาพ  เนื่องจากไดมีการถวายฎีกาเพื่อขอใหระงับการแปลง

สภาพ กฟผ. และอยูระหวางการรอพระราชวินิจฉัย 
ทั้งนี้  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547  ที่เห็นชอบกรอบหลักเกณฑการ

กระจายหุนรัฐวิสาหกิจใหประชาชนทั่วไป  หลักเกณฑการจัดสรรหุนใหพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และหลักการดูแลผลประโยชนของประเทศชาติ  
ประชาชน   ผูบริโภคและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการแปลง
สภาพรัฐวิสาหกิจแลว  ไดครอบคลุมประเด็นที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
แปลงสภาพของ กฟผ แลว 

(10)  มาตรา 19 (10)  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
ที่ประชุมไดพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้ 
(ก)  การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน 
ในกรณีที่มีการปรับเพิ่มชั่วโมงการทํางานจากเดิม 7 ช่ัวโมง  เปน 8 ช่ัวโมง  ใหปรับเพิ่ม

เงินเดือนพนักงานขึ้นรอยละ 15  เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาการทํางานที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ การปรับ
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เพิ่มชั่วโมงการทํางานดังกลาวใหคณะกรรมการ บมจ. กฟผ. เปนผูพิจารณาดําเนินการตามความ
เหมาะสมตอไป 

(ข)  การรับภาระภาษีเงินไดทอดแรกแทนพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการ แปลง
สภาพให บมจ. กฟผ. รับภาระภาษีเงินไดทอดแรกแทนพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการแปลง
สภาพ  จากการที่เคยไดรับสวัสดิการคาเชาบาน  ทั้งนี้ จะพิจารณาใหเฉพาะพนักงานที่เคยไดรับ
สวัสดิการคาเชาบาน  หรือสิทธิในการอยูอาศัยในบานพักโดยไมเสียคาตอบแทนของพนักงานที่เคย
ไดรับสิทธิประโยชนดังกลาว 

(ค)  การจัดสรรผลประโยชนพนักงาน 
หลักเกณฑการจัดสรรผลประโยชนพนักงานและผูบริหารสูงสุดของ กฟผ. ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547  เร่ือง 
หลักเกณฑการจัดสรรหุนใหแกพนักงานรัฐวิสาหกิจ  โดยใหพนักงาน กฟผ. ที่ครบกําหนด
เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2548 ไดรับการจัดสรรหุนดวยภายใตหลักเกณฑเดียวกัน 

 
5.2  พระราชกฤษฎีกาเพื่อการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ตามมาตรา 221  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  บัญญัติวา  
พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย  ดังนั้น
ยอมแสดงวาพระราชกฤษฎีกาไมใชกฎหมายในความหมายรัฐธรรมนูญแตเปนกฎขอบังคับ 
ความหมายมาตรา 6  และมาตรา 29  พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใหคนตองทําตามเพราะออกโดย
อาศัยอํานาจแหงกฎหมายหรือพระราชบัญญัต4ิ 

พระราชกฤษฎีกาจึงเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายที่พระมหากษัตริยในฐานะประมุขของ
ฝายบริหารตราขึ้นตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี  และในการใชพระราชอํานาจนี้จะขัดหรือแยง
กับกฎหมายทั้งหลายอันไดแก รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  หรือพระราชกําหนดไมได  ตาม
ประเพณีการปกครองปจจุบันถือวาพระราชกฤษฎีกาอาจตราขึ้นไดใน 4 กรณี  ดังนี5้ 

1)  รัฐธรรมนูญกําหนดใหตราพระราชกฤษฎีกาในกิจการสําคัญเกี่ยวกับฝายบริหาร
หรือฝายนิติบัญญัติ เชน พระราชกฤษฎีกาเปดหรือปดสมัยประชุมรัฐสภา  พระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร  พระราชกฤษฎีใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และอื่น ๆ 

                                                        
4 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  และนันทชัย  เพียรสนอง. (2548). คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ. หนา 89. 
5 สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. (2547). คูการศึกษากฎหมายปกครอง. หนา 63-65. 
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2)  เปนพระราชกฤษฎีกาที่ตราโดยอาศัยอํานาจที่พระราชบัญญัติหรือพระราช
กําหนดใหไว  เพื่อกําหนดรายละเอียดสําคัญของกฎหมาย เชน กําหนดทองที่ที่กฎหมายใชบังคับ  
ประกาศประเภทกิจการที่จะใชกฎหมายแมบทบังคับ 

3)  เปนพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นเพื่อใชบังคับในราชการฝาย
บริหารสําหรับเรื่องสําคัญบางเรื่อง  โดยไมมีบทมาตราใดโดยเฉพาะของรัฐธรรมนูญกําหนดไวดัง
กรณีแรกหรือกรณีที่ 2  แตเปนการใชอํานาจที่รัฐธรรมนูญใหไวตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นในฝาย
บริหารไมมีผลถึงประชาชนโดยตรงและไมขัดตอกฎหมาย เชน พระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุม
กรรมการ  พระราชกฤษฎีกาวาดวย การเบิกคาเชาบานของขาราชการ เปนตน 

4)  เปนกรณีที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา 230  ไดเพิ่มเติมใหการรวมการโอน
กระทรวง  ทบวง  กรม  ที่ไมไดมีการกําหนดตําแหนง หรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น
ใหกระทําไดโดยพระราชกฤษฎีกาแทนที่จะเปนพระราชบัญญัติดั้งเดิม  และตามวรรค 5  ใหพระ
ราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลเปนการแกไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติได 

พระราชกฤษฎีกาจึงเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายที่ตราโดยฝายบริหารจึงมีศักดิ์หรือคา
บังคับต่ํากวากฎหมายทั้งหลาย  ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  พระราชกําหนด  และใน
การตราจะขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาวไมได  นอกจากนี้หากเปนพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดย
อาศัยบทบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งของกฎหมายก็จะออกเกินอํานาจของกฎหมายแมบทไมได 

การดําเนินการแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไปเปนบริษัทมหาชน
จํากัด  ซ่ึงในการดําเนินการคณะรัฐมนตรีไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542 ตราพระราชกฤษฎีกาจํานวนสองฉบับ ไดแก พระราชกฤษฏีกากําหนดอํานาจ สิทธิ  และ
ประโยชนของ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลา
ยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548 โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
     5.2.1  พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2548 

ตามบทบัญญัติ มาตรา 26  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ใหอํานาจ
คณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุน
เปนหุนของบริษัทหรือกฎหมายอื่นมีบทบัญญัติใหอํานาจรัฐวิสาหกิจดําเนินการใด ๆ ตอบุคคล  
ทรัพยสิน  หรือสิทธิของบุคคล  หรือมีบทบัญญัติใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นไดรับยกเวน
ไมอยูภายใตบังคับกฎหมาย วาดวยการใดหรือไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด
หรือมีบทบัญญัติใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจนั้น  เปนกรณีเฉพาะหรือมีบทบัญญัติคุมครองกิจการ  
พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจใหถือวาบทบัญญัตินั้นมีผลใชบังคับตอไป  ทั้งนี้ อํานาจ  สิทธิ  

DPU



  135
  
หรือประโยชนที่วานั้น  อาจจํากัดหรืองดไดตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  โดยถือหลักวา
บริษัทจะมีอํานาจ  สิทธิหรือประโยชนเพียงเทาที่จําเปนตอการดําเนินการที่จะกอใหเกิดประโยชน
ตอสวนรวม  และอาจกําหนดใหอํานาจนั้นเปนของคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดก็ได  ทั้งนี้ 
อํานาจ  สิทธิหรือประโยชนดังกลาวขางตนสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทนั้นสิ้นสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ
ตามนิยามของคําวา “รัฐวิสาหกิจ”  ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502  โดยบริษัทมี
ฐานะอยางเดียวกับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายดังกลาว ดังนั้น แมรัฐวิสาหกิจจะไดมีการแปรสภาพไป
เปนบริษัท มหาชน จํากัด แตก็ยังคงไดรับสิทธิพิเศษเหมือนกับการเปนรัฐวิสาหกิจในสถานะเดิม 

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติในมาตรา 221  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2540 และมาตรา  26  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ .ศ .2542  อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงตาม
มาตรา 29  ประกอบกับมาตรา 35  มาตรา 48  และมาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540  บัญญัติใหการทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายใหตราพะ
ราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548 ใหไว 
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2548 โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ ตามที่ได
จัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  โดยการเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เปน
หุนตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจและโอนกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไป
ใหแกบริษัทดังกลาวทั้งหมดแลวนั้น  เมื่อไดพิจารณาถึงความเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ  
การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง  และการรักษาผลประโยชนของรัฐ
ประกอบดวยแลว  ในการดําเนินงานของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ระยะแรก  บริษัทยังมีความ
จําเปนที่จะตองไดรับอํานาจ สิทธิ และประโยชน  บางกรณีตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและตามกฎหมายอื่น  รวมถึงการจํากัดสิทธิในบางกรณีเพื่อ
ประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ  ซ่ึงตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 
บัญญัติวา อํานาจ สิทธิหรือประโยชนของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นดังกลาว อาจจํากัดหรืองดไดตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
     5.2.2  พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย พ.ศ.2548 

ตามบทบัญญัติมาตรา 28 วรรคแรก  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ให
อํานาจคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา  ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจ
ใด ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกเพื่อการนั้น  และวรรคสองในกรณีที่บริษัทไดมีอํานาจไดรับยกเวนมีสิทธิพิเศษหรือไดรับ
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ความคุมครองตามมาตรา 26 ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ถูกยกเลิกคงใช
บังคับตอไปตามระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26  ซ่ึงตามมาตรานี้ไดกําหนด
ขั้นตอนยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่หนึ่ง  คณะรัฐมนตรีมีมติใหยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจ       และขั้นตอนที่สอง ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลาในการยกเลิก
กฎหมาย  ซ่ึงกฎหมายจัดตั้งจะถูกยกเลิกตามเวลาที่กําหนดไว  ทั้งนี้อํานาจการไดรับยกเวนมีสิทธิ
พิเศษไดรับความคุมครองตามมาตรา 26  ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทที่แปลงสภาพมาจาก
องคการของรัฐยังคงดําเนินการอยูตอไปอยางตอเนื่อง 

สําหรับพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2542 อาศัยอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมายในการตราพระราชกฤษฎีกา 
เชนเดียวกันกับ พระราชกฤษฏีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของ บริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน)  พ.ศ.2548 โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฏีกาฉบับนี้คือเนื่องจากไดมีการ
จัดตั้ง บริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน)  โดยเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไปใหแก
บริษัททั้งหมด  ซ่ึงตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 บัญญัติวา ในกรณี
ดังกลาวใหตรา พระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจดังกลาวเปนอันยกเลิกตาม
เงื่อนเวลาที่กําหนด ในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการนั้น  ดังนั้น จึงสมควรกําหนดเงื่อนเวลาไว
เพื่อใหทราบวา กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนอันยกเลิกเมื่อใด  จึง
จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
      5.2.3  ทฤษฎีลําดับศักดิ์ของกฎหมาย 

กฎหมายลายลักษณอักษรเปนกฎเกณฑที่มีผลเปนการทั่วไป  กฎหมายตางประเภทกันก็
มีศักดิ์ไมเทาเทียมกัน6  ลําดับศักดิ์ขององคกรผูสรางกฎเกณฑที่เรียกวากฎหมายเปนผูลําดับศักดิ์ของ
กฎหมาย  กลาวคือ ในกรณีระบบการเมืองการปกครองถือวาองคกรใดสูงสุด  ดังนั้น กฎหมายที่
ออกโดยองคกรที่สูงสุดนั้นก็ยอมจะมีลักษณะตามองคกรนั้น  และองคกรใดที่สําคัญเปนลําดับ
รองลงมา  กฎหมายที่ออกมาก็จะมีลําดับรองลงมาตามสถานะขององคกร  ดังนั้น ศักดิ์ของกฎหมาย 
(Hierarchic de droit)  ก็เปนเพียงศักดิ์ขององคกร (Hierarchic de organes)  ดังนั้น เมื่อพิเคราะหดวย
เหตุผลดังกลาว  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ซ่ึงประชาชนมีสวนรวมตรา
ขึ้นโดยวิธีการพิเศษในรูปแบบของสภารางรัฐธรรมนูญ  จึงมีสถานะสูงสุดตามฐานะของประชาชน
หรือประเทศชาติ  กฎเกณฑที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติจึงสูงกวากฎเกณฑที่ออกโดยฝายบริหาร 

                                                        
6 สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. คูมือการศึกษากฎหมายปกครอง.  หนา 3-5. 
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ผลที่เกิดตามมาของทฤษฎีลําดับศักดิ์ของกฎหมายคือการมีผลถึงการควบคุมมิให
กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ํากวาขัดหรือแยงกับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวา  หากกฎหมายที่ออกมามีความ
ขัดแยงกัน  กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ํากวาก็จะสิ้นผลไป  และตองบังคับตามกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวา 

กฎหมายลายลักษณอักษรสามารถจัดลําดับจากศักดิ์สูงสุดเรียงลงไปยังลําดับศักดิ์รอง
หรือต่ํากวาดังนี้ 

รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร 
กฎหมายที่ตราโดยรัฐสภา เชน พระราชบัญญัติ 
 -  สนธิสัญญาขอตกลงระหวางประเทศ 
 -  กฎเกณฑแหงกฎหมายที่ออกโดยฝายบริหาร  ประเภทตาง ๆ ไดแก 
 -  พระราชกําหนด 
 -  พระราชกฤษฎีกา 
 -  กฎกระทรวง  กฎทบวง  ประกาศกระทรวง  ประกาศทบวง 
 -  กฎและประกาศขององคกรอ่ืน ๆ 
 -  ระเบียบ  ขอบังคับ  และขอกําหนดตาง ๆ 
 -  กฎเกณฑแหงกฎหมายที่ออกโดยองคกรกระจายอํานาจ 
 -  มติคณะรัฐมนตรี 
 -  หนังสือเวียนและแนวทางที่ออกโดยผูบังคับบัญชาในฝายปกครอง 
การจัดลําดับศักดิ์ของกฎหมายจากลําดับศักดิ์สูงกวาไปยังลําดับศักดิ์ที่ต่ํากวานั้น  จะ

เห็นวาพระราชบัญญัติที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติยอมจะตองมีลําดับศักดิ์ที่สูงกวาพระราช
กฤษฎีกา 7  ที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี   ซ่ึง เมื่อพิ เคราะหประกอบกับบทบัญญัติที่ว า  “ราง
พระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําของรัฐสภา” ตามมาตรา 92 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ซ่ึงรางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแลวใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลา   เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย  
ภายใน 20 วัน  นับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา  และเมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับเปนกฎหมายได  ดังนั้น ความหมายของคําวาพระราชบัญญัติในทาง
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายที่ตราขึ้นโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

ดังนั้น เมื่อนําทฤษฎีลําดับศักดิ์ทางกฎหมายมาใชพิเคราะหจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติ
ที่ออกโดยทางรัฐสภา  ซ่ึงเปนองคกรของฝายนิติบัญญัติยอมมีลําดับศักดิ์สูงกวาพระราชกฤษฎีกาที่

                                                        
7 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  และนันทชัย  เพียรสนอง.  เลมเดิม. หนา 45-46. 
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ออกโดยคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงเปนองคกรของฝายบริหาร  กลาวคือ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 92  บัญญัติ
วา รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเปนกฎหมายก็ได  ก็
แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  ซ่ึงจากบทบัญญัติในมาตรา  92  แสดงใหเห็นวา
พระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  รูปแบบ 2 รูปแบบนี้รัฐธรรมนูญถือวา
เปนกฎหมายและตามมาตรา 221  บัญญัติวา พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการตรา
พระราชกฤษฎีกา  โดยไมขัดตอกฎหมาย  พระราชกฤษฎีกาจึงเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายที่
พระมหากษัตริยในฐานะประมุขของฝายบริหารตราขึ้นโดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี  และใน
การใชพระราชอํานาจนี้จะขัดหรือแยงกับกฎหมายทั้งหลายอันไดแก  รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  
หรือพระราชกําหนดไมได  สําหรับพระราชกฤษฎีกานี้เปนกฎเกณฑของกฎหมายที่ตราโดยฝาย
บริหาร  จึงมีลําดับศักดิ์หรือคาบังคับต่ํากวากฎหมายทั้งหลาย 

สรุป ความเห็นของผูวิจัยในเรื่องทฤษฎีลําดับศักดิ์กฎหมายจะเห็นไดวากฎหมายที่ตรา
โดยองคกรนิติบัญญัติคือ รัฐสภาซึ่งไดแก พระราชบัญญัติจะมีลําดับศักดิ์ที่สูงกวากฎหมายที่ตรา
โดยองคกรฝายบริหารคือ คณะรัฐมนตรี ซ่ึงไดแก พระราชกฤษฎีกา ดังนั้น ในการที่มีการตรา
กฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อจะไปยกเลิกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนั้นจะตองเปนกฎหมายที่อยูในลําดับศักดิ์
เดียวกันหรือลําดับศักดิ์ที่สูงกวาเทานั้น  จะใชกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์ต่ํากวามายกเลิกกฎหมายที่มี
ลําดับศักดิ์สูงกวาไมได  การที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ตามมาตรา 28  บัญญัติให
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกายกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่จะทําการ
แปลงสภาพไปเปนบริษัท มหาชน จํากัด  จึงเปนการขัดตอหลักของทฤษฎีลําดับศักดิ์กฎหมายที่วา
ใชลําดับศักดิ์ของกฎหมายที่ต่ํากวาไปยกเลิกลําดับศักดิ์กฎหมายที่สูงกวา กลาวคือ พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548 จะไปยกเลิก
กฎหมายจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  คือ พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2511ไมได  ดังนั้น จึงเปนการดําเนินการที่ขัดตอหลักการของทฤษฎีลําดับศักดิ์
ของกฎหมายที่ใหอํานาจกฎหมายที่ลําดับศักดิ์ต่ํากวาไปยกเลิกกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์สูงกวาได 
     5.2.4  ทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ 

ตามบทบัญญัติมาตรา 3  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช.2540  
พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย  แบงออกเปน 3 ฝาย คือ8 

(1)  อํานาจนิติบัญญัติ  คือ อํานาจในการตรากฎหมายออกมาใชบังคับและควบคุมการ
ทํางานของฝายบริหาร  เปนหนาที่ของรัฐสภาซึ่งประกอบดวย  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา 

                                                        
8วรพจน  วิศรุตพิชญ. (2537). ศาลปกครองกับหลักการแบงแยกอํานาจ. หนา 42-54. 
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(2)  อํานาจบริหาร  คือ  อํานาจในการบริหารประเทศ  เปนหนาที่ของคณะรัฐมนตรีโดย
มีกระทรวง  ทบวง  กรม  และสวนราชการอื่นเปนหนวยราชการที่รับผิดชอบดําเนินการตาม
นโยบายและอยูภายใตการควบคุมกํากับดูแลของคณะรัฐมนตรี 

(3)  อํานาจตุลาการ  คือ  อํานาจในการพิจารณา  พิพากษา  อรรถคดี  ใหเปนไปตาม
กฎหมาย  เปนหนาที่ของศาลยุติธรรม  ซ่ึงประกอบดวย ศาล 3 ลําดับชั้น  คือ  ศาลชั้นตน  ศาล
อุทธรณ  และ   ศาลฏีกา 

พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยในทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ซ่ึง
อํานาจอธิปไตยทั้ง 3 องคกรดังกลาวเปนอิสระตอกัน  มีลักษณะของการถวงดุลและการคานอํานาจ
ซ่ึงกันและกันของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สําหรับหลักการแบงแยกอํานาจนี้จะ
กลาวถึงหลักการที่พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยทางรัฐสภา  โดยการใชอํานาจฝายนิติ
บัญญัติในการออกกฎหมายไดแก พระราชบัญญัติและหลักการที่พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจ
อธิปไตยทางคณะรัฐมนตรีโดยการออกกฎหมาย  ไดแก พระราชกฤษฎีกา 

ดังนั้น  เมื่อนําทฤษฎีหลักการแบงแยกอํานาจในการออกกฎหมายซึ่งออกตามองคกร  
ผูสรางกฎเกณฑกลาวคือ  พระราชบัญญัติออกโดยรัฐสภา  และพระราชกฤษฎีกาออกโดย
คณะรัฐมนตรี  มาใชเปนเหลักในการแบงแยกอํานาจของการออกกฎหมาย  ซ่ึงเปนการดําเนินการที่
มีอิสระแกกันในแตละองคกร  แตลักษณะที่นํามาใชเมื่อ ออกเปนกฎหมายแลวนั้น  พระราชบัญญัติ
ซ่ึงออกโดยฝายนิติบัญญัติโดยทางรัฐสภาจะถูกนําไปใชโดยฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรี ผานทาง
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยราชการตางๆ  สําหรับพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกโดยคณะรัฐมนตรี
จะถูกนําไปใชโดยฝายบริหารเพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน 

สรุปความเห็นของผูวิจัย ในเรื่องทฤษฎีหลักการแบงแยกอํานาจนั้นเห็นดวยกับ
หลักเกณฑการแบงแยกอํานาจตามรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยในทาง
รัฐสภา คือ อํานาจทางนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย และทรงใชอํานาจอธิปไตยในทางบริหาร คือ 
อํานาจบริหารโดยทางคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผนดิน  ซ่ึงเปนการแบงแยกอํานาจของ
องคกรใหมีอิสระแกกัน  ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและในการออกบทบัญญัติของกฎหมาย  เปนการใชอํานาจของแตละองคกรที่มีลักษณะของ
การคานอํานาจซึ่งกันและกัน  ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ใหอํานาจ
คณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548  เพื่อนํามาใชแทนพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2511  และตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2548 เพื่อนํามาใชในการกําหนดเงื่อนเวลายกเลิกพระราชบัญญัติการไฟฟาฝาย
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ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 ดังนั้น จึงเปนการขัดตอหลักการแบงแยกอํานาจในการออก
กฎหมาย  ซ่ึงจะโยงไปถึงทฤษฎีหลักการมอบอํานาจมหาชน 
     5.2.5  ทฤษฎีการมอบอํานาจมหาชน 

ตามที่กลาวมาแลววาพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตรา
ขึ้นเปนกฎหมายได  ก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 
92  รัฐสภาซึ่ง เปนองคกรของฝายนิติบัญญัติที่ใหความเห็นชอบในการพิจารณาผานราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  รัฐสภาจึงเปนองคกรในการตรา
กฎหมายของฝายนิติบัญญัติ  โดยใชอํานาจมหาชน  ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542  ตามมาตรา 26  ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการออกพระราชกฤษฎีกากําหนด
อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ. 2548  และตามมาตรา 28  
บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวา
ดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548  จึงเปนการที่องคกรทางฝายนิติบัญญัติซ่ึงมี
อํานาจในการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  ไดมอบอํานาจมหาชนใหแกฝายบริหารในการ
ตรากฎหมายลําดับพระราชกฤษฎีกา  กลาวคือ ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และ
ประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548  มาใชแทนกฎหมายจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2511  และตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  เพื่อใชในการยกเลิกกฎหมายที่ใชในการจัดตั้งการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งก็คือพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.
2511 

สรุป  ความเห็นของผูวิจัยเร่ืองทฤษฎีการมอบอํานาจมหาชน  จะเห็นไดวาเนื่องจากการ
ที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ตามบทบัญญัติตามมาตรา 26 และ 28  ที่ใหอํานาจ
คณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. 
จํากัด   (มหาชน)  และพระราชกฤษฏีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2548  ผูเขียนจะไดวิเคราะหตามหลักวิชาการ ดังนี้ 

1.  ตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   ที่ใหคณะรัฐมนตรีมี
อํานาจตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
และใหนํามาใชแทนพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  เปนการมอบ
อํานาจมหาชนในการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติโดยทางรัฐสภาไปใหฝายบริหารโดยใหอํานาจ
คณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาวและนํามาใชแทนพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2511 โดยมีผลใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  คงมีอํานาจ  สิทธิ  และประโยชน
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ตามบทบัญญัติของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและกฎหมายอื่น  เพียงเทาที่จําเปนตอการ
ดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม  ทั้งนี้ อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อ
บริษัท  กฟผ. จํากัด (มหาชน)   ส้ินสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจตามนิยามของคําวารัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502  ทั้งนี้ รวมถึงรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่จะทําการแปรรูป 

2 .  ตามมาตรา  28 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ .ศ .2542  ให อํานาจ
คณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายรัฐวิสาหกิจใด  และใหถือวา
รัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิก  เปนการที่ฝายนิติบัญญัติใหอํานาจฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรี  เลือก
ที่จะทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใดก็ได  ทั้งนี้ โดยที่ไมไดมีการกําหนดระยะเวลาไววาจะแปรรูป
รัฐวิสาหกิจใด ระยะเวลาใด กอนหรือหลัง การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  จึงมีผลทําใหพระราชบัญญัติการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511  เปนอันยกเลิก 

ดังนั้น ตามบทบัญญัติมาตรา 26  และมาตรา 28  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2542  ที่ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  จึงเปนการมอบ
อํานาจมหาชนในการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติไปใหฝายบริหารในการตราบทบัญญัติแหง
กฎหมายแทนกันไดทั้งๆที่มีหลักเกณฑในการตรากฎหมายของแตละองคกรที่แตกตางกันและยอม
มีผลถึงความแตกตางในเรื่องลําดับศักดิ์ของกฎหมายดวย  จึงเปนการไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
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    บทที่  6 
ปญหาทางกฎหมายในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
การแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไปเปนบริษัท กฟผ.จํากัด 

(มหาชน) โดยอาศัยอํานาจตาม  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ .ศ .2542  
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ให กฟผ.แปลงสภาพเปนบริษัท กฟผ. จํากัด 
( มหาชน)  โดยแปลงสภาพไปเปนบริษัททั้งองคกร    และ กฟผ.จดทะเบียนเปน บริษัท กฟผ. จํากัด   
( มหาชน)    เมื่อวันที่   24   มิถุนายน  พ.ศ.2548    ในการดําเนินการคณะรัฐมนตรีไดตราพระราช
กฤษฎีกาจํานวนสองฉบับ ไดแก พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 มีผลใหกฎหมายจัดตั้งกฟผ.คือพระราชบัญญัติการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ส้ินสภาพบังคับใชเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2548  และตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ.จาํกัด (มหาชน) ขึ้นมาซึ่งมีผล
บังคับใชในวนัเดียวกนั  เนือ่งจากในการดําเนินงานของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ระยะแรก
บริษัทยังมีความจําเปนที่จะตองไดรับอํานาจ สิทธิ และประโยชน บางกรณีตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและตามกฎหมายอืน่ รวมถึงการจาํกัดสิทธิใน
บางกรณีเพื่อประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ 

ผลจากการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดังกลาว ทําใหเกิดปญหาในทาง
กฎหมายเกี่ยวกับอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่มีอยูเดิมซ่ึง
เมื่อโอนไปใหบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) จะมีผลทางกฎหมายอยางไร โดยมีประเด็นที่จะนํามา
ศึกษา ไดดังนี้ 

6.1 ทรัพยสินและหนี้สิน 
6.2 อํานาจมหาชนในการปกเสาพาดสายไฟฟา 
6.3 สถานะของพนักงานและลูกจาง 
6.4 สถานะขององคกร 
6.5 ผลกระทบตอผูบริโภค 
สําหรับประเด็นทางกฎหมายทั้ง 5 ประเด็นที่จะนํามาศึกษาวิเคราะหนี้จะมีผลตั้งแตการ 

เร่ิมกระบวนการแปรรูปและมีผลกระทบภายหลังที่มีการแปรรูปไปเรียบรอยแลว ซ่ึงผูวิจัยจะได
นํามาทําการวเิคราะหในแตละประเด็นดังตอไปนี้
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6.1  ทรัพยสินและหนี้สิน 
 การแปลงสภาพ  กฟผ. โดยการแปลงทุนของ กฟผ. เปนหุนของบริษัทตามมาตรา 19(1) 
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  บัญญัติวา  กิจการ  สิทธิ  หนี้สิน  ความรับผิดและ
สินทรัพยของ กฟผ. สวนที่จะโอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม  และสวนที่จะใหตกเปนของ
กระทรวงการคลัง  ทั้งนี้ ใหโอนกิจการ  สิทธิ  หนี้สิน  ความรับผิด  และสินทรัพยของ กฟผ. สวนที่
จะโอนไปยังบริษัท  กฟผ .  จํ ากัด  (มหาชน )   (บมจ .กฟผ . )   และสวนที่ จะตกเปนของ
กระทรวงการคลัง  ตามมูลคาทางบัญชีของหนี้สินและสินทรัพยที่ปรากฏในงบการเงินของ กฟผ. ณ 
วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทคือวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ทั้งนี้เพื่อให บมจ. กฟผ. สามารถดําเนิน
กิจการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1)  กิจการที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. 
เนื่องดวย กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย พ.ศ.2511  เพื่อประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการผลิต  จัดใหไดมา  จัดสงหรือจําหนาย
พลังงานไฟฟา  และการดําเนินงานอื่น ๆที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกลาวที่ กฟผ. ดําเนินอยู  โดยท่ี
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546  กําหนดโครงสรางกิจการไฟฟา (Electricity 
Supply Industry : ESI)  ในอนาคตในรูปแบบของผูรับซื้อเพียงรายเดียว (Enhanced Single Buyer 
Model) ซ่ึงสงผลให บมจ. กฟผ. มีหนาที่ในการรับผิดชอบระบบผลิตไฟฟา (Generation)  และ
ระบบสงไฟฟา (Transmission)  ในการผลิต และสงไฟฟาทั้งหมดของประเทศ เพื่อจําหนายใหแกการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อจัดจําหนายตอใหแกผูใชไฟฟาโดย กฟผ. ยังคงมีสิทธิ
จําหนายไฟฟาโดยตรงใหแกผูใชพลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและผูใชพลังงาน
ไฟฟาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตลอดจนประเทศใกลเคียง  
ดังนั้น จึงโอนกิจการที่ กฟผ. ดําเนินการทั้งหมดใหแก บมจ. กฟผ. 

นอกจากนี้  แมวา กฟผ. จะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ใน 1)  โครงสรางสันเขื่อนและอาง
เก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ํา  โดยไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ํา  และ 2)  ที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณเขื่อนอาง
เก็บน้ําและหัวงาน  ใหแกกระทรวงการคลัง  โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดในขอ (4) ข.  แต บมจ. 
กฟผ. จะยังคงมีสิทธิในการใชประโยชนในสินทรัพยดังกลาวเชนเดียวกันกับสิทธิในการใช
ประโยชนที่มีอยูในปจจุบัน  ดังนั้น บมจ. กฟผ. ควรจะรับโอนกิจการตาง ๆที่เกี่ยวของกับเขื่อน
และอางเก็บน้ําจาก กฟผ. เชนเดียวกัน 

ผูวิจัยมีความเห็นวา ทรัพยสินของกฟผ.เกิดขึ้นมาจากกฎหมายจัดตั้งคือพระราชบัญญัติ  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 โดยการรวมกิจการไฟฟา 3 แหง เขาดวยกันไดแก 
การไฟฟายันฮี  การลิกไนท  และ การไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนการกอตั้งจากเงิน
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งบประมาณของประเทศ ดังนั้น ในการแปรรูปจึงตองโอนทรัพยสินทั้งหมดของกฟผ.คืนไปให
กระทรวงการคลัง และใหบมจ.กฟผ.ขอใชสิทธิในการเชาหรือสิทธิในการใชประโยชนเชนเดิม การ
โอนทรัพยสินสวนใดก็ตามไปให บมจ.กฟผ.เปนการไมถูกตอง เนื่องจากไมมีหลักประกันใด ที่
กําหนดใหกระทรวงการคลังคงสัดสวนที่แนนอนของการถือหุนจํานวนเทาใดในบมจ.กฟผ. การ
โอนทรัพยสินของกฟผ.ไปใหบมจ.กฟผ. จึงเปนการใหสิทธิพิเศษแกบมจ.กฟผ. ทําใหเกิดความไม
เทาเทียมกันในการแขงขันทางธุรกิจประเภทเดียวกัน 

(2)  อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. 
เนื่องดวย บมจ. กฟผ. จะรับโอนกิจการทั้งหมดที่ กฟผ. ดําเนินการอยูในปจจุบัน  ดังนั้น 

เพื่อให บมจ. กฟผ. สามารถดําเนินกิจการตอไปไดอยางตอเนื่อง  จึงควรให กฟผ. รับโอนอาํนาจ  สิทธ ิ 
และประโยชนที่มีอยูใหแก บมจ. กฟผ. ตามที่กําหนดในมาตรา 19  ประกอบกับมาตรา 24  แหง 
พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 เชน 

ก. สิทธิตาง ๆ ของ กฟผ. ที่เกี่ยวกับการผลิต  จัดใหไดมา  จัดสง  จําหนาย  พลังงาน
ไฟฟาและการดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. กฟผ. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ข. สิทธิตามสัญญาเชา  หรือสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ค. สิทธิในการใชประโยชนบนอสังหาริมทรัพยเพื่อการสํารวจ  สราง  และบํารุงรักษา

ระบบไฟฟา   เขตเดินสายไฟฟา   โดย  กฟผ .  ไดชําระคาตอบแทนใหแก ผูมีกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยดังกลาวเรียบรอยแลว (สิทธิตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. กฟผ.) 

ง. สิทธิในประทานบัตรที่เกี่ยวของกับการทําเหมืองแรลิกไนทที่อําเภอแมเมาะ  จังหวัด
ลําปาง  และอําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

จ. สิทธิตาง ๆ ตามที่กําหนดในสัญญาหรือขอตกลงระหวาง กฟผ. กับบุคคลภายนอก 
ผูวิจัยมีความเห็นวาตามขอ ก. อํานาจ สิทธิและประโยชนตางๆในการดําเนนิการของ  

กฟผ.เปนสิทธิพิเศษที่กฟผ.ไดรับประโยชนจากการเปนรัฐวิสาหกจิซึ่งมีวัตถุประสงคในการผลิตจดั
ใหไดมา จัดสงหรือจําหนายซึ่งพลังงานไฟฟา 1   ตามมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.กฟผ. สิทธิในการใช
ประโยชนบนอสังหาริมทรัพยเพื่อการสํารวจ สรางและบํารุงรักษาระบบไฟฟา เขตเดินสายไฟฟา 
ตามมาตรา 28 เปนการใหสิทธิในการใชอํานาจมหาชนในการดําเนินการ  ดังนัน้ การที่จะโอนสิทธิ
ตามขอ ก และ ขอ ค  ไปใหแก บมจ. กฟผ. จึงเปนการไมถูกตอง 

สําหรับขอ ข. ขอ ง. และขอ จ. เปนสิทธิพิเศษที่ กฟผ. ไดมาสําหรับการดําเนินการใน
ฐานะรัฐวิสาหกิจเพื่อวัตถุประสงคในการจัดทําบริการสาธารณะ  หากจะโอนสิทธิดังกลาวไปให 

                                                        
1 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 6. 
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บมจ. กฟผ. ทั้งหมด  จึงเปนการไมถูกตองเนื่องจากกหลักการตาง ๆ ตามขอตกลงในฐานะ กฟผ. ซ่ึง
เปนรัฐวิสาหกิจกับ บมจ. กฟผ. ซ่ึงเปนบริษัทเอกชนยอมจะตองเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค
ของการดําเนินการที่ตางกัน 

(3)  หนี้สินและความรับผิดตาง ๆ 
ใหโอนสิทธิและความรับผิดทั้งหมดของ กฟผ. ใหแก บมจ. กฟผ. ทั้งนี้ความรับผิดของ 

กฟผ. ที่โอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมใหหมายความรวมถึง (1)  ขอพิพาททางกฎหมายที่ กฟผ. มี
ฐานะเปนโจทก  และมีฐานะเปนจําเลย  ซ่ึงอยูในระหวางการพิจารณาในชั้นศาลหรืออนุญาตโตตุลาการ 
(2)  ความรับผิดตามสัญญาตาง ๆที่ กฟผ. มีฐานะเปนคูสัญญาโดยชอบดวยกฎหมาย  และ (3)  ความ
รับผิดตามที่กฎหมายกําหนด  อาทิเชน  ความรับผิดในการชําระภาษีอากร  เปนตน 

ผูวิจัยเห็นดวยกับการใหโอนสิทธิและความรับผิดชอบของ กฟผ. ไปใหแก บมจ.กฟผ. 
เนื่องจากในการดําเนินการของ บมจ.กฟผ. เปนไปเพื่อประโยชนของ กฟผ. ที่มีอยูเดิม  ดังนั้น เมื่อ 
กฟผ. ไดแปรรูปไปเปน บมจ.กฟผ. แลว บมจ.กฟผ. จึงตองรับหนี้สินและความรับผิดตาง ๆ ไปดวย 

(4) สินทรัพยที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ.จํากัด(มหาชน) และสินทรัพยที่จะโอนให
กระทรวงการคลัง 

ก. ในวันที่จดทะเบียนจัดตั้ง บมจ. กฟผ.จํากัด(มหาชน)  ให บมจ. กฟผ.จํากัด(มหาชน) 
รับโอนสินทรัพยทั้งหมดของ กฟผ. (ยกเวนทรัพยสินที่โอนใหแกกระทรวงการคลังตามรายละเอียด
ขอ ข)  ไปยัง บมจ. กฟผ. ในราคาตามมูลคาทางบัญชี (Book Value) 

ข. ให กฟผ. โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยดังตอไปนี้ใหแกกระทรวงการคลังในราคาตาม
มูลคาทางบัญชี (Book Value)  โดยหักออกจากสวนของทุนของ กฟผ. (1)  โครงสรางสันเขือ่นและอาง
เก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ํา  จํานวน 21 เขื่อนของ กฟผ. ซ่ึงเปนการโอนตามผลของพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. 2542 โดยไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ําและสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ และ (2)  ที่ดินที่ตั้ง
อยูในบริเวณเขื่อนอางเก็บน้ําและหัวงาน 

ขอมูลตัวเลขสินทรัพย  หนี้สิน  ของ กฟผ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2547  ทั้งนี้ สิทธิ  หนี้  
ความรับผิด    และสินทรัพยที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ.จํากัด(มหาชน)  ณ วันที่มีการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท  อาจมีรายละเอียดที่เปล่ียนแปลงไปจากขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547  เนื่องจาก
ระยะเวลาที่ตางไป  และให กฟผ. คืนพื้นที่หรือสิทธิในการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยคืนใหแก
หนวยงานตาง ๆ 

ผูวิจัยมีความเห็นวาการแยกสินทรัพยที่จะโอนไปยัง บมจ.กฟผ. ตามขอ ก.  คือ
สินทรัพยทั้งหมดของ กฟผ. ยกเวนสินทรัพยตามขอ ข. ที่จะโอนไปใหกระทรวงการคลัง ไดแก 
โครงสรางสันเขื่อนและอางเก็บน้ําจํานวน 21 เขื่อน  โดยไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ําและสิ่งปลูกสราง 
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อ่ืน ๆ  รวมถึงที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณเขื่อน  อางเก็บน้ํา และหัวงาน  ดังนั้น จึงเปนการไมถูกตองที่จะ
โอนสินทรัพยทั้งหมดของ กฟผ. ไปให บมจ.กฟผ.  เนื่องจากทรัพยสินทั้งหมดเกิดจากงบประมาณ
ของกฟผ.และการค้ําประกันเงินกูของกระทรวงการคลัง  โดยเปนการดําเนินการเพื่อประโยชน
สาธารณะ การโอนสินทรัพยไปใหแกบริษัทเอกชนที่จัดตั้งขึ้นใหมจึงไมถูกตอง  ยกตัวอยาง เชน 
การรอนสิทธิของประชาชนในการใชที่ดินเพื่อการกอสรางสายสงไฟฟาในการจัดสงพลังงานไฟฟา
เพื่อจัดจําหนายเปนการไดสิทธิมาโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2511  เปนการใชอํานาจมหาชนเพื่อประโยชนของการจัดใหมีบริการสาธารณะ  ดังนั้นเมื่อมีการ
แปรรูปกฟผ.ไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)จึงตองโอนสินทรัพยของกฟผ.ทั้งหมดคืนไป
ใหแกกระทรวงการคลังทั้งหมดจึงจะถูกตอง 

 
6.2  อํานาจมหาชนในการปกเสาพาดสายไฟฟา 

ในการกอสรางสายสงไฟฟาเพื่อจัดสงพลังงานไฟฟาจากแหลงผลิต ไดแก โรงไฟฟา  
เขื่อนกั้นน้ํา ฯลฯ  ไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงเพื่อสงพลังงานไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค  การ
ไฟฟานครหลวง  หรือโรงงานอุตสาหกรรมของเอกชน  กฟผ. จะตองดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพื่อใชปกเสาพาดสายไฟฟาซ่ึงการดําเนินการมีขั้นตอนดังนี้ 
     6.2.1  การประกาศเขตสํารวจทั่วไป 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 
มาตรา 28  เร่ืองการประกาศเขตสํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟา2  ใหอํานาจ กฟผ. 
ในการจัดหาแหลงพลังงาน  เชน น้ํามัน  ถานหิน หรือกาซ  รวมถึงการสรางเขื่อนเพื่อการผลิต
พลังงานไฟฟาภายใตเงื่อนไข  มาตรา 28 (2)(ข)  โดยการแจงหรือประกาศใหเจาของหรือผู
ครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิ์ทราบลวงหนา  ซ่ึงในการสํารวจทั่วไปเพื่อการเลือกแนว
หรือการตั้งระบบไฟฟาหรือหาแหลงพลังงานหรือสถานที่สรางเขื่อน  ใหประกาศกําหนดเขตสํารวจ
ไว ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอหรือสํานักเขตและที่ทําการตําบลหรือแขวงซึ่งอสังหาริมทรัพย
นั้นตั้งอยู  และในราชกิจจานุเบกษาไมนอยกวา 30 วัน 

ในการสํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวที่จะกอสรางสายไฟฟาหรือสถานที่ตั้งระบบไฟฟา  
รวมถึงการสรางเขื่อนกั้นน้ํา  เขื่อนกักเก็บน้ํา  อางเก็บน้ํา ฯลฯ  เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา  อยูในอํานาจ
ที่ กฟผ. จะดําเนินการไดตามบทบัญญัติมาตรา 28  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2511  เปนการใหพนักงานหรือลูกจางของ กฟผ. มีอํานาจที่จะเขาไปใชหรือเขา

                                                        
2 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 28. 
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ครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลทั่วไป  โดยมีเงื่อนไขวา  1. เปนการ
จําเปนสําหรับการสํารวจระบบไฟฟาหรือการสํารวจเพื่อหาแหลงพลังงาน  2.  ไดทําการแจงหรือ
ประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอ่ืนทราบลวงหนา  ซ่ึงในการ
สํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟา  กําหนดให กฟผ. จะตองมีการประกาศกําหนดเขต
สํารวจไว ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ที่วาการตําบล  ซ่ึงเปนสถานที่ที่อสังหาริมทรัพยตั้งอยู  
และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษากอนวันสํารวจไมนอยกวา 30 วัน 
     6.2.2  การประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา 

ตามบทบัญญัติของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  มาตรา 29  เร่ืองการ
ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาในการสงและจําหนายพลังงานไฟฟา3  ให กฟผ. มีอํานาจ  

(1)  เดินสายไฟฟาไปใต  เหนือตามหรือขามพื้นดินของบุคคลใด  ปกหรือตั้งเสา  สถานี
ไฟฟายอยหรืออุปกรณอ่ืนลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด  ซ่ึงมิใชเปนที่ตั้งโรงเรือน 

(2)  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสง
พลังงานไฟฟา  โดยประกาศไว ณ  ที่วาการอําเภอแหงทองที่ ซ่ึงที่ดินนั้นตั้งอยู  และจัดทํา
เครื่องหมายแสดงไวในที่ที่ประกาศกําหนดเขตตามสมควร 

(3)  ร้ือถอนโรงเรือนหรือทําลายสิ่งอื่นที่สรางขึ้นหรือทําขึ้นหรือทําลายหรือตัดฟน
ตนไมหรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟา 

กอนที่จะดําเนินการตาม (1) และ (3)  ให กฟผ. แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผู
ครอบครองทรัพยสินทราบ  เจาหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นอาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควร
ทําเชนนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด 

เมื่อไดประกาศเขตสํารวจและไดแนวเขตเดินสายไฟฟาที่เหมาะสมแลว  ตามมาตรา 28  
ก็ถึงขั้นตอนจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อสํารวจเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน  รวมถึงจํานวน
ทรัพยสินวามีมากนอยเพียงใดที่ถูกเขตเดินสายไฟฟา  ไดแก จํานวนเนื้อที่ดินที่จะถูกรอนสิทธิ  
จํานวนตนไมที่จะถูกตัดฟน  อาคารและสิ่งปลูกสรางที่จะถูกร้ือถอน  ซ่ึงกอนที่จะเขาสํารวจ
ทรัพยสินจะตองมีการประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสง
พลังงานไฟฟา  โดยประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอแหงทองที่ซึ่งเปนที่ตั ้งของที่ดิน  และจัดทํา
เครื่องหมายแสดงไวในที่ที่ประกาศกําหนดเขตตามสมควรดวย 

                                                        
3 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 29. 
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สรุป  ความเห็นของผูวิจัยในเรื่องอํานาจมหาชนในการปกเสาพาดสายไฟฟาจะเห็นวา  
กฟผ. เปนองคกรรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ  และพนักงานและลูกจางของ กฟผ. มี
อํานาจในการดําเนินการเขาไปใชที่ดินและตัดฟนตนไมรวมถึงร้ือถอนอาคารสิ่งปลูกสรางในเขต
เดินสายไฟฟาในฐานะเปนเจาของพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้เปนการดําเนินการเพื่อ
ประโยชนสาธารณะในการจัดทําบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนทั่วๆไป ดังนั้น 
การที่คณะรัฐมนตรีมีมติให กฟผ. แปรรูปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  และตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  เพื่อ 
นํามาใชแทน พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  โดยคงอํานาจ  สิทธิ  
และประโยชนไวเชนเดิมรวมถึงสิทธิตามกฎหมายอื่น  จึงเทากับเปนการมอบอํานาจมหาชนในการ
ปกเสาพาดสายไฟฟา  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยไปใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จึงเปนการไม
ถูกตองตามหลักวิชาการที่ใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทเอกชนมีอํานาจมหาชนใน
การดําเนินการ  และขัดตอหลักความเทาเทียมกันในการดําเนินการทางธุรกิจประเภทเดียวกันเปน
การไดเปรียบเอกชนอื่นกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ 
 
6.3  สถานะของพนักงานและลูกจาง 

ตามบทบัญญัติมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  กําหนดวา ใน
วันจดทะเบียนบริษัท4  และตามมาตรา 25  เปนมาตรการในการใหหลักประกันแกพนักงานของ
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้น  
ไดรับเงินเดือน  คาจาง  และสิทธิประโยชนตาง ๆ ไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม  และใหนับอายุงาน
ตอเนื่อง5  โดยไมมีการเลิกจางโดยใหถือวาเวลาการทํางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิมเปนเวลาการ
ทํางานในบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  และเนื่องจากสถานภาพของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
มีฐานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเหมือนเชนเดิม  พนักงานที่โอนยายมาเปนพนักงานของบริษัท  จึง
ยังคงมีฐานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจภายในกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเชนเดิม 

ในสวนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ซ่ึงตั้งขึ้นภายในกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพและมีฐานะเปนนิติบุคคลแยกออกมาตางหากจากองคกรจึงตองกําหนดใหชัดเจนไวในกฎหมาย
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  วาใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานขององคกร
รัฐวิสาหกิจเดิม  คือ กฟผ. ที่เปล่ียนสภาพเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ยังคงอยูตอไป  โดยให

                                                        
4 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, มาตรา 22. 
5 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, มาตรา 25. 
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บริษัทมีฐานะเปนนายจางแทน กฟผ. เพราะกองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดถูกรวมไวในกิจการ  
สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยของ กฟผ. ที่โอนไปยังบริษัท กฟผ.จํากัด  (มหาชน) 

ตามความเห็นของผูวิจัยในเรื่องสถานะของพนักงานและลูกจาง  ตามบทบัญญัติมาตรา 
25  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ที่ใหหลักประกันแกพนักงานและลูกจางของ 
กฟผ. ในกรณีโอนไปเปนพนักงานและลูกจางของ บมจ.กฟผ.  ถึงแมวาจะไดรับเงินเดือน  คาจาง  และ
สิทธิประโยชนตาง ๆ ไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม  และนับอายุงานตอเนื่องโดยไมมีการเลิกจาง  
ยกเวนแตกรณีลาออกจากงานดวยความสมัครใจซึ่งก็จะไดรับเงินตอบแทน  แตอยางไรก็ตาม
พนักงานของ  กฟผ. ซึ่งมีสถานะเปนเจาพนักงานองคการของรัฐ  ซ่ึงเมื่อโอนไปเปนพนักงาน
ของบริษัทก็เสียสิทธิตาง ๆ ไป เชน  ไมมีสิทธิเขาไปปฏิบัติงานในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยของ
ผูอ่ืนในกรณีกอสรางสายไฟฟา  กลาวคือไมไดเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
6.4  สถานะขององคกร 

จากการที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปลี่ยนสถานะขององคกรจากรัฐวิสาหกิจ
ในการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน  ไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ทําใหมีผลทางดาน
สถานะดังนี้ 

1)  พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  จะสิ้นสภาพการใช
บังคับนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 28  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542  มีผลบังคับใช กลาวคือ พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.25486  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548  
ดังนั้น สถานะของ กฟผ. ตามกฎหมายจัดตั้งคือพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2511  ส้ินผลบังคับใชในวันที่ 24 มิถุนายน 2548  และในวันเดียวกันนั้น กฟผ. จดทะเบียนเปน
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)   

2)  กฟผ. ตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีฐานะเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชน  คือ มีกฎหมายพิเศษที่จัดตั้ง  หลังจากเปลี่ยนสถานะเปนบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน)  มีฐานะเปนนิติบุคคลตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

3)  พนักงาน กฟผ. มีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  สวนพนักงาน
ตามบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไมมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

                                                        
6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. (2548). พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548. ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 122, ตอนที่ 47ก. หนา 7. 
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4)  กฟผ. มีภาระหนาที่ตามวัตถุประสงคที่พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2511  กําหนดไวและอาศัยอํานาจของกฎหมายอื่นในการดําเนินการ  สวนบริษัท 
กฟผ. จํากัดมหาชน)  ดําเนินการทําธุรกิจตามที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของ
บริษัท  ทั้งนี้ยังอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ใหอํานาจไวในการดําเนินการขณะที่ไดทําการจัดตั้ง
บริษัท 

 
6.5  ผลกระทบตอผูบริโภค 

พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มาตรา 6  บัญญัติวา กฟผ. เปน
นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการผลิต  จัดใหไดมา  จัดสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟาใหแก การ
ไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือการไฟฟาอื่น  ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  ผูใช
พลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและประเทศใกลเคียง  ซ่ึงการดําเนินการเขา
ลักษณะรัฐวิสาหกิจ (Public Enterprise)  มีลักษณะเฉพาะตนเองดังนี้ คือ7 

1)  มีฐานะเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากรัฐและสวนราชการ  มีความเปนอิสระในทาง
การเงิน  การบริหารงานและการบริหารบุคคล 

2)  ดําเนินการและรับผิดชอบภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการคาเปนภารกิจ
สมัยใหมที่รัฐตองเขาไปรับผิดชอบดําเนินการ  ตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

3)  การดําเนินการตามภารกิจที่มีคาตอบแทนการใหบริการ  ผูไดรับประโยชนจึงตอง
จายคาทดแทนแกรัฐ  และเปนการดําเนินการในเชิงพาณิชยขององคกรผูรับผิดชอบ 

4)  รัฐวิสาหกิจจะตองอยูภายใตการกํากับดูแลและตรวจสอบจากรัฐเพื่อเปนการปองกัน
การใชเงินเกินจําเปนและไมตรงตามวัตถุประสงค 

และจากการที่ กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจในดานการบริการสาธารณะ  ซ่ึงเขาลักษณะสําคัญ
ของกิจการสาธารณะ คือ8 

ก)  เปนกิจการที่อยูในความอํานวยการหรือในความควบคุมของฝายปกครองเพื่อให
กิจการเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 

ข)  มีวัตถุประสงคในการตอบสนองความตองการสวนรวมของประชาชน 

                                                        
7 ชาญชัย  แสวงศักดิ์. (2542).  องคการมหาชน.  หนา 99-100. 
8 ประยูร  กาญจนดุล. (2521). “บริการสาธารณะ.” วารสารนิติศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ปท่ี 4, 

หนา 179-183. 
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ค)  การจัดระเบียบและวิธีการจัดทําบริการสาธารณะจะตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
โดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

ง)  การดําเนินการจะตองกระทําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  เพราะเปนกิจกรรมที่
จําเปนอยางยิ่งแกประชาชน 

จ)  เอกชนยอมมีสิทธิไดรับประโยชนเทาเทียมกัน  เนื่องจากการจัดทําบริการสาธารณะ
ไมไดจัดทําใหผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ   

ดังนั้น กฟผ. จึงเปนรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเปนการจัดทําบริการสาธารณะประเภท
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ใหบริการแกประชาชนทั่วไปโดยรวม 

สรุปความเห็นของผูวิจัยในเรื่องผลกระทบตอผูบริโภค  จากการที่ กฟผ. เปนองคกร
รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจลักษณะเฉพาะของตนเองและเปนการบริการสาธารณะ  เมื่อมีการแปรรูปไป
เปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ยอมจะมีผลกระทบไปถึงผูบริโภคโดยรวม  เนื่องจากการแปรรูป
เปนบริษัทยอมจะตองมีการมุงประโยชนในการแสวงหากําไร  รวมถึงเพื่อหารายไดใหกับบริษัท  ผู
ถือหุน  ทั้งนี้เพราะไมมีหลักประกันในเรื่องราคา  ซ่ึงจะตองปลอยใหเปนกลไกตลาดเชนเดียวกับ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  แตถาหาก กฟผ. ยังคงเปนรัฐวิสาหกิจเชนเดิมในการขึ้นราคาคาไฟฟา
ก็จะถูกควบคุมโดยรัฐบาล  ซ่ึงก็จะไมปลอยใหราคาคากระแสไฟฟาสูงมากจนทําใหเกิดความ
เดือดรอนแกประชาชน  และกระทบไปถึงภาคการผลิตอื่นของประเทศโดยรวมไมวาจะเปน
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  อันจะมีผลถึงราคาสินคาสูงตามไปดวย 

 
6.6  การนําคดีฟองตอศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขดําท่ี ฟ.14/2548  ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2548 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 มูลนิธิเพื่อผูบริโภคกับพวกรวม 11คน ไดฟองคดีตอศาล
ปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ ฟ. 14/2548 โดยฟองนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม 5 คน กรณี
ความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ.
จํากัด(มหาชน)และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2548 ไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุด ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดฟองวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการตราพระ
ราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาว อันมีผลเปนการยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ.2511 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2521 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535 และเปนการกําหนดอํานาจ สิทธิ และ
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ประโยชนของบริษัท กฟผ.จํากัด(มหาชน) ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการเสนอขายหุนแกประชาชน 
ซ่ึงเปนการดําเนินการตอเนื่องจากการออกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาว และกอใหเกิด
ความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดีทั้ง  11 คนและแกประชาชน ในเบื้องตนนี้จึงถือไดวา คํา
ฟองมีเหตุที่ศาลจะรับไวพิจารณาได 
     6.6.1  บทวิเคราะหคําฟอง 

ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะไดเขียนถึงรายละเอียดตางๆของคดีซ่ึงเริ่มจากผูฟองคดี ประเดน็แหง
คดี สถานะภาพของคดี คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอน
การพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดําลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  คําแถลงการณ
ของตุลาการผูแถลงคดี  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.5/2549 ลงวันที่ 23 
มีนาคม พ.ศ.2549 โดยสรุปได ดังนี้ 
          6.6.1.1  ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี 

กรณีเปนการฟองคดีระหวางมูลนิธิเพื่อผูบริโภค ที่ 1 นางสาวรสนา  โตสิตระกูล ที่ 2 
นางสาวสายรุง  ทองปลอน ที่ 3 นายสุริยะใส  กตะศิลา ที่ 4 นายศิริชัย  ไมงาม ที่ 5 นางจิราภา  จันท
รักษ ที่ 6 นางสาวศจินทร  ประชาสันติ์ ที่ 7 นางอินทิรา  โรจวัฒนา ที่ 8 พันโทหญิง กมลพรรณ  
ชีวพันธุศรี ที่ 9 นาง ญ.หญิง  สิตตะวิบุล ที่ 10 และนายธนา  วรพจน ที่ 11 เปนผูฟองคดี นายกรัฐมนตรี 
ที่ 1  สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ที่ 3 กระทรวงพลังงาน ที่ 4 และ
คณะรัฐมนตรี ที่ 5 เปนผูถูกฟองคดี เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราช
กฤษฎีกา 
          6.6.1.2  ประเด็นแหงคดี 

จากการที่ศาลปกครองสูงสุดไดรับคําฟองของผูฟองคดีทั้ง 11  ที่เห็นวาการตราพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ ไมชอบดวยกฎหมายไวพิจารณา  โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นวาผูฟองคดีเปน
ผูไดรับความเสียหายหรืออาจไดรับผลกระทบจากพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  ซ่ึงประเด็นตาง ๆ 
แหงคดี  ผูวิจัยมีความเห็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 กอนตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ มิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนแตประการใด ถือวาเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมายเนื่องจากการตราพระราช
กฤษฎีกา โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 26 และมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2542 

ผูวิจัยเห็นวา กอนการตราพระราชกฤษฏีกาทั้งสองฉบับนั้น  คณะกรรมการจัดทําการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด  (มหาชน)  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546  ให
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ดําเนินการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  มาตรา 19 (9)  ซ่ึงคณะกรรมการ
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ ไดดําเนินการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเสร็จสมบูรณแลว  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2546 ณ โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด จังหวัด
ขอนแกน  จึงไดจัดทํารายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฉบับนี้เสนอตอคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัท  กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ตามคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนฯ ที่ 3/2546  ขอ 2.7  เพื่อใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการพิจารณาใน
สวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้น  โดยมีการรับฟงในประเด็นตาง ๆ ตามขอที่ 6  กําหนดใหคณะ
กรรมการฯ จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นในเรื่องดังตอไปนี9้ 

1)  กิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ  สวนที่จะโอนใหแก
บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น  และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 

2)  พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่จะโอนไปเปนลูกจางของบริษัท 
3)  รางพระราชกฤษฎีกา  เพื่อกําหนดอํานาจหรือสิทธิของรัฐวิสาหกิจที่แปลงทุนเปน

หุนตามมาตรา 26 ของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ 
4)  รางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลาการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ 
5)  เรื่องอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งบริษัท ตามที่คณะกรรมการเตรียมการ

จัดตั้งบริษัทมอบหมาย 
ดังนั้น   ผูวิจัยมีความเห็นวาในการดําเนินการแปรรูปไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  และคณะ
กรรมการฯ  ดังกลาว  ไดดํ าเนินการจัดทําการรับฟงความเห็นของประชาชนตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสากิจวาดวย การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  เสร็จ
ส้ินแลว  กรณีดังกลาวจึงไมนาจะจะเปนประเด็นแหงคดี  แตอยางไรก็ตามควรมีการพิจารณาถึง
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวามีความถูกตอง  โปรงใสเพียงใดหรือไมมาประกอบดวย 

ประเด็นที่ 2 มาตรา 26 และมาตรา 28 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 29 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเปนการขัดตอมาตรา 50 อยางชัดแจง พระราชกฤษฎีกา

                                                        
9การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.  รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน).  เสนอตอคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ัง
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เลม 1. หนา ก-1 ถึง ก-2.  

DPU



   154

ทั้งสองฉบับไมไดคํานึงถึงหมวด 5 วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ โดยเฉพาะมาตรา 76 มาตรา 
77 มาตรา 79 มาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 87 มาตรา 88 และมาตรา 89 ไมเปนไปเพื่อประโยชนแหง
ประเทศชาติ และประชาชนอยางแทจริง 

ผูวิจัยเห็นวา  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และ
ประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548 ทั้ง 2 ฉบับ  อาศัยอํานาจตามมาตรา 221  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  และอาศัยอํานาจตามมาตรา 28  แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งตามมาตรา 29  ประกอบมาตรา 35  มาตรา 48  และ
มาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหตราพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  และการที่ผูฟองคดีกลาวอางวาพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับไมไดคํานึงถึง
หมวด 5  วาดวยนโยบายพื้นฐานของรัฐ  โดยเฉพาะมาตรา 76 มาตรา 77  มาตรา 79  มาตรา 83  
มาตรา 84  มาตรา 87  มาตรา 88  และมาตรา 89  ไมเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชน   ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวา  ประเด็นความชอบตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ
กับพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับนาจะเปนประเด็นแหงคดีได 

ประเด็นท่ี 3 การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548 ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก พระราชกฤษฎีกาคือกฎหมายที่
ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย โดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี การตราพระราชกฤษฎีกาเกิดขึ้นได
โดยอาศัยอํานาจ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

1) รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการตราพระราชกฤษฎีกาในกิจการสําคัญเกี่ยวกับการ
บริหารและฝายนิติบัญญัติ เชน การตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภา และพระราชกฤษฎีกายุบ
สภา  

2) อาศัยอํานาจตามมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติวาพระมหากษัตริยทรงไวซ่ึง
พระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อใชกับฝายบริหาร ไมใชบังคับกับประชาชนทั่วไป 
ซ่ึงในกรณีนี้จะไมมีบทบัญญัติในมาตราใดในรัฐธรรมนูญใหอํานาจไวโดยเฉพาะ 

3) พระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับอาศัยอํานาจตามมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญมิได
เปนไปเพื่อฝายบริหาร แตเปนไปเพื่อประโยชนของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ และ
มาตรา 19(8) แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 “จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนด
เงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ในกรณีมีการโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด” และมาตรา 28 
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 “ในกรณีที่มติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ให
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ถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตรา
ขึ้นเพื่อการนั้น” ขัดตอกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญไมมีบทบัญญัติมาตราใดที่กําหนดใหการยกเลิก
พระราชบัญญัติจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ กระทําโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา เพราะพระราชบัญญัติมี
ลําดับศักดิ์ของกฎหมายสูงกวาพระราชกฤษฎีกา 

ดังนั้นผูวิจัยเห็นวา  พระราชกฤษฎีกาเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายที่พระมหากษัตริยใน
ฐานะประมุขของฝายบริหารตราขึ้นตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี  โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 
221  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  แตพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ
มิไดเปนไปโดยฝายบริหาร  แตเปนไปเพื่อประโยชนของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  
และมาตรา 19(8)  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  คือการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกา
เพื่อกําหนดเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ  ในกรณีการโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจซึ่งกรณีของ กฟผ. มีการ
โอนทรัพยสินของ กฟผ. ไปใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ทั้งหมดและตามมาตรา 28  แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจมีการตรา  พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548 

ผูวิจัยมีความเห็นวา  การตราพระราชกฤษฎีกายกเลิกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  คอื
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  เปนการขัดตอทฤษฎีหลักลําดับศักดิ์
ของกฎหมาย  ในกรณีการโอนทรัพยสินทั้งหมดของ กฟผ. ไปเปนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
จึงเปนการขัดตอกฎหมาย  กลาวคือจะตองตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติซ่ึงอยูในลําดับที่เทา
เทียมกันมายกเลิกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจึงจะถูกตองตามหลักวิชาการ  จึงนาจะเปน
ประเด็นแหงคดีได 

ประเด็นท่ี 4 การตราพระราชกฎษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ มีผลตอประชาชนโดยทั่วไป และผู
ฟองตามมาตรา 13 ของพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิและประโยชนของบริษัท กฟผ.จํากัด 
(มหาชน) พ.ศ.2548 “ใหทรัพยสินของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับกิจการผลิตไฟฟาเพื่อประโยชนตอ
สวนรวมเปนทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี” เทียบกับมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต พ.ศ.2511 “ทรัพยสินของการไฟฟาฝายผลิตไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี” 

ผูวิจัยเห็นวา  ตามบทบัญญัติมาตรา 13  ของพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  
และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)พ.ศ.2548  ที่ใหทรัพยสินของบริษัทเฉพาะที่
เกี่ยวกับกิจการผลิตไฟฟาเพื่อประโยชนตอสวนรวมเปนทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิดแหงการ
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บังคับคดี10  เปนการใหสิทธิพิเศษแกบริษัทซึ่งแปรรูปไปจาก  กฟผ. แตยังไดรับสิทธิพิเศษ
เชนเดียวกับ กฟผ. เดิม  คือตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี11  ดังนั้นจึงเปนการไมเสมอภาคและไมเทาเทียมกัน  
กอใหเกิดความไมเปนธรรมกับบริษัทเอกชนรายอื่น ๆ ที่อยูในกลุมธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟา
เดียวกัน  และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือตามมาตรา 87  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540  ที่บัญญัติวารัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดกํากับ
ใหการแขงขันอยางเปนธรรม12  คุมครองผูบริโภคและปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและ
ทางออม  เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  รักษาผลประโยชน
สวนรวมหรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค 

ดังนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชน
ของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  ตามมาตรา 12  ที่บัญญัติใหทรัพยสินของบริษัท
เฉพาะที่เกี่ยวกับกิจการผลิตไฟฟาเพื่อประโยชนสวนรวมเปนทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิดแหง
การบังคับคดี  จึงเปนการกําหนดสิทธิพิเศษไปใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ทําใหเกิดความไม
เทาเทียมกันในการแขงขันในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด  กรณีจึงนาจะเปน
ประเด็นแหงคดีได 

ประเด็นท่ี 5 การตราพระราชกฤษฎีกามีผลเปนการโอนสิทธิและทรัพยสินทั้งหมดของ
การไฟฟาไปเปนบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) ยอมไมอาจกระทําได โดยเฉพาะการเวนคืนที่ดินที่
ประชาชนยอมเสียสละเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมยอมขัดตอเจตนารมณ
ของประชาชน  ทั้ งยัง เปนการขัดตอ เจตนารมณของพระราชบัญญัติว าดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 

ผูวิจัยเห็นวา  ตามมาตรา 24  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ที่บัญญัติวา
ในวันที่จดทะเบียนบริษัทตามมาตรา 22  ใหบรรดากิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพย
ของรัฐวิสาหกิจ   ทั้ งนี้ตามที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โอนไปเปนของบริษัทหรือเปนของ
กระทรวงการคลังแลวแตกรณี  ดังนั้นในการดําเนินการแปลงสภาพ กฟผ. ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจไป
เปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จะตองแยกสินทรัพยของ กฟผ. วาสวนใดควรโอนไปเปน

                                                        
10 พระราชกฤษฏีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ และประโยชน ของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548, 

มาตรา 13. 
11 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 12. 
12 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 87. 
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สินทรัพยของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  และสวนใดจะโอนคืนไปใหกระทรวงการคลัง  จะโอน
ทรัพยสินทั้งหมดไปใหแกบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไมได  เพราะเนื่องจากตามหมวด 3  การ
สรางและบํารุงรักษาของพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยซึ่งตามมาตรา 28  
กฟผ. มีอํานาจในการสํารวจเพื่อหาแหลงพลังงานตามมาตรา 6(2)  หรือเพื่อหาสถานที่สําหรับใชใน
กิจการตามมาตรา 9(4)  หรือเพื่อสรางและบํารุงรักษาระบบไฟฟา  ใหพนักงานหรือลูกจางมีอํานาจ
ที่จะใชสอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ตาม (1) คือการใช
สอยหรือครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจระบบไฟฟา  หรือปองกันอันตรายหรือ
ความเสียหายที่จะเกิดแกระบบไฟฟา  การสํารวจเพื่อหาแหลงพลังงานตามมาตรา 6(2)  หรือเพื่อหา
สถานที่สําหรับใชในกิจการตามมาตรา 9(4)  หรือการบํารุงรักษาระบบไฟฟา13  และตามมาตรา 29 
ในการสงและการจําหนายพลังงานไฟฟาให กฟผ. มีอํานาจตามมาตรา 29(1)  เดินสายสงไฟฟาหรือ
สายจําหนายไฟฟาไปใต เหนือ  ตามหรือขามพื้นดินของบุคคลใด    ปกหรือตั้งเสา  สถานีไฟฟายอย
หรืออุปกรณอ่ืนลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใชเปนที่ตั้งโรงเรือน14 

ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวา  พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยให
อํานาจพนักงานและลูกจางของ กฟผ. ดําเนินการกอสรางสายสงไฟฟาและสํารวจแหลงพลังงาน  
ทั้งนี้ เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ  และเมื่อ กฟผ. แปรรูปไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
โดยโอนสิทธิและทรัพยสินทั้งหมดของ กฟผ. ไปใหบริษัท  จึงเปนการขัดตอเจตนารมณของ
ประชาชนที่เสียสละให กฟผ. ใชประโยชนในที่ดินของตนเองเพื่อกิจการสาธารณะประเภท
สาธารณูปโภคในการกอสรางระบบสงไฟฟา  กรณีจึงนาจะเปนประเด็นแหงคดีได 

ประเด็นท่ี 6 พระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ มีผลยอนหลังเปนการกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนทุกคนยอมไมอาจกระทําได ซ่ึงโดยทั่วไปกฎหมายจะไมมีผลยอนหลังถาจะ
ใหมีผลยอนหลังตองบัญญัติไวอยางชัดเจน และผลยอนหลังนั้นตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้นการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาวจึงเปนการตราที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

ผูวิจัยเห็นวา  พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  มีเหตุผลในการประกาศใช  เนื่องจากไดมีการจัดตั้งบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน)  โดยเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนทุนเรือนหุนตาม
กฎหมายวาดวย ทุนรัฐวิสาหกิจและโอนกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไปใหแก
บริษัททั้งหมด  ซ่ึงมาตรา 28  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  บัญญัติวา ในกรณี

                                                        
13 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 28. 
14 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 29. 
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ดังกลาวใหตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ   และเมื่อมีมติ
คณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจแลวใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อน
เวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการนั้น 

ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวา  เมื่อปรากฏวาไดมีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิก กฟผ. โดยมีการ
ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2548  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548  มีผลใหพระราชบัญญัติ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสิ้นผลบังคับใชในวันที่ 24 มิถุนายน 2548  การดําเนินการ
ดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ที่ใหอํานาจไว
จึงไมนาจะเปนประเด็นแหงคดีได  แตอยางไรก็ตาม หากศาลปกครองสูงสุดเห็นวาการตรา
พระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ  ขัดตอหลักลําดับศักดิ์ของกฎหมายแลว  ก็ไมตองพิจารณาในประเด็น
ที่ 6  นี้อีกแลว 

ประเด็นที่ 7 ผลของการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ ทําใหเกิดการแปลงสภาพ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่เปนรัฐวิสาหกิจไปเปนบริษัทจํากัด (มหาชน) มีเอกชนใน
ตลาดหลักทรัพยเปนเจาของกอใหเกิดความไมเปนธรรมและความเสียหายตอประชาชนในการที่ให
กระทรวงการคลังตองค้ําประกันหนี้ของการไฟฟาที่โอนไปเปน บริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) ถือวา
การตราพระราชกฤษฎีกาไมคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชน  และเปนการเอื้อ
ประโยชนตอเอกชนและนายทุนในตลาดหลักทรัพย 

ผูวิจัยเห็นวา  การแปรรูป กฟผ. ไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงผูฟองอางวา
เปนเอกชนในตลาดหลักทรัพยเปนเจาของกอใหเกิดความไมเปนธรรม  และความเสียหายตอ
ประชาชนในการที่ใหกระทรวงการคลังตองค้ําประกันหนี้ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศที่
โอนไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เนื่องจากวาเดิม กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจซึ่งอยูในการกํากับ
ดูแลของกระทรวงพลังงาน  โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูค้ําประกันเงินกูเพื่อนํามาลงทุนในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของ กฟผ. ดังนั้นเมื่อ กฟผ. ไดแปรรูปไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน)  จึงเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 24 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542  ซ่ึงบัญญัติวาในกรณีหนี้ที่โอนไปเปนของบริษัทตามวรรคหนึ่งเปนหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ํา
ประกันอยูแลว  ใหกระทรวงการคลังค้ําประกันหนี้นั้นตอไป15 

ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวา  ประเด็นเรื่องการค้ําประกันเงินกูของบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน)  โดยกระทรวงการคลังที่ผูฟองคดีอางวาทําใหเกิดความเสียหายกับประชาชนนั้นถือวา

                                                        
15 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542,  มาตรา 24 วรรคสอง. 
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เปนหนี้ที่มีอยูเดิมกอนที่จะมีการแปรรูป กฟผ.  และมีการกําหนดงวดระยะเวลาของการชําระเงินที่
แนนอน  จึงควรมีการค้ําประกันจนกวาบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จะพนสภาพจากการเปน
รัฐวิสาหกิจ  จึงไมนาจะเปนประเด็นแหงคดี 

ประเด็นท่ี 8 การตราพระราชกฤษฎีกาทําใหรัฐสูญเสียอํานาจการควบคุมและตอรองใน
กิจการของ บริษัท กฟผ.จํากัด(มหาชน)ในเรื่องการรักษาความมั่นคง การรักษาผลประโยชน
สวนรวม(การควบคุมคาไฟฟา) และการจัดใหมีบริการสาธารณูปโภค เพราะการดําเนินการตองยึด
กลไกกติกา รวมทั้งกระแสการตลาดและผูถือหุน การตรวจสอบความโปรงใสตามรัฐธรรมนูญ ไม
สามารถทําไดเพราะบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไมใชหนวยงานของรัฐ ซ่ึงอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของรัฐและการตรวจสอบโดยกลไกตามรัฐธรรมนูญ 

ผูวิจัยเห็นวา  การตราพระราชกฤษฎีกาที่ผูฟองคดีอางวาทําใหรัฐสูญเสียอํานาจการ
ควบคุมและตอรองในกิจการของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ในเรื่องความมั่นคง  การควบคุม
ราคาคาไฟฟาและการจัดใหมีบริการสาธารณูปโภคนั้น  เห็นไดวาไมมีกฎหมายมารองรับในเรื่อง
การควบคุมราคาคาไฟฟา  รวมถึงการบริการสาธารณูปโภคใหมีความตอเนื่อง  มั่นคง  และ
สม่ําเสมอตามหลักของการบริการสาธารณะ   สวนกรณีการตรวจสอบความโปรงใสตาม
รัฐธรรมนูญไมสามารถทําไดเพราะบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไมใชหนวยงานของรัฐจึงไม
สามารถตรวจสอบตามกลไกของรัฐธรรมนูญ 

ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวา  ผูฟองคดีกลาวอางเร่ืองบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่จะให
มีการตรวจสอบความโปรงใส  โดยใหตรวจสอบตามกลไกของรัฐธรรมนูญ  ประเด็นดังกลาวจึงไม
นาจะเปนประเด็นแหงคดีได 

ประเด็นท่ี 9 หลักเกณฑการกระจายหุน เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และเอา
เปรียบประชาชน โดยพนักงาน กฟผ. สามารถซื้อหุน กฟผ.ไดเปนจํานวน 8 เทาของเงินเดือนใน
ราคาพาร (10 บาทตอหุน) แตกลับขายใหประชาชนโดยการสุมกระจายหุน และซ้ือไดจํานวนจํากัด
ในราคาหุนละ 20 – 28 บาท และยังมีแผนที่จะขายใหนักลงทุนตางชาติถึงรอยละ 30 

ผูวิจัยเห็นวา  หลักเกณฑในเรื่องการกระจายหุนที่มีการใหสิทธิพนักงาน กฟผ. สามารถ
ซ้ือหุน กฟผ. ไดในจํานวน 8 เทาของเงินเดือนในราคาพาร  (10 บาทตอหุน)  นั้น  เปนการ
ดําเนินการที่ใหสิทธิ  ประโยชนของพนักงาน  เพื่อใหพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพขององคกรใหมที่เกิดขึ้น  จึงกําหนดใหพนักงานของรัฐวิสาหกิจมีสวน
เปนเจาของ  ซ่ึงในการกระจายหุนใหกับพนักงาน กฟผ. ดังกลาว  ไดมีการเสียภาษีในสวนตางของ
ราคาพารกับราคาตลาด  เพราะถือวาเงินสวนตางดังกลาวเปนเงินรายไดที่จะตองนํามาคํานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปดวย 

DPU



   160

ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวา  สําหรับในประเด็นเรื่องการกระจายหุนนี้  ผูเขียนมี
ความเห็นวา  การกระจายหุนในราคาพารใหพนักงาน กฟผ. เปนการจูงใจใหพนักงานซึ่งเปลี่ยน
สถานะจากพนักงานรัฐวิสาหกิจเปนลูกจางของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  มีสวนรวมในการเปน
เจาของ  ทั้งนี้เปนไปตามหลักการดําเนินการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหมีกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน  เพื่อแขงขันกับบริษัทคูแขงที่อยูในประเภทธุรกิจพลังงานไฟฟาในอนาคต  ดังนั้นจึง
ไมนาจะเปนประเด็นแหงคดี 

ประเด็นที่ 10 ผลของพระราชกฤษฎีกาทําใหเกิดความเสียหายกระทบกระเทือนสิทธิ
เสรีภาพ ความสงบเรียบรอยของประชาชน ทั้งยังสงผลกระทบกระเทือนความมั่นคงดานเศรษฐกิจ 
พลังงาน รวมถึงสาธารณสมบัติของประเทศและประชาชน พระราชกฤษฎีกาจึงไมชอบดวย
กฎหมายไมสามารถใชบังคับได 

ผู วิ จั ย เห็นว า   ประ เด็น เ รื่ อ งผลของพระราชกฤษฎีกาทํ า ใหความ เสี ยหาย
กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ความสงบเรียบรอยของประชาชน  ซ่ึงนาจะเปนการ
ไดรับความเดือดรอนที่ราคาคากระแสไฟฟาจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น  ทั้งยังสงผลกระทบตอความมั่นคง
ดานเศรษฐกิจซึ่งนาจะหมายถึงการเพิ่มของราคาคากระแสไฟฟา  ทําใหภาคการผลิตอ่ืน ๆ ทั้ง
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมไดรับผลกระทบทําใหราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น  สวนเรื่องสาธารณะ
สมบัติของแผนดินซ่ึงนาจะหมายถึงที่ดินที่มีการเวนคืนเพื่อการกอสรางโรงไฟฟา  เขื่อนกั้นน้ํา  
ตลอดรวมถึงการรอนสิทธิของที่ดินที่เปนเขตเดินสายไฟฟาเพื่อทําการกอสรางสายสงไฟฟาจาก
แหลงผลิตพลังงานไฟฟาไปยังสถานีไฟฟายอย16  รวมถึงสถานีรับไฟฟาของการไฟฟานครหลวง  
และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวา เมื่อ กฟผ. ไดแปรรูปไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
ทรัพยสินตาง ๆ ของ กฟผ. ไดถูกโอนไปเปนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)17  ทั้งหมด  การโอน
ทรัพยสินดังกลาวของ กฟผ. ไปใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เปนการไมถูกตองจึงนาจะเปน
ประเด็นแหงคดี 

อาศัยเหตุผลทั้งหมดนี้ผูฟองคดีทั้ง 11 คน ขอยื่นฟองบุคคลดังตอไปนี้  
1) นายกรัฐมนตรีในฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 และ

ในฐานะผูรับสนองพระบรมราชโองการ พระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับและในฐานะผูมีอํานาจเสนอ
และอํานาจพิจารณาพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ 

                                                        
16 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2511, มาตรา 29. 
17 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, มาตรา 24. 
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2) สํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผูดูแลในเรื่องการออกกฎหมาย 
3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ในฐานะผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

อํานาจ สิทธิและประโยชนของบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548 และในฐานะผูมีอํานาจเสนอ
และอํานาจพิจารณาพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ 

4) กระทรวงพลังงานในฐานะผูดูแลการดําเนินการของกฟผ. 
5) คณะรัฐมนตรีทั้งคณะในฐานะผูมีอํานาจเสนอและอํานาจพิจารณาพระราชกฤษฎีกา

ทั้ง สองฉบับ 
โดยผูฟองคดีเปนผูไดรับความเสียหาย ไดรับผลกระทบจากการตราพระราชกฤษฎีกา

ทั้ง 2 ฉบับ ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับกรณีนี้เกี่ยวของกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
และมีผลกระทบตอสวนไดเสียของประเทศชาติและประชาชน จึงขอศาลไดโปรดรับคําฟองไว
พิจารณาและขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการยกเลิกเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ 
ดังกลาว 

ปจจุบันศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ ฟ.14/2548  เสร็จส้ินแลว  
โดยศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราว
กอนการพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548  และในที่สุดมีคําพิพากษาเปนคดี
หมายเลขแดงที่ ฟ.5/2549  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549  ซ่ึงผูวิจัยจะไดทําการศึกษาวิเคราะหในหัวขอ
ตอไป 
          6.6.1.3  สถานะของคดี 

คํารองขอไตสวนฉุกเฉินคดีหมายเลขดําที่ ฟ.14/2548 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 มูลนิธิเพื่อผูบริโภคผูฟองคดีที่ 1 กับพวกรวม 11 คน โดย

นายนคร  ชมพูชาติ ในฐานะผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีที่ 1ถึง 11 ยื่นคํารองขอไตสวนฉุกเฉิน 
สรุปประเด็นไดดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1  ผูฟองคดีไดขอตอศาลในคําฟองขอใหมีคําส่ังกําหนดมาตรการชั่วคราว
อันมีผลเปนการหยุดการดําเนินการใดๆของบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงอาศัยอํานาจตามพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ และขอใหศาลงดใชการบังคับใชกฎหมายดังกลาวขางตนเปนการชั่วคราว
จนกวาศาลปกครองสูงสุดจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังตอไป 

ประเด็นที่ 2  ผลของการบังคับใชกฎหมายขณะนี้อยูระหวางการนําหุนของบริษัท  
กฟผ.จํากัด  (มหาชน) เขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจะเปดใหประชาชน
ทั่วไปจองในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2548 การใชมาตรการชั่วคราวกอนวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2548 จึงมีความจําเปนเนื่องจากการจองหุนกระทําโดยการออกเช็คใหไว การพิจารณากรณีนี้เปน
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การฉุกเฉิน จึงเปนการชวยปองกันความวุนวายในตลาดหลักทรัพย เพราะผูถือหุนอาจไดรับ
ผลกระทบหากศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษา 
     6.6.2 วิเคราะหคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการ
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ ฟ.14/2548 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 

ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังคําขอกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟอง
คดีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 โดยศาลไดแยกวินิจฉัยออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1  สมควรทุเลาการบังคับตามพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ  หรือไม 
ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นวา การพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของพระราช

กฤษฎีกาทั้ง สองฉบับ เปนประเด็นหลักแหงคดีที่ศาลตองพิจารณาพิพากษา  อีกทั้งมีขั้นตอนที่ผูที่มี
สวนเกี่ยวของจะตองดําเนินการตอไป ตามพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ หากใหระงับการบังคับใช
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะทําใหเกิดปญหาในการดําเนินการตามกฎหมายตอไปและเกิดปญหาแก
การบริหารงานของบริษัท กฟผ.จํากัด  (มหาชน) ดังนั้น  ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นวายังไมควรที่จะ
ส่ังทุเลาการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ตามคําขอของผูฟองคดี 

ประเด็นท่ี 2 สมควรใหระงับการดําเนินการตางๆเกี่ยวกับการขายหุนของบริษัท กฟผ.
จํากัด (มหาชน)  ไวกอนหรือไม 

ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นวาการที่บริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) กําลังดําเนินการเพือ่
เสนอขายหุนใหกับเอกชน โดยกําหนดใหมีการจองซื้อหุนในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2548     
หากใหมีการดําเนินการดังกลาวและในภายหลังหากศาลพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548 ยอมทําใหเกิดความ
เสียหายในวงกวางแกประชาชนที่จองซื้อหุนซึ่งมีเปนจํานวนมาก  และยังมีผลกระทบตอบุคคลและ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาวดวย  และการใหระงับการดําเนินการเพื่อ
เสนอขายหุนใหแกประชาชนไวกอนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีนั้นไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินบริการสาธารณะของบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน)  เนื่องจากแมไมมีการเสนอขายหรือขาย
หุนใหแกประชาชนในขณะนี้บริษัท กฟผ.จํากัด(มหาชน) ก็ยังคงดําเนินการบริการสาธารณะตอไป
ไดและการใหระงับการเสนอขายหุนก็ไมไดมีผลกระทบตอการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  อีกทั้งขออางที่วาการใหระงับการเสนอขายหุนจะทําใหบริษัท กฟผ.จํากัด(มหาชน)  
ขาดเงินทุนที่จะขยายกิจการใหบริการแกประชาชนก็ไมปรากฏวาเปนเรื่องจําเปนที่จะตอง
ดําเนินการโดยรีบดวนหรือเปนเรื่องที่กระทบตอการจัดทําบริการสาธารณะแตอยางใด  และการ
ระงับการเสนอขายหุนก็เกิดจากการที่ศาลมีคําส่ังกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษามิใชเกิด
จากการดําเนินกิจการของบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน)  จึงไมนาจะมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของ
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นักลงทุน  ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําส่ังหามรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง และบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) เสนอขายหรือดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการขาย
หุนของบริษัท กฟผ. จํากัด(มหาชน) ไวกอน จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอื่น 
          6.6.2.1 หลักเกณฑการออกคําส่ังของศาลปกครองในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
ช่ัวคราว 

ตามนัยมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อ
บรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี ไมวาจะมีคํารองขอจาก
บุคคลดังกลาวหรือไม ใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว และออกคําสั่ง
ไปยังหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของ
รัฐประกอบดวย”  ประกอบกับขอ 75 และ ขอ 77 แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ดังนี้ 

ขอ 75  นอกจากกรณีที่กลาวในขอ 69 ในเวลาใดๆกอนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้
ขาดคดี ผูฟองคดีอาจยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆเพื่อ
บรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษาหรือคูกรณีอาจยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพื่อ
คุมครองประโยชนของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาได” และขอ 77 
“ใหนําความในลักษณะ 1 ของภาค 4 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับกับ
หลักเกณฑในการพิจารณาคําขอ เงื่อนไขในการออกคําสั่งของศาลและผลของคําส่ังกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษาหรือวิธีการเพื่อ
คุมครองประโยชนของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาโดยอนุโลมเทาที่
สภาพของเรื่องจะเปดชองใหกระทําได และโดยไมขัดตอระเบียบนี้ และหลักกฎหมายทั่วไปวาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
          6.6.2.2  วิเคราะหการออกคําส่ังของศาลปกครองในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว 

ผูวิจัยเห็นวา  ในการพิจารณาการออกคําสั่งศาลปกครองในการกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการชั่วคราวตามมาตรา 66  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542  ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกขใหแก
คูกรณีที่เกี่ยวของเปนการชั่วคราวกอนการพิจารณาคดีไมวาจะมีการยื่นคํารองขอจากบุคคลดังกลาว
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หรือไม  และออกคําส่ังไปยังหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตาม
คําสั่ง  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด  ดั้งนั้นการที่ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอไตสวนฉุกเฉิน  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.
2548  สรุปได 2 ประเด็น คือ  1. ใหศาลปกครองสูงสุดทุเลาการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาทั้งสอง
ฉบับ  และ 2. ใหระงับการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการขายหุนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
ไวกอนนั้น  ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาและมีคําสั่งในการกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการชั่วคราวได  รวมทั้งเปนไปตามขอ 75  และขอ 77  แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543  โดยคดีนี้ผูฟองคดีไดขอใหศาลมี
คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขช่ัวคราวในการใหทุเลาการบังคับใชพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  และศาลมีความเห็นวาหากใหระงับการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาจะทําให
เกิดปญหาในการดําเนินการทางกฎหมายและการบริหารของบริษัท  กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จึงไม
ส่ังทุเลาการบังคับตามคําขอของผูฟองคดี  สวนประเด็นการใหบังคับการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับ
การขายหุนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) นั้น  ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งหามผูถูกฟองคดีที่ 3 ที่ 
4  และบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เสนอขายหรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการขายหุนของบริษัท  
กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอื่น  ทั้งนี้เปนไปตามขอ 77  
แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543  
วาดวยเงื่อนไขการออกคําสั่งของศาลเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษาหรือวิธีการเพื่อ
คุมครองประโยชนของผูขอในระหวางพิจารณา 

ดังนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา  การที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งในประเด็นที่ 1  ที่เห็นวา
ยังไมควรที่จะสั่งทุเลาการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  และมีคําสั่งในประเด็นที่ 2  หาม
ใหผูถูกฟองคดีเสนอขายหรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการขายหุนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
ไวกอนจนกวาศาลจะมีคําส่ังพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอื่น  ทั้งนี้เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 66  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  ประกอบกับขอ 75 
และขอ 77  แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีการพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2543  จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว 

และปจจุบันศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาวินิจฉัย  คดีหมายเลขดําที่ ฟ.14/2548  เสร็จ
สิ้นแลว  และไดมีคําพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.5/2549  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549  ซ่ึงผูวิจัย
จะไดทําการศึกษาวิเคราะหในหัวขอตอไป 
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     6.6.3  วิเคราะหคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.5/2549  ลงวันที่  23 
มีนาคม  2549 
          6.6.3.1  คําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี 

คดีนี้มีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจสิทธิ  และ
ประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลา
ยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2548  ชอบดวยกฎหมายหรือไม 

โดยมีประเด็นยอยที่จะตองพิจารณา  ดังนี้ 
(1)  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  

จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  ขัดตอเจตนารมณของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.
2542  หรือไม 

ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวา  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  มีเจตนารมณเพียง
เพื่อใหมีกฎหมายที่ใชในการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจจากการเปนรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนองคการของรัฐ
ที่มีเอกสิทธิ์ใชอํานาจรัฐในการดําเนินกิจการไปเปนรัฐวิสาหกิจจากการไปเปนรัฐวิสาหกิจใน
รูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดในระบบกฎหมายเอกชนเทานั้น  โดยมิไดมีบทบัญญัติ
ที่กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเลือกรัฐวิสาหกิจที่จะนํามาแปลงสภาพเปนบริษัทแตอยางใด  
นอกจากนั้น  มาตรา 4  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวยังบัญญัติใหผูถูกฟองคดีที่ 5 ในฐานะรัฐบาล
เปนผูมีอํานาจในการเลือกรัฐวิสาหกิจที่จะนํามาแปลงสภาพเปนบริษัทได  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดี
ที่  5  มีมติใหแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนบริษัทและไดมีการดําเนินการ
จนกระทั่งมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  รวมทั้งไดมีการตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  เพื่อ
กําหนดใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  มีอํานาจ สิทธิ และประโยชนที่การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยมีอยูเดิมในบางกรณี  รวมทั้งมีขอจํากัดในบางกรณี  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อน
เวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยกเลิกเมื่อใด  จึงไมขัดตอเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  

(2)  กอนการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  
กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2548  ไดมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม 
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ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวา  ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  วาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2543  กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ก็เพื่อใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการพิจารณาใน
สวนที่เกี่ยวของกับบริษัทที่จะจัดตั้งเทานั้น  โดยใหเปนดุลพินิจของคณะกรรมการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในการกําหนดจํานวนผูแสดงความคิดเห็นและกําหนดคุณสมบัติของผูที่
จะแสดงความคิดเห็นโดยคํานึงถึงความเปนอิสระของผูแสดงความคิดเห็น  และใหความสําคัญกับผู
มีสวนไดเสียโดยตรงเปนอันดับแรกกอนขอเท็จจริงรับฟงไดวา  ในการจัดทําการรับฟงความคิดเหน็
ของประชาชนไดมีการแตงตั้งผูมีหนาที่ช้ีแจงขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแปลงสภาพ
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจํานวน  10  คน  และคณะกรรมการจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนไดกําหนดหัวขอในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ดังนี้  (1) กิจการ 
สิทธิ หนี้ ความรับผิดและสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ  สวนที่จะโอนใหแกบริษัทที่จะตั้งขึ้นและสวน
ที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง  (2)  พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่จะโอนไปเปนของลูกจางของ
บริษัท  (3) รางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดอํานาจหรือสิทธิของรัฐวิสาหกิจที่แปลงทุนเปนหุนตาม
มาตรา 26  ของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ  (4)  รางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลาการ
ยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ (5) เรื่องอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งบริษัทตามที่คณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทมอบหมาย  โดยในสวนของรางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดอํานาจหรือสิทธิ
ของรัฐวิสาหกิจที่แปลงทุนเปนหุนและรางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลาการยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจนั้น  ไดมีการเสนอรางพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับประกอบดวย  ซ่ึงไดมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน  5 ครั้ง  ครั้งที่ 1  สวนของพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2547  ที่กรุงเทพมหานคร  คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่  11  มกราคม  2547  ที่จังหวัด
ลําปาง  คร้ังที่ 3  เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2547  ที่จังหวัดกระบี่  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2547   
ที่กรุงเทพมหานคร  และครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2547  ที่จังหวัดของแกน  โดยหลังจากที่ได
มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว  ไดมีการประมวลขอเสนอแนะและความคิดเห็น  
คําถาม  และคําตอบทั้งหมดที่ไดจากทุกฝาย  ตลอดจนวิเคราะหแจกแจงผูเขารวมประชุมทั้งหมด
เปนขอมูลสถิติ  รวมทั้งไดสรุปผลที่ไดใหคณะกรรมการจัดตั้งบริษัทพิจารณาประกอบการจัดตั้ง
บริษัทดวยแลวการดําเนินการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดังกลาวจึงไดมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2543  ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นแลว  
ดังนั้น  กอนการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน) พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฏีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝาย
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ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  ไดมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยชอบดวยกฎหมาย
แลว 

สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่  3  ไดทําบันทึกขอตกลงรวมกับประธานกรรมการการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย  และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยวา  จะไมนําการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเขาตลาดหลักทรัพยและเห็นชอบใหยกเลิก
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  โดยจะมีการยกรางพระราชบัญญัติการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจแหงชาติ  พ.ศ. ....... มาใชแทนรวมทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  
เกิดขึ้นจะตองทําขอตกลงกับตัวแทนกอน  ซ่ึงเปนการทําขอตกลงวาจะไมดําเนินการแปลงสภาพ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยนั้น  ไมปรากฏวา  ผูถูกฟองคดีที่ 3  ทําบันทึกขอตกลงดังกลาว
โดยไดรับอนุมัติหรือไดรับความเห็นชอบจากผูถูกฟองคดีที่ 5  ซ่ึงเปนผูที่มีอํานาจในการอนุมัติใหมี
การแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนบริษัท  ดังนั้น  การทําขอตกลงของผูถูก
ฟองคดีที่ 3  จึงมิไดมีผลเปนการเพิกถอนการดําเนินการตาง ๆ เพื่อการแปลงสภาพการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยเปนบริษัท  รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดดําเนินการมา
แลวแตอยางใด 

(3)  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  
จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากมีผลเปนการโอนทรัพยสินของรัฐไปเปน
ของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) หรือไม 

พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 26  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  
มิไดมีบทบัญญัติจํากัดเอกสิทธิ์ที่รัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพมีอยูเดิมในเรื่องใด  บริษัทที่จะตั้งขึ้นยอม
มีเอกสิทธิ์ในเรื่องนั้นเชนเดียวกับที่รัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพมีอยูเดิม  ซ่ึงการที่จะพิจารณาวา  การ
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.
2548  ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากมีผลเปนการโอนทรัพยสินของรัฐไปเปนของบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน)  หรือไม  มีปญหาที่จะตองพิจารณา  ดังนี้ 

(3.1)  พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน)  พ.ศ.2548  บัญญัติใหโอนทรัพยสินที่ไดมาโดยการใชเอกสิทธิ์ของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยใหแกบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) หรือไม 

เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะเอกสิทธิ์ที่ทําใหไดมาซึ่งสิทธิในทรัพยสินที่การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยมีอยูเดิมตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  กับเอก
สิทธิ์ของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ที่ถูกจํากัดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และ
ประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  แลวเห็นไดวา  ในการตราพระราช
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กฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548 นั้น  
ไมมีบทบัญญัติจํากัดเอกสิทธ์ิเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย  ซ่ึงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีอยูเดิมตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ซ่ึงการที่ยังคงใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  มีเอก
สิทธิ์เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามที่การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีอยูเดิมนั้น  นอกจากจะทําใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  มี
อํานาจที่จะดําเนินเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในการ
ดําเนินกิจการตอไปแลว  ยังเปนการใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
กอนการแปลงสภาพดวย  สวนเอกสิทธิ์ในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟานั้น  แมจะมีการจํากัด
อํานาจของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  จํากัดมาตรา 8  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  
สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  วาจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาก็ตาม  แตการจํากัดเอกสิทธ์ิดังกลาวเปนการ
จํากัดในสวนที่เกี่ยวกับการกอสรางระบบไฟฟาที่จะดําเนินการภายหลังจากที่แปลงสภาพเปนบริษทั  
กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  แลวเทานั้น  สวนเอกสิทธิ์ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีอยูเดิมซ่ึง
ก็คือสิทธิเหนือพื้นที่ดินเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟานั้น  มิไดถูกจํากัดลงไปดวย  ดังนั้น
ดวยเหตุที่พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน) 
พ.ศ.2548  มิไดมีบทบัญญัติจํากัดเอกสิทธิ์ของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ดังกลาวขางตนไว  
ตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงมีเนื้อหาใหโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  และโอนสิทธิเหนือ
พื้นดินเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟาไปใหแก  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ดวย 

(3.2)  ที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังริมทรัพย  และสิทธิเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟาเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินหรือไม  ประเภทใด 

สิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟาซึ่งเปนสิทธิอันติดอยูกับที่ดิน
และเปนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 138 และมาตรา 139 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น  
เปนสิทธิที่กอตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2511  โดยการใช
อํานาจของรัฐเพื่อประโยชนของรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะดานพลังงานไฟฟา  และยังมีอยู
ตราบเทาที่มีการใชประโยชนเพื่อการนั้นอยู  ดังนั้นสิทธิเหนือพื้นที่ดินเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้ง 
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ระบบไฟฟาจึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตามมาตรา  
1304 (3)  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา 4  วรรคหนึ่ง  แหง
ประราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2518  เชนกัน 

(3.3)  การโอนที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมาโดยการเวนคืนตาม
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  และสิทธิเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟาใหแก
บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  เปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

ตุลาการผูแถลงคดีจึงเห็นวา  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และ
ประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  ซ่ึงมีผลเปนการโอนที่ดินที่ตั้งโรงไฟฟา
กังหันกาซและโรงไฟฟาพลังไอน้ําที่อยูในทองที่ตําบลบางปะกง   อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟาซึ่งเปนสาธารณสมบัติ
แผนดินสําหรับใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะและเปนที่ราชพัสดุใหแกบริษัท  กฟผ.  
จํากัด  (มหาชน)  ไมชอบดวยกฎหมาย 

(4)  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  
จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเนื่องจากมีผลกระทบ
กระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนและตอเสรีภาพของผูประกอบกิจการพลังงานไฟฟาเกิน
ความจําเปนหรือไม 

ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวา  การที่พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชน
ของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  บัญญัติใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  มีเอกสิทธิ์
ที่จะใชอํานาจของรัฐในการกอสรางระบบไฟฟาและการเวนคืนที่ดินตามกฎหมายวาดวยการเวนคนื
อสังหาริมทรัพยเพื่อใหไดมาซึ่งแหลงพลังงานหรือเพื่อใชเกี่ยวกับการสรางเขื่อนและอางเก็บน้ํา  
ยอมมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไว  
โดยกรณีมีเอกสิทธ์ิในการดําเนินการกอสรางระบบไฟฟากอใหเกิดผลกระทบตอเสรีภาพใน
เคหสถานของบุคคลตามมาตรา 35  และสิทธิในทรัพยสินตามมาตรา 48  สวนกรณีมีเอกสิทธิ์ใน
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 49  กอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิในทรัพยสินตามมาตรา  48  
และการที่บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ซ่ึงเปนเอกชนมีอํานาจในการกอสรางระบบไฟฟาและ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยในขณะที่ผูประกอบกิจการพลังงานไฟฟารายอื่นไมมีอํานาจดังกลาว  
ยอมเปนการกระทบตอเสรีภาพในการแขงขัน  โดยเสรีอยางเปนธรรมตามมาตรา 50 ดังนั้น  การ
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  
พ.ศ.2548  ซ่ึงเปนการใหเอกสิทธ์ิแกบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  จึงเปนกฎหมายที่จํากัด 
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สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเสรีภาพของผูประกอบกิจการดานพลังงานไฟฟา  ซ่ึงจะชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาว
ขางตน  ประกอบกับมาตรา  29  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวา  
การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.
2548  เปนการอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  แตการที่บริษัท  กฟผ.  
จํากัด  (มหาชน)  จะใชเอกสิทธิ์ในการเวนคืนไดจะตองเปนไปเพื่อประโยชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะตามที่กําหนดไวในมาตรา  49  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   และ
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  สวนเอกสิทธิ์ ในการดําเนินการกอสรางระบบ
ไฟฟาก็ตองเปนไปเพื่อประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะดานพลังงานไฟฟา  ทั้งนี้มาตรการ
ในการที่ใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  มีเอกสิทธิ์ดังกลาวไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญ
แหงเสรีภาพในเคหสถาน  สิทธิในทรัพยสินของประชาชน  และเสรีภาพในการประกอบอาชีพของ
ผูประกอบกิจการพลังงานไฟฟา  และพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปโดยมิไดมุง
หมายใหใชบังคับแกกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ  รวมทั้งไดมีการระบุ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ใหอํานาจในการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  
ไดแก  มาตรา  29  มาตรา  35  มาตรา  48  และมาตรา  50  ไวในพระราชกฤษฎีกาดวยแลว  อยางไร
ก็ตาม  แมวาบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ไดรับโอนกิจการทั้งหมดของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  และในขณะที่แปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศเปนบริษัท  กฟผ.  จํากัด  
(มหาชน)  ยังไมมีองคกรหรือหนวยงานของรัฐใดที่ไดรับเอกสิทธิ์ดังกลาวแทนการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย   อีกทั้งเอกสิทธิ์ดังกลาวเปนสิ่งจําเปนในการที่จะทําใหการจัดทําบริการสาธารณะ
ดานพลังงานไฟฟาเปนไปไดอยางตอเนื่อง  โดยไมมีมาตรการอื่นที่สามารถดําเนิการใหดําเนินการ
ใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดไว  แตการใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด  
(มหาชน)  มีเอกสิทธิ์ซ่ึงมีผลกระทบตอเสรีภาพในเคหสถานและสิทธิในทรัพยสินของประชาชน  
และเสรีภาพในการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมของผูประกอบกิจการพลังงานไฟฟา  โดยมิได
กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการมีเอกสิทธ์ิของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ยอมทําใหบริษัท  
กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ซ่ึงเปนเอกชนใชเอกสิทธิ์ดังกลาวไดจนกวาจะมีการตรากฎหมายวาดวยการ
ดําเนินกิจการในเรื่องเดียวกัน  หรือเมื่อบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ส้ินสภาพการเปน
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  ทั้งนี้  ตามมาตรา  24  วรรคสี่  วรรคหา  แหง
พระราชบัญญัติ  พ.ศ.2542  อันเปนกรณีที่ไมมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน  ดังนั้น  การตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิและประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  จึงมี
ผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  และตอเสรีภาพของผูประกอบกิจการ
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พลังงานไฟฟาเกินความจําเปน  และแมพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  
มิไดบัญญัติบังคับไววา  จะตองมีการกําหนดระยะเวลาไวในพระราชกฤษฎีกากําหนด  อํานาจ  สิทธิ  
และประโยชนของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจที่เปนองคการของรัฐซึ่งออก
ตามมาตรา  26  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  แตมาตรา  26  วรรคสอง  บัญญัติไววา  ใน
กรณีตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาใหบริษัทคงมีอํานาจ  สิทธิ  หรือประโยชน
เพียงเทาที่จําเปนแกการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม  โดยคํานึงถึงความเปน
ธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ  การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง  และ
การรักษาประโยชนของรัฐประกอบดวย  โดยจะกําหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขใหตองปฏิบัติ ฯลฯ 
อีกทั้งมาตรา 28 วรรคสอง  บัญญัติไววา ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ถูก
ยกเลิกคงใชบังคับตอไปตามระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26  กรณีจึงเห็นได
วา  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  ประสงคที่จะใหบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการแปลง
สภาพจากรัฐวิสาหกิจที่เปนองคการของรัฐสามารถใชเอกสิทธิ์เทาที่จําเปนและภายในระยะเวลา
จํากัดเทานั้น  นอกจากนั้น  การกําหนดระยะเวลาไวยอมเปนการเรงรัดใหมีกฎหมายจัดตั้งองคกร
กํากับกิจการดานพลังงานไฟฟาซ่ึงเปนผูใชเอกสิทธิ์ซ่ึงเปนอํานาจของรัฐใหเสร็จส้ินโดยเร็ว  ทั้งนี้  
แมวาการตรากฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการกํากับดูแลกิจการดานพลังงานไฟฟาจะมี
กระบวนการบางสวนซึ่งมิไดอยูภายใตการดําเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งหา  แตผูถูกฟองคดีทั้งหา
สามารถคาดหมายระยะเวลาที่จะใชในการดําเนินการในกระบวนการทั้งหมดได  ดังนั้น  การตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  
จึงขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเนื่องจากมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  และตอเสรีภาพของผูประกอบกิจการพลังงานไฟฟาเกินความจําเปน 

(5)  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย   พ .ศ .2548  ไมชอบดวยกฎหมายเนื ่องจากขัดตอรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  และไมเปนไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กําหนดไวในมาตรา  28  แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  หรือไม 

สวนปญหาที่วา  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย         
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2548  เปนไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กําหนดไวใน
มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  หรือไมนั้น 

ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวาการที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ไดกําหนดใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไปซึ่งเปนเหตุการณที่แนนอนวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคต  จึงเปนการกําหนดเงื่อนเวลาในการยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหง
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ประเทศไทยไวแลว  ดังนั้น  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  จึงเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว 

ขอกลาวอางที่วา  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาซึ่งจัดตั้งตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  วาดวยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา  พ.ศ.2548  ไมอาจกํากับดูแลเรื่องการ
ใหบริการ  อัตราคาบริการ  หรือการผูกขาดของบริษัท กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ไดเนื่องจากไมมี
กฎหมายรองรับนั้น  เร่ืองการใหบริการ  อัตราคาบริการ  หรือการผูกขาดของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  
(มหาชน)  ที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟามิไดเปนผลเนื่องมาจาก
การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับโดยตรง  แตเนื่องมาจากการแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยซึ่งเปนผูซ้ือและจําหนายไฟฟารายเดียวเปนบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ขอ
กลาวอางที่วาการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับทําใหรัฐสูญเสียรายไดที่เคยไดรับจากการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยโดยบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  จะตองปนผลใหแกผูถือหุนและการ
ใหสิทธิแกพนักงานในการซื้อหุนในราคาต่ํากวาที่ขายใหแกประชาชนทั่วไปนั้นก็มิใชเปนผลจาก
การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับเชนกัน  สวนขอกลาวอางที่วา  กรณี  ดร.โอฬาร  ไชยประวัติ  
มีลักษณะตองหามมิใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทฯ  และ
การประเมินราคาสินทรัพยและกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยต่ํากวาที่ควรจะเปน
นั้น  มิไดเกี่ยวเนื่องกับความไมชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับแตอยางใด 

ตุลาการผูแถลงคดีจึงเห็นวา  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และ
ประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากมีเนื้อหา
เปนการโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินซ่ึงเปนที่ตั้งโรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาพลังไอน้ําที่อยูในทองที่
ตําบลบางปะกง  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และโอนสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟา  ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะและเปนที่ราชพัสดุใหแกบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  และเนื่องจากไมมีการกําหนด
ระยะเวลาในการที่ใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  มีเอกสิทธิ์ซ่ึงเปนอํานาจของรัฐ  สวนการตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.
2548  เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว 

โดยสรุปตุลาการผูแถลงคดีจึงเห็นควรพิพากษาเพกิถอนพระราชกฤษฎีกากําหนด
อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  ในเนื้อหาสวนที่มีผล
เปนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเปนที่ตัง้โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาพลังไอน้ําที่อยูใน
ทองที่ตําบลบางปะกง  อําเภอบางปะกง  จงัหวัดฉะเชิงเทรา  และสิทธิเหนือพื้นดินเกีย่วกับระบบ
ไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟาใหแกบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  และใหยกฟองคําขอใหเพิกถอน
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พระราชกฤษฎีกากําหนดเงือ่นเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.
2548  ทั้งนี้  ใหคําส่ังกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพพิากษาทีห่ามผูถูกฟองคดีที่ 3  และบริษัท 
กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เสนอขายหรือดําเนนิการใด ๆ  เกีย่วกับการขายหุนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  
(มหาชน)ไวกอนนั้น   ยังคงมีผลตอไปจนกวาจะมีการดาํเนินการใหเปนไปตามผลของคําพิพากษา
แลว 

อนึ่ง  ตุลาการผูแถลงคดีเห็นควรที่จะกําหนดแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตาม
ผลของคําพิพากษาโดยใหผูถูกฟองคดีที่ 5  ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  
สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.  2548  เพื่อใหมีบทบัญญัติใหโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินซ่ึงเปนที่ตั้งโรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาพลังไอน้ําที่อยูในทองที่ตําบลบาง
ปะกง  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทัง้ระบบ
ไฟฟา  ซ่ึงไดแก  สายสงไฟฟา  สายจําหนายไฟฟา  สถานีไฟฟายอย  และส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณแก
การสงหรือจําหนายไฟฟาใหแกกระทรวงการคลัง  โดยใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เชาเพื่อใช
ประโยชนเฉพาะในการดําเนินการสาธารณะดานพลังงานไฟฟาตามอํานาจหนาที่ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยที่มีอยูเดิมเทานั้นและใหมีบทบัญญัติกําหนดระยะเวลาในการที่ใหบริษัท  
กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  มีเอกสิทธิ์ซ่ึงเปนอํานาจของรัฐ  โดยเปนระยะเวลาเทาที่จําเปนตอการที่จะ
ใหมีกฎหมายจัดตั้งองคกรกํากับกิจการพลังงานไฟฟาเทานั้น 
          6.6.3.2 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2549 ซ่ึงผูเขียนไดสรุป
ประเด็นแหงคดี  และไดนํามาวิเคราะหในแตละประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่  1   กรณีพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  ประโยชน  ของบริษัท  
กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  และ พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  ออกโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม   

ผูวิจัยขอแยกวิเคราะห ตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด แยกไดเปน   ดังนี้ 
 1) กรณีการแตงตั้งนายโอฬาร  ไชยประวัติ  เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ชอบดวยกฎหมาย
หรือไม 

2) การจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา  19  วรรคหนึ่ง (9)  แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  มิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว 
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3)  กรณีการแตงตั้งนายปริญญา  นุตาลัย  เปนประธานคณะกรรมการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ซ่ึงมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวา
ดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  

เนื่องจากพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ไดกําหนดกระบวนการเปลี่ยน
สถานะรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐ  ตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบของบริษัทจํากัด  
หรือบริษัทมหาชนจํากัด  โดยมีบทบัญญัติที่กําหนดขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญ  คือ มาตรา 4  
กําหนดไววา  ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจใดมา
เปลี่ยนทุนเปนหุนในรูปแบบของบริษัทใหกระทําไดตามพระราชบัญญัตินี้    โดยมีคณะรัฐมนตรี   
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  และคณะกรรมการ
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เปนคณะบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการใน
แตละขั้นตอน  ซ่ึงเปนการดําเนินการโดยตอเนื่องและสัมพันธกัน  และเมื่อไดดําเนินการในแตละ
ขั้นตอนโดยชอบดวยกฎหมายแลว  จึงจะดําเนินการในขั้นตอนสุดทายตอไปไดคือ  การออกพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  ตามมาตรา 26  และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยกําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 28  และเมื่อ
ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว  จึงจะทําใหการ
เปลี่ยนสถานะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปน บริษัท กฝผ.  จํากัด (มหาชน)  เสร็จ
สมบูรณ  

การเปลี่ยนสถานะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  เปนบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  
เปนการจัดการทรัพยสินของประเทศ  ที่มีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะและความมั่นคงของ
ชาติ  และโดยที่การดําเนินการเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมที่เปนรัฐวิสาหกิจ
ประเภทองคการของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  เปนกฎหมายพิเศษที่ฝายนิติ
บัญญัติมอบใหฝายบริหารดําเนินการไดโดยไมตองเสนอกฎหมายตอฝายนิติบัญญัติอีก   ดังนั้น  
การดําเนินการทุกขั้นตอนจึงมีความสําคัญและตองเปนไปเพื่อการปกปองการดําเนินการที่
รัฐธรรมนูญถือวาอยูในอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ  คณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เปนผูมี
อํานาจหนาที่ในการดําเนินการดังกลาว   จึงตองเปนผูมีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวนตามที่
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  กําหนดไวโดยเครงครัด 
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1)   กรณีการแตงตั้งนายโอฬาร  ไชยประวัติ  เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ชอบดวยกฎหมาย
หรือไม 

ตามมาตรา   16  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ   พ .ศ .2542  กําหนดใหมี
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทซึ่งประกอบดวยปลัดกระทรวงหรือทบวงที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง หรือ ทบวง  ซ่ึงเปนผูกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนเปนประธานกรรมการ  
ปลัดกระทรวงการคลัง  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมทะเบียนการคา  ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น  ผูแทนพนักงานรัฐวิสาหกิจหนึ่งคน   
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 3 คน  ซ่ึงแตงตั้งตามความเหมาะสมของการเปลี่ยนทุน
รัฐวิสาหกิจเปนหุนเปนกรรมการ   และผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ18   
บทบาทและหนาที่ ของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทถือเปนสาระสําคัญของการดําเนินการ
เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  โดยเริ่มตั้งแตการ
กําหนดกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิดและสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนที่จะโอนใหแกบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นและสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง  กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของ
บริษัท  กําหนดทุนเรือนหุน  หรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  จํานวนหุน  
มูลคาของหุนแตละหุน   ตลอดจนรายการตาง ๆ ที่เปนสวนของผูถือหุน  กําหนดชื่อของบริษัท  
โครงสรางการบริหารงานของบริษัท  รายช่ือกรรมการบริษัท  และผูสอบบัญชี  จัดทําหนังสือ
บริคณหสนธิ  และขอบังคับของบริษัท  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  ประโยชน
ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม  และในกรณีที่มีการโอนรัฐวิสาหกิจทั้งหมดคณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทเปนผูจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจดวย   ตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 19 (8) แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ดังนั้น  คุณสมบัติของ
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทที่เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจึงเปนคุณสมบัติสําคัญของ
องคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว    โดยกฎหมายกําหนดใหแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ
ในดานการเงินและบัญชี  และในกิจการหรือการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน
อยางนอยดานละ 1 คน  และจะตองไมมีลักษณะตองหาม  ตามมาตรา 17 (5)  ประกอบมาตรา 5 
และ มาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  คือตองไมเปนกรรมการหรือผูบริหาร 

                                                        
18 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, มาตรา 16. 
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หรือผูมีอํานาจในการจัดการ  หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน  ผูรวมทุน  หรือมี
ประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน19  ซ่ึงเปนลักษณะ
ตองหามที่เปนปฏิปกษตอการปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการจัดตั้งบริษัทถือเปนอํานาจหนาที่พิเศษที่ฝายนิติบัญญัติมอบหมายใหทําหนาที่กําหนด
รายละเอียดในการเปลี่ยนสถานะรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นให
เปนรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจึงตองมีคุณสมบัติพิเศษที่
แตกตางจากคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองเพื่อเตรียมการหรือดําเนินการจัดใหมี
คําสั่งทางปกครองซึ่งมีผลเฉพาะระหวางคูกรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 

บริษัท  กฟผ.จํากัด (มหาชน)  มีวัตถุประสงคประการหนึ่งวาประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งมีไวและสั่งเขามาจําหนายในประเทศและสงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ   และจัดจําหนายเครื่องมือที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม  ดาวเทียม  ใยแกวนําแสง  
(Fiber  Optic)  เครื่องมืออิเลคทรอนิกส  รวมทั้งอุปกรณอะไหลที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม  
และหนังสือช้ีชวนเสนอขายหุนสามัญบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ที่ระบุวาบริษัท กฝผ.จํากัด 
(มหาชน)  ไดทําการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรับสงขอมูลดวยการติดตั้งเสนใยแกวนําแสงบรรจุ
ภายในสายดินของระบบสงไฟฟาแรงสูงโดยติดตั้งระบบนี้ตั้งแตปพ.ศ.2534  พรอมกับการพัฒนา
ระบบสงไฟฟา  ทําใหสามารถสงขอมูล   สวนระบบสื่อสารของบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  มี
ระบบรับสงขอมูลซ่ึงประกอบดวยเสนใยแกวนําแสงบรรจุภายในสายสงของระบบสงไฟฟาแรงสูง
ความยาวประมาณ 6,553 กิโลเมตร  ครอบคลุมโรงไฟฟาทั้งหมดของบริษัท  ปจจุบันบริษัทใช
ระบบสงขอมูลดังกลาวเปนระบบหลักในการอํานวยความสะดวกทางดานการสื่อสารภายในและ
อนุญาตใหบุคคลภายนอก  เชน  ผูประกอบการโทรคมนาคมแบบโทรศัพทพื้นฐานและแบบ
โทรศัพทเคล่ือนที่ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที่กําหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวของใชระบบรับสงขอมูลดังกลาวรับสงขอมูล  โดยเรียกเก็บคาตอบแทนการใชงานซึ่งบริษัท 
กฝผ.จํากัด  (มหาชน) ไดจัดตั้งบริษัท กฝผ. โทรคมนาคม   จํากัด   เพื่อประกอบธุรกิจดาน
โทรคมนาคม   และบริษัท  กฝผ.  โทรคมนาคม   จํากัด  มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและการสื่อสารทุกชนิด  ทุกประเภท  รวมทั้งใหบริการสื่อสารขอมูลโดยสัญญาณ
ความเร็วสูง  ภายในประเทศหรือตางประเทศ  และรวมถึงกิจการซึ่งใหบริการหรือใหเชาอุปกรณใน
การรับ  สง  แพร  หรือการรับเครื่องหมาย  สัญญาณ  ตัวหนังสือ  หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให

                                                        
19 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2549, มาตรา 9. 
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เขาใจความหมายไดโดยระบบสาย  ระบบคลื่นความถี่  ระบบใยแกวนําแสง  ระบบแมเหล็กไฟฟา  
หรือระบบอื่น   

สําหรับ บริษัท  ชิน  คอรปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงมีนายโอฬาร  ไชยประวัติ  เปน
กรรมการของบริษัท ฯ ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร  และใหใชวงจรดาวเทียมสื่อสารที่ไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงคมนาคมทุกชนิด  ทุกประเภท  ทั่วประเทศไทยตอหนวยราชการ  หรือองคกร
ของรัฐ  ตลอดจนดําเนินการผลิตและใหบริการติดตั้ง  ซอมแซม  บํารุงรักษา  จําหนายหรือส่ังเขามา
จําหนายหรือสงออกไปจําหนายยังตางประเทศซึ่งสินคาอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมทุกชนิด  ทุก
ประเภทที่ไดรับอนุญาตแลว  โดยเฉพาะอุปกรณวิทยุติดตามตัวทุกระบบ  โทรศัพทเคล่ือนที่ทุก
ระบบ   รวมตลอดถึงวิทยุโทรทัศน  โทรศัพท ฯลฯ   นอกจากนั้น  บริษัท  แอดวานซ  อินโฟร  
เซอรวิส  จํากัด (มหาชน)  ประกอบกิจการและใหบริการเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด
ทุกประเภททั่วประเทศไทย 

ดังนั้น  กรณีการแตงตั้งนายโอฬาร  ไชยประวัติ  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยชอบดวยกฎหมาย
หรือไมนั้น 

ผูวิจัยเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นที่คุณสมบัติของนาย
โอฬาร  ไชยประวัติ  มีลักษณะเปนการขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายอันเปนสาระสําคัญของการ
เปล่ียนทุนของการไฟฟาฝายผลิตเปนหุนของบริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน)   เนื่องจาก  นายโอฬาร  
ไชยประวัติ  เปนกรรมการในบริษัท  ชิน  คอรปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน)  ตลอดมาตั้งแตวันที่ 14  
พฤศจิกายน  2545  จนถึงวันที่ 7  มีนาคม  2549  และในขณะที่ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะ
ประธานกรรมการเตรียมการตัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  แตงตั้งนาย
โอฬาร  ไชยประวัติ  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  นาย
โอฬาร  ไชยประวัติ  เปนนายกสภามหาวิทยาลัยชินวัตร  และตําแหนงอื่นอีกหลายตําแหนง  และ
เปนรองประธานกรรมการ  และเปนประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท  ชิน  คอรปอเรชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  และเปนกรรมการบริษัท  ปตท.  จํากัด (มหาชน)  ดวย  นายโอฬาร  ไชยประวัติ  จึงเปนผู
มีสวนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่เปล่ียนทุนเปนหุนของ
บริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน)  และมีลักษณะเปนการตองหามตามมาตรา  17(5)  ประกอบมาตรา 5  
และมาตรา 9(4)  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  ประกอบกับหนังสือช้ีชวนเสนอ
ขายหุนสามัญของบริษัท กฝผ. จํากัด (มหาชน)  ตองซ้ือกาซธรรมชาติจากบริษัท  ปตท.จํากัด 
(มหาชน)  ซ่ึงมีนายโอฬาร  ไชยประวัติเปนกรรมการอยู  จึงเปนกรรมการหรือผูมีสวนไดเสียในนิติ
บุคคลซึ่งมีผลประโยชนเกี่ยวของกับกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่เปลี่ยนทุนเปน
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หุนของบริษัท  กฝผ. จํากัด (มหาชน)  ทําใหนายโอฬาร   ไชยประวัติ  มีลักษณะตองหามเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 9(4)  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  ซ่ึงกําหนด
ไววา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตองไมมีลักษณะตองหาม คือ เปน  หรือ ภายในระยะเวลาสามป
กอนวันไดรับแตงตั้งเคยเปนกรรมการหรือผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการจัดการ  หรือมีสวนได
เสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน   ผูรวมทุน  หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของ
รัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน  เมื่อการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและบริษัท กฝผ. จํากัด 
(มหาชน)  ตองซ้ือกาซธรรมชาติจาก  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  และบริษัท  ชิน  คอรปอเรชั่น  
จํากัด  (มหาชน)  ที่มีนายโอฬาร   ไชยประวัติ  เปนกรรมการอยูซ่ึงทั้งสองบริษัทดังกลาวเปนบริษัท
ที่ประกอบกิจการที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนอันมีลักษณะตองหามเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของนายโอฬาร   ไชยประวัติ  ขาดความเปนกลาง  

ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทซ่ึงเปนผูมี
อํานาจออกคําส่ังแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทตามมาตรา 5  
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ยอมตองรูหรือควรจะรูวานายโอฬาร  ไชยประวัติ  มี
ลักษณะตองหามเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งตามมาตรา 9(4) แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  การที่มีคําสั่งแตงตั้งใหนายโอฬาร  ไชยประวัติเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจึงเปนการออกคําส่ังโดยขัดตอกฎหมายฉบับดังกลาว   แมจะมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
อ่ืนปฏิบัติหนาที่ไดก็ตาม    แตคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท
ถือเปนองคประกอบที่สําคัญเพราะตองแตงตั้งมาจากบุคคลที่มีความเปนกลาง  ไมมีผลประโยชนได
เสีย  หรือมีผลประโยชนทับซอนที่เกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน 

เมื่อการออกคําส่ังแตงตั้งนายโอฬาร  ไชยประวัติ  มีคุณสมบัติที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว  
จึงถือวามีเหตุซ่ึงมีสภาพรายแรง  ทําใหการดําเนินการของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไมมี
ความเปนกลางและมีผลใหการกระทําใด ๆ ของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสียไปทั้งหมด
หรือไมมีผลทางกฎหมาย 

2)   การจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 19  วรรคหนึ่ง (9)  แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  มิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว 

โดยที่มาตรา  19 วรรคหนึ่ง (9) แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ   พ.ศ.2542  
กําหนดใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทตองดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกําหนด  ซ่ึงอยางนอยจะตองจัดใหมี
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การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการกําหนดกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิดและ
สินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนที่จะโอนใหแกบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและสวนที่จะใหตกเปนของ
กระทรวงการคลัง  การกําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท  การจัดทํารางพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการกําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในกรณีที่มีการโอนกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด   เพื่อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวางซึ่ง
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซ่ึงอยาง
นอยจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกลาว  โดยกําหนดสาระสําคัญและ
วิธีการ  และกระบวนการในการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับทราบประเด็น  และขอมูล  ที่จะจัด
ใหมีการแสดงความคิดเห็น  รวมทั้ง วัน เวลา สถานที่  และการลงทะเบียนเขารวมแสดงความ
คิดเห็นไวในขอ 9  ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ.2543  วาใหคณะกรรมการจัดทําประกาศโดยสรุปเรื่องที่จะมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนและประกาศหนังสือพิมพรายวันฉบับ
ภาษาไทยที่มีการจําหนายแพรหลายติดตอกันไมนอยกวา  3  วัน  รวมถึงกําหนดวัน  เวลา  และ
สถานที่ในการลงทะเบียน  และจัดใหมีการลงทะเบียนไปในคราวเดียวกัน  รวมทั้งสิ้นเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา  7 วันแตไมเกิน  15  วัน  กําหนดจํานวนผูแสดงความคิดเห็นตามที่
เห็นสมควรและจัดเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  กําหนด
คุณสมบัติของผูที่จะแสดงความคิดเห็นโดยคํานึงถึงความเปนอิสระของผูแสดงความคิดเห็นและให
ความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียโดยตรงเปนอันดับแรกกอน  การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนจึงถือเปนขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญสําหรับการดําเนินการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัท
แมตามขอ 14  กําหนดใหคณะกรรมการนําผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเสนอ
ตอคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเพื่อใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการพิจารณาใน
สวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นก็ตาม   แตการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามบทบัญญัติ
ดังกลาวก็จะตองดําเนินการใหถูกตอง  เปดเผย  และเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมแสดงความ
คิดเห็นไดอยางกวางขวาง  ตามระเบียบที่กําหนดและเปนไปตามเจตนารมณ  ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง 
(9)  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 

นอกจากนั้นตามมาตรา 59  ของรัฐธรรมนูญ  ยังบัญญัติรับรองสิทธิในการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนไววา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล  คําชี้แจง  และเหตุผลในหนวยงาน
ราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  กอนการดําเนินโครงการ  หรือกิจกรรมใด  ที่อาจมี
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ผลกระทบหรือมีสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ในเรื่องดังกลาว20 

ในขั้นตอนการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   ปรากฏวาคณะกรรมการ
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ใน  4 ภูมิภาค   จํานวน  5  คร้ัง   มีการประกาศในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทย   คือ  
หนังสือพิมพมติชนฉบับวันที่ 6  มกราคม  2547 และวันที่ 18  มกราคม  2547  หนังสือพิมพ
ผูจัดการรายวันฉบับวันที่ 7  มกราคม  2547  หนังสือพิมพเดลินิวสฉบับวันที่ 8  มกราคม  2547  
และวันที่  22  มกราคม  2547  ซ่ึงเปนหนังสือพิมพที่มีการวางจําหนายทั่วประเทศแตการประกาศ
ในหนังสือพิมพรายวันมิไดประกาศในหนังสือพิมพรายวันฉบับเดียวกันติดตอกัน  แตการที่ขอ 9(1)  
ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ.2543  กําหนดใหจัดทําประกาศโดยสรุปเรื่องที่จะมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศนและประกาศในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยที่มีการวาง
จําหนายอยางแพรหลายติดตอกันไมนอยกวาสามวัน21  มีเจตนารมณเพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรู
อยางกวางขวางวาจะมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนทุนเปนหุนของ
รัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนของบริษัทและเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ดังกลาวอยางหลากหลายและกวางขวาง  เพื่อประโยชนสูงสุดในการการดําเนินการเปลี่ยนทุนเปน
หุนของบริษัทการที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.2543  กําหนดใหตองมีการประกาศในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยที่มีการ
วางจําหนายอยางแพรหลายติดตอกันไมนอยกวาสามวันนั้น   หมายถึง  จะตองประกาศใน
หนังสือพิมพฉบับนั้นติดตอกันไมนอยกวาสามวันมิใชฉบับละหนึ่งวันรวมสามฉบับ  โดยเรื่องที่
ประกาศในหนังสือพิมพจะตองสรุปในเรื่องที่จะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  สรุป
เร่ืองเกี่ยวกับรางพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับที่จะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนวามี
สาระสําคัญเชนใดบางเพื่อใหประชาชนมีโอกาสทราบลวงหนาเพื่อเตรียมขอมูลสําหรับแสดงความ
คิดเห็นไดตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  และระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  
รวมทั้งตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานและลูกจางของการไฟฟาฝายผลิตแหง

                                                        
20 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 59. 
21 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543, 

ขอ 9. 
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ประเทศไทยซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงกับการดําเนินการเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยเปนหุน ของบริษัท  แตคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมิไดดําเนินการสรุปใน
เรื่องที่จะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นในประเด็นตามที่กฎหมายกําหนดไว  การรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนดังกลาวจึงไมสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ .ศ .2542  และไมไดดํา เนินการให ถูกตองครบถวนตามขอ  6  และ  ขอ  9  ของระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2543  ซ่ึง
เปนขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดใหกระทํากอนการตราพระราชกฤษฎีกากําหนด  
อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2548 

ผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองกับคําพิพากษาของศาลปกครอง  เนื่องจากการที่มาตรา 59  
รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองสิทธิในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวแสดงใหเห็นเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญวาตองการรับรองสิทธิในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่รัฐจะตอง
ดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนที่จะมีการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบหรือประชาชนเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง  การเปลี่ยนทุนของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุนของบริษัทสงผลกระทบตอประชาชนเนื่องจากมีบุคคลบาง
กลุมเทานั้นที่มีโอกาสไดเปนเจาของ  หลักการบริการสาธารณะก็เปลี่ยนเปนมุงแสวงกําไรและผล
กําไรจะตกอยูกับคนบางกลุม  สงผลกระทบตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนทุกคนมี
สวนรวมเปนเจาของและมีสิทธิใชสอยรวมกัน  การเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยเปนหุนของบริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ทําใหประชาชนขาดหลักประกันอันมั่นคงในการ
ไดรับบริการสาธารณะจากรัฐ  ทั้งในดานการบริการ  การเสียคาบริการ  และการตรวจสอบ 

ดังนั้น   เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองสิทธิในการรับฟงความคิดเห็นไวเชนนี้การ
ดําเนินโครงการหรือกิจการใดของรัฐที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนจึงตองจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนกอนเพราะเปนสาระสําคัญและจะตองดําเนินการใหถูกตองครบถวนตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวและเปนสิทธิขั้นพื้นฐานตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  มิฉะนั้นการ
ดําเนินการที่มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 59  แหงรัฐธรรมนูญ  จึงขัดตอเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ  ไมอาจมีผลบังคับได 

3)   การแตงตั้งนายปริญญา  นุตาลัย  เปนประธานคณะกรรมการจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ซ่ึงมีลักษณะเปนการตองหามเปน
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กรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2543  หรือไม 

โดยที่บทบัญญัติในขอ  3  ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  วาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2543  กําหนดใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท 
แตงตั้งคณะกรรมการฯ  ผูที่มีความเปนกลางและไมมีสวนไดเสียในกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มี
ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะรับฟงความคิดเห็นเปนอยางดี  ตลอดจนมีความนาเชื่อถือเปนที่
ยอมรับ  และระเบียบดังกลาวไดกําหนดลักษณะตองหามของคณะกรรมการจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนไวในขอ 5(3) คือเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ิน  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง  ซ่ึงกําหนดไวเปนลักษณะตองหามทํานองเดียวกับกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรษิัทดวย  เมื่อประธานคณะกรรมการจัดทําการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน  คือ นายปริญญา  นุตาลัย  ดํารงตําแหนงผูชวยรัฐมนตรี  ประจํา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดังนั้น  ผูดํารงตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองซึ่งจะเปนผูตองหามเปนกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ .ศ . 2 5 4 3   ห รือไมนั้ น   พระราชบัญญั ติ ทุ น รั ฐวิ ส าหกิ จ  พ .ศ . 2 5 4 2   และระ เบี ยบ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  ซ่ึง
ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  13(5)  และมาตรา 19 วรรคหนึ่ง (9) แหงพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  ถึงแมวาจะมิไดกําหนดนิยามของคําวา  “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” ไว  
แตการที่ขอ 5(3)  ของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.2543  ไดกําหนดลักษณะตองหามของคณะกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน  โดยระบุคําวา  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอจากคําวา ขาราชการการเมือง  
ลักษณะของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยอมมีสาระสําคัญเชนเดียวกับขาราชการการเมือง  และเมื่อ
พิจารณาถึงที่มาและอํานาจหนาที่ของผูชวยรัฐมนตรี  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย
คณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี  พ.ศ.2546  ในขอ 3  ที่กําหนดวา  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 30  คน  ประกอบเปนคณะกรรมการ
ผูชวยรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาที่รวมกันในฐานะกรรมการหรือแยกกันปฏิบัติหนาที่โดยเรียกวาผูชวย
รัฐมนตรี  ตามดวยช่ือกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประจํา  ผูชวย
รัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประจํากระทรวงใด  ใหปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูชวยของ
รัฐมนตรีทั้งหลายในกระทรวงนั้นเพื่อประโยชนราชการทั่วไปของกระทรวงนั้น  รวมทั้งการปฏิบัติ

DPU



   183

หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายโดยไมขัดตอกฎหมาย  ภารกิจสําคัญของ
ผูชวยรัฐมนตรีจึงเปนการชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรี  รวมทั้งนายกรัฐมนตรีในการ
อํานวยการบริหารประเทศ  หรือการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  อันเปนภารกิจทํานอง
เดียวกับผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรี  หรือเลขานุการรัฐมนตรี  ซึ่งเปนขาราชการการเมืองตาม
มาตรา 4  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ.2535  ซ่ึงตองหามมิใหเปนกรรมการ
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทางกฎหมาย  จึงถือวาผูชวยรัฐมนตรีเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  ซ่ึงตองหามเปนกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย
เชนกัน 

ผูวิจัยเห็นพองดวยกับคําวินิจฉัยของศาลปกครองในประเด็นที่คณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทซึ่งจะตองประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย  มี
ความเปนกลางและไมมีสวนไดเสียในกิจการของรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งตองเปนผูมีความรู  ความ
เขาใจในเรื่องที่จะรับฟงความคิดเห็นไดเปนอยางดี  ตลอดจนตองเปนที่ยอมรับและที่สําคัญจะตอง
ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เนื่องจากการเปลี่ยนทุนเปนหุนของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยเปนหุนของบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน) นั้น  จะตองดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายใหถูกตอง  ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดไว  เพราะกิจการไฟฟาเปนกิจการดานพลังงาน
ที่มีความสําคัญของประเทศ  เปนกิจการดานพื้นฐานของประชาชนทุกคนใน  การเปลี่ยนทุนของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุนของบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  จึงมีผลกระทบตอ
ประชาชนผูตองใชไฟฟาอยางหลีกเล่ียงไมได   การกระทําทุกขั้นตอนของการแปลงทุนของการ
ไฟฟาฝายผลิตเปนหุนของบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  จึงตองทําตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ
ที่มีอยูทั้งหมดใหถูกตอง  โดยเฉพาะการแตงตั้งบุคคลผูทรงคุณวุฒิใหเปนคณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งของบริษัทจะตองคัดสรรจากบุคคลที่มีความเปนกลาง  และไมมีสวนไดเสียในกิจการของรับ
วิสาหกิจนั้น ๆ 

ดังนั้น  เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทซ่ึงประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีลักษณะตองหามตามกฎหมายไดใชอํานาจตามขอ 4 ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543 แตงตั้งใหนายปริญญา  นุตาลัย 
ซ่ึงมีตําแหนงเปนผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเปนประธานกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนขาดความเปน
กลางซึ่งเปนผูตองหามตามขอ 4  และ ขอ 5(3)  ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  การดําเนินการของคณะกรรมการจัดทําการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนชุดดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย  ทําใหการดําเนินการของ
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คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการดําเนินการของคณะกรรมการชดุนี ้ 
จึงไมชอบดวยกฎหมาย  

ประเด็นท่ี 2  พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฝผ.
จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  ที่กําหนดใหอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและสิทธิเหนือพ้ืนดิน
แกบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน) เปนการใหสิทธิพิเศษแกบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะขัดตอหลัก
ความเสมอภาค  หลักการแหงความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ 

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่มีอยูเดิมตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ในสวนที่เปนสาระสําคัญ  คือ  
ดําเนินงานตางๆ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา  แหลงพลังงานอันไดมาจากธรรมชาติหรือเชื้อเพลิง  เพื่อ
การผลิตพลังงานและงานอื่นที่สงเสริมกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  รวมถึงการ
สรางเขื่อนกั้นน้ํา  เขื่อนระบายน้ํา  เขื่อนกักเก็บน้ํา  หรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณของเขื่อนหรืออางนั้น  
เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟาหรือเพื่อการพัฒนาการไฟฟาพลังน้ํา  หรือเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการ
ไฟฟา  สรางโรงงานไฟฟาพลังงานความรอน  โรงไฟฟาพลังน้ํา  โรงไฟฟาปรมาณู  หรือโรงไฟฟา
พลังอ่ืน  หรือสรางระบบไฟฟา  ซ่ึงในการสํารวจเพื่อหาแหลงพลังงานหรือเพื่อหาสถานที่สําหรับ
ใชในกิจการดังกลาว  หรือเพื่อสรางและบํารุงรักษาระบบไฟฟาดังกลาว  มาตรา 28  ไดบัญญัติให
อํานาจพนักงานหรือลูกจางที่จะใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของ
บุคคลใด ๆซ่ึงมิใชเคหะสถานเปนการชั่วคราวภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด  และในสวนของ
การสงและจําหนายพลังไฟฟานั้น  มาตรา 29  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย พ.ศ.2511  กําหนดใหมีอํานาจเดินสายสงไฟฟา  หรือจําหนายไปใต  เหนือ  ตาม  หรือขาม
พื้นดินของบุคคลใด  ปกหรือตั้งเสา  สถานีไฟฟายอย  หรืออุปกรณอ่ืน  ลงใน  หรือบนพื้นดินของ
บุคคลใดซึ่งมิใชเปนที่ตั้งโรงเรือน  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา  และรื้อถอนโรงเรือน หรือ
ทําลายสิ่งอื่นที่สรางขึ้นหรือทําขึ้น  หรือทําลาย หรือตัดฟน  ตัดตน  กิ่ง  หรือรากของตนไม  หรือ
พืชผลในเขตเดินสายไฟฟา  ซ่ึงเปนอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและมีสิทธิเหนือพื้นดิน
ของเอกชนเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  ซ่ึงเปนทรัพยสิทธิอันติดอยูกับที่ดิน  และเปนอสังหาริมทรัพย
ตามมาตรา 139  ประกอบกับมาตรา 1298  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  อันสาธารณะ
สมบัติของแผนดินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  ตามมาตรา 1304 (3) แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  สวนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  
กฝผ.จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  บัญญัติไวในมาตรา 4  วาในการดําเนินกิจการไฟฟาใหบริษัทมี
อํานาจยกเวน  มีสิทธิพิเศษ  หรือไดรับความคุมครองตามที่กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหง
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ประเทศไทย  และกฎหมายอื่นไดบัญญัติไวใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เวนแตกรณีที่
บัญญัติไวในมาตรา  7  มาตรา 8  มาตรา 13 และมาตรา 1422 

เมื่อพิจารณาสิทธิในทรัพยสินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีอยูเดิมตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  กับอํานาจหนาที่ของบริษัท กฝผ.
จํากัด (มหาชน) ที่ถูกจํากัดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท 
กฝผ.จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2511 แลว  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และ
ผลประโยชนของ กฝผ.จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  ไมมีบทบัญญัติใดที่จํากัดอํานาจของรัฐในสวน
ที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 ซ่ึงเปน
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะที่ใหอํานาจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดําเนินการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยอันเปนอํานาจมหาชนของรัฐ  ตามมาตรา 49 วรรคหนึ่งแหงรัฐธรรมนูญ  ซ่ึง
กําหนดไววาการเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการสาธารณูปโภค  การอันจําเปนในการปองกันประเทศ  การไดมาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ  การผังเมือง  การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การพัฒนาการเกษตร
หรืออุตสาหกรรม  การปฏิรูปที่ดิน  หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นเทานั้น  การที่พระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิและประโยชนของ กฝผ.จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  ยังคงกําหนดให
บริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน) มีอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตอไปนอกจากจะทําให
บริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  มีอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยแลว  ยังเปนการใหอํานาจ
และใหสิทธิบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยไดมาโดยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยกอนการเปลี่ยนสถานะดวย  และโดยที่การเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเปนเรื่องที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอสิทธิในทรัพยสินของบุคคล  และเปนการ
ใชอํานาจมหาชนที่รัฐธรรมนูญสงวนไวใหเปนอํานาจของรัฐซึ่งไดรับการรับรองไวในมาตรา 49  
วรรคหนึ่ง  แมวามาตรา  26  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจบัญญัติใหอํานาจ  สิทธิ  หรือ
ประโยชนของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทอาจจํากัดหรืองดไวตามที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาและกําหนดใหอํานาจนั้นเปนของกรรมการคณะหนึ่งคณะใดตามที่จะกําหนดหรือ
จะใหแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจไดก็ตาม  แตบทบัญญัติตามมาตรา 26 
วรรคสอง  ไดกําหนดใหการออกพระราชกฤษฎีกาใหบริษัทคงมีอํานาจ  สิทธิ  หรือประโยชนเพยีง
เทาที่จําเปนแกการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม  โดยคํานึงถึงความเปนธรรม
ในการแขงขันทางธุรกิจ  การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง  และรักษา

                                                        
22 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, มาตรา 4. 
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ผลประโยชนของรัฐประกอบดวย  จึงไมอาจแปลความเพื่อเปนการยกเวนและนํามาใชกับกรณีการ
ใชอํานาจการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 49  แหงรัฐธรรมนูญ 

ผูวิจัยเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  เนื่องจากอํานาจในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเปนอํานาจมหาชนซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดรับรองไววาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
เปนอํานาจมหาชนซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนด รับรองไววาการเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ  การที่พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  
สิทธิและประโยชนของบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ยังคงกําหนดใหบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  
ยังคงมีอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตอไป  เปนการใหสิทธิพิเศษแกบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
โดยเฉพาะ  เพราะการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนอํานาจมหาชนของรัฐเทานั้น  ถาใหสิทธิพิเศษแก
บริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะแลว  จะกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจและไม
เปนธรรมตอบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนที่ไมมีอํานาจมหาชนดังกลาว  ซ่ึงรัฐธรรมนูญ
ให อํานาจการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไวก็ เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค   การไดมาซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยนอกจากจะ
เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแลว  ยังเปนการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือนิติบุคคล
ในการแขงขันในทางธุรกิจอยางไมเปนธรรมซึ่งตามรัฐธรรมนูญรัฐจะตองสงเสริมใหมีการแขงขัน
กันอยางเสรี  ดังนั้น  การใหสิทธิพิเศษแก บริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  จึงขัดตอบทบัญญัติแหง
มาตรา 49  มาตรา 30  มาตรา 50 และมาตรา 87  แหงรัฐธรรมนูญ  จึงไมอาจมีผลบังคับได 

ประเด็นท่ี 3  ที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมาโดยการเวนคืนตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ประกอบกับกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย  และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมทั้งสายสงไฟฟาเปน
สาธารณะสมบัติของแผนดินหรือไม 

ตามมาตรา 1304 (3)  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  กําหนดวา  สาธารณ
สมบัติของแผนดินนั้น  รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซ่ึงใชเพื่อประโยชนสาธารณะ  หรือ
สงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน  เชน ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  และตาม
มาตรา 4 วรรคหนึ่ง(2)  แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2518  กําหนดไววา  ที่ราชพัสดุ  
หมายความวา  อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด  เวนแตอสังหาริมทรัพย
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน  เปนตนวา  ที่ชายตลิ่ง  ทางน้ํา  ทางหลวง  ทะเลสาบ  และวรรคสอง
กําหนดวา  อสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครองสวนทองถ่ิน
ไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ  สําหรับที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมาโดยการเวนคืน
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อสังหาริมทรัพย   และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมทั้งสายสงไฟฟาซึ่งเปน
ทรัพยสิทธิอันติดอยูกับพื้นดิน  เปนสาธารณะสมบัติของแผนดินหรือไม 

ตามมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  การเปลี่ยนสถานะของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยไปเปนบริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน)  โดยการเปลี่ยนทุนเปนหุนตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  และมีการจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  ทําใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปลี่ยนสถานะจาก
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดโดยระบบกฎหมายเอกชน  แมวากระทรวงการคลังยังคงถือหุนทั้งหมดก็ตาม  แต
บริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ยังคงเปนรัฐวิสาหกิจตามมาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติวิ ธี
งบประมาณ พ.ศ.2502  ซ่ึงเปนบริษัทที่มีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ 50  ทําใหบริษัท 
กฝผ.จํากัด (มหาชน)  มีสถานะทางกฎหมายเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน   และมีการ
ดําเนินการทางธุรกิจเชนเดียวกับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  
และกระทรวงการคลังไดเสนอแนวทางในการรักษาสาธารณะสมบัติและทรัพยสินของชาติ  ตอ
คณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่ 7  เมษายน  2547โดยเสนอใหกําหนดเปนหลักการในการ
โอนทรัพยสินที่เปนสาธารณะสมบัติของแผนดินหรือที่ไดมาโดยการใชอํานาจรัฐซ่ึงเดิมอยูในความ
ครอบครองของรัฐวิสาหกิจนั้นใหกลับมาเปนของแผนดิน  แตคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให
ทรัพยสินที่ไดมาโดยการใชอํานาจรัฐเปนของกระทรวงการคลังหรือเปนของบริษัทไดตามความ
จําเปนแลวแตกรณี  ตอมาในการประชุมของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีมติเสนอความ
คิดเห็นตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจในสวนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความ
รับผิดและทรัพยสินของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสวนที่จะโอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ใหม  และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลังวา  กิจการที่จะโอนไปยังบริษัท กฝผ.จํากัด 
(มหาชน)  ใหโอนกิจการที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดําเนินการทั้งหมดใหแกบริษัท กฝผ.
จํากัด (มหาชน)  และโอนกรรมสิทธ์ิในโครงสรางสันเขื่อน  และอางเก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ํา  โดย
ไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ํา  และใหโอนที่ดินที่ตั้งอยูบริเวณเขื่อน  อางเก็บน้ํา  และหัวงานใหแก
กระทรวงการคลัง  โดยบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ยังคงมีสิทธิใชประโยชนในทรัพยสินดังกลาว  
และควรรับโอนกิจการที่เกี่ยวของกับเขื่อน  และอางเก็บน้ําดวย 

สําหรับสินทรัพยที่จะโอนไปยังบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ในวันจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทนั้นใหบริษัทรับโอนสินทรัพยทั้งหมดของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยโอนกรรมสิทธิ์
โครงสรางสันเขื่อนและอางเก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ําจํานวน 21 เขื่อน  และที่ดินที่ตั้งอยูบริเวณ
เขื่อน  อางเก็บน้ํา  และหัวงานใหแกกระทรวงการคลัง  ตอมาในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
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ทุนรัฐวิสาหกิจ  ครั้งที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 21  เมษายน  2548  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  ในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
ดังกลาวขางตน  และคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2548  เห็นชอบตาม
มติของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 

ตอมาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีหนังสือลงวันที่  23  มิถุนายน  2548  แจง
การโอนโครงสรางสันเขื่อนและอางเก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ําจํานวน 21 เขื่อนและที่ดินที่ตั้งอยู
บริเวณอางเก็บน้ํา  และหัวงานใหแกกระทรวงการคลังโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 24  มิถุนายน  2548  
ซ่ึงเปนวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  แตมิไดโอนที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงไฟฟา
กังหันกาซ  และโรงไฟฟาพลังน้ําที่อยูในทองที่อําเภอบางปะกง   อําเภอบางปะกง   จังหวัด
ฉะเชิงเทราเนื้อที่ประมาณ  176  ไร  และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบไฟฟา  สายสงไฟฟา  
รวมทั้งทรัพยสินอื่นที่กอใหเกิดสิทธิดังกลาวใหแกกระทรวงการคลัง 

เมื่อปรากฏวาคณะรัฐมนตรีมีมติใหโอนอสังหาริมทรัพยอ่ืนที่ไดมาเพื่อประโยชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะดานพลังงานไฟฟาใหแกกระทรวงการคลังแลว  แตคณะรัฐมนตรีมิได
อนุมัติใหโอนที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ไดมาโดยการเวนคืนตามมาตรา 36  แหง
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 อันเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะ  รวมทั้งสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมถึง  สายสงและทรัพยสินอื่นที่
กอให เกิดสิทธิดังกลาวที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมาตามมาตรา  29  แหง
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ใหแกกระทรวงการคลังดวย  และใน
การโอนทรัพยสินใหแกกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรี  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยมีหนังสือลงวันที่ 23 มิถุนายน  2548  ถึงปลัดกระทรวงการคลัง  แจงรายการทรัพยสินที่จะโอน
ใหแกกระทรวงการคลัง  โดยแจงวาจะจัดสงขอมูลรายละเอียดใหกระทรวงการคลัง  ตอมาเมื่อวันที่ 
28  กันยายน  2548  บริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  กับกรมธนารักษไดจัดทําบันทึกความเขาใจ
เกี่ยวกับการเชาหรือการใชที่ราชพัสดุที่โอนใหแกกระทรวงการคลัง  โดยมีขอตกลงวาจะทําสัญญา
เชาภายใน 3 ป  นับแตวันจดทะเบียน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการดําเนินการเตรียมการเตรียมการโอน
ทรัพยสินดังกลาวยังไมแลวเสร็จ  เปนการโอนทรัพยสินเพียงอาศัยขอมูลทางบัญชี   ซ่ึงถือไมไดวามี
การดําเนินการเสร็จสมบูรณกอนที่จะดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาว  การที่
คณะรัฐมนตรีมีมติใหโอนเฉพาะเขื่อน  และอางเก็บน้ําจํานวน 21  แหง  และที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณ
เขื่อน  อางเก็บน้ํา  และพลังงานใหแกกระทรวงการคลัง  โดยมิไดโอนที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงไฟฟา
กังหันกาซ  และโรงไฟฟาพลังน้ําในทองที่อําเภอบางปะกง  และสิทธิเหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบสง
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ไฟฟา  รวมถึงสายสงไฟฟาและทรัพยสินอ่ืนที่ทําใหเกิดสิทธิดังกลาวจึงเปนการใชดุลพินิจโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย 

ผูวิจัยมีความเห็นวา   ในประเด็นของที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมา
โดยการเวนคืนตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2511  ประกอบดวย
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมทั้ง
สายสงไฟฟาเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไมนั้น  ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา   การดําเนินการ
เตรียมโอนทรัพยสินของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไปยังบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ยัง
ไมแลวเสร็จ  เปนการโอนกันเพียงอาศัยขอมูลทางบัญชี  ซ่ึงถือวาไมไดมีการดําเนินการเสร็จ
สมบูรณกอนที่จะมีการออกพระราชกฤาฎีกาทั้งสองฉบับ  การที่ ผู ถูกฟองคดีที่ 5 ซ่ึงไดแก
คณะรัฐมนตรี  มีมติใหโอนเฉพาะเขื่อนและอางเก็บน้ําจํานวน 21  แหง  และที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณ
เขื่อน  อางเก็บน้ํา  ใหแกกระทรวงการคลัง  โดยมิไดโอนที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงไฟฟากังหันกาซ  และ
โรงไฟฟาพลังน้ําในทองที่อําเภอบางปะกง  และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมถึง
สายสงไฟฟาและทรัพยสินอ่ืนที่ทําใหเกิดสิทธิดังกลาว  จึงเปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบดวย
กฎหมาย  ซ่ึงจากคําวินิจฉัยในเรื่องความชอบของมติที่ออกโดยผูถูกฟองคดีที่ 5  คือคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว  ทําใหสามารถนํามาวิเคราะหไดเปน  2  ประเด็น   ดังนี้   

(1)   กรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดมีมติใหโอนที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงไฟฟากังหันกาซ  และ
โรงไฟฟาพลังน้ําในทองที่อําเภอบางปะกงคืนใหกระทรวงการคลัง 

(2)   กรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดโอนสิทธิเหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมถึงสาย
สงและทรัพยสินอื่นที่ทําใหเกิดสิทธิดังกลาวคืนใหกระทรวงการคลัง 

จากการดําเนินการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพื่อใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคตามกฎหมายที่จัดตั้งไดแกพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2511และพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2535  ซ่ึงผูวิจัยจะนํามาใชในการวิเคราะห
ดังนี้ 

(1)   กรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดมีมติใหโอนที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงไฟฟากังหันกาซและ
โรงไฟฟาพลังน้ํา ในทองที่อําเภอบางปะกงคืนใหกระทรวงการคลัง  เห็นวา  ในการตั้งโรงไฟฟา
กังหันกาซและโรงไฟฟาพลังน้ํานั้น   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสามารถดําเนินการไดตาม
มาตรา 6  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ที่บัญญัติวา  การไฟฟา
มีวัตถุประสงคในการผลิต  จัดสงใหไดมา  จัดสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟา23   และตามมาตรา 9  

                                                        
23 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2511, มาตรา 6. 
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มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา 6(4)  สรางเขื่อนกั้นน้ํา  เขื่อนระบาย
น้ํา  เขื่อนกักเก็บน้ํา  อางเก็บน้ํา  หรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณของเขื่อนหรืออางนั้น  เพื่อการผลิต
พลังงานไฟฟาหรือเพื่อพัฒนาการไฟฟาพลังน้ํา  หรือเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการไฟฟา  สราง
โรงไฟฟาพลังความรอน  โรงไฟฟาพลังน้ํา  โรงไฟฟาปรมาณูหรือโรงไฟฟาพลังอ่ืน  รวมทั้งลาน
ไกไฟฟาและสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณของโรงไฟฟานั้นๆ  หรือสรางระบบไฟฟา24  และมาตรา  28  
เพื่อหาสถานที่สําหรับใชในกิจการตามมาตรา  9(4) ใหพนักงานหรือลูกจางมีอํานาจที่จะใชสอย
หรือครอบครองอสังหาริมทรัพยภายใตเงื่อนไข (2) (ข) ในการสํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวหรือท่ีตั้ง
ระบบไฟฟาหรือเพื่อหาสถานที่สําหรับใชในกิจการตามมาตรา 9(4) ที่เหมาะสม  ใหประกาศเขต
สํารวจไว ณ ที่วาการอําเภอ  กิ่งอําเภอหรือสํานักงานเขต  และในราชกิจจานุเบกษา  กอนวันสํารวจ
ไมนอยกวาสามสิบวัน 25  ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา  5   แหงพระราชบัญญัติ เวนคืน
อสังหาริมทรัพยที่วา  เมื่อรัฐมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการใด ๆ อัน
จําเปนเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค  หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ  ใหดําเนินการเวนคืนตามบท
แหงพระราชบัญญัตินี2้6 

ดังนั้น  ในการดําเนินการกอสรางโรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาพลังน้ําในทองที่
อําเภอบางปะกงเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ใน
การผลิต  จัดใหไดมา  จัดสง  หรือจําหนายพลังงานไฟฟา  โดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 5  แหง
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2535  จึงเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะเพื่อจัดทํา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหแกประชาชน 

(2)   กรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดโอนสิทธิเหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมทั้งสาย
สงและทรัพยสินอื่นที่ทําใหเกิดสิทธิดังกลาวคืนใหกระทรวงการคลัง  เห็นวา  ในการกอสรางระบบ
สงไฟฟาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดําเนินการตามมาตรา 6  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ตามวัตถุประสงคที่จัดตั้ง คือ (1)  ผลิต  จัดใหไดมา  จัดสง  
หรือจําหนายซ่ึงพลังงานไฟฟา27  และตามหมวด 3  การสรางและการบํารุงรักษาตามมาตรา 28  เพื่อ
ประโยชนในการสํารวจเพื่อหาแหลงพลังงานตามมาตรา 6(2)  หรือเพื่อสรางและบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟา  ภายใตเงื่อนไข (2) (ข)  คือไดแจงหรือประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย

                                                        
24 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 9. 
25 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 28. 
26 พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2535, มาตรา 5. 
27 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 6. 
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หรือผูทรงสิทธิอ่ืนทราบลวงหนาในการสํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวสายสงไฟฟาใหประกาศไว  ณ 
ที่วาการอําเภอ  กิ่งอําเภอ  หรือสํานักงานเขตและในราชกิจจานุเบกษากอนวันสํารวจไมนอยกวา
สามสิบวัน28 และตามมาตรา 29  ในการสงและการจําหนายพลังงานไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตมี
อํานาจ (1)  เดินสายสงไฟฟาหรือสายจําหนายไฟฟาไปใต เหนือ  ตาม หรือ ขามพื้นดินของบุคคลใด  
ปก หรือตั้งเสาสถานีไฟฟายอยหรืออุปกรณอ่ืนลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใชเปนที่ตั้ง
โรงเรือน (2)  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสง
พลังงานไฟฟาโดยประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอแหงทองที่ซ่ึงที่ดินนั้นตั้งอยู (3)   ร้ือถอนโรงเรือน
หรือตัดฟนตนไมทั้งนี้กอนดําเนินการตาม (1) และ (3) ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแจง
เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่เกี่ยวของทราบเพื่อใชสิทธิอุทธรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงผลิต
แหงประเทศไทยใหเปนที่สุด29 

ผูวิจัยเห็นวา   ในการกอสรางสายสงไฟฟาและระบบไฟฟาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ซ่ึงเปนการตรา
พระราชบัญญัติโดยรวมการไฟฟา 3 แหงที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี พ.ศ.2500  
พระราชบัญญัติการไฟฟาลิกไนท พ.ศ.2503 และพระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ.ศ.2505  เพื่อประโยชนในการผลิตไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ  มีการประสานงานที่ดี  เปนการ
ประหยัดคาใชจายในการดําเนินการและวัตถุประสงคของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพื่อ
ในการผลิต  จัดใหไดมา  จัดสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟา  การรอนสิทธิเหนือพื้นดินในเขตเดิน
สายไฟฟาเพื่อการกอสรางสายสงไฟฟาและระบบไฟฟาไปบนพื้นดินของสวนราชการหรือเอกชนก็
เพื่อประโยชนสาธารณะในการจัดทําสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐและในการดําเนินการไดรับ
ความรวมมือจากเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน  เนื่องจากเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมของ
ประชาชนและประเทศชาติ 

ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวา  ทรัพยสินดังกลาวตาม (1) เปนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
เพื่อการกอสรางโรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาพลังน้ําเปนไปตามวัตถุประสงคของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย   โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  5   แหงพระราชบัญญัติ เวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ.2535  และตาม (2) เปนการรอนสิทธิบนพื้นดินของสวนราชการและเอกชน
เพื่อการกอสรางสายสงไฟฟา  และระบบสงไฟฟาเปนไปตามวัตถุประสงคของการไฟฟาฝายผลิต

                                                        
28 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 28. 
29 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 29. 
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แหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ซ่ึงเปนการใชอํานาจมหาชน   ทรัพยสินดังกลาวมีวัตถุประสงคและ
การดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะในการจัดทําสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ  เปนการ
อํานวยความสะดวกใหเกิดแกประชาชนไดใชพลังงานไฟฟาเกิดความสงบสุขในสังคมและ
ประเทศชาติ   การที่โอนทรัพยสินตามขอ (1) และ (2) ใหแกบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  จึงเปน
การไมชอบดวยกฎหมาย 

นอกจากนี้  ยังมีความเห็นของนักวิชาการกรณีไมเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด คือ นายมีพาศน  โปตระนันน  อดีตกรรมการกฤษฎีกาและอดีตผูพิพากษาหัวหนา
คณะในศาลฎีกา โดยมีความเห็น  ดังนี้30 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเขาตลาดหลักทรัพยนั้นไดทํากันในหลายประเทศซึ่งผล
ปรากฏวาไดทําใหเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ดีขึ้นไดอยางจริงจัง  โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหจีดีพี
หรือผลผลิตมวลรวมภายในประเทศสูงขึ้นมาก  สงผลใหประชาชนทั้งประเทศรวมทั้งผูใชแรงงาน
และเกษตรกรผูยากจนมีฐานะและรายไดดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม เชน  ที่ไดเกิดขึ้นแลวในประเทศ
อังกฤษสมัยนางมารกาเร็ต  แทตเชอรขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงพิสูจนไดชัดเจนวา  การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจทําใหอังกฤษพนจากสภาพประเทศที่เกือบยากจนที่สุดในยุโรปตะวันตกมาเปนประเทศ
ที่เจริญและร่ํารวยอยูในแนวหนาของยุโรปในปจจุบัน   

อยางไรก็ดี   ที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให เพิกถอนการแปรรูปโดยเห็นวา
กระบวนการแปรรูปมีขอบกพรอง  กลาวคือ  การที่นายโอฬาร  ไชยประวัติ  ไดรับการแตงตั้งให
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการในการจัดตั้งบริษัท  กฝผ.  จํากัด  (มหาชน)  โดยที่นาย
โอฬาร  ไชยประวัติ  เปนกรรมการในบริษัท  ชิน  คอรปอรเรชั่น  จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท  
ปตท.จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงทั้งสองบริษัทมีสวนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของบริษัท  กฝผ.จํากัด 
(มหาชน)  ดังนั้น  การแตงตั้งนายโอฬาร  ไชยประวัติ  จึงขัดตอระเบียบการแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  มีผลทําใหการกระทําการใด ๆ ในคณะกรรมการชุดนี้ไมมีผลทางกฎหมายและเปนขอ
หนึ่งในสี่ขอที่ศาลปกครองสูงสุดอางในคําพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา ทั้งสองฉบับนั้น  
เห็นวา  แมนายโอฬาร  ไชยประวัติ  ไดรับการแตงตั้งโดยขัดตอระเบียบการแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  แตก็ไมปรากฏวา  นายโอฬาร  ไชยประวัติไดกระทําผิดพลาด  บกพรอง  ไมสุจริต  
หรืองดเวนการปฏิบัติหนาที่  ทําใหเสียหายในการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน)  
ดวยประการใด 

                                                        
30 “ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดีที่สุดแลวหรือ.” (2549,มิถุนายน ).มติชน. หนา 7. 
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ฉะนั้น  ศาลปกครองจึงนาจะพิพากษาในประเด็นนี้เพียงวา  ใหมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบแทนนายโอฬาร   ไชยประวัติ  ซ่ึงยอมจะทําไดตาม
มาตรา 72  วรรค  2  (พิพากษาโดยกําหนดเงื่อนไข  เพื่อความเปนธรรมแหงกรณี)  แหง พ.ร.บ.จัดตัง้
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.2542  หรือถาจะไมใชอํานาจตามมาตรา 72  วรรค  2  
นี้ก็อาจอางอํานาจทั่วไปของศาลที่อยูในระบบไตสวน ที่จะพิพากษาคดีใหเปนธรรมและเกิดผลดีตอ
เศรษฐกิจและประชาชนโดยรวม  อันเปนเจตนารมณสูงสุดของกฎหมายก็ได  โดยจะเกิดเปน
บรรทัดฐานที่ดียิ่งดวย 

ที่ศาลปกครองสูงสุดยกเหตุผลอีกสองขอข้ึนมาใชในคําพิพากษาเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  โดยกลาววา  สําหรับนายปริญญา  นุตาลัย ซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือประชาพิจารณนั้นเปนผูชวยรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเปนลักษณะตองหามตามระเบียบการทําประชาพิจารณ  
นอกจากนี้  การประกาศสาระ สําคัญ ของพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับลงในหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทยก็ไมตอเนื่อง  เปนการผิดระเบียบ 

ขอบกพรองทั้งสองขอนี้เห็นวา  เปนเพียงความบกพรองในพิธีการแปรรูปกฝผ.ซ่ึงพิธี
การอันนี้มีขึ้นไวเพื่อใหประชาชนบางสวนที่อาจตอตานการแปรรูป ยอมรับการแปรรูปมากกวาที่จะ
เปนเรื่องสําคัญที่จะมาตัดสินวา ควรจะแปรรูปหรือไม  เพราะการตัดสินวา  การแปรรูปหรือไม
เพียงใด  คุมคาหรือไม  เปนเรื่องที่รัฐบาลไดรับเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งประเทศตองรับผิดชอบ  
โดยไดพิจารณาโดยรอบคอบ  และถือเปนนโยบายที่ตองปฏิบัติเพื่อใหไดผลดีที่สุดตอเศรษฐกิจและ
ประชาชน  มิใชจะมาตัดสินกันดวยประชาพิจารณหรือการรับฟงความคิดเห็นของคนกลุมหนึ่ง
เทานั้น  การบกพรองในพิธีการแปรรูปเชนนี้  จึงไมนา จะนํามาเปนเหตุผลในการพิพากษาใหยกเลกิ
การแปรรูป 

สวนประเด็นสุดทายที่ศาลปกครองกลาววา  ทรัพยสินของบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)     
ที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  เห็นวาเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการเวนคืนเพื่อกอสรางโรงไฟฟา
กังหันกาซและโรงไฟฟาพลังน้ําในทองที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  เนื้อที่ 176  ไร  
ขณะที่สิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟาและสายไฟฟาทั้งหมดเปนสิทธิที่เกิดขึ้นตาม  
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511  จึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่
ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  และเปนที่ราชพัสดุ  จึงไมอาจโอนไปใหการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย รวมเหตุผลขางตนแลว  จึงพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤาฎีกาทั้งสองฉบับ
นั้น 
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เห็นวา  ถาพิเคราะหอยางลึกซ้ึงแลวจะพบวา  สาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาว
ทั้งหมด  ถาจะเสียหายไปก็เปนสิ่งที่ยากจะมองเห็น แตเมื่อเทียบกับมูลคากับผลประโยชนที่ 
“แผนดิน” ประเทศไทยและหรือประชาชนไดรับจากการแปรรูป กฝผ.นาจะแตกตางกันจน
เปรียบเทียบไมไดความเสียหายตอสาธารณสมบัตินี้  จึงไมนาจะมีนัยสําคัญนี้พอที่จะนํามาอางใน
การยกเลิกการแปรรูป กฝผ. 

อยางไรก็ตาม  ถาจะถือวาความเสียหายตอสาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาวเปนเรื่อง
สําคัญเกินกวาที่ศาลปกครองสูงสุดจะปลอยผานไปเฉยๆ   ศาลปกครองสูงสุดก็อาจอาศัยประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  1305  พิพากษาใหรัฐบาลสามารถออกพระราชกฤษฎีกาโอนสา
ธารณสมบัติของแผนดินดังกลาวใหเปนของ กฝผ.ได  โดยมีเงื่อนไขให กฝผ.จายคาตอบแทนใหแก
แผนดินตามสมควรก็นาจะทําไดเชนกัน 

สรุปแลว  ศาลไมนาจะตองพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับอันจะมี
ผลเปนการเพิกถอนการแปรรูปไปโดยสิ้นเชิง  ซ่ึงกลาวกันวาเกิดความเสียหายโดยตรงเปนพันลาน
บาท  และรัฐบาลยังตองค้ําประกันการกูเงินหลายหมื่นลานบาท   ซ่ึงจะตองเสียดอกเบี้ยมาใชขยาย
การผลิตไฟฟาของกฝผ.  เพราะไมอาจไดเงินจากการที่  กฝผ.จะเขาไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย
ได   แตถารัฐบาลดําเนินการตามขั้นตอนการแปรรูปตั้งแตตนใหมหมดกวาจะเสร็จเรียบรอยโดยไม
มีขอบกพรองใด ๆ ก็นาจะตองเสียเวลาอีกเปนป  อาจมีขอแยงวา  ถาศาลปกครองใชดุลพินิจ
พิพากษาตามที่ผูเขียนเสนอ  ก็อาจทําใหขอบกพรองที่เกิดขึ้นดังกลาวเงียบหายไปเฉยๆ โดยไมมใีคร
ตองรับผิดชอบหรือไม   

เห็นในประเด็นนี้วา  ความบกพรองที่เกิดขึ้นรัฐบาลผูดําเนินการแปรรูป กฝผ.ตอง
รับผิดชอบเต็มที่ตอสภาและประชาชน  จะตองถูกโจมตีโดยสื่อและนักวิชาการหรือกลุมพลังตางๆ 
และอาจถูกตั้งกระทูถามในสภา  หรือถูกอภิปรายตําหนิติเตียนซึ่งนาจะเปนการลงโทษที่หนัก
พอเพียงอยูแลว  จึงไมนาจะมีรัฐบาลใดตองการใหเกิดความบกพรองอยางที่ไดเกิดขึ้นในคราวนี้  
โดยตองคํานึงวา  ความบกพรองในพิธีการหรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไมควรจะหมายความวา  ถา
ไปลมการแปรรูปจะเกิดความเสียหาย  หรือการแปรรูปจะกลายเปนสิ่งที่ไมดีตอเศรษฐกิจหรือ
ประชาชน  การตีความหรือการใชกฎหมายตามที่เสนอมานี้จะเปนสิ่งที่ดี  ไมมากหรือนอยเกินไป  
เปนวิธีการที่องคกรที่มีอํานาจนาจะใชอํานาจในระดับที่เหมาะสม  ซ่ึงนํามาซึ่งความเจริญกาวหนา
ของประเทศไทยโดยไมตองสะดุด   

จึงเห็นไดวาการยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหญๆ จะกระทบถึงดานตลาดหลักทรัพย  
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน  สภาพทางการเงิน  อัตราดอกเบี้ย  ปริมาณการลงทุนในประเทศ  และ
ผลผลิตมวลรวมในประเทศโดยไมจําเปน 
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ผูวิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมวา ปจจุบันแมรัฐบาลไดทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปแลว
หลายแหงแลวก็ตาม เชน การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  เปนตน  แตปรากฏวานโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลก็
ยังไมชัดเจนวาจะมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใดกอนหลังหรือมีหลักเกณฑอยางไรในการเลือก
รัฐวิสาหกิจมาทําการแปรรูป  แตเทาที่ตรวจสอบดูจะเห็นไดวารัฐบาละเลือกแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มี
ผลประกอบการดําเนินการที่ดี  มีผลกําไร  โดยรัฐบาลจะไมเลือกแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีผล
ประกอบการดําเนินการที่ขาดทุนมาทําการแปรรูป 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลโดยการใช เครื่ องมือในการแปรรูปคือ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ซ่ึงเปนกฎหมายที่นักวิชาการสวนใหญรวมทั้งผูเขียน
เห็นวาเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติในการแปลงสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจเปนทุน เพื่อการเตรียมการ
เปนบริษัทขอบกพรองหลายประการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เกิดมาจากการที่รัฐบาลไปขอรับความ
ชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary 
Fund : IMF) ทําใหเกิดความไมรอบคอบ และไมมีกรอบที่ชัดเจน 

2. ไมมีบทบัญญัติในการคุมครองประโยชนสาธารณะของสวนรวม 
3. ขั้นตอนการดําเนินการมีการเมืองเขามาเกี่ยวของทําใหขาดความโปรงใส  ขาดความ

มีอิสระในการดําเนินการ เชน คณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท 
4. นักกฎหมายมหาชนไมเห็นดวยกับการที่มาตรา  28  แหงพระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ที่ใหอํานาจรัฐบาลสามารถตราพระราชกฤษฎีกายกเลิกกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติที่มีอํานาจในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 

จากประเด็นดังกลาวของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542ทําใหเกิดปญหาและ
ขอบกพรอง   จนมีผลใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  
สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนด
เงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  ดังนั้นหากจะยังมี
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจตอไปอาจเลือกวิธีตราพระราชบัญญัติแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนการเฉพาะ
สาขา  เชน  พลังงาน  ขนสง เปนตนระบุถึงความจําเปนในการขายหุนและสัดสวนของการขายหุนที่
ชัดเจน  มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อกําหนดขั้นตอนการแปรรูปใหโปรงใส มีองคกรอิสระ
ในกํากับดูแลรายสาขา 
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     6.6.4  ผลกระทบของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการแปลงสภาพ กฟผ. เปนบริษัท 
กฟผ. จํากัด (มหาชน) 

ตามที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549  ใหเพิกถอนพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  และ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.
2548  ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2548  ซ่ึงเปนวันใชบังคับและคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2549  มอบใหกระทรวงพลังงานหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหเกิดความชัดเจนใน
การดําเนินการเกี่ยวกับกับพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  ซ่ึงกระทรวงพลังงานไดมีหนังสือดวน
ที่สุดที่ พน 0201 (กม.)/1024  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2549  ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  หารือ
ขอกฎหมายในการดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบ
ดวยพระราชกฤษฎีกา  และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีไดมีหนังสือตอบขอหารือกระทรวง
พลังงาน  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549  ปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
โดยมีประเด็นดังนี้31 
          6.6.4.1  ขอบเขตคําพิพากษา 

ปญหาวาคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับมี
ผลเปนการเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติใหเปลี่ยนทุน กฟผ. เปนหุนและจัดตั้งบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน)  หรือไมนั้น  เห็นวา การที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  และพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  
โดยมีเหตุผลแหงคําวินิจฉัยวา  ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  ไดกําหนด
กระบวนการเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจใหเปนรูปแบบบริษัท มหาชน จํากัด  แตละขั้นตอนโดย
ชอบดวยกฎหมายแลวจึงจะดําเนินการในขั้นตอนสุดทายตอไปได คือ การออกพระราชกฤษฎีกาทั้ง
สองฉบับดังกลาว  ซ่ึงตามขอเท็จจริงของคดีปรากฏวา  การดําเนินการในขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญ
ในการเปลี่ยนทุนของ กฟผ. เปนหุนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไมชอบไมมีผลตามกฎหมาย
เนื่องจากไดมีการแตงตั้งนายโอฬาร  ไชยประวัติ  ซ่ึงมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งการดําเนินการของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทในการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนทุน กฟผ. เปนหุนไมถูกตองตามกฎหมาย  
จึงมีผลทําใหการดําเนินการตอมา คือ มติของคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติเปลี่ยนทุนของ กฟผ. เปนหุน

                                                        
31  บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เรื่องเสร็จที่  208/2549 ลงวันที่ 21 เมษายน 2549. 
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และจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  รวมทั้งการออกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาวเสีย
ไปดวยเชนกันนั้น   จะเห็นไดวาศาลปกครองสูงสุดไดใช เหตุผลที่วาการดําเนินการของ
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไมถูกตองตามกฎหมายและมีผลทําใหมติคณะรัฐมนตรีเสียไป
เปนขอสนับสนุนสําคัญในการวินิจฉัยเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  เหตุผลดังกลาวจึงมี
ลักษณะที่ไมสามารถแยกจากคําวินิจฉัยได  และถือไดวามีผลผูกพันและมีสภาพบังคับได
เชนเดียวกับคําวินิจฉัยเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  นอกจากนี้การที่พระราชกฤษฎีกาทั้ง
สองฉบับดังกลาวซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการแปลงสภาพ กฟผ. เปนบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน)  ไดถูกเพิกถอนโดยศาลปกครองสูงสุด  จึงยอมมีผลทําใหขั้นตอนอื่น ๆ ของการแปลง
สภาพ กฟผ. เปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงเปนกระบวนการเดียวกันตองเสียไป  ดังนั้น คํา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดจึงมีผลทําใหมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547 และ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2548  ที่อนุมัติใหเปลี่ยนทุน กฟผ. เปนหุนและจัดตั้งบริษัท (มาตรา 22 แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2542)  ซ่ึงเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการแปลงสภาพ 
กฟผ. เปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เสียไปดวย  แตไมมีผลกระทบถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
14 ตุลาคม 2546  ที่อนุมัติในหลักการใหเปลี่ยนทุนของ กฟผ. เปนหุนในรูปแบบของบริษัท (มาตรา 
16 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2542)  อันเปนนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีมากอนการจดัตัง้
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  และอยูนอกเหนืออํานาจการตรวจสอบของศาลปกครอง
สูงสุด  
          6.6.4.2  สถานะขององคกร 

(1)  ปญหาวาพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  และที่
แกไขเพิ่มเติม  กลับมามีผลบังคับใชหรือไม  และ กฟผ. ฟนสภาพความเปนองคกรเสมือนไมเคยถูก
ยุบหรือไมนั้น  เห็นวา ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  
บัญญัติวาในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด  ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
เปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขั้นเพื่อการนั้น  จากบทบัญญัติ
ดังกลาวการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปนผลโดยตรงจากการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหยุบ
เลิกรัฐวิสาหกิจ  สวนเงื่อนเวลาวาจะยกเลิกเมื่อใดตองเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่
ตราขึ้นเพื่อการนั้น  ดังนั้น การที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  โดยใหมีผล
ยอนหลังเปนการเพิกถอนตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2548  ซ่ึงเปนวันใชบังคับพระราชกฤษฏีกา  
ยอมถือไดวาไมเคยมีการตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2542  กฟผ. จึงยังคงมีสถานะเชนเดิมตลอดมา 
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(2)  สําหรับปญหาเกี่ยวกับสถานะความเปนนิติบุคคลของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
นั้น  เห็นวา การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เปนการดําเนินการตรามาตรา 22  
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  อันเปนวิธีการพิเศษซึ่งแตกตางจากการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดตามปกติ  กลาวคือ นายทะเบียนตองดําเนินการจดทะเบียนจัดตั ้ง
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ตามรายละเอียดที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  เมื่อคําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดมีผลทําใหมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเสียไป  ยอมถือไดวาไมไดมีการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทตามกฎหมาย  ทําใหการจดทะเบียนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เสียไป  ดังนั้น บริษัท 
กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จึงไมมีสถานะเปนนิติบุคคลมาตั้งแตตน 

สวนบริษัท กฟผ. โทรคมนาคม จํากัด ซ่ึงไดจดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยนั้น  ยังคงมีสถานะเปนนิติบุคคลจนกวาจะมีการจดทะเบียนเลิกบริษัท 
         6.6.4.3  คณะกรรมการและผูบริหาร 

ปญหาวาคณะกรรมการและผูบริหาร กฟผ. ชุดกอนที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อน
เวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  มีผลใชบังคับ (กอนวันที่ 
24 มิถุนายน 2548)  จะยังคงมีสถานะและอํานาจหนาที่ตอไปหรือไมนั้น  เห็นวาเมื่อศาลปกครอง
สูงสุดไดมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา   ซ่ึงมีผลทําให ถือวาไมไดมีการยกเลิก
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  และ กฟผ. ซ่ึงไดรับการจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวยังคงมีสถานะเชนเดิมตลอดมาตามที่ไดใหความเห็นไวในขอ 5.6.4.2 (1)  
แลว  คณะกรรมการและผูบริหาร กฟผ. ที่ไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ซ่ึงเปนผูแทนและกลไกสวนหนึ่งของ กฟผ. ก็ยอมมีสถานะและอํานาจ
หนาที่ตอไปเหมือนเดิมทุกประการ  เวนแตจะมีเหตุที่ทําใหตองพนจากตําแหนงตามกฎหมาย 
          6.6.4.4   กิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพย 

เมื่อไดใหความเห็นในขอ 5.6.4.2 (1) แลววา กฟผ. ยังคงมีสถานะเชนเดิมตลอดมา
บรรดากิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยของ กฟผ. ที่โอนไปเปนของบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน)  หรือที่ตกเปนของกระทรวงการคลัง  จึงถือไดวาไมเคยเกิดขึ้น 

สวนกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยในบริษัท กฟผ. โทรคมนาคม จํากัด  
ซ่ึงบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เปนผูถือหุนทั้งหมดนั้น กฟผ. ยอมเขาเปนผูถือหุนของบริษัท
ดังกลาว   
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สําหรับ กรณีการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องที่ราชพัสดุนั้น 
การ  ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย( กฟผ.) ไดมีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา32   
ความวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตอบขอหารือของกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมาย
ของพระราชกฤษฎีกา (กรณีการแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย)  (เรื่องเสร็จที่ 
208/2549)  นั้น  เนื่องจาก  กฟผ.  ยังมีประเด็นขอกฎหมายที่เปนปญหาตอการดําเนินการของ  กฟผ.  
จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ดังนี้ 

1. การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ  

และประโยชนบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.  2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลา
ยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2548  โดยศาลปกครองสูงสุดไดให
เหตุผลไวหลายประการ  ซ่ึงเหตุผลประการหนึ่งไดวินิจฉัยเกี่ยวกับสินทรัพย  กฟผ.  ในสวนของ
ที่ดินที่ ไดมาโดยการเวนคืนและสายสงไฟฟาว า   ที่ดินที่   กฟผ .   ไดมาโดยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยนั้น  เปนที่ดินที่  กฟผ.  ซ่ึงเปนองคกรของรัฐไดกรรมสิทธิ์มาโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภคดานพลังงานไฟฟา  จึงเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะและถือเปนที่ราชพัสดุ  สวน
อสังหาริมทรัพยของ  กฟผ.  ที่ไมถือวาเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา  4  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2518  นั้น  หมายความถึงเฉพาะอสังหาริมทรัพยที่รัฐวิสาหกิจไดมาโดยวิธีการอื่น
ซ่ึงมิใชการใชอํานาจเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  เชน  ไดมาโดยวิธีการ
ซ้ือ  จัดหา  หรือแลกเปลี่ยนตามมาตรา  9  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
พ.ศ. 2511  สําหรับสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมทั้งสายสงไฟฟาซึ่งเปนทรัพยสิทธิ
อันติดอยูกับที่ดินและเปนอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาวณิชยนั้น  เปนสิทธิที่
กอตั้งโดยอาศัยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511  โดยการใชอํานาจ
มหาชนของรัฐและยังมีอยูตราบเทาที่มีการใชประโยชนเพื่อการนั้นอยู  ดังนั้น  สิทธิเหนือพื้นดิน
เกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมทั้งสายสงไฟฟาจึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะตามมาตรา  1304 (3)  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และเปนที่ราช
พัสดุตามาตรา  4  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2518    ดวยเชนกัน 

                                                        
32 หนังสือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. ดวนมาก ที่ กฟผ. 141200/29943 ลงวันที่ 31กรกฎาคม 

2549. 
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กรมธนารักษจึงมีหนังสือถึง  กฟผ.  อางถึงคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่มีคําวินิจฉัย
กรณีการเปนราชพัสดุที่เกิดจากการไดมาซึ่งทรัพยสินของ  กฟผ.  และขอให  กฟผ.  ตรวจสอบ
รวบรวมขอมูล   เอกสาร   และรายละเอียดของที่ดินที่   กฟผ .   ไดมาโดยการเวนคืนตาม  
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511    ประกอบกับกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย  และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมทั้งสายสงไฟฟาซึ่งเปน
สิทธิที่กอตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511  สงใหกรมธนารักษ
เพื่อนําขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนชื่อกระทรวงการคลังตอไป  
ซ่ึง  กฟผ.  มีความเห็น ดังนี้ 

(1)  คําวินิจฉัยดังกลาวไมผูกพัน  กฟผ.  และกรมธนารักษเนื่องจากทั้งสองฝายไมใช
คูกรณีและศาลปกครองสูงสุดไมไดมีคําพิพากษาในเรื่องของที่ดินและเสาสงไฟฟาและสายสงไฟฟา 

(2)  การจะพิจารณาวาอสังหาริมทรัพยใดเปนที่ราชพัสดุหรือไม  ตองพิจารณาจาก
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2518 

(3)  ที่ดินที่  กฟผ.  ไดมาโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  36  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2511     ซ่ึงใหอํานาจ  กฟผ. เวนคืนไดตามพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2535  นอกจากนั้นการเขาไปในที่ดินของราษฎรเพื่อกอสรางเสา
และสายสงไฟฟานั้นเปนการใชอํานาจของ  กฟผ. ตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 ไมใชเขาไปกอสรางโดยอาศัยสิทธิเหนือพื้นดิน  ทั้งนี้  กฟผ.  ได
ใชเงินจากเงินไดของ  กฟผ.  ในการจายเงินเวนคืนและคากอสรางเสาสงและสายสงไฟฟา  โดยไม
ใชเงินจากงบประมาณแผนดิน  ดังนั้น  ที่ดินที่เวนคืนและเสาสงไฟฟาและสายสงไฟฟาจึงเปน
กรรมสิทธิ์ของ  กฟผ.  และไมใชที่ราชพัสดุตาม  บทบัญญัติในมาตรา  4  วรรคสอง  แหง
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

2.  ความชอบดวยกฎหมายของประกาศเขตเดินสายไฟฟาที่ประกาศโดยบริษัท  กฟผ.  
จํากัด  (มหาชน) 

เนื่องจากราษฎรอําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลาไดยื่นฟอง  กฟผ.  ตอศาลปกครองสงขลา  
ในคดีหมายเลขดําที่ 20/2549  ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนประกาศเขตเดินสายไฟฟา  สายสงไฟฟา 
230 กิโลโวลต  สงขลา-หาดใหญ  ที่บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ไดออกประกาศเมื่อวันที่  25  
สิงหาคม  2548  และศาลปกครองสงขลาไดมีหมายแจงคําสั่งศาลวา  กรณีดังกลาวเปนปญหาขอ
กฎหมายซึ่งศาลปกครองสงขลามีอํานาจที่จะยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาหรือมีคําสั่งก็ไดตามขอ  92  
แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 
2543 
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(1)  จากบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่องเสร็จที่  208/2549  ตอบขอหารือของ
กระทรวงพลังงาน  เร่ืองการดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ฯ  ในขอ 6 และขอ 8  
ระบุวาบรรดานิติกรรมสัญญาและธุรกรรมตาง ๆ ที่  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ไดกระทําไป
ยอมถือไดวาเปนการกระทําของ  กฟผ.  และการดําเนินการของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาเปน
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่เดิมของ  กฟผ.  ดังนั้น  กิจการและมติของคณะกรรมการกิจการ
ไฟฟาที่ไดดําเนินการไปแลวหรืออยูระหวางดําเนินการยอมมีผลผูกพัน  กฟผ.  ตอไป  ฉะนั้น  การที่
บริษัท  กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไดออกประกาศเขตเดินสายไฟฟาในวันที่  25  สิงหาคม  2548  ซ่ึง
เปนการดําเนินการตามที่บัญญัติในพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน  ของ
บริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.  2548  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการผลิต
ไฟฟาซึ่งเปนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนประกาศที่ออกโดยชอบดวย
กฎหมายแลว  และ  กฟผ.  สามารถเขาไปกอสรางในเขตเดินสายไฟฟาโดยอาศัยอํานาจตามประกาศ
ดังกลาวตอไปไดถูกตองหรือไม  และพื่อเปนการยืนยันอํานาจการออกประกาศดังกลาว  กฟผ.  
สามารถออกประกาศรับรองประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาที่  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  
ออกวาเปนประกาศที่อออกโดย  กฟผ.  ไดหรือไม 

(2)  หากประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาที่  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ออกตาม 
(1)  ไมชอบดวยกฎหมาย  กฟผ.  สามารถประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาโดยใหมีผลยอนหลังถึง
วันที่  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาครั้งแรกไดหรือไม 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาขอหารือของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย โดยไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และ
ผูแทนกระทรวงพลังงาน (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน)แลว มีความเห็นในแตละประเด็น  
ดังนี้33 

1.  เหตุผลของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วาที่ดินที่ กฟผ. ไดมาโดยการเวนคืน
และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมทั้งสายสงไฟฟาเปนที่ราชพัสดุ จะมีผลผูกพัน 
กฟผ. และกรมธนารักษใหตองปฏิบัติตามหรือไม 

เห็นวา ตามมาตรา 70  แหงพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542  บัญญัติใหคําพิพากษาศาลปกครองผูกพันคูกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม สําหรับคํา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับนั้น กฟผ. และกรมธนารักษ

                                                        
33  บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เรื่องเสร็จที่ 462/2549  13 กันยายน 2549. 
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ไมไดเปนคูกรณีในคดีอยางใด และถึงแมวาตามมาตรา 71(4) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวจะบัญญัติ
ใหคําพิพากษาที่เกี่ยวกับสิทธิแหงทรัพยสินใดๆ คูกรณีที่เกี่ยวของอาจอางกับบุคคลภายนอกได  แต
เนื่องจากประเด็นแหงคดี ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเปนเรื่องที่วา  พระราชกฤษฎีกาทั้งสอง
ฉบับโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม  ไมไชเปนเรื่องวาที่ดินที่ กฟผ. ไดมาโดยการเวนคืนและสิทธิ
เหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟาทั้งสายสงไฟฟาเปนที่ราชพัสดุหรือไม  ประกอบกับเหตุผลที่
ศาลปกครองสูงสุดไดยกขึ้นเพื่อสนับสนุนในการวินิจฉัยประเด็นแหงคดีดังกลาวนั้น ศาลปกครอง
สูงสุดไดหยิบยกเหตุผลเฉพาะในสวนที่เปนขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญกอนการออกแหงพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  วาเปนการดําเนินการไมชอบดวยกฎหมายจึงมีผลทําใหการออกพระราช
กฤษฎีกานั้นเสียไป และพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฯ โดยมิไดนําเหตุผลในสวนที่เกี่ยวของ
กับการเปนที่ราชพัสดุตามขอหารือของ กฟผ. มาสนับสนุนการวินิจฉัยประเด็นแหงคดีแตอยางใด 
เหตุผลนั้นจึงมีลักษณะที่สามารถแยกจากคําวินิจฉัยได ซ่ึงตามหลักกฎหมายเรื่องผลผูกพันและ
สภาพบังคับของคําพิพากษา  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมีผลผูกพันและสภาพบังคับจํากัด
เฉพาะการเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเทานั้น ซ่ึงปญหาทํานองเดียวกันนี้  คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดเคยใหความเห็นไวแลวในเรื่องเสร็จที่  400/2549  ดังนั้น  เหตุผลของคํา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุจึงไมมีผลผูกพันให กฟผ. และกรมธนารักษ ตอง
ปฏิบัติตามแตอยางใด 

2.  ที่ดิน เสาสงไฟฟาและสายสงไฟฟาของ กฟผ. เปนที่ราชพัสดุหรือไม 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาแลว เห็นวาอสังหาริมทรัพยใดจะเปน

ที่ราชพัสดุหรือไม  เปนกรณีที่จะตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 สวน
สถานะของอสังหาริมทรัพยใดจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไมก็ยอมเปนไปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

สําหรับเจตนารมณของพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518  ก็เพื่อใหมีกฎหมายวาดวย
การจัดระเบียบที่ราชพัสดุขึ้นโดยเฉพาะ และใหกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการนี้เพื่อ
การประหยัดและขจัดปญหางานซ้ําและซอนกัน  โดยมาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฯ ได
กําหนดขอบเขตความหมายของ “ที่ราชพัสดุ” ไววา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดิน
ทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดินซึ่งเปนที่ดินรกรางวางเปลาและที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือ
ทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามดวยกฎหมายที่ดิน รวมทั้งอสังหาริมทรัพย
สําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา 
ทางหลวง  ทะเลสาบ สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครอง
สวนทองถ่ินไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ  โดยมาตรา  4 ไมไดกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดวา
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อสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจนั้นจะตองไดมาโดยวิธีการเชนไร ประกอบกับเมื่อพิจารณา
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฯ แลวจะเห็นไดวา ไมมีบทบัญญัติใดกลาวถึงการจัดการที่
ราชพัสดุของรัฐวิสาหกิจ คงมีแตการจัดการที่ราชพัสดุของกระทรวง  ทบวง  กรม  ดังปรากฏใน
มาตรา 5  มาตรา 9  และมาตรา 11  นอกจากนี้ ตามมาตรา 16  แหงพระราบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530  ก็ไดบัญญัติใหกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนตกเปนของ
เจาหนาที่ที่มีอํานาจในการเวนคืน ซึ่งตามบทนิยามคําวา “เจาหนาที่” หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ
ดวย  พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ .2522  ในมาตรา 5  จึงไดกําหนดให เวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่  
ตําบลบางปะกง  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ทาย
พระราชบัญญัติฯ .ใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ดังนั้น บรรดาอสังหาริมทรัพยทั้งหลาย
ของรัฐวิสาหกิจไมวาจะไดมาโดยวิธีการเชนไรจึงเปนทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจนั้นไมใชที่ราชพัสดุ 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นวา ที่ดินและเสา
สงไฟฟาของ กฟผ. ซ่ึงติดอยูกับที่ดินอันถือไดวาเปนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 139 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ไมเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 วรรคสอง พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฯ 
สวนสายสงไฟฟาเนื่องจากเปนสังหาริมทรัพยจึงไมอยูในความหมายของที่ราชพัสดุ 

3.  กฟผ.  สามารถเขาไปกอสรางในเขตเดินสายไฟฟาโดยอาศัยอํานาจตามประกาศ
บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  เร่ือง  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา   ตอไปไดหรือไม  และ  
กฟผ.  สามารถออกประกาศรับรองประกาศดังกลาววาเปนประกาศที่ออกโดย  กฟผ.  ไดหรือไม 

โดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะพิเศษ)  ไดเคยใหความเห็นไวในเรื่องเสร็จที่  
208/2549  วา  การดําเนินการจัดตั้งบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  เปนการดําเนินการเพื่อแปลง
สภาพ  กฟผ.  องคกรดังกลาวจึงเปนเสมือนองคกรเดียวกัน  ดังนั้น  บรรดานิติกรรมสัญญาและ
ธุรกรรมตาง ๆ ที่  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ไดกระทําไปยอมถือไดวาเปนการกระทําของ  
กฟผ.  และการ   ดําเนินการของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาเปนการดําเนินตามอํานาจหนาที่
เดิมของ  กฟผ.  กิจการและมติของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาที่ไดดําเนินการไปแลวหรือยู
ระหวางดําเนินการยอมมีผลผูกพัน  กฟผ.  ตอไป  จากแนวทางในการใหความเห็นดังกลาว  คณะ
กรรมการฯ  จึงเห็นวา  เมื่อประกาศบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  เร่ือง ประกาศ กําหนดเขตเดิน
สายไฟฟา  ออกโดยชอบดวยกฎหมายในขณะนั้น  ประกอบกับไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการเพิก
ถอนประกาศฯ  หรือประกาศฯ  ไดส้ินผลโดยเหตุอ่ืนประกาศดังกลาวจึงยังคงมีผลอยูโดยถือเสมือน
เปนประกาศฯ  ที่ออกโดย  กฟผ.  ซ่ึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
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ประเทศไทย พ.ศ. 2511  ดังนั้น  กฟผ.  จึงสามารถเขาไปกอสรางในเขตเดินสายไฟฟาโดยอาศัย
อํานาจตามประกาศฯ  ได 

อนึ่งภายหลังที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนด  
อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.  2548  และพระราชกฤษฎีกา
กําหนเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2548  ซ่ึงมีผลให
ถือไดวาไมเคยมีการยกเลิก  กฟผ.  มาตั้งแตตน  กฟผ.  จึงสมควรแกไขประกาศกําหนดเขตเดิน
สายไฟฟาฯ  ใหสอดคลองกับผลของคําพิพากษาดังกลาว  โดยออกประกาศ  กฟผ.  เรื่องประกาศ
กําหนดเขตเดินสายไฟฟาตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยพ.ศ. 2511   ใหมี
ผลตอเนื่องกับประกาศฉบับเดิม 

4.  หากประกาศบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  เร่ืองประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา         
เปนการออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย  กฟผ.  จะประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาใหมโดยใหมีผล
ยอนหลังถึงวันที่  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา ฯ  ไดหรือไม 

เมื่อไดใหความเห็นประเด็นที่ 3  แลววา  ประกาศบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  เร่ือง  
ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา   ยังมีผลอยู  ดังนั้น  ขอหารือในประเด็นนี้จึงไมตองพิจารณา   

ผูวิจัยขอสรุปเพิ่มเติมในประเด็นขอกฎหมายที่กฟผ.ไดมีขอหารือไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ดังนี้ 

1. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วาที่ดินที่ กฟผ. ไดมาโดยการเวนคืนและสิทธิเหนือ
พื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมทั้งสายสงไฟฟาเปนที่ราชพัสดุ ไมมีผลผูกพัน กฟผ. และ
กรมธนารักษเนื่องจากใชคูกรณี  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมีผลผูกพันและสภาพบังคับจํากัด
เฉพาะการเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเทานั้นโดยมิไดนําเหตุผลในสวนที่เกี่ยวของกับการ
เปนที่ราชพัสดุมาวินิจฉัยในประเด็นแหงคดี  เหตุผลของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุจึงไมมีผลผูกพันให กฟผ. และกรมธนารักษ ตองปฏิบัติตามแตอยางใด 

2. ที่ดินและเสาสงไฟฟาของ กฟผ. ซึ่งติดอยูกับที่ดินอันถือไดวาเปนอสังหาริมทรัพย
ตามมาตรา 139 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 วรรคสอง
แหง พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518ฯ สวนสายสงไฟฟาเนื่องจากเปนสังหาริมทรัพยจึงไมอยู
ในความหมายของที่ราชพัสดุ 

3. กฟผ.  สามารถเขาไปกอสรางในเขตเดินสายไฟฟาโดยอาศัยอํานาจตามประกาศ
บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  เร่ือง  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาที่ไดประกาศ ตอไปได  
ทั้งนี้ กฟผ.สมควรแกไขประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาใหสอดคลองกับคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด 
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          6.6.4.5  พนักงาน  สภาพการจาง  และสิทธิประโยชนของพนักงาน 
(1)  เมื่อไดใหความเห็นในขอ 5.6.4.2 (1)  แลววา กฟผ. ยังคงมีสถานะเชนเดิมตลอดมา  

การเปลี่ยนสถานะของพนักงานของ กฟผ. ไปเปนลูกจางของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จึง
ถือไดวาไมเคยเกิดขึ้น  โดยพนักงานของ กฟผ.ยังคงมีสภาพการจางและไดรับสิทธิประโยชนดงัเดมิ  
รวมทั้งการดําเนินการใด ๆ ของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เกี่ยวกับสภาพการจางและสิทธิ
ประโยชนของพนักงาน  ยอมถือเปนการดําเนินการโดย กฟผ. ดวยเชนกัน  ทั้งนี้โดยนัยเดียวกับขอ 
5.6.4.4 

(2)  เมื่อไดใหความเห็นในขอ 5.6.4.2 (1)  แลววา บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไมเคย
เกิดขึ้น  ดังนั้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548  ที่ใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
สามารถกําหนดขอบเขตสภาพการจางไดเองนั้น  จึงไมมีผลบังคับโดยสภาพอีกตอไป 

(3)  ปญหาเกี่ยวกับสัญญาจางผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
นั้น  เห็นวา การดําเนินการจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เปนการดําเนินการเพื่อแปลงสภาพ 
กฟผ. องคกรดังกลาวจึงเปนเสมือนองคกรเดียวกัน  เมื่อบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไมไดเกิดขึ้น  
ดังนั้น การทําสัญญาดังกลาวของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จึงตองถือวาเปนการกระทําของ 
กฟผ. ผูวิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมสําหรับผลภายหลังคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการแปลง
สภาพ กฟผ. ไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ในประเด็นเรื่องกรณีพนักงานที่สมัครใจลาออก
จากงานกอนเกษียณอายุ (Early retired) ในกรณี  กฟผ. แปรรูปไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงขณะที่พนักงานดังกลาวไดตัดสินใจลาออกจากงานเนื่องจากมีปจจัย ดังนี้ 

1.  เกิดความไมมั่นใจในสถานะของตนเองวาถายังคงทํางานตอไป อาจถูกปลดจากการ
เปนพนักงานและจะไมไดรับเงินคาชดเชย เนื่องจากมีขาววาหาก  กฟผ.เปล่ียนไปเปนบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน)จะมีการประเมินศักยภาพของพนักงานแลวไมผานการประเมินหรือหนวยงานใดมี
พนักงานเกินความจําเปนก็จะตองมีการลดจํานวนพนักงานในหนวยงานนั้นๆลง 

2.  มีการเสนอคาตอบแทนใหแกพนักงานกรณีสมัครใจออกจากงาน  โดยให
คาตอบแทนจํานวน 36 เทาของเงินเดือนในเดือนสุดทายที่ไดรับ 

3.  ในการแปรรูป กฟผ. ไปเปนบริษัท  กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไดมีการจัดสรรหุนใน
ราคาพารใหแกพนักงาน  กฟผ.ทุกคน โดยมีการจัดสรรหุนใหแกพนักงานจํานวน 8 เทาของ
เงินเดือนในราคาพารหุนละ 10 บาทแตตองเสียภาษีในสวนตางของราคาIPO (ราคากึ่งกลาง) ใหแก
กรมสรรพากร กระทรวงการคลังซึ่งกระทรวงการคลังถือวาเปนเงินไดพึงประเมินจึงตองเสียภาษี
และปจจุบันไดมีการคืนเงินภาษีดังกลาวกลับคืนมาแลว 
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จากปจจัยดังกลาว ถือไดวาเปนเหตุจูงใจใหพนักงานบางสวนเกิดความไมมั่นใจในการ
ที่จะอยูทํางานตอไปโดยคิดวา ถาไมเลือกที่จะลาออกในขณะที่มีการกําหนดชวงระยะเวลาให
ลาออกไวอาจจะไมไดรับคาชดเชยในกรณีที่ใหถูกออกจากงานในภายหลัง  แตเมื่อมีคาํพพิากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท 
กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548 และ พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548 มีผลใหสถานะของพนักงาน กฟผ. ไมเคยเปลี่ยนไป
เปนลูกจางของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  โดยพนักงาน กฟผ. ยังคงมีสภาพการจางและไดรับ
สิทธิประโยชนเชนเดิม  รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เกี่ยวกับ
สภาพการจางและสิทธิประโยชนของพนักงานยอมถือไดวาเปนการกระทําของ กฟผ.  ดังนั้นจึงมี
ปญหาเกิดขึ้นมาวาหากพนักงานที่ลาออกไปดวยเหตุสมัครใจลาออกจากงานกอนเกษียณอายุ (Early 
retired) ดวยเหตุมาจากการแปรรูปนั้น นาจะขอกลับเขามาทํางานกับ กฟผ.ไดเชนกัน  เนื่องจาก 
ปจจัยที่ทําใหมีการตัดสินใจลาออกจากงานหมดไปแลว ทั้งนี้จะตองมีการคืนเงินคาชดเชยที่ไดรับ
ไปแลวคืนใหกฟผ. 
          6.6.4.6  นิติกรรมสัญญาและธุรกรรม 

บรรดานิติกรรมสัญญาและธุรกรรมตาง ๆ ที่บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไดกระทําไป  
ยอมถือไดวาเปนการกระทําของ กฟผ. ซ่ึงเปนไปในทํานองเดียวกับความเห็นในขอ 5.6.4.5 (3) 
          6.6.4.7  ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ 

เมื่อไดใหความเห็นในขอ 5.6.4.2  แลววา  บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไมเคยเกิดขึ้น  
และ กฟผ. ยังคงมีสถานะเชนเดิมตลอดมา  ภาระภาษีอากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ ยอมเปนของ 
กฟผ. ตามเดิม 
          6.6.4.8  คณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟา 

การดําเนินการของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เดิมของ  กฟผ. ดังนั้น กิจการและมติของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาที่ไดดําเนินการไปแลว
หรืออยูในระหวางดําเนินการยอมมีผลผูกพัน  กฟผ  ตอไป 
          6.6.4.9  การทบทวนคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

การขอทบทวนคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดโดยการขอใหศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาพิพากษาคดีใหมนั้น  สามารถกระทําไดหากเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 75 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

อนึ่ง  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  มีขอสังเกตวา  ตามหลักกฎหมายปกครอง
ในการที่ศาลมีคําสั่งเพิกถอนกฎ  โดยทั่วไปแลวควรจะใหมีผลในอนาคตโดยไมยอนหลัง  เพื่อให
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ฝายปกครองดําเนินการออกกฎใหมใหถูกตองตามที่ศาลพิพากษามารองรับตอไป  โดยกําหนด
ระยะเวลาใหฝายปกครองดําเนินการมิใหกระทบกระเทือนการบริหารราชการแผนดินที่ผานมาและ
คํานึงถึงความเปนธรรมแหงกรณี  ทั้งนี้ ตามมาตรา 72 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 โดยเทียบเคียงกับผลของบทบัญญัติที่ตกไปอัน
เนื่องมาจากขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญตามที่กําหนดในมาตรา 262  วรรคสาม  และผลของคํา
พิพากษาที่ถึงที่สุดกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญตามที่กําหนดในมาตรา 264 วรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

การเพิกถอนกฎหมายโดยใหมีผลยอนหลังทําใหเกิดปญหาในการดําเนินการตามคํา
พิพากษา  ซ่ึงไมมีหลักกฎหมายหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายวาผูถูกฟองคดีจะตองปฏิบัติตามคํา
พิพากษาตอไปอยางไร  ผูถูกฟองคดีจึงตองขอใหศาลปกครองสูงสุดทบทวนหรือกําหนดใหมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติตามคําพิพากษาดังกลาวในเรื่องที่ไดหารือมาขางตนทั้งแปดประเด็นดวย 

ผูวิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทบทวนคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดวา เมื่อศาล
ปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จส้ินลงแลว หากผูฟองคดี ผูถูกฟอง
คดี ในคดีนั้นซึ่งเปนคูกรณีหรือบุคคลภายนอก ผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้น 
มีความประสงคจะใหมีการทบทวนคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก็สามารถจะกระทําได ทั้งนี้
เปนไป ตามนัย 

มาตรา 75 ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.ดังนี้34 

มาตรา 75 ในกรณีที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จ
เด็ดขาดแลว คูกรณีหรือบุคคลภายนอก ผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้นอาจมีคํา
ขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหมไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําให
ขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 

(2) คูกรณีแทจริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี 
หรือไดเขามาแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในการดําเนินกระบวน
พิจารณา 

(3) มีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลแหงคดีไมมีความ
ยุติธรรม 

                                                        
34  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 75. 
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(4) คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดทําขึ้นโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด และ
ตอมาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ซ่ึงทําใหผลแหงคําพิพากษา
หรือคําส่ังขัดกับกฎหมายที่บังคับอยูในขณะนั้น 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีหรือบุคคลภายนอกไมทราบ
ถึงเหตุนั้น ในการพิจารณาคดีคร้ังที่แลวมาโดยมิใชความผิดของผูนั้น 

การยื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ผูนั้นไดรูหรือควรรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมได แตไมเกินหาปนับ
แตศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาด 
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บทที่ 7 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
7.1  บทสรุป 

การแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ.) จากรัฐวิสาหกิจในการกํากับ
ดูแลของรัฐไปเปนบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) คณะรัฐมนตรีไดดําเนินการตามกระบวนการทาง
กฎหมายโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. 2542  โดยเปล่ียน
ทุนที่เปนสินทรัพยของ  กฟผ.  แปลงเปนทุนเรือนหุนและโอนหุนทั้งหมดไปใหแกบริษัท  กฟผ.  
จํากัด  (มหาชน)    และเมื่อวันที่  24  มิถุนายน   2548  กฟผ. ไดจดทะเบียนเปนบริษัท มหาชน 
จํากัดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535เปล่ียนสถานะเปนนิติ
บุคคล ภายใตช่ือบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พรอมกันนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2548  
เพื่อยกเลิกฎหมายจัดตั้ง  กฟผ.  คือ  พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2511  
อันเปนกฎหมายจัดตั้ง  กฟผ.  ส้ินสภาพบังคับและใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  
และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน) พ.ศ. 2548 ขึ้นมาใชแทน พระราชบัญญัติการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2511    ทั้งนี้เนื่องจากระยะแรก บริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) 
ยังมีความจําเปนที่จะตองไดรับอํานาจ สิทธิและประโยชนบางกรณีตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและตามกฎหมายอื่น 

พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยทั้งสอง
ฉบับนํามาซึ่งการศึกษาวิเคราะหถึงความชอบธรรมของหลักการทางกฎหมายในเรื่องทฤษฎีลําดับ
ศักดิ์ของกฎหมาย  ทฤษฎีหลักการแบงแยกอํานาจซึ่งเปนทฤษฎีที่มีมาชานานแลว  ทั้งนี้เปนไปตาม
หลักวิชาการที่วาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยในการตราพระราชบัญญัติโดยองคกรทาง
ฝายนิติบัญญัติคือรัฐสภา  และทรงใชอํานาจอธิปไตยในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยองคกรทาง
ฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรีและโดยที่พระราชบัญญัติมีลําดับศักดิ์ของกฎหมายสูงกวาพระราช
กฤษฎีกา  ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ตามนัยมาตรา 28 ที่ใหอํานาจ
คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกากําหนด
เงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  และตามนัยมาตรา 
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26  ที่ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท 
กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  จึงเปนการมอบอํานาจมหาชนในการตรากฎหมายของฝายนิติ
บัญญัติไปใหแกฝายบริหารในการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับในการดําเนินการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจคือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จึงเปนการไมถูกตองตามหลักวิชาการ 

จากกระบวนการทางกฎหมายที่นํามาใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย ไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)   พบวามีปญหาทางกฎหมายในเรื่อง
ตางๆในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงมีประเด็นสําคัญที่จะนํามาศึกษา
วิเคราะห ดังนี้ 

1.  สินทรัพยและหนี้สิน 
2.  อํานาจมหาชนในการปกเสาพาดสายไฟฟา 
3.  สถานะของพนักงานและลูกจาง 
4.  สถานะขององคกร 
5.  ผลกระทบตอผูบริโภค 
นอกจากนี้ยังมีการฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดระหวางมูลนิธิเพื่อผูบริโภคกับพวกทั้ง 

11 คน ผูฟองคดี  นายกรัฐมนตรีกับพวกทั้ง 5 คน ผูถูกฟองคดี  เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวย
กฎหมายของพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  พ.ศ. 2548และพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  
กฟผ.  จํากัด  (มหาชน) พ.ศ. 2548 ตาม คดีหมายเลขดําที่ ฟ.14/2548  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548  
และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งคําขอกําหนดวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548  ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัย 2 ประเด็น ดังนี้ คือ  

1.  เห็นวายังไมควรที่จะสั่งทุเลาการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาตามคําขอของผูฟองคดี 
2.  มีคําสั่งหามรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานผูถูกฟองคดีที่ 3  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังผูถูกฟองคดีที่ 4  และบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เสนอขายหุนหรือดําเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับการขายหุนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไวกอนจนกวาศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 

ในที่สุดศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.5/2549  ลงวันที่  
23  มีนาคม  พ.ศ.  2549  พิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชน
ของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ. 2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 
2548  ซ่ึงเปนวันที่ใชบังคับพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาว 
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จากผลของคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2549 มอบหมายใหกระทรวงพลังงาน หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา และ กระทรวง
พลังงานไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ พน 0201(กม.)/1024 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2549 ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการเกี่ยวกับคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดในประเด็นตางๆ  ดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตของคําพิพากษา 
2. สถานะขององคกร 
3. คณะกรรมการและผูบริหาร 
4. กิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดและสินทรัพย 
5. พนักงาน สภาพการจาง และสิทธิประโยชนของพนักงาน 
6. นิติกรรมสัญญาและธุรกรรม 
7. ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ 
8. คณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟา 
9. การทบทวนคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) มีความเห็นสรุปดังนี้คือ กรณีถือไดวาไม

เคยมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  และถือวาพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ไมเคยถูก
ยกเลิกไปตามมาตรา 28  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยจึงยังคงมีสถานะเชนเดิมตลอดมา  และบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไมมีสถานะเปน
นิติบุคคลตั้งแตตน  โดยใหถือวานิติกรรมสัญญาและธุรกรรมตาง ๆ ที่บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
ไดกระทําไปแลว เปนการกระทําของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คณะกรรมการและ
ผูบริหารกฟผ.ที่ไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงเปน
ผูแทนและกลไกสวนหนึ่งของกฟผ.จึงมีสถานะและอํานาจหนาที่ตอไปเหมือนเดิม บรรดากิจการ 
สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของกฟผ.ที่โอนไปเปนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) หรือ 
ที่ตกเปนของกระทรวงการคลังใหกลับคืนมาเปนของกฟผ. สถานะของพนักงาน สภาพการจาง และ
สิทธิประโยชนของพนักงานยังคงมีสภาพการจางและไดรับสิทธิประโยซนดังเดิม รวมถึงการ
ดําเนินการใดๆของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับการจางและสิทธิประโยชนของพนักงาน
ยอมถือไดวาเปนการดําเนินการของกฟผ.  การกําหนดสภาพการจางกฟผ.ไมสามารถกําหนดไดเอง
เหมือนการเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) การทําสัญญาวาจางผูบริหารและที่ปรึกษาบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน) ถือวาเปนการกระทําของ กฟผ.บรรดานิติกรรมสัญญาและธุรกรรมตางๆที่ บริษัท 
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กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไดกระทําไปถือวาเปนการกระทําของ กฟผ. ภาษีอากรและคาธรรมเนียม
ตางๆเปนภาระหนาที่ของกฟผ. และการดําเนินการใดๆของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาเปนการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เดิมของกฟผ.จึงผูกพันกฟผ.เชนเดิม ที่ดินและเสาสงไฟฟาของ กฟผ. 
ซ่ึงติดอยูกับที่ดินอันถือไดวาเปนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 139 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พานิชย ไมเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 วรรคสอง พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2535  สวนสาย
สงไฟฟาเนื่องจากเปนสังหาริมทรัพยจึงไมอยูในความหมายของที่ราชพัสดุ 
 
7.2  ขอเสนอแนะและแนวทางของกระบวนการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและอุปสรรค 

ตามที่ผูวิจัยไดรวบรวมศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการแปรรูปกฟผ.มาจะเห็นไดวามีเหตุผลที่
สําคัญอยูหลายประการที่จะนํามาสนับสนุนแนวคิดที่วากฟผ.ยังไมพรอมที่จะแปรรูป ดังนี้ 

1. กฟผ.เปนรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2511 และเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อ ผลิต จัดใหไดมา จัดสงหรือจําหนายซ่ึง
พลังงานไฟฟา ดําเนินงานตางๆที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา ผลิต และขายลิกไนท อันเปนองคกรที่มี
การดําเนินการโดยเฉพาะตามกฎหมายจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2. การดํ า เนินการของกฟผ . เปนการจัดทํ าบริการสาธารณะประเภทกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อประโยชนของมหาชนโดยสวนรวม  

3. ทรัพยสินตางๆที่ กฟผ.ไดมาจากการดําเนินการเปนเงินของงบประมาณแผนดิน และ
รายไดจากการดําเนินการโดยการอาศัยสิทธิตามพระราชบัญญัติการไฟฟาแหงประเทศไทย.พ.ศ.
2511 รวมถึงสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่นที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดรับมา 

4. กฟผ.ถือไดวาเปนรัฐวิสาหกิจที่มีความสําคัญในดานการจัดหาและสํารองพลังงาน
ไฟฟาใหมีความเพียงตอความตองการของผูบริโภค ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของประเทศเพราะ
พลังงานไฟฟาถือวามีความจําเปนสําหรับภาครัฐและเอกชนโดยรวม 

5. ในการดําเนินการของกฟผ.ที่ผานมาจนถึงในปจจุบันนี้ถือไดวามีศักยภาพเพียงพอที่
สามารถจะการดําเนินการตอไปไดโดยยังไมตองมีการแปรรูป โดยการกระจายหุนในตลาด
หลักทรัพย 

และหากจะมีการแปรรูปกฟผ.ในโอกาสตอไป ควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ที่ศึกษามาขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาทางกฎหมายในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กลาวคือการที่คณะรัฐมนตรีใชพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  เปนเครื่องมือในการดําเนินการโดยตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลา
ยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  ตามนัยมาตรา 28 และการ
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ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) ตามนัย
มาตรา 26 ไมนาจะดําเนินการได เนื่องจากพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนเพียง
เครื่องมือในการดําเนินการเปลี่ยนสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจเปนทุนเรือนหุนเพื่อเตรียมความพรอม
ในจัดตั้งเปนบริษัท และในขั้นตอนตอไปจะตองมีการออกกฎหมายมารองรับวิธีการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ ซ่ึงในการดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจควรมีวิธีการ ดังนี้ 

1. จัดใหมีการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นเฉพาะ
เปนรายสาขา เชน สาขาไฟฟา สาขาประปา เปนตน โดยผานความเห็นชอบของรัฐสภา ทั้งนี้เพื่อให
มีการตรวจสอบและมี การถวงดุลอํานาจ กอนที่จะประกาศใชเปนกฎหมาย 

2.  การดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอื่น ๆนั้น  เห็นควรใชกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์
เกี่ยวกับการจัดตั้งมาใชในการดําเนินการยกเลิกรัฐวิสาหกิจ  ดังนี้ 

2.1  รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือตามประกาศคณะปฏิวัติใหดําเนินการ
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ 

2.2  รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา  ใหดําเนินการยกเลิกโดยพระราช
กฤษฎีกา 

2.3  รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหดําเนินการโดยการ
โอนหุน 

2 .4   รัฐวิสาหกิจที่ จัดตั้ งโดยมติคณะรัฐมนตรี   ใหดํ า เนินการยกเลิกโดยมติ
คณะรัฐมนตรี 

3.  ดําเนินการตราพระราชบัญญัติเพื่อแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขึ้นมา
โดยเฉพาะ พรอมทั้งมีการกําหนดรายละเอียด ดังนี้ 

3.1  กําหนดจํานวนหุนที่จะนําออกมาระดมทุนในสัดสวนกี่เปอรเซ็นตของสินทรัพย
ทั้งหมด 

3.2  กําหนดจํานวนเงินที่ไดมาจากการขายหุนจะไปใชในกิจการของบริษัทเทานั้น 
3.3  กําหนดจํานวนหุนที่จะขายใหแกคนไทยกี่เปอรเซ็นต  และขายใหคนตางชาติกี่

เปอรเซ็นต และคงไวเปนของรัฐกี่เปอรเซ็นต 
3.4  จัดตั้งองคกรอิสระในการกํากับดูแลกิจการไฟฟา(Regulator) เพื่อ กําหนดวิธีการ

ควบคุมคุณภาพ การใหบริการและมีมาตรการในการควบคุมราคาคาไฟฟาอยางเปนธรรมไมใหมี
ราคาสูง จนประชาชนผูบริโภคไดรับความเดือดรอน 

4. ในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยควรแยกทรัพยสินตางๆคืนให
กระทรวงการคลัง ดังนี้คือ 
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4.1  ที่ดินสวนที่ไดมาจากการเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 
2535 

4.2  ที่ดินในสวนที่เปนของที่ราชพัสดุ 
4.3  สิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมถึงสายสงไฟฟาและทรัพยสินที่

เกี่ยวของ ไดแก ที่ดินของโรงไฟฟา  ที่ดินของสถานีไฟฟาแรงสูง เปนตน 
5.  ในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยควรมีการแยกกิจการในการ

ดําเนินการออกเปน 3 สวน ไดแก ภาคการผลิตไฟฟา (Generation) ภาคระบบสง (Transmission) 
และภาคการจัดจําหนาย (Distribution) เพื่อใหเกิดความเปนอิสระและคลองตัวในการดําเนินการ 
อยางไรก็ตาม  ในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยหรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ
ตอไปในอนาคต  ควรจะไดมีการศึกษาถึงผลดีและผลเสียของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นๆโดย
ละเอียดรอบคอบเสียกอน รวมถึงขั้นตอนและวิธีดําเนินการในการแปรรูปเพื่อใหมีความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบแตละขั้นตอนในการดําเนินการได ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหผลประโยชนตกอยูกับ
กลุมบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ   โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและของ
ประเทศชาติโดยรวมเปนสําคัญ 
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บรรณานุกรม 
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บทที่ 4 
   รูปแบบและวิธีการในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

 

4.1  รูปแบบตาง ๆ ท่ีอาจใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
ประเด็นหลักในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบงออกไดเปน 6 ประการดังตอไปนี้1 
1) การปฏิรูปกฎหมาย  จําเปนจะตองทบทวนกฎหมายบางฉบับเพื่อใหภาคเอกชนเขามา

มีบทบาทในธุรกิจซึ่งเดิมผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจ  จะตองออกกฎหมายใหมเพื่อการจัดโครงสราง
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ  และสรางความโปรงในในกระบวนการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

2)  การปฏิรูปองคกรกํากับดูแล  จัดตั้งองคกรอิสระขึ้นเพื่อกํากับดูแลขึ้นใหมใหเกิดการ
แขงขันที่เปนธรรมและเสรีในแตละสาขาธุรกิจ  ลดการผูกขาด  สรางความโปรงใสในการกําหนด
ราคาและการประกอบการซึ่งเปนที่ยอมรับของประชาชน 

3)  การลดบทบาทของภาครัฐ  สรางความโปรงใสในทุกขั้นตอน ตั้งแตการโอน  การ
ขาย  การใหเชาสินทรัพยและการดําเนินงานใหแกภาคเอกชน 

4)  การเขาประกอบการของผูประกอบการรายใหม  สงเสริมการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน
ในสาขาที่รัฐเคยมีบทบาทสําคัญเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและความโปรงใส 

5)  นําวิธีปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากลมาใช  ในกรณีของรัฐวิสาหกิจที่ยังคงเปน
หนวยงานของรัฐ  ควรนําวิธีการดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการและสรางความเชื่อถือใหกับ
องคกร 

 6)  การกํากับและวัดผลการดําเนินการ  สําหรับโครงการปฏิรูปและดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจและรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปแลว  ระบบการวัดผลการดําเนินงานสําหรับรัฐวิสาหกิจจะเปน
การเปดเผยขอมูลที่ชัดเจนใหแกประชาชน 

 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอาจกระทําไดหลายรูปแบบแตละรูปแบบมีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและการเมืองแตกตางกันไป  รูปแบบที่นิยมใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 8 รูปแบบ คือ 

                                                        
1 นันทวัฒน บรมานันท. (2548). การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย. หนา 28-32. 
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1)  การเปดโอกาสใหเอกชนเขามาดําเนินการในกิจการซึ่งเดิมรัฐทําแตเพียงผูเดียว 
2)  การรวมทุนกับเอกชน คือ การที่รัฐวิสาหกิจเขารวมหุนกับเอกชนดําเนินกิจการหรือ

โครงการใดโครงการหนึ่ง    
3)  การทําสัญญาวาจางเอกชนมาดําเนินงาน คือ การโอนภาระหนาที่และความ

รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งของรัฐวิสาหกิจไปใหเอกชนภายใตเงื่อนไข
สัญญา ซ่ึงสามารถจะกําหนดขอบเขตของสัญญาในรูปแบบตาง ๆ ได    

4) การทําสัญญาใหเอกชนเชาดําเนินการ  เอกชนจะเปนผูเชาดําเนินการในโครงการของ
รัฐและจายเงินใหรัฐบาลตามสัดสวนที่ทําสัญญากัน  โดยรายไดและกําไรของเอกชนขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพของการบริหารงานทางดานการตลาด  สําหรับอัตราคาบริการนั้นรัฐยังคงเปนผู
กําหนดและมีการกําหนดใหมีคาค้ําประกันการลงทุนและบทลงโทษสําหรับเอกชน  โดยรัฐยังคง
เปนเจาของทรัพยสินแตภาระการจัดการดําเนินงานและการลงทุนเปนของภาคเอกชน  เชน การ
ทาเรือแหงประเทศไทย  ที่ใหเอกชนเขาประกอบการทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง  หรือองคการผลิต
อาหารสําเร็จรูป (อสร.)  ใหเอกชนเชาโรงงานผลิตน้ําสมสายชูและอาหารกระปอง 

5) การใหสัมปทานภาคเอกชน  รัฐจะใหสิทธิเอกชนเปนผูรับผิดชอบการลงทุน  การ
จัดการและการปฏิบัติงานในทรัพยสินที่รัฐใหสัมปทานเต็มที่  แตเมื่อหมดอายุสัมปทานแลว ตอง
โอนทรัพยสินเหลานั้นเปนของรัฐหรือโอนทรัพยสินใหรัฐทันที  แตใหสิทธิเอกชนในการ
บริหารงานโครงการที่ไดรับสิทธิตอไป  ทั้งนี้ ภาคเอกชนจะไดรับคาตอบแทนการใหบริการจาก
ประชาชนผูใชบริการโดยตรง  ขณะที่รัฐจะเก็บคาสิทธิหรือคาสวนแบงตามที่ไดตกลงไวในสัญญา
การใหสัมปทาน  ซ่ึงหากคุณภาพการบริหารไมดีหรือไมเปนไปตามที่ตกลงไว  รัฐมีสิทธิยกเลิก
สัญญาได 

6)  การใหเอกชนลงทุนดําเนินการแตรัฐรับซื้อผลผลิต วิธีนี้รัฐเปดโอกาสใหเอกชน
ประมูลแขงขันเพื่อดําเนินกิจกรรมของรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐจะสนับสนุนใหเอกชนเปนผูลงทุนใน
กิจกรรมนั้นเพื่อลดภาระการลงทุนของรัฐ และเมื่อเอกชนดําเนินการแลวรัฐจะเปนผูรับซื้อผลผลิต
จากภาคเอกชนนั้น เชน กรณีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใหเอกชนดําเนินการกอสราง
โรงไฟฟาใหมในรูปของ Independent Power Producer (IPP) แลวขายไฟฟาที่ผลิตไดใหการไฟฟาฯ 
เปนตน 

7) การกระจายหุนใหแกเอกชน การกระจายหุนใหแกเอกชน คือ การโอนความเปน
เจาของจากรัฐวิสาหกิจไปใหเอกชน ซ่ึงสามารถทําไดโดย 

1) การขายหุนใหสาธารณชนปกติจะรวมถึงการขายโดยตรงใหกับ พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ดวย โดยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    

DPU



 

 

95

(2) การขายใหแกเอกชน ไดแก การขายหุนหรืออาจจะเปนสินทรัพยของกิจการหนึ่ง
ใหกับสถาบันการเงินของเอกชนทั้งในหรือตางประเทศหรืออาจจะขายใหแกผูบริหารและพนักงาน 
เชน บริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี จํากัด เปนตน 

8)  การยุบเลิกกิจการหรือการจําหนายกิจการ การยุบเลิกกิจการ คือการหยุดดําเนินการ
เปนการถาวรเนื่องจากกิจการไมสามารถดําเนินการตอไปได หรือ เปนกิจการที่รัฐหมดความจําเปน
ในการดําเนินการและภาคเอกชนทํากิจการประเภทนี้ไดดีกวา เชน การยุบเลิกโรงงานกระสอบ
ปาน การจําหนายหุนทั้งหมดของบริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี จํากัด 

การพิจารณาวารูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบใดจะเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับ
รัฐวิสาหกิจใดนั้นขึ้นอยูกับความเขาใจในปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  รูปแบบการดําเนินการของ
รัฐวิสาหกิจ  ลักษณะของตลาด  ระยะเวลาในการดําเนินการ  สภาพแวดลอมทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เงื่อนไขทางกฎหมายของแตละประเภทรัฐวิสาหกิจ  และวัตถุประสงคในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ  ดังนั้น การที่จะกําหนดวารูปแบบใดจะเปนรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดนั้น  จึงขึ้นอยูกับ
การพิจารณาถึงประเด็นตาง ๆ ขางตนเปนสําคัญ  ซ่ึงประเด็นเหลานี้จะเปนตัวกําหนดถึงความสําเร็จ
หรือความลมเหลวในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจดวย 

แมวาการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนหรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะมีไดหลายรูปแบบและ
หลายแนวทาง  แตตางก็มุงเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ  คือ 

(1)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการใหบริการดวยการเปดใหมีการแขงขันเสรี
ในธุรกิจนั้น ลดบทบาทของรัฐในกรณีที่เอกชนทําไดดีอยูแลวหรือการปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
บริหารใหเปนแบบเอกชน 

(2)  เพื่อลดการกอหนี้กับตางประเทศและระดมทุนจากสาธารณชน  ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ลงทุนในกิจการโครงสรางพื้นฐานมีขนาดการลงทุนสูงมากและรัฐบาลไมสามารถรับภาระทาง
การเงินตามลําพังไดตอไป 

 

4.2  เคร่ืองมือในทางกฎหมายที่ใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
     4.2.1  พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.  
25352   

เปนกฎหมายที่วางหลักเกณฑในการใหสัมปทานหรือใหสิทธิแกเอกชนหรือการรวม
ทุนระหวางรัฐกับเอกชนเพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนกระบวนการดําเนินการ  การกํากับ
                                                        

2 นันทวัฒน  บรมานันท. (2548). เลมเดิม. หนา 64-70. 
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ดูแลและติดตามผลอยูภายใตคณะกรรมการที่มาจากผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของมิไดอยูในการ
พิจารณาของบุคคลผูเดียวหรือหนวยงานเดียวอีกตอไป  โดยมีหลักเกณฑสําคัญดังตอไปนี้  คือ
หนวยงานเจาของโครงการที่ตองการรวมลงทุนกับเอกชนไมวาดวยวิธีใด  หรือมอบใหเอกชนลงทนุ
แตฝายเดียวโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  การอนุญาต  การใหสัมปทาน  การใหสิทธิหรือ
วิธีการอื่นใด จะตองดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ  ที่กฎหมายนี้กําหนด  คือ 

1) เสนอผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการโดยละเอียดตามประเด็นที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) กําหนดตอกระทรวงเจาสังกัดในกรณี
โครงการมีวงเงินหรือมีทรัพยสินเกินหาพันลานบาท  หนวยงานเจาของโครงการตองวาจางที่
ปรึกษามาใหคําปรึกษา  ซ่ึงที่ปรึกษาจะตองทํารายงานอีกฉบับตามรายละเอียดที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด  และสาระสําคัญอ่ืน ๆ  ซ่ึงที่ปรึกษา
เห็นสมควรเพื่อที่หนวยงานเจาของโครงการจะไดสงรายงานนี้ไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อใช
ประกอบการพิจารณา 

2)  เมื่อกระทรวงเจาสังกัดไดรับผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการจากหนวยงาน
เจาของโครงการแลวจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1)  โครงการใหม ใหเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเพื่อพิจารณา  หาก  สศช.  พิจารณาแลวเห็นดวยกับโครงการ  ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการ  หาก  สศช.  ไมเห็นดวยกับโครงการ  ให
แจงหนวยงานเจาของโครงการ  ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของ  
สศช.  ใหเสนอความเห็นหรือคําชี้แจงเพิ่มเติมตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตัดสิน  โดยตองแจงขอมูลตาง ๆ  ตามที่  สศช.  กําหนด  และขอมูลอ่ืนตามที่เจาของโครงการ
เห็นสมควร 

(2)  โครงการที่มีทรัพยสินอยูแลว  ใหเสนอตอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาหาก
กระทรวงการคลังพิจารณาแลวเห็นดวยกับโครงการใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบในหลักการของโครงการ แตถาหากกระทรวงการคลังไมเห็นดวยกับโครงการใหแจง
หนวยงานเจาของโครง การ  ในกรณีที่หนวยงานเจาของโครงการไมเห็นดวยกับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง  ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสิน  
โดยตองแจงขอมูลตาง ๆ  ตามที่  สศช.  กําหนดและขอมูลอ่ืนตามที่หนวยงานเจาของโครงการ
เห็นสมควร 
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3)  เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ  หนวยงานเจาของโครงการตองรางประกาศ
เชิญชวนใหเอกชนเขารวมงาน  หรือรางขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสําคัญที่จะตองมีใน
สัญญารวมงานหรือดําเนินการ  หนวยงานเจาของโครงการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  
โดยประกอบดวยบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบราง
ประกาศเชิญชวนเขารวมงานหรือดําเนินการ  กําหนดหลักประกันของและหลักประกันสัญญา  
พิจารณาเลือกเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการและพิจารณาดําเนินการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับ
โครงการตามที่เห็นสมควร 

4)  เมื่อหนวยงานเจาของโครงการดําเนินการคัดเลือกเอกชนใหเขารวมงานหือ
ดําเนินการโดยวิธีการประมูล  แตหากคณะกรรมการเห็นวาไมควรใชวิธีการประมูลและหนวยงาน
เจาของโครงการก็เห็นชอบดวย  ใหรายงานตอ  สศช.  และกระทรวงการคลัง  ถาทั้งสองหนวยงาน
เห็นพองดวย  ก็เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  แตถาหนวยงานเจาของโครงการไมเห็น
ดวยกับความเห็นของคณะกรรมการขางตน   ใหทําบันทึกความเห็นเสนอ   สศช .   และ
กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณา  ถาสองหนวยงานเห็นพองดวยหรือมีความเห็นไม
ตรงกัน ใหใชวิธีคัดเลือกโดยวิธีประมูล 

5)  หนวยงานเจาของโครงการเสนอใหคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเพื่อเขารวมงาน
หรือดําเนินการตามที่มีผูเสนอเขามา  ในกรณีที่วงเงินหรือทรัพยสินเกินกวาหาพันลานบาท  ที่
ปรึกษาตามขอ 1)  จะตองรางขอบเขตของโครงการและทําความเห็นประเมินการคัดเลือกใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินงานตามโครงการนั้นดวย  แตเมื่อมีการประกาศเชิญชวนเพื่อดําเนินการใหม  
หากมีผูเสนอเพียงรายเดียวหรือหลายราย  แตมีเพียงรายเดียวที่เสนอถูกตองตามรายการในเอกสาร
ตามที่กําหนดในกฎหมาย  หากเห็นวารัฐจะไดประโยชน  หนวยงานเจาของโครงการก็ดําเนินการ
ตอไปได 

6)  คณะกรรมการมีหนาที่เสนอผลการคัดเลือกพรอมเหตุผลประเด็นที่เจรจาตอรอง
เร่ืองผลประโยชนของรัฐ  รางสัญญา  และเอกสารทั้งหมด  ตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัด  เพื่อ
เสนอใหคณะ      รัฐมนตรีพิจารณาภายใน   90 วันนับจากวันที่คณะกรรมการตัดสิน   หาก
คณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยใหสงเรื่องคืนคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนความเห็น  เสร็จแลวจึง
นําผลการพิจารณาใหคณะรัฐมนตรีตัดสินชี้ขาด 

7)  กอนลงนามในสัญญา  ตองใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณารางสัญญารวมงาน
หรือดําเนินการกอน 
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8)  เมื่อลงนามในสัญญาแลว  หนวยงานเจาของโครงการตองจัดตั้ง “ คณะกรรมการ
ประสานงาน ”  ประกอบดวยบุคคลตามที่กฎหมายกําหนดทําหนาที่ติดตามกํากับดูแลใหมีการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในสัญญารายงานผลการดําเนินงาน  ความคืบหนา  ปญหาและแนว
ทางแกไขตอรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเพื่อทราบโดยระยะเวลาที่จะตองรายงานใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการประสานงานกําหนด  แตตองไมเกิน  6 เดือนตอหนึ่งครั้งในกรณีที่หนวยงานที่ไดลง
นามไปแลว  ใหผูแทนกระทรวงการคลังที่อยูในคณะกรรมการประสานงานทํารายงานเสนอตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

     4.2.2  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจําหนายกิจการหรือหุนที่สวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเปนเจาของ  พ.ศ. 2504 

เปนกฎหมายที่เตรียมความพรอมในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐโดย
วิธีการซื้อกิจการหรือหุนของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้  คือ  การจําหนาย
กิจการหรือหุนของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตองไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีกอน  
จึงจะดําเนินการตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวสําหรับการจําหนายไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1)  กิจการหรือหุนที่จําหนายมีมูลคาตามงบดุลเกิน 5 แสนบาท 

2)  หุนที่จําหนายมีมูลคาตามงบดุลไมเกิน  5  แสนบาท  แตการจําหนายจะเปนเหตุให
พนจากสภาพเปนรัฐวิสากิจ  หรือ 

3)  การจําหนายกิจการหรือหุนในกรณีที่กระทรวงเจาสังกัดเห็นวาเปนปญหานโยบาย 

4) ใหมีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง  ประกอบดวยบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด  มีหนาที่
ใหความเห็นในวิธีการจําหนายหุน  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของรัฐ  ใหความเห็นในเรื่องราคาที่
จําหนาย  โดยคํานึงถึงความมั่นคง  ฐานะการเงิน  ประสิทธิภาพในการหากําไรและเวลาที่จะ
จําหนายและใหความเห็นเรื่องอื่น ๆ  แลวแตกรณี  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเรียบรอยแลว  ให
เสนอตอกระทรวงเจาสังกัดและกระทรวงการคลังตกลงกันประการใด  ใหกระทรวงเจาสังกัด
ดําเนินการตอไป 

 5) ในกรณีที่กระทรวงเจาสังกัดและกระทรวงการคลังตกลงกันไมไดหรือกรณีที่กิจการ
หรือหุนที่จะจําหนายมีมูลคาตามงบดุลเกินกวา  5 ลานบาท  หรือราคาที่จะจําหนายเกินกวา  5 ลาน
บาท  ใหกระทรวงเจาสังกัดเสนอขอมติคณะรัฐมนตรี 

     4.2.3  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจําหนายหุนและซื้อหุนของสวนราชการ พ.ศ. 2523 

ไดกําหนดหลักเกณฑในการซื้อหุนและจําหนายหุนโดยสวนราชการไวดังนี้ 
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1)  การซื้อหุนนิติบุคคล  ใหซ้ือหุนที่มีลักษณะตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1)  หุนเพื่อดํารงสัดสวนรอยละ  70  ในกรณีที่มีเงินกูทีกระทรวงการคลังค้ําประกันคาง
อยูหรือมีเงินใหกูตอ 

(2)  หุนเพิ่มทุนตามสิทธิในกรณีที่เปนสิทธิที่ใหผูถือหุนเดิม 

(3)  หุนนิติบุคคลที่รัฐบาลมีนโยบายใหรวมทุน 

(4)  หุนในนิติบุคคลที่ทํากิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(5)  หุนในกิจการที่มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศและสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2)  การจําหนายหุนนิติบุคคล  ตองจําหนายเพื่อไปซื้อหุนนิติบุคคลอื่น  และการ
จําหนายหุนนิติบุคคลใหจําหนายหุนที่มีลักษณะตามขอใดขอหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(1) หุนที่รัฐบาลมีนโยบายใหจําหนาย 

(2) หุนซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่ํา 

(3) หุนในกิจการซึ่งไมมีผลตอการพัฒนาประเทศ 

การซื้อหุนนิติบุคคลและการจําหนายหุนนิติบุคคลที่กลาวมาอยูในอํานาจรัฐมนตรีที่จะ
ใหความเห็นชอบ  แตก็มีขอยกเวนในกรณีที่การจําหนายหุนบางกิจการตองไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีกอน  คือ 

ก. หุนของกิจการซึ่งรัฐบาลถืออยูแตเพียงผูเดียว  หรือถือหุนแตผูเดียว  ยกเวนผูกอตั้ง  
หรือถือหุนอยูเกินรอยละ  99.99  ของหุนทั้งส้ิน 

ข. ทําใหสัดสวนของหุนที่ถืออยูต่ํากวารอยละ  75  ของหุนทั้งส้ิน 

ค. ทําใหสัดสวนของหุนที่ถืออยูต่ํากวารอยละ  50  ของหุนทั้งส้ิน 

ง. ทําใหสัดสวนของหุนที่ถืออยูต่ํากวารอยละ  25  ของหุนทั้งส้ิน 

     4.2.4  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 มีเหตูผลของความจําเปนที่ประกาศใชเพื่อ
เปนเครื่องมือของรัฐเมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมที่เปน
รัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด  แตยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่งโดยมีการเปลี่ยนทุนจากรัฐวิสาหกิจ
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เดิมเปนทุนของบริษัทที่รัฐถือหุนทั้งหมด และยังคงมีอํานาจหนาที่เชนเดิมรวมทั้งใหพนักงานมี
ฐานะเปนเชนเดียวกับที่เคยเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินการและเปนพื้นฐานเบื้องตนที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนองคกรธุรกิจอยางเต็มรูปแบบให
กระทําไดโดยสะดวก  เมื่อไดมีการเตรียมการในรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เรียบรอยแลว โดยการกระจายหุนที่รัฐถือไวใหแกภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการลงทุนและ
การบริหารจัดการในกิจการที่รัฐวิสาหกิจเดิมดําเนินการอยูไดตอไปในอนาคต 

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  เปนกฎหมายที่ใชบังคับการเปลี่ยนรูปแบบ
องคกรของรัฐ  จากรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะใหมาอยูในรูปแบบของบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดโดยผลของกฎหมาย (corporatization)  ดวยวิธีการเปลี่ยนทุนเปนหุน  โดยไม
ตองไปดําเนินการตามกระบวนการปกติทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

เมื่อรัฐบาลมีนโยบายใหดําเนินการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจใดเปนบริษัท  ตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  แลวกระบวนการดําเนินการดังกลาว  จะเปนลําดับ  
ดังตอไปนี้ 

กระบวนการแปลงรัฐวิสาหกิจเปนบริษัท 
เมื่อมีการกําหนดนโยบายใหมีการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจใดเปนบริษัท  โดยวิธีการ

เปล่ียนทุนเปนหุนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  แลว  ซ่ึงโดยทั่วไปจะเปนไปโดย
คณะรัฐมนตรี  ตามคําเสนอและความเห็นของ “คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ”  
กระบวนการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจตาม พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ก็จะเริ่มขึ้น3 

1)  รัฐวิสาหกิจใดที่จะแปลงสภาพเปนบริษัทจะตองทําแผนการแปลงสภาพเปนบริษัท
โดยแผนการแปลงสภาพเปนบริษัทจะกําหนดวัตถุประสงคและเหตุผลในการแปลงสภาพเปน
บริษัทรวมทั้งตองจัดทําแผนการปรับองคกรที่จะมีขึ้นเมื่อดําเนินการในรูปแบบของบริษัทแลว  ซ่ึง
โดยทั่วไปก็จะตองกลาวถึงการพัฒนาองคกรภายใตการแขงขันในการประกอบกิจการของ
รัฐวิสาหกิจนั้นดวย  นอกจากนี้  ในแผนการแปลงเปนบริษัท   จะตองกําหนดรายละเอียดดวยวาจะ
ดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นดวยวิธีใด  การเปลี่ยนทุนเปนหุนจะเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางสวน  
และบริษัทที่จัดตั้งนั้นจะเปนบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท  กรณีที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของหลาย

                                                        
3 กรมบัญชีกลาง, สํานักรัฐวิสาหกิจและทรัพยสินของรัฐ. (2543). พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2542 และแนวทางปฏิบัติ. 
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บริษัทนั้นจะทําพรอมกันหรือไม  ถาไมทําพรอมจะทําเมื่อใด  ซ่ึงเมื่อไดกําหนดสิ่งตางๆเหลานี้ไว
ชัดเจนแลว   จึงนําเสนอเรื่องตอกระทรวงเจาสังกัดพิจารณาตอไป 

2)  กระทรวงเจาสังกัด  ไดพิจารณาเพื่อเห็นชอบแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนใน
รัฐวิสาหกิจโดยการแปลงทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนในรูปแบบของบริษัทจํากัด   หรือบริษัท
มหาชนจํากัดและเสนอตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงแตงตั้งขึ้นตามมาตรา 5  อัน
ประกอบดวย 

(1)  นายกรัฐมนตรี      ประธานกรรมการ 
(2)  รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมนอยกวา  15 คน กรรมการ 
(3)  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ    กรรมการ 
(4)  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา    กรรมการ 
(5)  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  กรรมการ 
 และสังคมแหงชาติ  
(6)  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกิน 6 คน กรรมการ 
(7)  ปลัดกระทรวงการคลัง     กรรมการ 
3)  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ พิจารณาหลักการและแนวทางการแปลง

สภาพรัฐวิสาหกิจ  เปนบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ตามที่รัฐวิสาหกิจเสนอ 
4)  เมื่อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเห็นชอบหลักการ  และแนวทางการแปลง

สภาพรัฐวิสาหกิจ  เสนอวามเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขอ 3 
5)  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการใหแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ เปนบริษัทจํากัด หรือ

บริษัทมหาชน จํากัด 
6)  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 16  ประกอบดวย 
(1)  ปลัดกระทรวงเจาสังกัด     ประธานกรรมการ 
(2)  ปลัดกระทรวงการคลัง     กรรมการ 
(3)  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ    กรรมการ 
(4)  อธิบดีกรมทะเบียนการคา     กรรมการ 
(5)  ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน   กรรมการ 
(6)  ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ    กรรมการ 
(7)  ผูแทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจ    กรรมการ 
(8)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน    กรรมการ 
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(แตงตั้งจากผูเช่ียวชาญดานการเงินและการบัญชีหรือในกิจการหรือการดําเนินการของ
รัฐวิสาหกิจนั้น  ดานละ 1  คน ) 

(9)  ผูแทนกระทรวงการคลัง          กรรมการและเลขานุการ 
7)  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท พิจารณาเสนอแนะรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

ที่จะจัดตั้งขึ้นตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการและแนวทางตามขอ 5  
โดยหนาที่ของคณะกรรมการฯ  จะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
(7.1)  กําหนดกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนที่จะ

โอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น  และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง ซ่ึงหมายความรวมถงึ
วา  รัฐวิสาหกิจจะตองปรับปรุงระบบบัญชีงบดุลและงบกําไรขาดทุนที่เปนราชการใหเปนระบบ
บัญชีที่ใชและยอมรับกันโดยทั่วไป  โดยแสดงสินทรัพย  หนี้สิน  รายรับ  รายจาย  ตลอดจนผล
กําไรขาดทุน อีกทั้งจะตองทําการแบงแยกบัญชีเพื่อระบุสินทรัพยที่จะทําการโอนไปยังบริษัท ดังนี้ 

(7.1.1)  ในกรณีหนี้ที่จะโอนไปเปนของบริษัทเปนหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันอยู
แลวใหมีการค้ําประกันหนี้นั้นตอไป  เพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง  แตอาจใหมี
การเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกัน 

(7.1.2)  รัฐวิสาหกิจตองรวบรวมหลักฐานหรือเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินไมวา
จะเปนที่ดินที่รัฐวิสาหกิจเปนเจาของหรือเปนที่ราชพัสดุหรือเปนที่ขององคกรอ่ืนเนื่องจากวันที่จด
ทะเบียน บริษัท ที่ดินที่รัฐวิสาหกิจเปนเจาของจะถูกโอนไปเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น  
สําหรับสิทธิการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณะสมบัติของแผนดิน  จะถูกเปลี่ยนเปนสิทธิการเชาแทน 

(7.2)  กําหนดพนักงานรัฐวิสาหกิจที่จะเปนลูกจางของบริษัท  โดยพนักงานที่โอนมา
จากรัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัท  จะไดรับเงินเดือน  คาจาง  และสิทธิประโยชนตางๆ 
ไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม  และใหถือวาเวลาทํางานของพนักงานในรัฐวิสาหกิจเดิมเปนเวลาการ
ทํางานในบริษัทโดยไมถือวาการเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนบริษัทเปนการเลิกจาง  อีกทั้ง
ใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพโอนไปกับบริษัทดวย 

(7.3)  กําหนดทุนเรือนหุนหรือทุนทะเบียนการจัดตั้งบริษัท  ดังนั้น  จึงตองมีการ
พิจารณาวาสวนของทุนที่รัฐบาลเปนเจาของนั้นเปนจํานวนใด  โดยหลักทุนที่จะนํามาจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทอยางนอยตองประกอบดวย ทุนเมื่อเร่ิมมีการกอตั้งรัฐวิสาหกิจ  ไดแก  ทุนเดิม ฯลฯ 
และทุนที่ไดจากการเพิ่มทุน  ไดแก  ทุนจากเงินงบประมาณ  ทุนที่ไดรับจากการบริจาค ฯลฯ  ทั้งนี้  
เมื่อมีการจดทะเบียนบริษัท   ในตอนแรกกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งหมด 

(7.4)  กําหนดชื่อบริษัทวาบริษัท.จํากัด  หรือบริษัท.จํากัด (มหาชน)  โดยจะตอง
ตรวจสอบ รายช่ือที่ไดมีการจดทะเบียนไวแลวที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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(7.5)  กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท  รายช่ือกรรมการบริษัท  และผูสอบ
บัญชีวาระเริ่มแรกเนื่องจากการแปลงทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทที่จัดตั้งในขั้นแรกนั้น  
รัฐบาลจะเปนผูถือหุนทั้งหมด  ผูสอบบัญชีในวาระเริ่มแรก คือ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน   สวน
การกําหนดโครงสรางการบริหาร เพื่อใหบริษัทมีรูปแบบการดําเนินงานที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการแขงขัน    สําหรับรายชื่อกรรมการจะเปนการพิจารณาจากผูมีความรู   
ความสามารถ  ในดานตาง ๆรวมถึงการดําเนินงานของธุรกิจนั้นๆ  

(7.6)  จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท  โดยพิจารณาใหเปนไป
ตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด  หรือมีประเด็นใดที่ตองเพิ่มเติม 

(7.7) จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  26   โดยกําหนดอํานาจที่บริษัท    
รัฐวิสาหกิจจําเปนจะตองไดรับตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นตอไป นอกจากนี้หากตองการ
ใหอํานาจนั้นเปนของคณะกรรมการ  ซ่ึงเปรียบเหมือนกับองคกรกํากับดูแลช่ัวคราวกอนที่จะมีการ
จัดตั้งเปนการถาวรตอไปก็ใหกําหนดไวในรางพระราชกฤษฎีกานี้ 

(7.8)  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ  เฉพาะกรณีที่
มีการโอนกิจการไปยังบริษัททั้งหมดแลว  หากโอนกิจการบางสวนไปเปนบริษัทจะจัดทํารางพระราช
กฤษฎีกาเมื่อโอนกิจการสุดทายไปยังบริษัท 

(7.9)  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ซ่ึงอยางนอยตองมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในเรื่อง ตามขอ 7(1)  ขอ7(2)  ขอ 7(7)  ขอ 7(8)   

8)  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทตาม    
ขอ 7  ใหกับคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  (มาตรา 21)   

9)  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณารายละเอียด และเสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนทุนเปนหุนและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามที่
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท เสนอ  ตามขอ 7  และเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเจาสังกัดเปนรัฐมนตรีที่จะกํากับดูแลในดานนโยบายของบริษัท 
(ตามมาตรา 13 (3))  ทั้งนี้ การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนไปตามมาตรา 21 วรรคสอง 

10)  เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน และจัดตั้ง
บริษัทแลว ใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หรือนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.2535  แลวแตกรณี  จดทะเบียนใหกับรัฐวิสาหกิจเปน
บริษัทจํากัดหรือบริษัท.จํากัด (มหาชน)  ตามรายละเอียดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามขอ 7  โดย
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ  ไดกําหนดการดําเนินการสําหรับบริษัท   ไวดังนี้ 
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ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมในการจดทะเบียน  (มาตรา  22 วรรคสอง)  
ใหหุนของบริษัทที่จดทะเบียนดังกลาวนี้เปนหุนที่มีการชําระคาหุนเต็มมูลคาแลวและ

ใหกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งหมด  (มาตรา 22 วรรคสาม) 
การจดทะเบียนดังกลาวไมตองนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยและ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพและการจัดตั้งบริษัทมาใช
บังคับ (มาตรา 22 วรรคสี่) 

เมื่อจดทะเบียนบริษัทแลวใหบริษัทฯ  ดําเนินกิจการของบริษัทตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด   แลวแตกรณี  ยกเวนสวนที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ และใหรายการตางๆ เกี่ยวกับบริษัทที่ไดจดทะเบียนไวมีผลบังคับ
ใชตอไป จนกวาจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น (มาตรา 22 
วรรคหา) 

ในระหวางที่กระทรวงการคลังยังมิไดโอนหุนที่ ถืออยูใหกับบุคคลอื่น  มิใหนํา
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
ในสวนที่วาดวยจํานวนผูถือหุน  และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละคนพึงถือไวมาใชบังคับ  และใหถือ
วาความเห็นของกระทรวงการคลังอันเกี่ยวกับบริษัทนั้นเปนมติของที่ประชุมใหญผูถือหุน  (มาตรา  
23  วรรคหนึ่ง) 

ดําเนินงานนําความเห็นของกระทรวงการคลังที่แจงไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัท
หรือนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 23 วรรคสอง)   

ในวันที่จดทะเบียนตั้งบริษัท  ใหบรรดากิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพย
ของรัฐวิสาหกิจตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโอนไปเปนของบริษัท  หรือของกระทรวงการคลัง
แลวแตกรณี (มาตรา 24 วรรคหนึ่ง) 

กระทรวงการคลังยังคงค้ําประกันหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่โอนไปเปนของบริษัทตอไป   
โดยกระทรวงการคลังอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันก็ได  หรืออาจมีการตกลงกับเจาหนี้
ใหลดหรือปลดเปลื้องภาระการค้ําประกันนั้น  (มาตรา 24 วรรคสอง) 

บริษัทยังคงมีสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุ  หรือสาธารณะสมบัติของ
แผนดิน  ซ่ึงรัฐวิสาหกิจมีอยูในวันจดทะเบียนบริษัทตอไป  สวนสิทธิในการใชที่ราชพัสดุ หรือสา
ธารณสมบัติของแผนดินที่รัฐวิสาหกิจมีอยูตามกฎหมายที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่น  ใหบริษัทมี
สิทธิในการใชที่นั้นตอไปตามเงื่อนไขเดิมแตตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด (มาตรา 24 วรรคสาม)   
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ในวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท   พนักงานของรัฐวิสาหกิจตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
โอนไปเปนลูกจางของบริษัท  โดยใหพนักงานไดรับเงินเดือน  คาจาง  และสิทธิประโยชนตางๆ ไม
นอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม  และใหถือเวลาการทํางานของพนักงานดังกลาวในรัฐวิสาหกิจเปนเวลา
การทํางานในบริษัทโดยเมื่อเปนการเลิกจาง  (มาตรา 25) 

ใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของรัฐวิสาหกิจที่โอนมาเปนพนักงานของ
บริษัทยังคงอยูตอไป   โดยใหบริษัทฯมีฐานะเปนนายจางรวมกับรัฐวิสาหกิจ  (มาตรา 25 วรรคสาม) 

11)  รัฐวิสาหกิจที่ไดเปล่ียนสินทรัพยเปนทุนหรือหุน  และดําเนินการจัดตั้งเปนบริษัท
ทั้งองคกรแลว คณะรัฐมนตรีจะดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลาในการยกเลิก
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น ซ่ึงกฎหมายจัดตั้งจะถูกยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกาตอไป 
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บทที่ 5 
ข้ันตอนการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

จากรัฐวิสาหกิจไปสูบริษัท มหาชน จํากัด 
 

5.1 กระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูป 
     5.1.1  การเปลี่ยนสภาพของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.25421 

มาตรา 3 แหงกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดใหคํานิยามของบริษัทในกฎหมายวา
ดวยทุนรัฐวิสาหกิจไววา หมายความวา บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ดังนั้น เมื่อรัฐวิสาหกิจ
ที่ไดดําเนินการเปลี่ยนทุนเปนหุนตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจก็จะเปลี่ยนสภาพจาก
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบเดิมมาเปนรัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด 
แลวแตกรณี   ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของรัฐวิสาหกิจแตละแหง 

นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาจากมาตรา 4  ของกฎหมายดังกลาวที่กลาววา  ในกรณีที่รัฐบาล
มีนโยบายที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจใดมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของ
บริษัทก็สามารถทําไดแลว  จะเห็นไดวา  ประกอบดวยหลักเกณฑ 2  ประการ  คือ  

1. กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจมิไดบังคับใหทุกรัฐวิสาหกิจตองเปลี่ยนสภาพเปน
บริษัท แตเปนชองทางที่จะใหรัฐวิสาหกิจที่มีความประสงคที่จะเปลี่ยนรูปแบบจากรัฐวิสาหกิจที่
เปนองคกรของรัฐบาลไปเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด  ไดดําเนินการจดทะเบียนเปน
บริษัทไดตามขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎหมายฉบับดังกลาว  

2. การนําทุนของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนสามารถทําทั้งหมดหรือบางสวนก็
ได  ซ่ึงจะสงผลทําใหรัฐวิสาหกิจหนึ่งที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนสามารถจัดตั้งเปนบริษัทหลายบริษัทก็
ได 

การทําใหรัฐวิสาหกิจหลุดพนไปจากความเปนองคกรในภาคเศรษฐกิจมหาชน  โดยการ
ขายความเปนเจาของกิจการสามารถกระทําไดโดยการขายหุนแกภาคเอกชน  แตการดังกลาวไม
สามารถกระไดทันทีในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่จะแปรรูปนั้นเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน   
(รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา)  หรือกรณีรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น 

                                                        
1  นันทวัฒน   บรมานันท. (2543). คําอธิบายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542. 
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โดยมติคณะรัฐมนตรี  เพราะรัฐวิสาหกิจเหลานี้ยังไมมีลักษณะทุนที่อยูในสภาพที่พรอมจะโอนไป
เปนของภาคเอกชนได  การที่จะสามารถโอนกิจการรัฐวิสาหกิจจําตองทําใหทุนของรัฐวิสาหกิจ
ไดรับการบัญญัติรับรองโดยพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ซ่ึงเปนกฎหมายที่มุงประสงค
สรางกระบวนการแปลงสภาพทุนรัฐวิสาหกิจบางประเภทเปนทุนเรือนหุน และทําใหรัฐวิสาหกิจ
บางประเภทเปลี่ยนลักษณะการดําเนินภารกิจไปอยูในรูปบริษัทหรือบริษัทมหาชน จํากัด ที่รัฐโดย
กระทรวงการคลังยังคงถือหุนในกิจการนั้นอยูทั้งหมด ซ่ึงกระบวนการตามพระราชบัญญัติดังกลาวมี
องคกรที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1)  คณะรัฐมนตรีเปนองคกรที่ทําหนาที่อนุมัติการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน 
2)  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ เปนองคกรที่ทําหนาที่เสนอความเห็นใน

หลักการและแนวทางการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน 
3)  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเปนองคกรดําเนินการเตรียมการจัดตั้งบริษัท

ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโดยทําหนาที่ประเมินราคาทรัพยสิน ประเมินราคาหุน จํานวน
หุน เปนตนโดยกระบวนการแปลงสภาพกิจการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542   มีดังนี้ 

(1)  รัฐวิสาหกิจที่ประสงคจะเปลี่ยนทุนบางสวนหรือท้ังหมดเปนหุนในรูปแบบบริษัท 
ใหทําเรื่องเสนอกระทรวงเจาสังกัดใหความเห็นชอบกอนเมื่อกระทรวงเจาสังกัดใหความเห็นชอบ
ในแนวทาง ใหเสนอรายละเอียดแกคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 

(2)  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ พิจารณาในรายละเอียดแลวเสนอความเห็น
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการและแนวทางการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ 

(3)  หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการฯ ใหสงรายละเอียดไปยังคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อกําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ
สวนที่จะโอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นนอกจากนี้ยังตองเตรียมการในสวนของการจัดตั้งบริษัท
ทั่วไป เชน การกําหนดโครงสรางการบริหาร การจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ เปนตน 

(4) เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทดําเนินการตาง ๆ เรียบรอยใหเสนอ
รายละเอียดตาง ๆ ตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา 

(5)  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ตองเสนอความเห็นแกคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกิจการ 

(6)  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการแปลงสภาพกิจการแลวใหนํารัฐวิสาหกิจที่ทําการแปลง
สภาพแลวไปจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนตอนายทะเบียนแลวแตกรณี 
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เมื่อมีการกระทําครบขั้นตอนดังกลาว  กิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพย
ของรัฐวิสาหกิจก็โอนไปเปนของบริษัทโดยผลของกฎหมายนับแตวันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท  โดยรัฐวิสาหกิจที่ถูกแปลงสภาพกิจการแลวและภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติใหยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจใด  ใหถือวากฎหมายที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นสิ้นผลบังคับใชตามเงื่อนเวลาที่กําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกา  และเมื่อรัฐวิสาหกิจถูกแปลงสภาพใหอยูในรูปบริษัทแลว  กระบวนการที่
ตามมาที่ทําใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสมบูรณ ก็คือ การดําเนินการโอนกิจการภาครัฐไปเปนของ
ภาคเอกชน 

     5.1.2  องคกรที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัท 

กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดกําหนดใหองคกร  3 องคกร มีบทบาทเกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน องคกรเหลานั้น ไดแก คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบาย
ทุนรัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ดังนี้ 

1)  คณะรัฐมนตรี  ตามมาตรา 16  ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 
กําหนดใหคณะรัฐมนตรีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการอนุมัติใหมีการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปน
หุน กลาวคือ เมื่อรัฐวิสาหกิจใดตองการที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของตนมาเปลี่ยนสภาพเปน
หุนในรูปแบบของบริษัท  ก็จะตองทําเรื่องเสนอไปที่กระทรวงเจาสังกัดเพื่อขอความเห็นชอบกอน  
จากนั้นก็จะตองเสนอเรื่องตอไปยังคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  ดังจะไดกลาวถึงใน
หัวขอตอไปเมื่อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องดังกลาว
แลว  ก็จะตองเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการและแนวทาง  ให
ดําเนินการนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท  
จากนั้นจึงคอยดําเนินการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนตามกระบวนการที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจตอไป 

คณะรัฐมนตรีจะเขามามีบทบาทเกี่ยวของกับการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนอีก
ครั้งหนึ่งดังที่บัญญัติไวในมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  คือ  เมื่อ
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการและแนวทางใหดําเนินการนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของ
รัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัทดังกลาวมาแลวขางตน  ก็จะมีการตั้ง  
“คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท”  ขึ้นมาเพื่อดําเนินการตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนทุน
ของรัฐวิสาหกิจเปนหุนเมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทปฏิบัติภารกิจเสร็จแลว  ก็จะตอง
เสนอรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อ

DPU



  109
  
พิจารณา  เมื่อคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจพิจารณาเสร็จเรียบรอยแลวก็จะตองเสนอไปยัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนและจัดตั้งบริษัทตอไป 

2)  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดให
จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจขึ้นเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจนั้นบัญญัติไวในมาตรา 5 ของ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   คือ  นายกรัฐมนตรีทําหนาที่เปนประธาน  รัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกิน  15  คน  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกิน 6 คน  เปนกรรมการ  โดยมีปลัด
กระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ  และมีผูแทนกระทรวงการคลังเปนผูชวยเลขานุการ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจนั้นบัญญัติไวในมาตรา  13 
ดังตอไปนี้ 

(1)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการและแนวทางให
ดําเนินการนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท 

(2)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนทุนเปนหุนและ
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสนอตามมาตรา 21 

(3)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดรัฐมนตรีที่จะกํากับดูแลใน
ดานนโยบายของบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งตาม (2) 

(4)  เสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 ใหสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจประเภทนั้น 

(5)  กํากับดูแลใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามที่กําหนดไวในมาตรา 19 
(6)  ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ เชน การจัดทําระเบียบวาดวยการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน 
(7)  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
นอกจากนี้  ในมาตรา  12 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542     ยังได

กําหนด  “ขอจํากัด”  ของผูเปนกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจไววา  ภายในระยะเวลาสามปนับ
แตพนจากตําแหนง กรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจจะเปนผูถือหุนหรือเปนกรรมการผูมีอํานาจใน
การจัดการที่ปรึกษาการเงิน  หรือที่ปรึกษาการจัดการจําหนายหุนหรือผูทําหนาที่จัดจําหนายหุน 
หรือไดรับเงินหรือประโยชนใด ๆ  เปนพิเศษนอกเหนือจากธุรกิจหรือการงานตามปกติของนิติ
บุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน  ผูรวมทุน  หรือบริษัทที่จัดตั้งขั้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปน
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หุนของบริษัทนั้นมิได  เวนแตเปนกรณีของขาราชการประจําที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 

     5.1.3  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท   

คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทนับไดวาเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการ
เปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุน  กลาวคือ  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทจะดําเนินการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโดยจะทําหนาที่ประเมินราคาทรัพยสิน  
ประเมินราคาหุน   จํานวนหุน   กําหนดชื่อบริษัท   และโครงสรางของบริษัท   พรอมกันนี้
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทก็มีอํานาจที่จะชี้วาทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจที่อยูในความ
ครอบครองของรัฐควรจะติดไปกับบริษัทหรือสงกลับคืนกระทรวงการคลัง 

องคประกอบของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทนั้นบัญญัติไวในมาตรา 16 ของ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542    คือ  ประกอบดวยปลัดกระทรวงหรือทบวงที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือทบวงนั้นเปนผูกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนเปน
ประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมทะเบียน
การคา  ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  อันไดแก  ผูดํารง
ตําแหนงผูวาการหรือผูอํานวยการ  หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับตําแหนง
ดังกลาว  ผูแทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้น 1 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 3 คน 
เปนกรรรมการโดยมีผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และผูแทนพนักงานของรัฐวิสาหกิจดังกลาวมาแลวแตงตั้งโดยประธานกรรมการเตรียมการจัดตั้ง
บริษัทและกรรมการโดยตําแหนง โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นจะตองแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความ
เชี่ยวชาญในดานการเงินและการบัญชี  และในกิจการหรือการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจที่จะ
เปลี่ยนทุนเปนหุนอยางนอย 1 คน  สวนผูแทนพนักงานนั้นจะตองแตงตั้งจากนายกสมาคมพนักงาน
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานที่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นเสนอในกรณีที่รัฐวิสาหกิจนั้นไมมี
สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทนั้นบัญญัติไว
ในมาตรา 19  ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   คือ  มีหนาที่เสนอแนะรายละเอียด
เกี่ยวกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้นตามหลักการและ
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  โดยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

1)  กําหนดกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนที่จะ
โอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 

2)  กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท 

DPU



  111
  

3)  กําหนดทุนเรื่องหุนหรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จํานวน
หุน และมูลคาของหุนแตละหุน ตลอดจนรายการตาง ๆ ที่เปนสวนของผูถือหุน 

4)  กําหนดชื่อของบริษัท 
5)  กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท รายช่ือกรรมการบริษัท และผูสอบบัญชีใน

วาระเริ่มแรก 
6)  จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
7)  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 
8)  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ในกรณีมีการ

โอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด 
9)  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุน

รัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงอยางนอยตองมีการรับฟงความคิดเห็นใน
เร่ืองตาม (1) (2) (3) และ (8) 

10)  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
มอบหมาย 

กลาวโดยสรุป  บทบาทขององคกรทั้ง 3 องคกรที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนทุนของ
รัฐวิสาหกิจเปนหุน  เปนดังนี้  คือ  เมื่อรัฐวิสาหกิจใดตองการที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของ
ตนมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัทก็สามารถทําไดโดยการเสนอเรื่องไปยังกระทรวง
เจาสังกัดเพื่อใหความเห็นชอบกอน   เมื่อได รับความเห็นชอบแลวก็ตองเสนอเรื่องไปยัง
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาเบื้องตนกอนวาสมควรที่จะใหมีการเปลี่ยนทุน
ของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนหรือไม  จากนั้นคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจก็จะเสนอ
ความเห็นของตนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหหลักการและแนวทางใหดําเนินการนําทุน
บางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท   เมื่อ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการใหเปล่ียนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนในรูปแบบของบริษัทแลว  ก็
จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาดําเนินการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจ
เปนหุนของบริษัทตามหลักการและแนวทางที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ    เมื่อคณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวจะตองรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งบรษิทักลบัไป
ยังคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา  จากนั้นก็จะตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติใหเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนและจัดตั้งบริษัทตอไป 
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     5.1.4  ขั้นตอนในการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัท 

กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไดบัญญัติขั้นตอนในการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปน
หุนของ บริษัทไวดังนี้  คือ2 

1)  เมื่อรัฐวิสาหกิจใดมีความประสงคที่จะนําทุนบางสวนหรือท้ังหมดของตนมาเปลี่ยน
สภาพเปนหุนในรูปแบบของบริษัท  ใหทําเรื่องเสนอตอกระทรวงเจาสังกัดใหความเห็นชอบกอน
จากนั้นจะตองนําเสนอใหคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเปนผูพิจารณานโยบายนั้นใน
เบื้องตนวาเห็นดวยกับการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนหรือไม หากคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจเห็นชอบดวย      ก็จะตองนําเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใน
หลักการและแนวทางใหดําเนินการนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพ
เปนหุนในรูปแบบของบริษัท  ดังที่บัญญัติไวในมาตรา  13 

2) เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแลว มาตรา 19 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหสงรายละเอียดทั้งหมดไปยังคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท เพื่อ 

(1) กําหนดกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ สวนที่จะ
โอนใหแกบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น  และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 

(2)  กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท 
(3) กําหนดทุนเรือนหุน หรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  

จํานวนหุน และมูลคาของหุนแตละหุน  ตลอดจนรายการตาง  ๆ  ที่เปนสวนของผูถือหุน 
(4)  กําหนดชื่อของบริษัท 
(5)  กําหนดโครงสรางการบริหารงานบริษัท  รายช่ือกรรมการบริษัท  และผูสอบบัญชี

ในวาระเริ่มแรก 
(6)  จัดทําหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท 
(7)  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  26 
(8)  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ใน/กรณีมีการ

โอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปเปนของบริษัททั้งหมด 
(9)  จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบที่คณะกรรมการ  

นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซ่ึงอยางนอยตองมีการรับฟง 
ความคิดเห็นในเรื่องตาม  (1) (2) (8) และ (9) 
                                                        

2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ.  หนังสือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ.  ดวน
ที่สุด ที่ กค 0808/980  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2547. 
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3) ในการดําเนินการตามมาตรา 19 นี้   มาตรา 20 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 เปดโอกาสใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะหนึ่ง หรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนก็ได  เพราะหนาที่ของ
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีอยูมากมายหลายประการ  บางภารกิจจึงตองอาศัย
คณะอนุกรรมการซึ่งมีความคลองตัวกวาหรือบางภารกิจก็ตองทําควบคูกันไป  คณะอนุกรรมการจึง
มีสวนชวยใหการดําเนินงานรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4)  เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไดดําเนินการตามมาตรา  19  เสร็จ
เรียบรอยแลว  ก็จะตองรายงานรายละเอียดตาง  ๆ  ตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อ
พิจารณาในการนี้คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจอาจแกไขเพิ่มเติมขอเสนอของ
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไดตามที่เห็นสมควร  หลังจากนั้น  คณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจตองเสนอเรื่องดังกลาวทั้งหมดตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหเปล่ียนทุนของ
รัฐวิสาหกิจนั้น เปนหุนเพื่อจัดตั้งบริษัท  เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแลวก็ใหนํากิจการของรัฐวิสาหกิจ
นั้นๆ  บางสวนหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไปจดทะเบียนเปนบริษัทตอไป 

5)  มาตรา  22 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 กําหนดใหนายทะเบียน
หุนสวนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัด  แลวแตกรณี  จดทะเบียนบริษัทนั้นตามรายละเอียดที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  โดยให
ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมใด ๆ  อันเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท  และมิใหนําบทบัญญัติตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดในสวนที่เกี่ยวกับสภาพ
และการจัดตั้งบริษัทมาใชบังคับ  พรอมกับกําหนดใหหุนของบริษัทที่จดทะเบียนดังกลาวเปนหุนที่
มีการชําระคาหุนเต็มมูลคาแลวและใหกระทรวงการคลังถือหุนดังกลาวไวทั้งหมด  และในระหวาง
ที่กระทรวงการคลังยังมิไดโอนหุนที่ถืออยูใหแกบุคคลอื่น  มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ก็ไดกําหนดไววา  มิใหนําบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
และกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดในสวนที่วาดวยจํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนที่ผูถือหุนแต
ละคนจะพึงถือไวไดมาใชบังคับ  และใหถือวาความเห็นของกระทรวงการคลังอันเกี่ยวกับบริษัทนัน้
เปนมติของที่ประชุมใหญผูถือหุน 

อนึ่ง  ความเห็นของกระทรวงการคลังที่ใหแจงไปยังนายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือ
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดนั้น  มาตรา  23  วรรคทาย ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2542  ไดกําหนดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เนื่องจากเมื่อแปลงรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทแลว 
กระทรวงการคลังจะเปนผูถือหุนรายเดียวทั้งหมด  การประชุมใหญผูถือหุนตามที่กําหนดไวตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดจึงไมจําเปนตอง
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ดําเนินการตามกฎหมายนี้  โดยใหถือวาความคิดเห็นของกระทรวงการคลังคือมติของที่ประชุมใหญ
ผูถือหุน  นอกจากนี้มาตรา  23 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ยังไดกําหนดให
ความเห็นของกระทรวงการคลังที่แจงไปยัง   นายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือนายทะเบียนบริษัท
มหาชน จํากัด เปนมติของท่ีประชุมใหญผูถือหุนและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เชน  บัญชีผู
ถือหุน  รายงานประจําป  เปนตน  ทั้งนี้  เพื่อประกาศใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบถึงการ
ดําเนินการของบริษัทนั้น  ๆ 

6)  ในวันที่มีการจดทะเบียนบริษัทนั้น  มาตรา  24  ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542กําหนดใหบรรดากิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจตามที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  โอนไปเปนของบริษัทหรือเปนของการทรวงการคลัง  แลวแตกรณี 

(1)  ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของรัฐวิสาหกิจนั้น มาตรา 24 วรรคสามและวรรคสี่ ได
กําหนดไววา หมายความรวมถึง สิทธิตามสัญญาเชาที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของ
แผนดินที่รัฐวิสาหกิจมีอยูในวันจดทะเบียนบริษัทนั้น สวนสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณ
สมบัติของแผนดินที่รัฐวิสาหกิจเคยมีอยูตามกฎหมายที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่น ใหบริษัทมีสิทธิ
ในการใชที่นั้นตอไปตามเงื่อนไขเดิมแตตองจ ายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

(2)  ในสวนที่เกี่ยวกับหนี้ของรัฐวิสาหกิจนั้น มาตรา 24 วรรคสอง ไดกําหนดไววา ใน
กรณีหนี้ที่โอนไปเปนของบริษัทเปนหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันอยูแลว ใหกระทรวงการคลัง
ค้ําประกันหนี้นั้นตอไป โดยอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการค้ําประกันก็ได เวนแตจะมีการตกลงกับ
เจาหนี้ใหลดหรือปลดเปลื้องภาระการค้ําประกันของกระทรวงการคลังนั้น 

ประเด็นเกี่ยวกับการใหกระทรวงการคลังค้ําประกันหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เปล่ียนสภาพ
ไปเปนบริษัทนี้เปนปญหาที่มีการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขัดตอรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเปน
บทบัญญัติที่ใหสิทธิพิเศษแกภาคเอกชนที่เขามาซื้อหุนของรัฐวิสาหกิจยิ่งกวาเอกชนอื่นอันเปนการ
เลือกปฏิบัติที่ขัดตอมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติวา  “การเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ   อายุ  
สภาพทางกายหรือสุภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม   ความเชื่อทางศาสนา  
การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะ
กระทํามิได”  ซึ่งตอมาศาลรัฐธรรมนูญก็ไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยที่ 50/2542 ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน พ.ศ.  2542  วาไมเปนการเลือกปฏิบัติจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา 30  
โดยมีเหตุผลวา  เมื่อรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนทุนเปนหุนในรูปแบบของบริษัทแลว  มาตรา 22 วรรคสาม  
บัญญัติใหกระทรวงการคลังถือหุนดังกลาวไวทั้งหมด  บริษัทนั้นจึงยังคงสถานะเปนรัฐวิสาหกิจใน
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รูปของบริษัทซ่ึงยังเปนกิจการของรัฐอยู  และมาตรา 24 ใหโอนหนี้ของรัฐวิสาหกิจเดิมไปเปนหนี้
ของบริษัทใหมนี้  เมื่อหนี้นั้นกระทรวงการคลังไดค้ําประกันอยูแลว ก็ใหกระทรวงการคลังค้ํา
ประกันตอไปนั้นเปนการแปลงหนี้ใหมโดยเปล่ียนตัวลูกหนี้จากรัฐวิสาหกิจเดิมเปนบริษัทที่จัดตั้ง
ใหม    การที่มาตรา  24  บัญญัติใหกระทรวงการคลังค้ําประกันหนี้ใหบริษัทตอไปนั้น  ก็เปนการ
ปฏิบัติตามการค้ําประกันที่มีอยูแตเดิม เพราะบริษัทที่จัดตั้งใหมนี้ก็ยังคงดําเนินกิจการเดิมของ
รัฐวิสาหกิจ  และยังคงเปนของรัฐอยูเชนเดิม  การค้ําประกันจึงเปนการค้ําประกันหนี้ของรัฐไมใช
หนี้ของบริษัทเอกชน  กรณีจึงมิใชเปนการใหสิทธิพิเศษแกบริษัทเอกชน ไมเปนการเลือกปฏิบัติจึง
ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  30 

     5.1.5  อํานาจ สิทธิ หรือประโยชนของรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุน 

โดยปกติแลวรัฐวิสาหกิจสวนใหญที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะจําตองมีการใช
อํานาจรัฐบางสวนเพื่อให รัฐวิสาหกิจเหลานั้นสามารถจัดทําบริการสาธารณะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เมื่อรัฐวิสาหกิจเหลานั้นเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจในรูปแบบเดิมมาเปน
รัฐวิสาหกิจในรูปแบบบริษัทกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจก็ไดกําหนดถึงการดําเนินการเกี่ยวกับ
อํานาจ  สิทธิ  หรือประโยชนของรัฐวิสาหกิจเหลานั้นไว  ดังนี้ 

1) เมื่อมีการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทแลว มาตรา 26 ของ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 บัญญัติไววา ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการ
เปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทหรือกฎหมายอื่น มีบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจดังกลาวตอไปนี้ 

(1)  มีบทบัญญัติใหอํานาจรัฐวิสาหกิจดําเนินการใด ๆ  ตอบุคคล  ทรัพยสิน  หรือสิทธิ
ของบุคคล 

(2)  มีบทบัญญัติใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการใด 

(3)  มีบทบัญญัติใหไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด 
(4)  มีบทบัญญัติใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจนั้นเปนกรณีเฉพาะ 
(5)  มีบทบัญญัติคุมครองกิจการ  พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 
กรณีดังกลาวทั้ง 5 กรณีนั้น กฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจไดบัญญัติไวในมาตรา 26 ใหถือวา

บทบัญญัติดังกลาวทั้ง 5  กรณีมีผลใชบังคับตอไป  โดยบริษัทมีฐานะเชนเดียวกับรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายดังกลาว  แตอยางไรก็ตาม  อํานาจ  สิทธิ  หรือประโยชนดังกลาวนั้นอาจจํากัดหรืองดได
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  หรืออาจกําหนดในพระราชกฤษฎีกาใหอํานาจนั้นเปนของ
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คณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดตามที่จะกําหนดหรือจะใหแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจก็ได 

พระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะตองมีสาระที่ใหบริษัทคงมีอํานาจ  สิทธิ  หรือประโยชน
เพียงเทาที่จะเปนแกการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมโดยคํานึงถึงความเปนธรรม
ในการแขงขันทางธุรกิจ  การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตองและการรักษา
ผลประโยชนของรัฐประกอบดวย  ทั้งนี้  อาจกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาใหมีเงื่อนเวลาหรือ
เงื่อนไขใหตองปฏิบัติหรือใหกรณีใดจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดังกลาวมาแลวในวรรค
กอนก็ได  โดย  กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจนี้ยังไดกําหนดไวในมาตรา 26 วรรค 2 ใหอํานาจ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจที่จะเสนอแนะใหทบทวนแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นอยูเสมอ 

บทบัญญัติในมาตรา 26 วรรคแรกและวรรคสองดังกลาวมาแลว จึงเปนบทบัญญัติที่มี
ขึ้นเพื่อรองรับสถานะของรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัท ใหยังคงมีอํานาจรัฐบาง
ประการอยู เพื่อจัดทําบริการสาธารณะได  แตอยางไรก็ตาม  อํานาจดังกลาวก็มีขอบเขตซึ่ง
คณะรัฐมนตรีจะตองกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา  และหากเหตุการณเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจก็มีอํานาจที่จะเสนอแนะคณะรัฐมนตรีใหทบทวนแกไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นได 

2) ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทไดทําสัญญาที่มีขอกําหนด
ใหบุคคลผูเปนคูสัญญาไดมีสิทธิในการดําเนินการใด มาตรา 26 วรรคสาม พระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   ไดกําหนดใหคูสัญญาดังกลาวมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดําเนินการตาม
สัญญานั้นตอไป จนกวาสัญญาจะสิ้นสุด  แมตอมาจะมีกฎหมายกําหนดใหกิจการนั้นตองจัดใหมี
การแขงขันโดยเสรีก็ตาม 

3)  อํานาจและสิทธิประโยชนตาง ๆ ใน 1 และ 2 ดังกลาวมาแลวนั้นจะสิ้นสุดลงไดใน
สองกรณี  คือ 

(1)  เมื่อมีการตรากฎหมายวาดวยการดําเนินกิจการที่บริษัทตาม  1  หรือคูสัญญาตาม  2  
ดําเนินการอยูโดยกิจการของบริษัทหรือของคูสัญญาดังกลาวตองอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวย
การนั้นตามหลักการแหงความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ  และในกรณีที่
กฎหมายดังกลาวกําหนดใหกิจการนั้นตองไดรับอนุญาตหรือสัมปทานหรือตองดําเนินการใด ๆ  ถา
บริษัทหรือคูสัญญาดังกลาวมีคําขอก็ใหอนุญาตหรือใหสัมปทาน  หรือใหดําเนินการดังกลาวได
สําหรับกรณีของคูสัญญาใหมีสิทธิดังกลาวไดเทาระยะเวลาที่เหลืออยูตามสัญญา เวนแตคูสัญญาจะ 
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ยินยอมสละสิทธิดังกลาว  หรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหสิทธิดังกลาวส้ินสุดลงโดยชดเชยคาเสียหายให
ตามความเปนธรรม 

(2) เมื่อบริษัทนั้นสิ้นสภาพความเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  
คือ  รัฐมีสัดสวนความเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบ 

     5.1.6 พนักงานและลูกจาง 

มาตรา 25 ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดใหหลักประกันแก
พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทโดยกําหนดวา  ในวันจดทะเบียน
บริษัทใหพนักงานตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเปนลูกจางของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุน
ของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทและใหพนักงานเหลานั้น  รับเงินเดือน  คาจาง  และสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม  และใหถือวาเวลาการทํางานของพนักงานใน
รัฐวิสาหกิจเดิมเปนเวลาการทํางานในบริษัทโดยไมถือวาการเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปน
บริษัทนั้นเปนการเลิกจาง  สวนกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของรัฐวิสาหกิจเดิมที่เปลี่ยน
สภาพเปนบริษัทจะยังคงอยูตอไป  โดยใหบริษัทมีฐานะเปนนายจางรวมกับรัฐวิสาหกิจเดิมหรือ
แทนรัฐวิสาหกิจเดิม แลวแตกรณีและโดยที่สถานภาพของบริษัทนั้นยังคงมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ
เชนเดิม  พนักงานที่โอนมาเปนพนักงานของบริษัทยังคงมีฐานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจภายใต
กฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเชนเดิม 

     5.1.7 การยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 

มาตรา 28 วรรคแรกของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึงการ
ยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทไววา ในกรณีที่มีมติ
คณะรัฐมนตรี ยุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด   ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อน
เวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพื่อการนั้น 

บทบัญญัติดังกลาวกอใหเกิดปญหาทางนิติศาสตรเนื่องจากมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนหนึ่งเห็นวา  มาตรา  28  บัญญัติใหฝายบริหารใชมติคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกกฎหมายจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจ เปนการตรากฎหมายขึ้นโดยไมถูกตองตามกระบวนการพิจารณาและออกกฎหมายใน
ระบบรัฐสภา กลาวคือ การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแตละแหงนั้นมีการจัดตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
แตกตางกันโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนด ดังนั้น ถาฝาย
บริหารมีนโยบายที่จะยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ ฝายบริหารจะตองดําเนินการตรากฎหมาย
ตามกระบวนการในระบบรัฐสภาเพื่อใหผูแทนของปวงชนชาวไทยไดกล่ันกรองการใชอํานาจของ
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ฝายบริหาร กรณีตามมาตรา 28 ที่บัญญัติใหใชมติคณะรัฐมนตรีเพื่อยุบเลิกรัฐวิสาหกิจและใหถือวา
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิก จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอกระบวนการออก
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 

ประเด็นปญหาดังกลาวไดมีการขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามาตราดังกลาวขัด
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ 50/2542 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  
วา บทบัญญัติมาตรา 28 วรรคแรกของรางกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจไมขัดหรือแยงกับ
กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและไมมีขอความที่ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ โดยใหเหตุผลวา มาตรา 28 วรรคแรกเปนบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติที่มี
หลักการและเหตุผลในการตรา   เนื่องจากเห็นวาเปนการสมควรใหมีกฎหมายที่จะเปนเครื่องมือ
ของรัฐเมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจตามรูปแบบเดิมที่เปนรัฐวิสาหกิจ
ประเภทองคการของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด แตยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง โดยมีการเปลี่ยนทุนจากรัฐวิสาหกิจเดิมเปน
ทุนของบริษัทที่รัฐถือหุนทั้งหมด และยังคงใหมีอํานาจหนาที่เชนเดิน รวมทั้งใหพนักงานมีฐานะ
เปนเชนเดียวกับที่เคยเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม   ทั้งนี้   เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนิน
กิจการและเปนพื้นฐานเบื้องตนที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนองคกรธุรกิจอยางเต็มรูปแบบให
กระทําไดโดยสะดวก เมื่อไดมีการเตรียมการในรายละเอียดเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเรียบรอย
แลว โดยการกระจายหุนที่รัฐถือไวใหแกภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการลงทุนและการ
บริหารจัดการในกิจการที่ รัฐวิสาหกิจเดิมดําเนินการอยูไดตอไปในอนาคต  โดยมาตรา 22 
กําหนดใหกระทรวงการคลังยังคงถือหุนดังกลาวไวทั้งหมด ซ่ึงหมายถึงบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดนั้นยังคงมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจแตไมใชในรูปแบบขององคการของรัฐ จะเปลี่ยนเปน
รัฐวิสาหกิจที่มีรูปแบบการเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงมีผลทําใหรัฐวิสาหกิจใน
รูปแบบขององคการของรัฐส้ินสภาพไป การที่มาตรา 28 บัญญัติใหในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบ
เลิกรัฐวิสาหกิจใด ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปนอันยกเลิกไปนั้น มิไดหมายความวา
กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นถูกยกเลิกโดยมติคณะรัฐมนตรี แตหมายถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ใหยุบ
เลิกรัฐวิสาหกิจใดเปนเพียงเงื่อนไข สวนการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตองเปนไปตามเวลาที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการนั้น ซ่ึงเปนเงื่อนเวลา และเมื่อตองดวยเง่ือนไขและ
เงื่อนเวลาครบทั้งสองประการแลว  กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจจึงถูกยกเลิกโดยรางพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ..... มาตรา 28 นี้  เมื่อการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เปนพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกําหนดหรือประกาศของคณะปฏิวัติไดดําเนินการโดยรางพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ ฯ ที่มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว ก็จะเปนการยกเลิกโดยกฎหมายที่มีลําดับชั้นของ
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กฎหมายเดียวกัน อนึ่ง การที่มาตรา 28 วรรคหนึ่ง กําหนดใหมติคณะรัฐมนตรีที่ใหยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจเปนเงื่อนไขและพระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาเปนเงื่อนเวลา เพื่อใหมาตรา 28 มผีล
เปนการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น  รางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.....   ดังกลาวมี
วัตถุประสงคในการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปนการทั่วไป โดยใหอํานาจในสวนที่เปน
เงื่อนไขและเงื่อนเวลาของการใหกฎหมายจัดตั ้งรัฐวิสาหกิจแตละฉบับยกเลิกเมื ่อใดไปให
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหคณะรัฐมนตรี  ซึ่งเปนฝายบริหารที่ตองบริหารราชการแผนดินใหเปนไป
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภาพิจารณามีมติในเรื่องนี้ เมื่อเห็นวาไดมีการดําเนินการ
ครบถวนตามหลักเกณฑของรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.....  และไมมีกรณีใดที่
รัฐวิสาหกิจเดิมจะตองดําเนินการตอไปแลว โดยจะตองตราเปนพระราชกฤษฎีกาและรายงานตอ
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรางพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ..... จึงเห็นวาขอความใน
มาตรา 28 วรรคหนึ่ง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

     5.1.8  ลําดับความเปนมาของการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

1)   ลําดับการดําเนินการ 
พ.ศ. 2535   รัฐบาลไดสงเสริมใหเอกชนมีบทบาทในการผลิตไฟฟา  โดยเห็นชอบ

ระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก  (เอสพีพี)  และรายใหญ (ไอพีพี) 
4  พฤศจิกายน  2542 ศาลรั ฐธรรมนูญมี คํ า วิ นิ จฉั ยที่  5 0 / 2 5 4 2   เ ห็ นว า  ร า ง

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ......  ไมขัดหรือแยงตอกระบวนการตราพระราชบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ  และไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

17  ธันวาคม 2542     พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  มีผลใชบังคับ 
31  สิงหาคม   2543  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจไดออกระเบียบ

คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวย การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2543 

25  กรกฎาคม  2543    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน 
แหงชาติให   และ3 ตุลาคม 2543ปรับโครงสรางกิจการไฟฟา  จัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟา  และ
สงเสริมนโยบายซื้อขายไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก 

15  สิงหาคม  2546    คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มีมติเห็นชอบ
การแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนบริษัททั้งองคกร 

31  ตุลาคม  2543     คณะรัฐมนตรี  มีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบกิจการ
พลังงาน   พ.ศ......  ตามที่สํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติเสนอ 

DPU



  120
  

20  สิงหาคม  2545 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบแผนเตรียมความพรอมเพื่อนํา
รัฐวิสาหกิจจํานวน 18 แหง ใหจดทะเบียนและกระจายหุนในตลาดหลักทรัพย  รวมถึงการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยดวย 

9  กันยายน  2546       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543  และวันที่ 3 ตุลาคม 2543  
เกี่ยวกับการปรับโครงสรางกิจการไฟฟาและการจัดตั้งตลาดกลางรับซ้ือไฟฟาและมีมติเห็นชอบใน
หลักการใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแปลงสภาพเปนบริษัททั้งองคกร   โดยใช
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 

14  กันยายน  2546      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการแปลงสภาพ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยทั้งองคกร 

14  ตุลาคม  2546     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการแปลงสภาพการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย  ตามมติคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงเสนอใหคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตามมาตรา 16  แหงพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 

24  ตุลาคม  2546   คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท กฟผ.มีการประชุมเปนครั้ง
แรก 

3  พฤศจิกายน  2546 ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และผูแทน
พนักงานในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

26  พฤศจิกายน  2546 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติมีมติเห็นชอบขอเสนอ
การปรับโครงสรางกิจการไฟฟาในรูปแบบผูรับซ้ือเพียงรายเดียว (Enhanced Single Buyer (ESB) 
และการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 

9  ธันวาคม  2546 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการไฟฟา  (Board to Commission)  รวมทั้งเห็นชอบใหคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ทําหนาที่กํากับดูแลในชวงเปลี่ยนผาน 

22  ธันวาคม  2546    คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

6  มกราคม  2547      ชวงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอการแปลงสภาพการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (6 ม.ค. ที่กรุงเทพฯ, 11 ม.ค. ที่ จ.ลําปาง,  18 ม.ค. ที่ จ.กระบี่  และ 
1 ก.พ. ที่ จ.ขอนแกน) 
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6  กุมภาพันธ  2547 คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีมติเห็นชอบรายละเอียด
ขอเสนอการเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุน  และรายละเอียดการจัดตั้ง
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ตามขอเสนอของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

13  กุมภาพันธ  2547 คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจมีมติเห็นชอบการเปลี่ยน
ทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุน  และจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 

17  กุมภาพันธ  2547 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการซื้อขายหุนบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด 
(มหาชน)  และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  ตามมติคณะกรรมการนโยบาย ทุน
รัฐวิสาหกิจ 

23  กุมภาพันธ  2547 พนักงาน กฟผ. และรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ เชน การประปา  การไฟฟา
สวนภูมิภาค  การไฟฟานครหลวง  ตลอดจนแนวรวมตาง ๆ รวมชุมนุมคัดคานการแปรรูป     ทําให
การดําเนินการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยหยุดชะงักลง 

5  เมษายน  2547   กระทรวงพลังงานไดเสนอแนวทางเกี่ยวกับการรักษาสาธารณสมบัติ
และทรัพยสินของชาติตอคณะรัฐมนตรีใหกําหนดเปนหลักการในการโอนทรัพยสินที่เปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินหรือที่ไดมาโดยใชอํานาจซึ่งเดิมอยูในการครอบครองของรัฐวิสาหกิจนั้นให
กลับมาเปนของแผนดิน 

7  เมษายน  2547   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  โดยนํา
มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  มาใช  และคณะรัฐมนตรีจะเปนผูอนุมัติ
ใหทรัพยสินที่ไดมาโดยใหอํานาจรัฐไปเปนของกระทรวงการคลังหรือของบริษัทไดตามความ
จําเปนแลวแตกรณี  สวนสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดินที่รัฐวิสาหกิจมี
อยูใหบริษัทยังคงมีอยูตอไปตามเงื่อนไขเดิม  แตตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

24  สิงหาคม  2547  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ  ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา 

7  มีนาคม  2548  นายกรัฐมนตรี  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไดออกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา พ.ศ.2548 

11  มีนาคม  2548   คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มีมติให
ดํา เนินการเปลี่ยนสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนบริษัทตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  และแจงมติใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเพื่อ
ดําเนินการตอไป 

17  มีนาคม  2548  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีมติเห็นชอบการเปลี่ยน 
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ทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุน  ตามมาตรา 19  แหงพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ  โดยยืนยันรายละเอียดตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547  
โดยคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับการโอนกิจการ  สิทธิ  หนี้สิน  
ความรับผิดและสินทรัพยของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  สวนที่จะโอนไปยังบริษัทที่
จัดตั้งใหม  และสวนที่จะตกใหกระทรวงการคลัง 

31  มีนาคม  2548  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  มีหนังสือที่ กค 0808/1618  
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548  เสนอตอประธานกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  พรอมเอกสาร
เตรียมการแปลงทุนเปนหุนและการจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  รวมทั้งรางพระราชกฤษฎกีา
กําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ......  และราง
พระราชบัญญัติกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย พ.ศ...... 

21  เมษายน  2548  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  ประชุมพิจารณา คร้ังที่ 
1/2548  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548  แลว  เห็นชอบโดยมีความเห็นเพิ่มเติมในบางประเด็น  และให
เพิ่มคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาเพื่อรับโอนอํานาจบางสวนตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ในรางพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของ
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.....  แลวเสนอตอคณะรัฐมนตรีตามหนังสือดวนที่สุดที่ กค 
0808/856      ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 

10   พฤษภาคม  2548  คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษาแลวมีมติอนุมัติตามมติ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  และใหสงรางพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ  ไปใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0503/ว (ล) 
6092  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 

23  มิถุนายน 2548  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีหนังสือที่ กฟผ. 11140/26118  
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548  ถึงปลัดกระทรวงการคลังแจงรายการทรัพยสินของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย  ที่จะโอนกรรมสิทธ์ิใหกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรีไดแก (1) 
โครงการสันเขื่อนและอางเก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ํา 21 รายการ  โดยไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ํา
และส่ิงปลูกสรางอื่น ๆ  (2)  ที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณเขื่อน  อางเก็บน้ํา  และพื้นที่หัวงานจํานวน 14 
รายการ  (รวมคาทดแทนที่ดิน)  (3)  สิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ  เขื่อนสิริกิติ์  ซ่ึงเปนการ
โอนใหมูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 

8  พฤศจิกายน  2548  มูลนิธิเพื่อผูบริโภคกับพวกรวม 11 คน  ยื่นฟองนายกรัฐมนตรี
กับพวกรวม    5   คน  ตอศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ ฟ.14/2548 กรณีความชอบดวย
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กฎหมายของพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน) พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548   

15  พฤศจิกายน  2548 ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
ช่ัวคราวเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษา  หามผูถูกฟองคดีที่ 3  (รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  และบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เสนอขายหรือ
ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการขายหุนหรือคําส่ังเปนอยางอื่น  สวนคําขอใหทุเลาการบังคับใชพระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  
และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย พ.ศ.2548 นั้นใหยก 

22  พฤศจิกายน  2548 คณะรัฐมนตรีมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา
จํานวน 7 ราย  ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา พ.ศ.2548 

23  มีนาคม  2549  ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที ่ ฟ 
5/2548  พิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2548  ซ่ึงเปนวันใชบังคับพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ 

2)   ขั้นตอนการดําเนินการแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   
การแปลงสภาพ กฟผ. โดยการแปลงทุนของ กฟผ. เปนหุนตามมาตรา 19 ของ    

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   มีรายละเอียด ดังนี3้ 
(1 )   มาตรา 19 (1)  กิจการ  สิทธิ  หนี้สิน  ความรับผิดและสินทรัพยของ กฟผ. สวนที่

จะโอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม  และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 
ใหโอนกิจการ  สิทธิ  หนี้สิน  ความรับผิด  และสินทรัพยของ กฟผ. สวนที่จะโอนไป

ยังบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) (“ บมจ. กฟผ.”) และสวนที่จะตกเปนของกระทรวงการคลัง  
ตามมูลคาทางบัญชีของหนี้สินและสินทรัพยที่ปรากฏในงบการเงินของ กฟผ. ณ จันจดทะเบียน

                                                        
3สํานักงานคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ.  หนังสือคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ.  ดวน

ที่สุด ที่ กค 0808/1856  ลงวันที่ 29 เมษายน 2548. 
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จัดตั้งบริษัท เพื่อให บมจ. กฟผ. สามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

(ก)  กิจการที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. 
 เนื่องดวย กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตรมพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย พ.ศ.2511  เพื่อประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการผลิต  จัดใหไดมา  จัดสงหรือจําหนาย
พลังงานไฟฟา  และการดําเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกลาวที่ กฟผ. ดําเนินอยู  โดยที่
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546  กําหนดโครงสรางกิจการไฟฟา (Electricity Supply 
Industry  : ESI)  ในอนาคตในรูปแบบของผูรับซื้อเพียงรายเดียว (Enhanced Single Buyer Model)  ซ่ึง
สงผลให บมจ. กฟผ. มีหนาที่ในการรับผิดชอบระบบผลิตไฟฟา (Generation) และ ระบบสงไฟฟา
(Transmission) ในการผลิตและสงไฟฟาทั้งหมดของประเทศเพื่อจําหนายใหแกการไฟฟานคร
หลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อจัดจําหนายตอใหแกผูใชไฟฟาโดย กฟผ. ยังคงมีสิทธิจําหนาย
ไฟฟาโดยตรงใหแกผูใชพลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและผูใชพลังงานไฟฟา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตลอดจนประเทศใกลเคียง  ดังนั้น 
ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหโอนกิจการที่ กฟผ. ดําเนินการทั้งหมดใหแก บมจ. กฟผ. 

นอกจากนี้  แมวา  กฟผ. จะดําเนินการโอนกรรมสิทธ์ิใน 1)  โครงสรางสันเขื่อนและ
อางเก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ํา  โดยไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ํา  และ 2)  ที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณเขื่อน 
อางเก็บน้ําและหัวงาน  ใหแกกระทรวงการคลัง  โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดในขอ (4) ข.  แต 
บมจ. กฟผ. จะยังคงมีสิทธิในการใชประโยชนใชสินทรัพยดังกลาวเชนเดียวกันกับสิทธิในการใช
ประโยชนที่มีอยูในปจจุบัน  ดังนั้น บมจ. กฟผ. ควรจะรับโอนกิจการตาง ๆที่เกี่ยวของกับเขื่อน
และอางเก็บน้ําจาก กฟผ. เชนเดียวกัน 

(ข)  อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. 

เนื่องดวย บมจ. กฟผ. จะรับโอนกิจการทั้งหมดที่ กฟผ. ดําเนินการอยูในปจจุบัน  ดังนั้น 
เพื่อให บมจ. กฟผ. สามารถดําเนินกิจการตอไปไดอยางตอเนื่อง  จึงควรให กฟผ. รับโอนอาํนาจ  สิทธ ิ 
และประโยชนที่มีอยูใหแก บมจ. กฟผ. ตามที่กําหนดในมาตรา 19  ประกอบกับมาตรา 24  แหง 
พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   เชน สิทธิตาง ๆ ของ กฟผ. ที่เกี่ยวกับการผลิต  จัดใหไดมา  
จัดสง  จําหนาย  พลังงานไฟฟาและการดําเนินการอื่น ๆตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. กฟผ. หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

สิทธิตามสัญญาเชา  หรือสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน  
สิทธิในการใชประโยชนบนอสังหาริมทรัพยเพื่อการสํารวจ  สราง  และบํารุงรักษาระบบไฟฟา  เขต
เดินสายไฟฟา  โดย กฟผ. ไดชําระคาตอบแทนใหแกผูมีกรรมสิทธในอสังหาริมทรัพยดังกลาว

DPU



  125
  
เรียบรอยแลว  (สิทธิตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. กฟผ.)  สิทธิในประทานบัตรที่เกี่ยวของกับการทํา
เหมืองแรลิกไนทที่อําเภอแมเมาะ  จังหวัดลําปาง  และอําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  สิทธิตาง ๆ 
ตามที่กําหนดในสัญญาหรือขอตกลงระหวาง กฟผ. กับบุคลภายนอก 

(ค)  หนี้สินและความรับผิดตาง ๆ 
ใหโอนสิทธิและความรับผิดทั้งหมดของ กฟผ. ใหแก บมจ. กฟผ. ทั้งนี้ความรับผิดของ 

กฟผ. ที่โอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมใหหมายความรวมถึง (1)  ขอพิพาททางกฎหมายที่ กฟผ. มี
ฐานะเปนโจทก   และมีฐานะเปนจํา เลย   ซ่ึงอยู ในระหวางการพิจารณาในขั้นศาลหรือ
อนุญาโตตุลาการ (2)  ความรับผิดตามสัญญาตาง ๆที่ กฟผ. มีฐานะเปนคูสัญญาโดยชอบดวย
กฎหมาย  และ (3)  ความรับผิดตามที่กฎหมายกําหนด  อาทิเชน  ความรับผิดในการชําระภาษีอากร  
เปนตน 

(ง)  สินทรัพยที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. และสินทรัพยที่จะโอนใหกระทรวงการคลัง 
ในวันที่จดทะเบียนจัดตั้ง บมจ. กฟผ. ให บมจ. กฟผ. รับโอนสินทรัพยทั้งหมดของ 

กฟผ. (ยกเวนทรัพยสินที่โอนใหแกกระทรวงการคลังตามรายละเอียดขอ ข)  ไปยัง บมจ. กฟผ. ใน
ราคาตามมูลคาทางบัญชี (Book Value)  ให กฟผ. โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยดังตอไปนี้ใหแก
กระทรวงการคลังในราคาตามมูลคาทางบัญชี (Book Value)  โดยหักออกจากสวนของทุนของ กฟผ.
ดังนี้ (1)  โครงสรางสันเขื่อนและอางเก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ํา  จํานวน 21 เขื่อนของ กฟผ. ซ่ึง
เปนการโอนตามผลของ พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ํา
และสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ และ (2)  ที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณเขื่อนอางเก็บน้ําและหัวงาน  ขอมูลตัวเลข
สินทรัพยหนี้สินของ กฟผ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2547  ทั้งนี้ สิทธิ  หนี้  ความรับผิด    และสินทรัพย
ที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. ณ วันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  อาจมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง
ไปจาขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547  เนื่องจากระยะเวลาที่ตางไป  และให กฟผ. คืนพื้นที่หรือ
สิทธิในการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยคืนใหแกหนวยงานตาง ๆ 

(2)  มาตรา 19 (2)  พนักงานที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. 
ให กฟผ. โอนพนักงานทั้งหมด  ซ่ึงรวมถึงผูบริหารสูงสุดขององคกร (ผูวาการ   ผูรับ

จาง  ลูกจางทดลองงาน  ลูกจางประจํา  ลูกจางชั่วคราว  และลูกจางแบบมีกําหนดเวลา  ไปเปน
ลูกจางของ บมจ. กฟผ. ณ วันที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  โดยไดรับเงินเดือน  คาจาง  และสิทธิ
ประโยชนไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม  และใหถือวาเวลาการทํางานของพนักงานดังกลาวใน 
กฟผ. เปนเวลาการทํางานใน บมจ. กฟผ. และใหนับอายุงานตอเนื่องโดยไมถือวาการเปลี่ยนสภาพ
จากพนักงานของ กฟผ. ไปเปนลูกจางของ บมจ. กฟผ. มีลักษณะเปนการเลิกจาง  ตลอดจน
กําหนดใหกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน กฟผ.ซ่ึงจดทะเบียนแลว  และกองทุนสงเคราะหลูกจาง  
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เดิมที่มีอยูกอนการแปลงสภาพใหยังอยูตอไป  โดยให บมจ. กฟผ. มีฐานะเปนนายจางแทน กฟผ. 
นอกจากนี้ใหโอนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. (สร.กฟผ.)  และสมาชิกสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ กฟผ. ไปยัง บมจ. กฟผ. ดวย 

(3)  มาตรา 19 (3)  ทุนเรือนหุนหรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  
จํานวนหุน  มูลคาของหุนแตละหุน  ตลอดจนรายการตาง ๆ ที่เปนสวนของผูถือหุน 

ใหกํ าหนดทุนจดทะเบียนของ  บมจ .  กฟผ .  ณ  วันที่ จดทะเบียนจัดตั้ งโดยมี     
รายละเอียด  ดังนี้  ใหนําทุนจํานวน 60,000 ลานบาท  จากเงินงบประมาณจํานวน  ประมาณ 6,508 
ลานบาท  และจากกําไรสะสมจํานวน 53,492  ลานบาท  ตามที่ปรากฏในงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 
2547  ไปชําระเปนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท กฟผ. จํากัด ผมหาชน)  จํานวน 60,000 
ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยหุนจํานวน 6,000 ลานหุน  มูลคาที่ตราไว 10 บาทตอหุน  โดยเงิน
งบประมาณสวนที่ เหลือเปน เงินงบประมาณที่ เกี่ ยวของกับเขื่อนซึ่ งจะตองโอนใหแก
กระทรวงการคลัง ณ วันแปลงสภาพบริษัท  สําหรับรายการอื่น ๆ ในสวนของทุนของ กฟผ. 
ให กฟผ. ดําเนินการหารือกับ   ผูสอบบัญชีของบริษัทในการจัดรูปแบบของรายการใหสอดคลอง
กับหลักการบัญชี  โดยเบื้องตนไดเสนอใหมีการจัดรูปแบบของสวนของทุนที่เหลือ  เปนดังนี้ 
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สวนของทุน ณ วันที ่30 ก.ย.47 สวนของทุน ณ วันที่จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท รายการปรับปรุง ณ วันกอนการแปลงสภาพ 

เงินงบประมาณ 

สวนของทุนในบรษิัทยอย 
และบริษัทรวมซ่ึงบนัทกึ 
โดยวิธีการสวนไดเสีย 

สวนเกินทุนจากสิทธิการใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุ 

กําไรสะสม – จัดสรรลว 
(เงินจัดสรรในการขาย

กิจการ) 

กําไรสะสม – 
ยังไมไดจัดสรร 

รวม 

ทุนจดทะบียน เงินงบประมาณ 

สวนของทุนในบรษิัทยอย 
และบริษัทรวมซ่ึงบนัทกึ
โดยวิธีการสวนไดเสีย 

สวนเกินทุนจากสิทธิการใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุ 

กําไรสะสม – 
ยังไมไดจัดสรร 

กําไรสะสม – 
ยังไมไดจัดสรร 

รวม 

สวนเกินทุนจากสิทธิการใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุ 

   9,579 

  3,512 

    60,570 

   9,579 

 475 

  80,186 

89,932 

183,684 

    6,000 

   (475) 

(23,605) รวม 

   9,579 

160,079 

(20,059)    90,567 
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 (ก)  ใหคงรายการสวนของทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
เอาไวในสวนของทุนของ บมจ. กฟผ. 
 (ข)  สวนเกินทุนจากสิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ  ซ่ึงมียอดคงคาง ณ วันที่ 30 
กันยายน 2547  จํานวน 475 ลานบาทนั้น  ใหตัดจําหนายออกจากบัญชีเปนจํานวนเทากับทรัพยสิน
ในสวนของสิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุ  เมื่อ กฟผ. มีการโอนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับเขื่อน
และอางเก็บน้ําของ กฟผ. ใหแกกระทรวงการคลัง  ตามรายละเอียดในมาตรา 19 (1)  ทั้งนี้ หากมี
สวนเกินทุนจากสิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุที่ เหลือจากการโอนขางตน  ให กฟผ. 
ดําเนินการตัดบัญชีดังกลาวเขาบัญชีกําไรสะสม 

(ค)  กําไรสะสมจัดสรรแลวใหนําเงินจัดสรรในการขยายกิจการจํานวน 6,000 ลานบาท  
มาจัดสรรเปนเงินสํารองตามกฎหมายหรือคิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว  
สําหรับเงินจัดสรรในการขยายกิจการสวนที่เหลือจํานวน 74,186 ลานบาท  ใหรวมเขากับกําไร
สะสมยังไมไดจัดสรร (เปนยอดคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2547) 

(ง)  กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรใหนําสวนของทุนที่เหลือจากการจัดสรรทุนจดทะเบียน
และการจัดสรรตามขอ (1)  ถึง (3)  รวมเขาเปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร  อยางไรก็ตามเนือ่งจาก
มูลคาทรัพยสินที่ เกี่ยวของกับเขื่อนและอางเก็บน้ําที่โอนออกจากงบดุลของ  กฟผ . ใหแก
กระทรวงการคลังตามขอ 2.1.1 (4) ข. นั้น  เมื่อหักกลบกับเงินงบประมาณและสวนที่เกินทุนจาก
สิทธิการใชประโยชนในที่ราชพัสดุแลว  สวนที่เหลือจะเปนการโอนโดยการหักกลบออกจากกําไร
สะสมยังไมไดจัดสรร 

อยางไรก็ตาม  การกําหนดทุนจดทะเบียนใหเปนทุนจดทะเบียนขั้นต่ําในตอน จัดตั้ง
บริษัท  เปนสวนหนึ่งของการกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในอนาคต  หากสถานการณตลาดทุน
ในขณะนั้นไดรับความสนใจจากนักลงทุนสูงมาก  มีผลทําใหราคาหุนที่เสนอขายตอหนวยมีมูลคา
สูงเกินไป  ซ่ึงอาจทําใหนักลงทุนรายยอยไมสามารถะขารวมลงทุนได  ทางกระทรวงการคลังใน
ฐานะผูถือหุนทั้งหมดของ กฟผ. สามารถดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลว  ซ่ึงเปนการเพิ่ม
ฐานของจํานวนหุนใหสูงขึ้น  โดยการนํากําไรสะสมมาจายเงินปนผลในรูปของหุนสามัญ (Stock 
dividend) ใหแกกระทรวงการคลังได 

(4)  มาตรา 19 (4)  ช่ือของบริษัท 
ใหกําหนดชื่อของบริษัท  ดังตอไปนี้ 
 ช่ือภาษาไทย : “บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)” 
 ช่ือภาษาอังกฤษ : “EGAT Public Company Limited” 
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(5)  มาตรา 19 (5)  โครงสรางการบริหารงาน  รายช่ือกรรมการบริษัท  และผูสอบบัญชี
ในวาระเริ่มแรก   ใหกําหนดโครงสรางการบริหารงานและรายชื่อกรรมการของ บมจ. กฟผ.  
ดังตอไปนี้ 

(ก)  ใหโครงสรางการบริหารงานของ บมจ. กฟผ. มีรายละเอียดตามที่       คณะกรรมการ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยพิจารณาและมีมติเห็นชอบ  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 
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คณะกรรมการ 
ตําแหนงปจจบุัน ตําแหนงภายหลังการแปลงสภาพ 

ลําดับที่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษอังกฤษ 
1 ประธานกรรมการ Chairman ประธานกรรมการ Chairman 
2 กรรมการ Director กรรมการ Director 
3 เลขานุการ Secretary เลขานุการ Secretary 

 
 

ตําแหนงฝายบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงภายหลังการแปลงสภาพ 

1 ผูวาการ Governor กรรมการผูอํานวยการใหญ Director and Chief 
Executive Officer 

ตําแหนงปจจุบัน กลุมบริหารองคการ กลุมธุรกิจ 

2 รองผูวาการ
อาวุโส 

Senior 
Deputy  

Governor 

ผูจัดการใหญ President 

3 รองผูวาการ Deputy  
Governor 

รองกรรมการ 
ผูอํานวยการ

ใหญ 

Chief  
Officer 

รองผูจัดการ
ใหญ 

Senior  
Executive 

Vice 
President 

4 ผูชวยผูวาการ Assistant  
Governor 

ผูชวย
กรรมการ 
ผูอํานวยการ

ใหญ 

Assistant 
Chief 

Executive 
Officer 

ผูชวย
ผูจัดการ
ใหญ 

Executive 
Vice 

President 

5 ผูอํานวยการ
ฝาย 

Director ผูอํานวยการ
ฝาย 

General 
Manager 

ผูจัดการฝาย Vice 
President 

6 ผูชวย 
ผูอํานวยการ

ฝาย 

Assistant  
Director 

ผูชวย
ผูอํานวยการ

ฝาย 

Assistant  
General 
Manager 

ผูชวย
ผูจัดการฝาย 

Assistant 
Vice  

President 
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 (ข)  ใหเสนอรายชื่อของคณะกรรมการ กฟผ. กอนวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  เปน
คณะกรรมการ บมจ. กฟผ.  โดยคณะกรรมการ กฟผ. ในปจจุบันมีรายช่ือ  ดังตอไปนี้ 

 นายชัยอนันต   สมุทวณิช   ประธานคณะกรรมการ 
 นายณอคุณ  สิทธิพงศ    กรรมการ 
 พลตํารวจโทดํารงศักดิ์  นิลคูหา   กรรมการ 
 นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา    กรรมการ 
 นายจุลสิงห  วสันตสิงห    กรรมการ 
 นายพละ  สุขเวช     กรรมการ 
 นายพิชัย  ชุณหวชิร    กรรมการ 
 นายสุจริต  ปจฉิมนันท    กรรมการ 
 นางวณี  สัมพันธารักษ    กรรมการ 
 รศ. แล   ดิลกวิทยรัตน    กรรมการ 
 นายไกรสีห  กรรณสูต    กรรมการ 
(ค)  สําหรับผูสอบบัญชีในวาระเริ่มแรก  ไดแก  พนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(6)  มาตรา 19 (6)  ขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
สําหรับขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทของ บมจ. กฟผ. นั้น  ใหมีการ

แกไขคําผิดในขอ 18 (2)  ของรางขอบังคับบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จากเดิม  “ผูถือหุนแตละ
รายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 
ในกรณีที่เลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได”  
เปน  “ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1)  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
เปนเปนกรรมการก็ได  ในกรณีที่เลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใด
มากนอยเพียงใดไมได”   

(7)  มาตรา 19 (7)  รางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 
เห็นชอบในหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของ

บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ที่ออกตามความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542 เพื่อกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เกี่ยวกับ สิทธิและอํานาจของ กฟผ. ตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. 
กฟผ. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของที่จะโอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม 

(8)  มาตรา 19 (8)  รางพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 28 
เห็นชอบในหลักการรางพระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในมาตรา 28 แหง พ.ร.บ. ทุน 

เพื่อยุบเลิก กฟผ. ตามระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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( 9 )   มาตรา  1 9  ( 9 )   การรับฟ งความคิด เห็นของประชาชนตามระ เบี ยบที่
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2543  กําหนด 

คณะกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนจํานวน 4 คร้ัง  โดยมีประเด็นและความคิดเห็นที่รวบรวมไดจากการรับฟง
ความเห็น  สรุปไดดังนี้ 

(ก) การใหภาครัฐถือครองหุนใน บมจ. กฟผ. ในระดับที่จะทําให บมจ. กฟผ.   ยังคงมี
สถานะเปนรัฐวิสาหกิจตอไป  ภายหลังการแปลงสภาพ 

(ข) สัดสวนการกระจายหุนใหนักลงทุนกลุมตาง ๆ ตองทั่วถึง  โดยใหเนนการขายหุน
ใหกับนักลงทุนรายยอยในประเทศใหมากที่สุด 

(ค) การขึ้นราคาคาไฟฟาเมื่อมีการแปลงสภาพเปนบริษัท  และหลักประกันที่จะไมให
ประชาชนตองรับภาระคาไฟฟาที่แพงขึ้น 

(ง) สินทรัพยสวนที่ กฟผ. จะโอนใหแกกระทรวงการคลัง  และการให บมจ. กฟผ. 
สามารถใชประโยชนจากสินทรัพยเหลานั้นตอไปได 

(จ)  มาตรการในการปองกันตางชาติเขาครอบครองกิจการ 
(ฉ)  นโยบายทางสังคมและการดูแลกิจการที่ไมคุมทุนเมื่อมีการแปลงสภาพแลว 
(ช)  การแปลงสภาพ กฟผ.  โดยใช พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยไม

รอใหกฎหมายใหม (พ.ร.บ.) พัฒนาและปรับปรุงรัฐวิสาหกิจฯ) ออกมามีผลใชบังคับกอน 
(ซ)  ยังไมควรมีการแปลงสภาพ  เนื่องจากไดมีการถวายฎีกาเพื่อขอใหระงับการแปลง

สภาพ กฟผ. และอยูระหวางการรอพระราชวินิจฉัย 
ทั้งนี้  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547  ที่เห็นชอบกรอบหลักเกณฑการ

กระจายหุนรัฐวิสาหกิจใหประชาชนทั่วไป  หลักเกณฑการจัดสรรหุนใหพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และหลักการดูแลผลประโยชนของประเทศชาติ  
ประชาชน   ผูบริโภคและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เพื่อใหเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการแปลง
สภาพรัฐวิสาหกิจแลว  ไดครอบคลุมประเด็นที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
แปลงสภาพของ กฟผ แลว 

(10)  มาตรา 19 (10)  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
ที่ประชุมไดพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้ 
(ก)  การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน 
ในกรณีที่มีการปรับเพิ่มชั่วโมงการทํางานจากเดิม 7 ช่ัวโมง  เปน 8 ช่ัวโมง  ใหปรับเพิ่ม

เงินเดือนพนักงานขึ้นรอยละ 15  เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาการทํางานที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ การปรับ
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เพิ่มชั่วโมงการทํางานดังกลาวใหคณะกรรมการ บมจ. กฟผ. เปนผูพิจารณาดําเนินการตามความ
เหมาะสมตอไป 

(ข)  การรับภาระภาษีเงินไดทอดแรกแทนพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการ แปลง
สภาพให บมจ. กฟผ. รับภาระภาษีเงินไดทอดแรกแทนพนักงานที่ไดรับผลกระทบจากการแปลง
สภาพ  จากการที่เคยไดรับสวัสดิการคาเชาบาน  ทั้งนี้ จะพิจารณาใหเฉพาะพนักงานที่เคยไดรับ
สวัสดิการคาเชาบาน  หรือสิทธิในการอยูอาศัยในบานพักโดยไมเสียคาตอบแทนของพนักงานที่เคย
ไดรับสิทธิประโยชนดังกลาว 

(ค)  การจัดสรรผลประโยชนพนักงาน 
หลักเกณฑการจัดสรรผลประโยชนพนักงานและผูบริหารสูงสุดของ กฟผ. ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547  เร่ือง 
หลักเกณฑการจัดสรรหุนใหแกพนักงานรัฐวิสาหกิจ  โดยใหพนักงาน กฟผ. ที่ครบกําหนด
เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2548 ไดรับการจัดสรรหุนดวยภายใตหลักเกณฑเดียวกัน 

 
5.2  พระราชกฤษฎีกาเพื่อการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ตามมาตรา 221  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  บัญญัติวา  
พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย  ดังนั้น
ยอมแสดงวาพระราชกฤษฎีกาไมใชกฎหมายในความหมายรัฐธรรมนูญแตเปนกฎขอบังคับ 
ความหมายมาตรา 6  และมาตรา 29  พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใหคนตองทําตามเพราะออกโดย
อาศัยอํานาจแหงกฎหมายหรือพระราชบัญญัต4ิ 

พระราชกฤษฎีกาจึงเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายที่พระมหากษัตริยในฐานะประมุขของ
ฝายบริหารตราขึ้นตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี  และในการใชพระราชอํานาจนี้จะขัดหรือแยง
กับกฎหมายทั้งหลายอันไดแก รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  หรือพระราชกําหนดไมได  ตาม
ประเพณีการปกครองปจจุบันถือวาพระราชกฤษฎีกาอาจตราขึ้นไดใน 4 กรณี  ดังนี5้ 

1)  รัฐธรรมนูญกําหนดใหตราพระราชกฤษฎีกาในกิจการสําคัญเกี่ยวกับฝายบริหาร
หรือฝายนิติบัญญัติ เชน พระราชกฤษฎีกาเปดหรือปดสมัยประชุมรัฐสภา  พระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทนราษฎร  พระราชกฤษฎีใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และอื่น ๆ 

                                                        
4 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  และนันทชัย  เพียรสนอง. (2548). คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ. หนา 89. 
5 สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. (2547). คูการศึกษากฎหมายปกครอง. หนา 63-65. 
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2)  เปนพระราชกฤษฎีกาที่ตราโดยอาศัยอํานาจที่พระราชบัญญัติหรือพระราช
กําหนดใหไว  เพื่อกําหนดรายละเอียดสําคัญของกฎหมาย เชน กําหนดทองที่ที่กฎหมายใชบังคับ  
ประกาศประเภทกิจการที่จะใชกฎหมายแมบทบังคับ 

3)  เปนพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นเพื่อใชบังคับในราชการฝาย
บริหารสําหรับเรื่องสําคัญบางเรื่อง  โดยไมมีบทมาตราใดโดยเฉพาะของรัฐธรรมนูญกําหนดไวดัง
กรณีแรกหรือกรณีที่ 2  แตเปนการใชอํานาจที่รัฐธรรมนูญใหไวตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นในฝาย
บริหารไมมีผลถึงประชาชนโดยตรงและไมขัดตอกฎหมาย เชน พระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุม
กรรมการ  พระราชกฤษฎีกาวาดวย การเบิกคาเชาบานของขาราชการ เปนตน 

4)  เปนกรณีที่รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา 230  ไดเพิ่มเติมใหการรวมการโอน
กระทรวง  ทบวง  กรม  ที่ไมไดมีการกําหนดตําแหนง หรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น
ใหกระทําไดโดยพระราชกฤษฎีกาแทนที่จะเปนพระราชบัญญัติดั้งเดิม  และตามวรรค 5  ใหพระ
ราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลเปนการแกไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติได 

พระราชกฤษฎีกาจึงเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายที่ตราโดยฝายบริหารจึงมีศักดิ์หรือคา
บังคับต่ํากวากฎหมายทั้งหลาย  ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  พระราชกําหนด  และใน
การตราจะขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาวไมได  นอกจากนี้หากเปนพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดย
อาศัยบทบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งของกฎหมายก็จะออกเกินอํานาจของกฎหมายแมบทไมได 

การดําเนินการแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไปเปนบริษัทมหาชน
จํากัด  ซ่ึงในการดําเนินการคณะรัฐมนตรีไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542 ตราพระราชกฤษฎีกาจํานวนสองฉบับ ไดแก พระราชกฤษฏีกากําหนดอํานาจ สิทธิ  และ
ประโยชนของ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลา
ยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548 โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
     5.2.1  พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2548 

ตามบทบัญญัติ มาตรา 26  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ใหอํานาจ
คณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุน
เปนหุนของบริษัทหรือกฎหมายอื่นมีบทบัญญัติใหอํานาจรัฐวิสาหกิจดําเนินการใด ๆ ตอบุคคล  
ทรัพยสิน  หรือสิทธิของบุคคล  หรือมีบทบัญญัติใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นไดรับยกเวน
ไมอยูภายใตบังคับกฎหมาย วาดวยการใดหรือไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด
หรือมีบทบัญญัติใหสิทธิพิเศษแกรัฐวิสาหกิจนั้น  เปนกรณีเฉพาะหรือมีบทบัญญัติคุมครองกิจการ  
พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจใหถือวาบทบัญญัตินั้นมีผลใชบังคับตอไป  ทั้งนี้ อํานาจ  สิทธิ  
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หรือประโยชนที่วานั้น  อาจจํากัดหรืองดไดตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  โดยถือหลักวา
บริษัทจะมีอํานาจ  สิทธิหรือประโยชนเพียงเทาที่จําเปนตอการดําเนินการที่จะกอใหเกิดประโยชน
ตอสวนรวม  และอาจกําหนดใหอํานาจนั้นเปนของคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใดก็ได  ทั้งนี้ 
อํานาจ  สิทธิหรือประโยชนดังกลาวขางตนสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทนั้นสิ้นสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ
ตามนิยามของคําวา “รัฐวิสาหกิจ”  ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502  โดยบริษัทมี
ฐานะอยางเดียวกับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายดังกลาว ดังนั้น แมรัฐวิสาหกิจจะไดมีการแปรสภาพไป
เปนบริษัท มหาชน จํากัด แตก็ยังคงไดรับสิทธิพิเศษเหมือนกับการเปนรัฐวิสาหกิจในสถานะเดิม 

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติในมาตรา 221  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  2540 และมาตรา  26  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ .ศ .2542  อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงตาม
มาตรา 29  ประกอบกับมาตรา 35  มาตรา 48  และมาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540  บัญญัติใหการทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายใหตราพะ
ราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548 ใหไว 
ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2548 โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ ตามที่ได
จัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  โดยการเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เปน
หุนตามกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจและโอนกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไป
ใหแกบริษัทดังกลาวทั้งหมดแลวนั้น  เมื่อไดพิจารณาถึงความเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ  
การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง  และการรักษาผลประโยชนของรัฐ
ประกอบดวยแลว  ในการดําเนินงานของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ระยะแรก  บริษัทยังมีความ
จําเปนที่จะตองไดรับอํานาจ สิทธิ และประโยชน  บางกรณีตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและตามกฎหมายอื่น  รวมถึงการจํากัดสิทธิในบางกรณีเพื่อ
ประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ  ซ่ึงตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 
บัญญัติวา อํานาจ สิทธิหรือประโยชนของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นดังกลาว อาจจํากัดหรืองดไดตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
     5.2.2  พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย พ.ศ.2548 

ตามบทบัญญัติมาตรา 28 วรรคแรก  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ให
อํานาจคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกฤษฎีกา  ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจ
ใด ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกเพื่อการนั้น  และวรรคสองในกรณีที่บริษัทไดมีอํานาจไดรับยกเวนมีสิทธิพิเศษหรือไดรับ
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ความคุมครองตามมาตรา 26 ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ถูกยกเลิกคงใช
บังคับตอไปตามระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26  ซ่ึงตามมาตรานี้ไดกําหนด
ขั้นตอนยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่หนึ่ง  คณะรัฐมนตรีมีมติใหยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจ       และขั้นตอนที่สอง ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลาในการยกเลิก
กฎหมาย  ซ่ึงกฎหมายจัดตั้งจะถูกยกเลิกตามเวลาที่กําหนดไว  ทั้งนี้อํานาจการไดรับยกเวนมีสิทธิ
พิเศษไดรับความคุมครองตามมาตรา 26  ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทที่แปลงสภาพมาจาก
องคการของรัฐยังคงดําเนินการอยูตอไปอยางตอเนื่อง 

สําหรับพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2542 อาศัยอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมายในการตราพระราชกฤษฎีกา 
เชนเดียวกันกับ พระราชกฤษฏีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของ บริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน)  พ.ศ.2548 โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฏีกาฉบับนี้คือเนื่องจากไดมีการ
จัดตั้ง บริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน)  โดยเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไปใหแก
บริษัททั้งหมด  ซ่ึงตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 บัญญัติวา ในกรณี
ดังกลาวใหตรา พระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจดังกลาวเปนอันยกเลิกตาม
เงื่อนเวลาที่กําหนด ในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการนั้น  ดังนั้น จึงสมควรกําหนดเงื่อนเวลาไว
เพื่อใหทราบวา กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนอันยกเลิกเมื่อใด  จึง
จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
      5.2.3  ทฤษฎีลําดับศักดิ์ของกฎหมาย 

กฎหมายลายลักษณอักษรเปนกฎเกณฑที่มีผลเปนการทั่วไป  กฎหมายตางประเภทกันก็
มีศักดิ์ไมเทาเทียมกัน6  ลําดับศักดิ์ขององคกรผูสรางกฎเกณฑที่เรียกวากฎหมายเปนผูลําดับศักดิ์ของ
กฎหมาย  กลาวคือ ในกรณีระบบการเมืองการปกครองถือวาองคกรใดสูงสุด  ดังนั้น กฎหมายที่
ออกโดยองคกรที่สูงสุดนั้นก็ยอมจะมีลักษณะตามองคกรนั้น  และองคกรใดที่สําคัญเปนลําดับ
รองลงมา  กฎหมายที่ออกมาก็จะมีลําดับรองลงมาตามสถานะขององคกร  ดังนั้น ศักดิ์ของกฎหมาย 
(Hierarchic de droit)  ก็เปนเพียงศักดิ์ขององคกร (Hierarchic de organes)  ดังนั้น เมื่อพิเคราะหดวย
เหตุผลดังกลาว  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ซ่ึงประชาชนมีสวนรวมตรา
ขึ้นโดยวิธีการพิเศษในรูปแบบของสภารางรัฐธรรมนูญ  จึงมีสถานะสูงสุดตามฐานะของประชาชน
หรือประเทศชาติ  กฎเกณฑที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติจึงสูงกวากฎเกณฑที่ออกโดยฝายบริหาร 

                                                        
6 สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา. คูมือการศึกษากฎหมายปกครอง.  หนา 3-5. 
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ผลที่เกิดตามมาของทฤษฎีลําดับศักดิ์ของกฎหมายคือการมีผลถึงการควบคุมมิให
กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ํากวาขัดหรือแยงกับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวา  หากกฎหมายที่ออกมามีความ
ขัดแยงกัน  กฎหมายที่มีศักดิ์ต่ํากวาก็จะสิ้นผลไป  และตองบังคับตามกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกวา 

กฎหมายลายลักษณอักษรสามารถจัดลําดับจากศักดิ์สูงสุดเรียงลงไปยังลําดับศักดิ์รอง
หรือต่ํากวาดังนี้ 

รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร 
กฎหมายที่ตราโดยรัฐสภา เชน พระราชบัญญัติ 
 -  สนธิสัญญาขอตกลงระหวางประเทศ 
 -  กฎเกณฑแหงกฎหมายที่ออกโดยฝายบริหาร  ประเภทตาง ๆ ไดแก 
 -  พระราชกําหนด 
 -  พระราชกฤษฎีกา 
 -  กฎกระทรวง  กฎทบวง  ประกาศกระทรวง  ประกาศทบวง 
 -  กฎและประกาศขององคกรอ่ืน ๆ 
 -  ระเบียบ  ขอบังคับ  และขอกําหนดตาง ๆ 
 -  กฎเกณฑแหงกฎหมายที่ออกโดยองคกรกระจายอํานาจ 
 -  มติคณะรัฐมนตรี 
 -  หนังสือเวียนและแนวทางที่ออกโดยผูบังคับบัญชาในฝายปกครอง 
การจัดลําดับศักดิ์ของกฎหมายจากลําดับศักดิ์สูงกวาไปยังลําดับศักดิ์ที่ต่ํากวานั้น  จะ

เห็นวาพระราชบัญญัติที่ออกโดยองคกรนิติบัญญัติยอมจะตองมีลําดับศักดิ์ที่สูงกวาพระราช
กฤษฎีกา 7  ที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี   ซ่ึง เมื่อพิ เคราะหประกอบกับบทบัญญัติที่ว า  “ราง
พระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําของรัฐสภา” ตามมาตรา 92 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ซ่ึงรางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแลวใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลา   เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย  
ภายใน 20 วัน  นับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา  และเมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับเปนกฎหมายได  ดังนั้น ความหมายของคําวาพระราชบัญญัติในทาง
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายที่ตราขึ้นโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 

ดังนั้น เมื่อนําทฤษฎีลําดับศักดิ์ทางกฎหมายมาใชพิเคราะหจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติ
ที่ออกโดยทางรัฐสภา  ซ่ึงเปนองคกรของฝายนิติบัญญัติยอมมีลําดับศักดิ์สูงกวาพระราชกฤษฎีกาที่

                                                        
7 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  และนันทชัย  เพียรสนอง.  เลมเดิม. หนา 45-46. 
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ออกโดยคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงเปนองคกรของฝายบริหาร  กลาวคือ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 92  บัญญัติ
วา รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเปนกฎหมายก็ได  ก็
แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  ซ่ึงจากบทบัญญัติในมาตรา  92  แสดงใหเห็นวา
พระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  รูปแบบ 2 รูปแบบนี้รัฐธรรมนูญถือวา
เปนกฎหมายและตามมาตรา 221  บัญญัติวา พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการตรา
พระราชกฤษฎีกา  โดยไมขัดตอกฎหมาย  พระราชกฤษฎีกาจึงเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายที่
พระมหากษัตริยในฐานะประมุขของฝายบริหารตราขึ้นโดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี  และใน
การใชพระราชอํานาจนี้จะขัดหรือแยงกับกฎหมายทั้งหลายอันไดแก  รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  
หรือพระราชกําหนดไมได  สําหรับพระราชกฤษฎีกานี้เปนกฎเกณฑของกฎหมายที่ตราโดยฝาย
บริหาร  จึงมีลําดับศักดิ์หรือคาบังคับต่ํากวากฎหมายทั้งหลาย 

สรุป ความเห็นของผูวิจัยในเรื่องทฤษฎีลําดับศักดิ์กฎหมายจะเห็นไดวากฎหมายที่ตรา
โดยองคกรนิติบัญญัติคือ รัฐสภาซึ่งไดแก พระราชบัญญัติจะมีลําดับศักดิ์ที่สูงกวากฎหมายที่ตรา
โดยองคกรฝายบริหารคือ คณะรัฐมนตรี ซ่ึงไดแก พระราชกฤษฎีกา ดังนั้น ในการที่มีการตรา
กฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อจะไปยกเลิกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนั้นจะตองเปนกฎหมายที่อยูในลําดับศักดิ์
เดียวกันหรือลําดับศักดิ์ที่สูงกวาเทานั้น  จะใชกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์ต่ํากวามายกเลิกกฎหมายที่มี
ลําดับศักดิ์สูงกวาไมได  การที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ตามมาตรา 28  บัญญัติให
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกายกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่จะทําการ
แปลงสภาพไปเปนบริษัท มหาชน จํากัด  จึงเปนการขัดตอหลักของทฤษฎีลําดับศักดิ์กฎหมายที่วา
ใชลําดับศักดิ์ของกฎหมายที่ต่ํากวาไปยกเลิกลําดับศักดิ์กฎหมายที่สูงกวา กลาวคือ พระราชกฤษฎีกา
กําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548 จะไปยกเลิก
กฎหมายจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  คือ พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2511ไมได  ดังนั้น จึงเปนการดําเนินการที่ขัดตอหลักการของทฤษฎีลําดับศักดิ์
ของกฎหมายที่ใหอํานาจกฎหมายที่ลําดับศักดิ์ต่ํากวาไปยกเลิกกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์สูงกวาได 
     5.2.4  ทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ 

ตามบทบัญญัติมาตรา 3  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช.2540  
พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย  แบงออกเปน 3 ฝาย คือ8 

(1)  อํานาจนิติบัญญัติ  คือ อํานาจในการตรากฎหมายออกมาใชบังคับและควบคุมการ
ทํางานของฝายบริหาร  เปนหนาที่ของรัฐสภาซึ่งประกอบดวย  สภาผูแทนราษฎร  และวุฒิสภา 

                                                        
8วรพจน  วิศรุตพิชญ. (2537). ศาลปกครองกับหลักการแบงแยกอํานาจ. หนา 42-54. 
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(2)  อํานาจบริหาร  คือ  อํานาจในการบริหารประเทศ  เปนหนาที่ของคณะรัฐมนตรีโดย
มีกระทรวง  ทบวง  กรม  และสวนราชการอื่นเปนหนวยราชการที่รับผิดชอบดําเนินการตาม
นโยบายและอยูภายใตการควบคุมกํากับดูแลของคณะรัฐมนตรี 

(3)  อํานาจตุลาการ  คือ  อํานาจในการพิจารณา  พิพากษา  อรรถคดี  ใหเปนไปตาม
กฎหมาย  เปนหนาที่ของศาลยุติธรรม  ซ่ึงประกอบดวย ศาล 3 ลําดับชั้น  คือ  ศาลชั้นตน  ศาล
อุทธรณ  และ   ศาลฏีกา 

พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยในทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ซ่ึง
อํานาจอธิปไตยทั้ง 3 องคกรดังกลาวเปนอิสระตอกัน  มีลักษณะของการถวงดุลและการคานอํานาจ
ซ่ึงกันและกันของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สําหรับหลักการแบงแยกอํานาจนี้จะ
กลาวถึงหลักการที่พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยทางรัฐสภา  โดยการใชอํานาจฝายนิติ
บัญญัติในการออกกฎหมายไดแก พระราชบัญญัติและหลักการที่พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจ
อธิปไตยทางคณะรัฐมนตรีโดยการออกกฎหมาย  ไดแก พระราชกฤษฎีกา 

ดังนั้น  เมื่อนําทฤษฎีหลักการแบงแยกอํานาจในการออกกฎหมายซึ่งออกตามองคกร  
ผูสรางกฎเกณฑกลาวคือ  พระราชบัญญัติออกโดยรัฐสภา  และพระราชกฤษฎีกาออกโดย
คณะรัฐมนตรี  มาใชเปนเหลักในการแบงแยกอํานาจของการออกกฎหมาย  ซ่ึงเปนการดําเนินการที่
มีอิสระแกกันในแตละองคกร  แตลักษณะที่นํามาใชเมื่อ ออกเปนกฎหมายแลวนั้น  พระราชบัญญัติ
ซ่ึงออกโดยฝายนิติบัญญัติโดยทางรัฐสภาจะถูกนําไปใชโดยฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรี ผานทาง
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยราชการตางๆ  สําหรับพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกโดยคณะรัฐมนตรี
จะถูกนําไปใชโดยฝายบริหารเพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน 

สรุปความเห็นของผูวิจัย ในเรื่องทฤษฎีหลักการแบงแยกอํานาจนั้นเห็นดวยกับ
หลักเกณฑการแบงแยกอํานาจตามรัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยในทาง
รัฐสภา คือ อํานาจทางนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย และทรงใชอํานาจอธิปไตยในทางบริหาร คือ 
อํานาจบริหารโดยทางคณะรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผนดิน  ซ่ึงเปนการแบงแยกอํานาจของ
องคกรใหมีอิสระแกกัน  ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขและในการออกบทบัญญัติของกฎหมาย  เปนการใชอํานาจของแตละองคกรที่มีลักษณะของ
การคานอํานาจซึ่งกันและกัน  ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ใหอํานาจ
คณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548  เพื่อนํามาใชแทนพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2511  และตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลติแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2548 เพื่อนํามาใชในการกําหนดเงื่อนเวลายกเลิกพระราชบัญญัติการไฟฟาฝาย
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ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 ดังนั้น จึงเปนการขัดตอหลักการแบงแยกอํานาจในการออก
กฎหมาย  ซ่ึงจะโยงไปถึงทฤษฎีหลักการมอบอํานาจมหาชน 
     5.2.5  ทฤษฎีการมอบอํานาจมหาชน 

ตามที่กลาวมาแลววาพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะตรา
ขึ้นเปนกฎหมายได  ก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 
92  รัฐสภาซึ่ง เปนองคกรของฝายนิติบัญญัติที่ใหความเห็นชอบในการพิจารณาผานราง
พระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  รัฐสภาจึงเปนองคกรในการตรา
กฎหมายของฝายนิติบัญญัติ  โดยใชอํานาจมหาชน  ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2542  ตามมาตรา 26  ไดบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการออกพระราชกฤษฎีกากําหนด
อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ. 2548  และตามมาตรา 28  
บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวา
ดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548  จึงเปนการที่องคกรทางฝายนิติบัญญัติซ่ึงมี
อํานาจในการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  ไดมอบอํานาจมหาชนใหแกฝายบริหารในการ
ตรากฎหมายลําดับพระราชกฤษฎีกา  กลาวคือ ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และ
ประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2548  มาใชแทนกฎหมายจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2511  และตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  เพื่อใชในการยกเลิกกฎหมายที่ใชในการจัดตั้งการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งก็คือพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.
2511 

สรุป  ความเห็นของผูวิจัยเร่ืองทฤษฎีการมอบอํานาจมหาชน  จะเห็นไดวาเนื่องจากการ
ที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ตามบทบัญญัติตามมาตรา 26 และ 28  ที่ใหอํานาจ
คณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. 
จํากัด   (มหาชน)  และพระราชกฤษฏีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2548  ผูเขียนจะไดวิเคราะหตามหลักวิชาการ ดังนี้ 

1.  ตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   ที่ใหคณะรัฐมนตรีมี
อํานาจตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
และใหนํามาใชแทนพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  เปนการมอบ
อํานาจมหาชนในการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติโดยทางรัฐสภาไปใหฝายบริหารโดยใหอํานาจ
คณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาวและนํามาใชแทนพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2511 โดยมีผลใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  คงมีอํานาจ  สิทธิ  และประโยชน
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ตามบทบัญญัติของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและกฎหมายอื่น  เพียงเทาที่จําเปนตอการ
ดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม  ทั้งนี้ อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อ
บริษัท  กฟผ. จํากัด (มหาชน)   ส้ินสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจตามนิยามของคําวารัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502  ทั้งนี้ รวมถึงรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่จะทําการแปรรูป 

2 .  ตามมาตรา  28 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ .ศ .2542  ให อํานาจ
คณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายรัฐวิสาหกิจใด  และใหถือวา
รัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิก  เปนการที่ฝายนิติบัญญัติใหอํานาจฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรี  เลือก
ที่จะทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใดก็ได  ทั้งนี้ โดยที่ไมไดมีการกําหนดระยะเวลาไววาจะแปรรูป
รัฐวิสาหกิจใด ระยะเวลาใด กอนหรือหลัง การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  จึงมีผลทําใหพระราชบัญญัติการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511  เปนอันยกเลิก 

ดังนั้น ตามบทบัญญัติมาตรา 26  และมาตรา 28  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2542  ที่ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  จึงเปนการมอบ
อํานาจมหาชนในการตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติไปใหฝายบริหารในการตราบทบัญญัติแหง
กฎหมายแทนกันไดทั้งๆที่มีหลักเกณฑในการตรากฎหมายของแตละองคกรที่แตกตางกันและยอม
มีผลถึงความแตกตางในเรื่องลําดับศักดิ์ของกฎหมายดวย  จึงเปนการไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
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    บทที่  6 
ปญหาทางกฎหมายในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
การแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไปเปนบริษัท กฟผ.จํากัด 

(มหาชน) โดยอาศัยอํานาจตาม  บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ .ศ .2542  
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ให กฟผ.แปลงสภาพเปนบริษัท กฟผ. จํากัด 
( มหาชน)  โดยแปลงสภาพไปเปนบริษัททั้งองคกร    และ กฟผ.จดทะเบียนเปน บริษัท กฟผ. จํากัด   
( มหาชน)    เมื่อวันที่   24   มิถุนายน  พ.ศ.2548    ในการดําเนินการคณะรัฐมนตรีไดตราพระราช
กฤษฎีกาจํานวนสองฉบับ ไดแก พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 มีผลใหกฎหมายจัดตั้งกฟผ.คือพระราชบัญญัติการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ส้ินสภาพบังคับใชเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2548  และตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ.จาํกัด (มหาชน) ขึ้นมาซึ่งมีผล
บังคับใชในวนัเดียวกนั  เนือ่งจากในการดําเนินงานของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ระยะแรก
บริษัทยังมีความจําเปนที่จะตองไดรับอํานาจ สิทธิ และประโยชน บางกรณีตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและตามกฎหมายอืน่ รวมถึงการจาํกัดสิทธิใน
บางกรณีเพื่อประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ 

ผลจากการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดังกลาว ทําใหเกิดปญหาในทาง
กฎหมายเกี่ยวกับอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่มีอยูเดิมซ่ึง
เมื่อโอนไปใหบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) จะมีผลทางกฎหมายอยางไร โดยมีประเด็นที่จะนํามา
ศึกษา ไดดังนี้ 

6.1 ทรัพยสินและหนี้สิน 
6.2 อํานาจมหาชนในการปกเสาพาดสายไฟฟา 
6.3 สถานะของพนักงานและลูกจาง 
6.4 สถานะขององคกร 
6.5 ผลกระทบตอผูบริโภค 
สําหรับประเด็นทางกฎหมายทั้ง 5 ประเด็นที่จะนํามาศึกษาวิเคราะหนี้จะมีผลตั้งแตการ 

เร่ิมกระบวนการแปรรูปและมีผลกระทบภายหลังที่มีการแปรรูปไปเรียบรอยแลว ซ่ึงผูวิจัยจะได
นํามาทําการวเิคราะหในแตละประเด็นดังตอไปนี้
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6.1  ทรัพยสินและหนี้สิน 
 การแปลงสภาพ  กฟผ. โดยการแปลงทุนของ กฟผ. เปนหุนของบริษัทตามมาตรา 19(1) 
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  บัญญัติวา  กิจการ  สิทธิ  หนี้สิน  ความรับผิดและ
สินทรัพยของ กฟผ. สวนที่จะโอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม  และสวนที่จะใหตกเปนของ
กระทรวงการคลัง  ทั้งนี้ ใหโอนกิจการ  สิทธิ  หนี้สิน  ความรับผิด  และสินทรัพยของ กฟผ. สวนที่
จะโอนไปยังบริษัท  กฟผ .  จํ ากัด  (มหาชน )   (บมจ .กฟผ . )   และสวนที่ จะตกเปนของ
กระทรวงการคลัง  ตามมูลคาทางบัญชีของหนี้สินและสินทรัพยที่ปรากฏในงบการเงินของ กฟผ. ณ 
วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทคือวันที่ 24 มิถุนายน 2548 ทั้งนี้เพื่อให บมจ. กฟผ. สามารถดําเนิน
กิจการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1)  กิจการที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. 
เนื่องดวย กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย พ.ศ.2511  เพื่อประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการผลิต  จัดใหไดมา  จัดสงหรือจําหนาย
พลังงานไฟฟา  และการดําเนินงานอื่น ๆที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกลาวที่ กฟผ. ดําเนินอยู  โดยท่ี
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546  กําหนดโครงสรางกิจการไฟฟา (Electricity 
Supply Industry : ESI)  ในอนาคตในรูปแบบของผูรับซื้อเพียงรายเดียว (Enhanced Single Buyer 
Model) ซ่ึงสงผลให บมจ. กฟผ. มีหนาที่ในการรับผิดชอบระบบผลิตไฟฟา (Generation)  และ
ระบบสงไฟฟา (Transmission)  ในการผลิต และสงไฟฟาทั้งหมดของประเทศ เพื่อจําหนายใหแกการ
ไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อจัดจําหนายตอใหแกผูใชไฟฟาโดย กฟผ. ยังคงมีสิทธิ
จําหนายไฟฟาโดยตรงใหแกผูใชพลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและผูใชพลังงาน
ไฟฟาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติตลอดจนประเทศใกลเคียง  
ดังนั้น จึงโอนกิจการที่ กฟผ. ดําเนินการทั้งหมดใหแก บมจ. กฟผ. 

นอกจากนี้  แมวา กฟผ. จะดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ใน 1)  โครงสรางสันเขื่อนและอาง
เก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ํา  โดยไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ํา  และ 2)  ที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณเขื่อนอาง
เก็บน้ําและหัวงาน  ใหแกกระทรวงการคลัง  โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดในขอ (4) ข.  แต บมจ. 
กฟผ. จะยังคงมีสิทธิในการใชประโยชนในสินทรัพยดังกลาวเชนเดียวกันกับสิทธิในการใช
ประโยชนที่มีอยูในปจจุบัน  ดังนั้น บมจ. กฟผ. ควรจะรับโอนกิจการตาง ๆที่เกี่ยวของกับเขื่อน
และอางเก็บน้ําจาก กฟผ. เชนเดียวกัน 

ผูวิจัยมีความเห็นวา ทรัพยสินของกฟผ.เกิดขึ้นมาจากกฎหมายจัดตั้งคือพระราชบัญญัติ  
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 โดยการรวมกิจการไฟฟา 3 แหง เขาดวยกันไดแก 
การไฟฟายันฮี  การลิกไนท  และ การไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนการกอตั้งจากเงิน
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งบประมาณของประเทศ ดังนั้น ในการแปรรูปจึงตองโอนทรัพยสินทั้งหมดของกฟผ.คืนไปให
กระทรวงการคลัง และใหบมจ.กฟผ.ขอใชสิทธิในการเชาหรือสิทธิในการใชประโยชนเชนเดิม การ
โอนทรัพยสินสวนใดก็ตามไปให บมจ.กฟผ.เปนการไมถูกตอง เนื่องจากไมมีหลักประกันใด ที่
กําหนดใหกระทรวงการคลังคงสัดสวนที่แนนอนของการถือหุนจํานวนเทาใดในบมจ.กฟผ. การ
โอนทรัพยสินของกฟผ.ไปใหบมจ.กฟผ. จึงเปนการใหสิทธิพิเศษแกบมจ.กฟผ. ทําใหเกิดความไม
เทาเทียมกันในการแขงขันทางธุรกิจประเภทเดียวกัน 

(2)  อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ. 
เนื่องดวย บมจ. กฟผ. จะรับโอนกิจการทั้งหมดที่ กฟผ. ดําเนินการอยูในปจจุบัน  ดังนั้น 

เพื่อให บมจ. กฟผ. สามารถดําเนินกิจการตอไปไดอยางตอเนื่อง  จึงควรให กฟผ. รับโอนอาํนาจ  สิทธ ิ 
และประโยชนที่มีอยูใหแก บมจ. กฟผ. ตามที่กําหนดในมาตรา 19  ประกอบกับมาตรา 24  แหง 
พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 เชน 

ก. สิทธิตาง ๆ ของ กฟผ. ที่เกี่ยวกับการผลิต  จัดใหไดมา  จัดสง  จําหนาย  พลังงาน
ไฟฟาและการดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. กฟผ. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ข. สิทธิตามสัญญาเชา  หรือสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน 
ค. สิทธิในการใชประโยชนบนอสังหาริมทรัพยเพื่อการสํารวจ  สราง  และบํารุงรักษา

ระบบไฟฟา   เขตเดินสายไฟฟา   โดย  กฟผ .  ไดชําระคาตอบแทนใหแก ผูมีกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยดังกลาวเรียบรอยแลว (สิทธิตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. กฟผ.) 

ง. สิทธิในประทานบัตรที่เกี่ยวของกับการทําเหมืองแรลิกไนทที่อําเภอแมเมาะ  จังหวัด
ลําปาง  และอําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

จ. สิทธิตาง ๆ ตามที่กําหนดในสัญญาหรือขอตกลงระหวาง กฟผ. กับบุคคลภายนอก 
ผูวิจัยมีความเห็นวาตามขอ ก. อํานาจ สิทธิและประโยชนตางๆในการดําเนนิการของ  

กฟผ.เปนสิทธิพิเศษที่กฟผ.ไดรับประโยชนจากการเปนรัฐวิสาหกจิซึ่งมีวัตถุประสงคในการผลิตจดั
ใหไดมา จัดสงหรือจําหนายซึ่งพลังงานไฟฟา 1   ตามมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.กฟผ. สิทธิในการใช
ประโยชนบนอสังหาริมทรัพยเพื่อการสํารวจ สรางและบํารุงรักษาระบบไฟฟา เขตเดินสายไฟฟา 
ตามมาตรา 28 เปนการใหสิทธิในการใชอํานาจมหาชนในการดําเนินการ  ดังนัน้ การที่จะโอนสิทธิ
ตามขอ ก และ ขอ ค  ไปใหแก บมจ. กฟผ. จึงเปนการไมถูกตอง 

สําหรับขอ ข. ขอ ง. และขอ จ. เปนสิทธิพิเศษที่ กฟผ. ไดมาสําหรับการดําเนินการใน
ฐานะรัฐวิสาหกิจเพื่อวัตถุประสงคในการจัดทําบริการสาธารณะ  หากจะโอนสิทธิดังกลาวไปให 

                                                        
1 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 6. 

DPU



   145

บมจ. กฟผ. ทั้งหมด  จึงเปนการไมถูกตองเนื่องจากกหลักการตาง ๆ ตามขอตกลงในฐานะ กฟผ. ซ่ึง
เปนรัฐวิสาหกิจกับ บมจ. กฟผ. ซ่ึงเปนบริษัทเอกชนยอมจะตองเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค
ของการดําเนินการที่ตางกัน 

(3)  หนี้สินและความรับผิดตาง ๆ 
ใหโอนสิทธิและความรับผิดทั้งหมดของ กฟผ. ใหแก บมจ. กฟผ. ทั้งนี้ความรับผิดของ 

กฟผ. ที่โอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมใหหมายความรวมถึง (1)  ขอพิพาททางกฎหมายที่ กฟผ. มี
ฐานะเปนโจทก  และมีฐานะเปนจําเลย  ซ่ึงอยูในระหวางการพิจารณาในชั้นศาลหรืออนุญาตโตตุลาการ 
(2)  ความรับผิดตามสัญญาตาง ๆที่ กฟผ. มีฐานะเปนคูสัญญาโดยชอบดวยกฎหมาย  และ (3)  ความ
รับผิดตามที่กฎหมายกําหนด  อาทิเชน  ความรับผิดในการชําระภาษีอากร  เปนตน 

ผูวิจัยเห็นดวยกับการใหโอนสิทธิและความรับผิดชอบของ กฟผ. ไปใหแก บมจ.กฟผ. 
เนื่องจากในการดําเนินการของ บมจ.กฟผ. เปนไปเพื่อประโยชนของ กฟผ. ที่มีอยูเดิม  ดังนั้น เมื่อ 
กฟผ. ไดแปรรูปไปเปน บมจ.กฟผ. แลว บมจ.กฟผ. จึงตองรับหนี้สินและความรับผิดตาง ๆ ไปดวย 

(4) สินทรัพยที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ.จํากัด(มหาชน) และสินทรัพยที่จะโอนให
กระทรวงการคลัง 

ก. ในวันที่จดทะเบียนจัดตั้ง บมจ. กฟผ.จํากัด(มหาชน)  ให บมจ. กฟผ.จํากัด(มหาชน) 
รับโอนสินทรัพยทั้งหมดของ กฟผ. (ยกเวนทรัพยสินที่โอนใหแกกระทรวงการคลังตามรายละเอียด
ขอ ข)  ไปยัง บมจ. กฟผ. ในราคาตามมูลคาทางบัญชี (Book Value) 

ข. ให กฟผ. โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยดังตอไปนี้ใหแกกระทรวงการคลังในราคาตาม
มูลคาทางบัญชี (Book Value)  โดยหักออกจากสวนของทุนของ กฟผ. (1)  โครงสรางสันเขือ่นและอาง
เก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ํา  จํานวน 21 เขื่อนของ กฟผ. ซ่ึงเปนการโอนตามผลของพระราชบัญญัติ
ทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. 2542 โดยไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ําและสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ และ (2)  ที่ดินที่ตั้ง
อยูในบริเวณเขื่อนอางเก็บน้ําและหัวงาน 

ขอมูลตัวเลขสินทรัพย  หนี้สิน  ของ กฟผ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2547  ทั้งนี้ สิทธิ  หนี้  
ความรับผิด    และสินทรัพยที่จะโอนไปยัง บมจ. กฟผ.จํากัด(มหาชน)  ณ วันที่มีการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท  อาจมีรายละเอียดที่เปล่ียนแปลงไปจากขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547  เนื่องจาก
ระยะเวลาที่ตางไป  และให กฟผ. คืนพื้นที่หรือสิทธิในการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยคืนใหแก
หนวยงานตาง ๆ 

ผูวิจัยมีความเห็นวาการแยกสินทรัพยที่จะโอนไปยัง บมจ.กฟผ. ตามขอ ก.  คือ
สินทรัพยทั้งหมดของ กฟผ. ยกเวนสินทรัพยตามขอ ข. ที่จะโอนไปใหกระทรวงการคลัง ไดแก 
โครงสรางสันเขื่อนและอางเก็บน้ําจํานวน 21 เขื่อน  โดยไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ําและสิ่งปลูกสราง 
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อ่ืน ๆ  รวมถึงที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณเขื่อน  อางเก็บน้ํา และหัวงาน  ดังนั้น จึงเปนการไมถูกตองที่จะ
โอนสินทรัพยทั้งหมดของ กฟผ. ไปให บมจ.กฟผ.  เนื่องจากทรัพยสินทั้งหมดเกิดจากงบประมาณ
ของกฟผ.และการค้ําประกันเงินกูของกระทรวงการคลัง  โดยเปนการดําเนินการเพื่อประโยชน
สาธารณะ การโอนสินทรัพยไปใหแกบริษัทเอกชนที่จัดตั้งขึ้นใหมจึงไมถูกตอง  ยกตัวอยาง เชน 
การรอนสิทธิของประชาชนในการใชที่ดินเพื่อการกอสรางสายสงไฟฟาในการจัดสงพลังงานไฟฟา
เพื่อจัดจําหนายเปนการไดสิทธิมาโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2511  เปนการใชอํานาจมหาชนเพื่อประโยชนของการจัดใหมีบริการสาธารณะ  ดังนั้นเมื่อมีการ
แปรรูปกฟผ.ไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)จึงตองโอนสินทรัพยของกฟผ.ทั้งหมดคืนไป
ใหแกกระทรวงการคลังทั้งหมดจึงจะถูกตอง 

 
6.2  อํานาจมหาชนในการปกเสาพาดสายไฟฟา 

ในการกอสรางสายสงไฟฟาเพื่อจัดสงพลังงานไฟฟาจากแหลงผลิต ไดแก โรงไฟฟา  
เขื่อนกั้นน้ํา ฯลฯ  ไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงเพื่อสงพลังงานไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค  การ
ไฟฟานครหลวง  หรือโรงงานอุตสาหกรรมของเอกชน  กฟผ. จะตองดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพื่อใชปกเสาพาดสายไฟฟาซ่ึงการดําเนินการมีขั้นตอนดังนี้ 
     6.2.1  การประกาศเขตสํารวจทั่วไป 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 
มาตรา 28  เร่ืองการประกาศเขตสํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟา2  ใหอํานาจ กฟผ. 
ในการจัดหาแหลงพลังงาน  เชน น้ํามัน  ถานหิน หรือกาซ  รวมถึงการสรางเขื่อนเพื่อการผลิต
พลังงานไฟฟาภายใตเงื่อนไข  มาตรา 28 (2)(ข)  โดยการแจงหรือประกาศใหเจาของหรือผู
ครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิ์ทราบลวงหนา  ซ่ึงในการสํารวจทั่วไปเพื่อการเลือกแนว
หรือการตั้งระบบไฟฟาหรือหาแหลงพลังงานหรือสถานที่สรางเขื่อน  ใหประกาศกําหนดเขตสํารวจ
ไว ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอหรือสํานักเขตและที่ทําการตําบลหรือแขวงซึ่งอสังหาริมทรัพย
นั้นตั้งอยู  และในราชกิจจานุเบกษาไมนอยกวา 30 วัน 

ในการสํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวที่จะกอสรางสายไฟฟาหรือสถานที่ตั้งระบบไฟฟา  
รวมถึงการสรางเขื่อนกั้นน้ํา  เขื่อนกักเก็บน้ํา  อางเก็บน้ํา ฯลฯ  เพื่อผลิตพลังงานไฟฟา  อยูในอํานาจ
ที่ กฟผ. จะดําเนินการไดตามบทบัญญัติมาตรา 28  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2511  เปนการใหพนักงานหรือลูกจางของ กฟผ. มีอํานาจที่จะเขาไปใชหรือเขา

                                                        
2 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 28. 
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ครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลทั่วไป  โดยมีเงื่อนไขวา  1. เปนการ
จําเปนสําหรับการสํารวจระบบไฟฟาหรือการสํารวจเพื่อหาแหลงพลังงาน  2.  ไดทําการแจงหรือ
ประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอ่ืนทราบลวงหนา  ซ่ึงในการ
สํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวหรือที่ตั้งระบบไฟฟา  กําหนดให กฟผ. จะตองมีการประกาศกําหนดเขต
สํารวจไว ณ ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ  ที่วาการตําบล  ซ่ึงเปนสถานที่ที่อสังหาริมทรัพยตั้งอยู  
และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษากอนวันสํารวจไมนอยกวา 30 วัน 
     6.2.2  การประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา 

ตามบทบัญญัติของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  มาตรา 29  เร่ืองการ
ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาในการสงและจําหนายพลังงานไฟฟา3  ให กฟผ. มีอํานาจ  

(1)  เดินสายไฟฟาไปใต  เหนือตามหรือขามพื้นดินของบุคคลใด  ปกหรือตั้งเสา  สถานี
ไฟฟายอยหรืออุปกรณอ่ืนลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใด  ซ่ึงมิใชเปนที่ตั้งโรงเรือน 

(2)  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสง
พลังงานไฟฟา  โดยประกาศไว ณ  ที่วาการอําเภอแหงทองที่ ซ่ึงที่ดินนั้นตั้งอยู  และจัดทํา
เครื่องหมายแสดงไวในที่ที่ประกาศกําหนดเขตตามสมควร 

(3)  ร้ือถอนโรงเรือนหรือทําลายสิ่งอื่นที่สรางขึ้นหรือทําขึ้นหรือทําลายหรือตัดฟน
ตนไมหรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟา 

กอนที่จะดําเนินการตาม (1) และ (3)  ให กฟผ. แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผู
ครอบครองทรัพยสินทราบ  เจาหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นอาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควร
ทําเชนนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด 

เมื่อไดประกาศเขตสํารวจและไดแนวเขตเดินสายไฟฟาที่เหมาะสมแลว  ตามมาตรา 28  
ก็ถึงขั้นตอนจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินเพื่อสํารวจเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน  รวมถึงจํานวน
ทรัพยสินวามีมากนอยเพียงใดที่ถูกเขตเดินสายไฟฟา  ไดแก จํานวนเนื้อที่ดินที่จะถูกรอนสิทธิ  
จํานวนตนไมที่จะถูกตัดฟน  อาคารและสิ่งปลูกสรางที่จะถูกร้ือถอน  ซ่ึงกอนที่จะเขาสํารวจ
ทรัพยสินจะตองมีการประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสง
พลังงานไฟฟา  โดยประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอแหงทองที่ซึ่งเปนที่ตั ้งของที่ดิน  และจัดทํา
เครื่องหมายแสดงไวในที่ที่ประกาศกําหนดเขตตามสมควรดวย 

                                                        
3 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 29. 
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สรุป  ความเห็นของผูวิจัยในเรื่องอํานาจมหาชนในการปกเสาพาดสายไฟฟาจะเห็นวา  
กฟผ. เปนองคกรรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ  และพนักงานและลูกจางของ กฟผ. มี
อํานาจในการดําเนินการเขาไปใชที่ดินและตัดฟนตนไมรวมถึงร้ือถอนอาคารสิ่งปลูกสรางในเขต
เดินสายไฟฟาในฐานะเปนเจาของพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้เปนการดําเนินการเพื่อ
ประโยชนสาธารณะในการจัดทําบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนทั่วๆไป ดังนั้น 
การที่คณะรัฐมนตรีมีมติให กฟผ. แปรรูปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  และตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  เพื่อ 
นํามาใชแทน พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  โดยคงอํานาจ  สิทธิ  
และประโยชนไวเชนเดิมรวมถึงสิทธิตามกฎหมายอื่น  จึงเทากับเปนการมอบอํานาจมหาชนในการ
ปกเสาพาดสายไฟฟา  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยไปใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จึงเปนการไม
ถูกตองตามหลักวิชาการที่ใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทเอกชนมีอํานาจมหาชนใน
การดําเนินการ  และขัดตอหลักความเทาเทียมกันในการดําเนินการทางธุรกิจประเภทเดียวกันเปน
การไดเปรียบเอกชนอื่นกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ 
 
6.3  สถานะของพนักงานและลูกจาง 

ตามบทบัญญัติมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  กําหนดวา ใน
วันจดทะเบียนบริษัท4  และตามมาตรา 25  เปนมาตรการในการใหหลักประกันแกพนักงานของ
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทนั้น  
ไดรับเงินเดือน  คาจาง  และสิทธิประโยชนตาง ๆ ไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม  และใหนับอายุงาน
ตอเนื่อง5  โดยไมมีการเลิกจางโดยใหถือวาเวลาการทํางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิมเปนเวลาการ
ทํางานในบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  และเนื่องจากสถานภาพของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
มีฐานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเหมือนเชนเดิม  พนักงานที่โอนยายมาเปนพนักงานของบริษัท  จึง
ยังคงมีฐานะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจภายในกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเชนเดิม 

ในสวนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ซ่ึงตั้งขึ้นภายในกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพและมีฐานะเปนนิติบุคคลแยกออกมาตางหากจากองคกรจึงตองกําหนดใหชัดเจนไวในกฎหมาย
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  วาใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานขององคกร
รัฐวิสาหกิจเดิม  คือ กฟผ. ที่เปล่ียนสภาพเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ยังคงอยูตอไป  โดยให

                                                        
4 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, มาตรา 22. 
5 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, มาตรา 25. 
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บริษัทมีฐานะเปนนายจางแทน กฟผ. เพราะกองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดถูกรวมไวในกิจการ  
สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยของ กฟผ. ที่โอนไปยังบริษัท กฟผ.จํากัด  (มหาชน) 

ตามความเห็นของผูวิจัยในเรื่องสถานะของพนักงานและลูกจาง  ตามบทบัญญัติมาตรา 
25  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ที่ใหหลักประกันแกพนักงานและลูกจางของ 
กฟผ. ในกรณีโอนไปเปนพนักงานและลูกจางของ บมจ.กฟผ.  ถึงแมวาจะไดรับเงินเดือน  คาจาง  และ
สิทธิประโยชนตาง ๆ ไมนอยกวาที่เคยไดรับอยูเดิม  และนับอายุงานตอเนื่องโดยไมมีการเลิกจาง  
ยกเวนแตกรณีลาออกจากงานดวยความสมัครใจซึ่งก็จะไดรับเงินตอบแทน  แตอยางไรก็ตาม
พนักงานของ  กฟผ. ซึ่งมีสถานะเปนเจาพนักงานองคการของรัฐ  ซ่ึงเมื่อโอนไปเปนพนักงาน
ของบริษัทก็เสียสิทธิตาง ๆ ไป เชน  ไมมีสิทธิเขาไปปฏิบัติงานในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยของ
ผูอ่ืนในกรณีกอสรางสายไฟฟา  กลาวคือไมไดเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
6.4  สถานะขององคกร 

จากการที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปลี่ยนสถานะขององคกรจากรัฐวิสาหกิจ
ในการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน  ไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ทําใหมีผลทางดาน
สถานะดังนี้ 

1)  พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  จะสิ้นสภาพการใช
บังคับนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 28  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542  มีผลบังคับใช กลาวคือ พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.25486  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548  
ดังนั้น สถานะของ กฟผ. ตามกฎหมายจัดตั้งคือพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2511  ส้ินผลบังคับใชในวันที่ 24 มิถุนายน 2548  และในวันเดียวกันนั้น กฟผ. จดทะเบียนเปน
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)   

2)  กฟผ. ตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีฐานะเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชน  คือ มีกฎหมายพิเศษที่จัดตั้ง  หลังจากเปลี่ยนสถานะเปนบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน)  มีฐานะเปนนิติบุคคลตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

3)  พนักงาน กฟผ. มีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  สวนพนักงาน
ตามบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไมมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

                                                        
6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. (2548). พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548. ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 122, ตอนที่ 47ก. หนา 7. 
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4)  กฟผ. มีภาระหนาที่ตามวัตถุประสงคที่พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2511  กําหนดไวและอาศัยอํานาจของกฎหมายอื่นในการดําเนินการ  สวนบริษัท 
กฟผ. จํากัดมหาชน)  ดําเนินการทําธุรกิจตามที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของ
บริษัท  ทั้งนี้ยังอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ใหอํานาจไวในการดําเนินการขณะที่ไดทําการจัดตั้ง
บริษัท 

 
6.5  ผลกระทบตอผูบริโภค 

พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  มาตรา 6  บัญญัติวา กฟผ. เปน
นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการผลิต  จัดใหไดมา  จัดสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟาใหแก การ
ไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือการไฟฟาอื่น  ตามกฎหมายวาดวยการนั้น  ผูใช
พลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาและประเทศใกลเคียง  ซ่ึงการดําเนินการเขา
ลักษณะรัฐวิสาหกิจ (Public Enterprise)  มีลักษณะเฉพาะตนเองดังนี้ คือ7 

1)  มีฐานะเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากรัฐและสวนราชการ  มีความเปนอิสระในทาง
การเงิน  การบริหารงานและการบริหารบุคคล 

2)  ดําเนินการและรับผิดชอบภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการคาเปนภารกิจ
สมัยใหมที่รัฐตองเขาไปรับผิดชอบดําเนินการ  ตามการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตามเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

3)  การดําเนินการตามภารกิจที่มีคาตอบแทนการใหบริการ  ผูไดรับประโยชนจึงตอง
จายคาทดแทนแกรัฐ  และเปนการดําเนินการในเชิงพาณิชยขององคกรผูรับผิดชอบ 

4)  รัฐวิสาหกิจจะตองอยูภายใตการกํากับดูแลและตรวจสอบจากรัฐเพื่อเปนการปองกัน
การใชเงินเกินจําเปนและไมตรงตามวัตถุประสงค 

และจากการที่ กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจในดานการบริการสาธารณะ  ซ่ึงเขาลักษณะสําคัญ
ของกิจการสาธารณะ คือ8 

ก)  เปนกิจการที่อยูในความอํานวยการหรือในความควบคุมของฝายปกครองเพื่อให
กิจการเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 

ข)  มีวัตถุประสงคในการตอบสนองความตองการสวนรวมของประชาชน 

                                                        
7 ชาญชัย  แสวงศักดิ์. (2542).  องคการมหาชน.  หนา 99-100. 
8 ประยูร  กาญจนดุล. (2521). “บริการสาธารณะ.” วารสารนิติศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ปท่ี 4, 

หนา 179-183. 
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ค)  การจัดระเบียบและวิธีการจัดทําบริการสาธารณะจะตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
โดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

ง)  การดําเนินการจะตองกระทําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  เพราะเปนกิจกรรมที่
จําเปนอยางยิ่งแกประชาชน 

จ)  เอกชนยอมมีสิทธิไดรับประโยชนเทาเทียมกัน  เนื่องจากการจัดทําบริการสาธารณะ
ไมไดจัดทําใหผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ   

ดังนั้น กฟผ. จึงเปนรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเปนการจัดทําบริการสาธารณะประเภท
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ใหบริการแกประชาชนทั่วไปโดยรวม 

สรุปความเห็นของผูวิจัยในเรื่องผลกระทบตอผูบริโภค  จากการที่ กฟผ. เปนองคกร
รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจลักษณะเฉพาะของตนเองและเปนการบริการสาธารณะ  เมื่อมีการแปรรูปไป
เปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ยอมจะมีผลกระทบไปถึงผูบริโภคโดยรวม  เนื่องจากการแปรรูป
เปนบริษัทยอมจะตองมีการมุงประโยชนในการแสวงหากําไร  รวมถึงเพื่อหารายไดใหกับบริษัท  ผู
ถือหุน  ทั้งนี้เพราะไมมีหลักประกันในเรื่องราคา  ซ่ึงจะตองปลอยใหเปนกลไกตลาดเชนเดียวกับ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  แตถาหาก กฟผ. ยังคงเปนรัฐวิสาหกิจเชนเดิมในการขึ้นราคาคาไฟฟา
ก็จะถูกควบคุมโดยรัฐบาล  ซ่ึงก็จะไมปลอยใหราคาคากระแสไฟฟาสูงมากจนทําใหเกิดความ
เดือดรอนแกประชาชน  และกระทบไปถึงภาคการผลิตอื่นของประเทศโดยรวมไมวาจะเปน
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  อันจะมีผลถึงราคาสินคาสูงตามไปดวย 

 
6.6  การนําคดีฟองตอศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขดําท่ี ฟ.14/2548  ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2548 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 มูลนิธิเพื่อผูบริโภคกับพวกรวม 11คน ไดฟองคดีตอศาล
ปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ ฟ. 14/2548 โดยฟองนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม 5 คน กรณี
ความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ.
จํากัด(มหาชน)และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2548 ไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปนคดีพิพาทที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุด ผูฟองคดีทั้งสิบเอ็ดฟองวาไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการตราพระ
ราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาว อันมีผลเปนการยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ.2511 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2521 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535 และเปนการกําหนดอํานาจ สิทธิ และ
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ประโยชนของบริษัท กฟผ.จํากัด(มหาชน) ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการเสนอขายหุนแกประชาชน 
ซ่ึงเปนการดําเนินการตอเนื่องจากการออกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาว และกอใหเกิด
ความเดือดรอนหรือเสียหายแกผูฟองคดีทั้ง  11 คนและแกประชาชน ในเบื้องตนนี้จึงถือไดวา คํา
ฟองมีเหตุที่ศาลจะรับไวพิจารณาได 
     6.6.1  บทวิเคราะหคําฟอง 

ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะไดเขียนถึงรายละเอียดตางๆของคดีซ่ึงเริ่มจากผูฟองคดี ประเดน็แหง
คดี สถานะภาพของคดี คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอน
การพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดําลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  คําแถลงการณ
ของตุลาการผูแถลงคดี  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.5/2549 ลงวันที่ 23 
มีนาคม พ.ศ.2549 โดยสรุปได ดังนี้ 
          6.6.1.1  ผูฟองคดีและผูถูกฟองคดี 

กรณีเปนการฟองคดีระหวางมูลนิธิเพื่อผูบริโภค ที่ 1 นางสาวรสนา  โตสิตระกูล ที่ 2 
นางสาวสายรุง  ทองปลอน ที่ 3 นายสุริยะใส  กตะศิลา ที่ 4 นายศิริชัย  ไมงาม ที่ 5 นางจิราภา  จันท
รักษ ที่ 6 นางสาวศจินทร  ประชาสันติ์ ที่ 7 นางอินทิรา  โรจวัฒนา ที่ 8 พันโทหญิง กมลพรรณ  
ชีวพันธุศรี ที่ 9 นาง ญ.หญิง  สิตตะวิบุล ที่ 10 และนายธนา  วรพจน ที่ 11 เปนผูฟองคดี นายกรัฐมนตรี 
ที่ 1  สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ที่ 3 กระทรวงพลังงาน ที่ 4 และ
คณะรัฐมนตรี ที่ 5 เปนผูถูกฟองคดี เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราช
กฤษฎีกา 
          6.6.1.2  ประเด็นแหงคดี 

จากการที่ศาลปกครองสูงสุดไดรับคําฟองของผูฟองคดีทั้ง 11  ที่เห็นวาการตราพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ ไมชอบดวยกฎหมายไวพิจารณา  โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นวาผูฟองคดีเปน
ผูไดรับความเสียหายหรืออาจไดรับผลกระทบจากพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  ซ่ึงประเด็นตาง ๆ 
แหงคดี  ผูวิจัยมีความเห็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 กอนตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ มิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนแตประการใด ถือวาเปนการกระทําที่ขัดตอกฎหมายเนื่องจากการตราพระราช
กฤษฎีกา โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 26 และมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2542 

ผูวิจัยเห็นวา กอนการตราพระราชกฤษฏีกาทั้งสองฉบับนั้น  คณะกรรมการจัดทําการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด  (มหาชน)  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546  ให
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ดําเนินการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  มาตรา 19 (9)  ซ่ึงคณะกรรมการ
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฯ ไดดําเนินการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเสร็จสมบูรณแลว  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2546 ณ โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด จังหวัด
ขอนแกน  จึงไดจัดทํารายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนฉบับนี้เสนอตอคณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัท  กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ตามคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนฯ ที่ 3/2546  ขอ 2.7  เพื่อใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการพิจารณาใน
สวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้น  โดยมีการรับฟงในประเด็นตาง ๆ ตามขอที่ 6  กําหนดใหคณะ
กรรมการฯ จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นในเรื่องดังตอไปนี9้ 

1)  กิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ  สวนที่จะโอนใหแก
บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้น  และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง 

2)  พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่จะโอนไปเปนลูกจางของบริษัท 
3)  รางพระราชกฤษฎีกา  เพื่อกําหนดอํานาจหรือสิทธิของรัฐวิสาหกิจที่แปลงทุนเปน

หุนตามมาตรา 26 ของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ 
4)  รางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลาการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ 
5)  เรื่องอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งบริษัท ตามที่คณะกรรมการเตรียมการ

จัดตั้งบริษัทมอบหมาย 
ดังนั้น   ผูวิจัยมีความเห็นวาในการดําเนินการแปรรูปไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  และคณะ
กรรมการฯ  ดังกลาว  ไดดํ าเนินการจัดทําการรับฟงความเห็นของประชาชนตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสากิจวาดวย การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  เสร็จ
ส้ินแลว  กรณีดังกลาวจึงไมนาจะจะเปนประเด็นแหงคดี  แตอยางไรก็ตามควรมีการพิจารณาถึง
ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวามีความถูกตอง  โปรงใสเพียงใดหรือไมมาประกอบดวย 

ประเด็นที่ 2 มาตรา 26 และมาตรา 28 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 29 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเปนการขัดตอมาตรา 50 อยางชัดแจง พระราชกฤษฎีกา

                                                        
9การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย.  รายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการแปลงสภาพ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน).  เสนอตอคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ัง
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เลม 1. หนา ก-1 ถึง ก-2.  
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ทั้งสองฉบับไมไดคํานึงถึงหมวด 5 วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ โดยเฉพาะมาตรา 76 มาตรา 
77 มาตรา 79 มาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 87 มาตรา 88 และมาตรา 89 ไมเปนไปเพื่อประโยชนแหง
ประเทศชาติ และประชาชนอยางแทจริง 

ผูวิจัยเห็นวา  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และ
ประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548 ทั้ง 2 ฉบับ  อาศัยอํานาจตามมาตรา 221  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  และอาศัยอํานาจตามมาตรา 28  แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งตามมาตรา 29  ประกอบมาตรา 35  มาตรา 48  และ
มาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหตราพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  และการที่ผูฟองคดีกลาวอางวาพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับไมไดคํานึงถึง
หมวด 5  วาดวยนโยบายพื้นฐานของรัฐ  โดยเฉพาะมาตรา 76 มาตรา 77  มาตรา 79  มาตรา 83  
มาตรา 84  มาตรา 87  มาตรา 88  และมาตรา 89  ไมเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชน   ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวา  ประเด็นความชอบตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ
กับพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับนาจะเปนประเด็นแหงคดีได 

ประเด็นท่ี 3 การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548 ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก พระราชกฤษฎีกาคือกฎหมายที่
ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย โดยคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี การตราพระราชกฤษฎีกาเกิดขึ้นได
โดยอาศัยอํานาจ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

1) รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหการตราพระราชกฤษฎีกาในกิจการสําคัญเกี่ยวกับการ
บริหารและฝายนิติบัญญัติ เชน การตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภา และพระราชกฤษฎีกายุบ
สภา  

2) อาศัยอํานาจตามมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติวาพระมหากษัตริยทรงไวซ่ึง
พระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อใชกับฝายบริหาร ไมใชบังคับกับประชาชนทั่วไป 
ซ่ึงในกรณีนี้จะไมมีบทบัญญัติในมาตราใดในรัฐธรรมนูญใหอํานาจไวโดยเฉพาะ 

3) พระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับอาศัยอํานาจตามมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญมิได
เปนไปเพื่อฝายบริหาร แตเปนไปเพื่อประโยชนของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ และ
มาตรา 19(8) แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 “จัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนด
เงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ ในกรณีมีการโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด” และมาตรา 28 
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 “ในกรณีที่มติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ให
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ถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตรา
ขึ้นเพื่อการนั้น” ขัดตอกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญไมมีบทบัญญัติมาตราใดที่กําหนดใหการยกเลิก
พระราชบัญญัติจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ กระทําโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา เพราะพระราชบัญญัติมี
ลําดับศักดิ์ของกฎหมายสูงกวาพระราชกฤษฎีกา 

ดังนั้นผูวิจัยเห็นวา  พระราชกฤษฎีกาเปนกฎเกณฑแหงกฎหมายที่พระมหากษัตริยใน
ฐานะประมุขของฝายบริหารตราขึ้นตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี  โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 
221  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  แตพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ
มิไดเปนไปโดยฝายบริหาร  แตเปนไปเพื่อประโยชนของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  
และมาตรา 19(8)  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  คือการจัดทํารางพระราชกฤษฎีกา
เพื่อกําหนดเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ  ในกรณีการโอนกิจการของรัฐวิสาหกิจซึ่งกรณีของ กฟผ. มีการ
โอนทรัพยสินของ กฟผ. ไปใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ทั้งหมดและตามมาตรา 28  แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจมีการตรา  พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548 

ผูวิจัยมีความเห็นวา  การตราพระราชกฤษฎีกายกเลิกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  คอื
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  เปนการขัดตอทฤษฎีหลักลําดับศักดิ์
ของกฎหมาย  ในกรณีการโอนทรัพยสินทั้งหมดของ กฟผ. ไปเปนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
จึงเปนการขัดตอกฎหมาย  กลาวคือจะตองตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติซ่ึงอยูในลําดับที่เทา
เทียมกันมายกเลิกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจึงจะถูกตองตามหลักวิชาการ  จึงนาจะเปน
ประเด็นแหงคดีได 

ประเด็นท่ี 4 การตราพระราชกฎษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ มีผลตอประชาชนโดยทั่วไป และผู
ฟองตามมาตรา 13 ของพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิและประโยชนของบริษัท กฟผ.จํากัด 
(มหาชน) พ.ศ.2548 “ใหทรัพยสินของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับกิจการผลิตไฟฟาเพื่อประโยชนตอ
สวนรวมเปนทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี” เทียบกับมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต พ.ศ.2511 “ทรัพยสินของการไฟฟาฝายผลิตไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี” 

ผูวิจัยเห็นวา  ตามบทบัญญัติมาตรา 13  ของพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  
และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)พ.ศ.2548  ที่ใหทรัพยสินของบริษัทเฉพาะที่
เกี่ยวกับกิจการผลิตไฟฟาเพื่อประโยชนตอสวนรวมเปนทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิดแหงการ
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บังคับคดี10  เปนการใหสิทธิพิเศษแกบริษัทซึ่งแปรรูปไปจาก  กฟผ. แตยังไดรับสิทธิพิเศษ
เชนเดียวกับ กฟผ. เดิม  คือตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี11  ดังนั้นจึงเปนการไมเสมอภาคและไมเทาเทียมกัน  
กอใหเกิดความไมเปนธรรมกับบริษัทเอกชนรายอื่น ๆ ที่อยูในกลุมธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟา
เดียวกัน  และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือตามมาตรา 87  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540  ที่บัญญัติวารัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาดกํากับ
ใหการแขงขันอยางเปนธรรม12  คุมครองผูบริโภคและปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและ
ทางออม  เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  รักษาผลประโยชน
สวนรวมหรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค 

ดังนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชน
ของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  ตามมาตรา 12  ที่บัญญัติใหทรัพยสินของบริษัท
เฉพาะที่เกี่ยวกับกิจการผลิตไฟฟาเพื่อประโยชนสวนรวมเปนทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิดแหง
การบังคับคดี  จึงเปนการกําหนดสิทธิพิเศษไปใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ทําใหเกิดความไม
เทาเทียมกันในการแขงขันในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด  กรณีจึงนาจะเปน
ประเด็นแหงคดีได 

ประเด็นท่ี 5 การตราพระราชกฤษฎีกามีผลเปนการโอนสิทธิและทรัพยสินทั้งหมดของ
การไฟฟาไปเปนบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) ยอมไมอาจกระทําได โดยเฉพาะการเวนคืนที่ดินที่
ประชาชนยอมเสียสละเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมยอมขัดตอเจตนารมณ
ของประชาชน  ทั้ งยัง เปนการขัดตอ เจตนารมณของพระราชบัญญัติว าดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 

ผูวิจัยเห็นวา  ตามมาตรา 24  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ที่บัญญัติวา
ในวันที่จดทะเบียนบริษัทตามมาตรา 22  ใหบรรดากิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพย
ของรัฐวิสาหกิจ   ทั้ งนี้ตามที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โอนไปเปนของบริษัทหรือเปนของ
กระทรวงการคลังแลวแตกรณี  ดังนั้นในการดําเนินการแปลงสภาพ กฟผ. ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจไป
เปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จะตองแยกสินทรัพยของ กฟผ. วาสวนใดควรโอนไปเปน

                                                        
10 พระราชกฤษฏีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ และประโยชน ของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548, 

มาตรา 13. 
11 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 12. 
12 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 87. 
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สินทรัพยของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  และสวนใดจะโอนคืนไปใหกระทรวงการคลัง  จะโอน
ทรัพยสินทั้งหมดไปใหแกบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไมได  เพราะเนื่องจากตามหมวด 3  การ
สรางและบํารุงรักษาของพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยซึ่งตามมาตรา 28  
กฟผ. มีอํานาจในการสํารวจเพื่อหาแหลงพลังงานตามมาตรา 6(2)  หรือเพื่อหาสถานที่สําหรับใชใน
กิจการตามมาตรา 9(4)  หรือเพื่อสรางและบํารุงรักษาระบบไฟฟา  ใหพนักงานหรือลูกจางมีอํานาจ
ที่จะใชสอยหรือครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ตาม (1) คือการใช
สอยหรือครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจระบบไฟฟา  หรือปองกันอันตรายหรือ
ความเสียหายที่จะเกิดแกระบบไฟฟา  การสํารวจเพื่อหาแหลงพลังงานตามมาตรา 6(2)  หรือเพื่อหา
สถานที่สําหรับใชในกิจการตามมาตรา 9(4)  หรือการบํารุงรักษาระบบไฟฟา13  และตามมาตรา 29 
ในการสงและการจําหนายพลังงานไฟฟาให กฟผ. มีอํานาจตามมาตรา 29(1)  เดินสายสงไฟฟาหรือ
สายจําหนายไฟฟาไปใต เหนือ  ตามหรือขามพื้นดินของบุคคลใด    ปกหรือตั้งเสา  สถานีไฟฟายอย
หรืออุปกรณอ่ืนลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใชเปนที่ตั้งโรงเรือน14 

ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวา  พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยให
อํานาจพนักงานและลูกจางของ กฟผ. ดําเนินการกอสรางสายสงไฟฟาและสํารวจแหลงพลังงาน  
ทั้งนี้ เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ  และเมื่อ กฟผ. แปรรูปไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
โดยโอนสิทธิและทรัพยสินทั้งหมดของ กฟผ. ไปใหบริษัท  จึงเปนการขัดตอเจตนารมณของ
ประชาชนที่เสียสละให กฟผ. ใชประโยชนในที่ดินของตนเองเพื่อกิจการสาธารณะประเภท
สาธารณูปโภคในการกอสรางระบบสงไฟฟา  กรณีจึงนาจะเปนประเด็นแหงคดีได 

ประเด็นท่ี 6 พระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ มีผลยอนหลังเปนการกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนทุกคนยอมไมอาจกระทําได ซ่ึงโดยทั่วไปกฎหมายจะไมมีผลยอนหลังถาจะ
ใหมีผลยอนหลังตองบัญญัติไวอยางชัดเจน และผลยอนหลังนั้นตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้นการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาวจึงเปนการตราที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

ผูวิจัยเห็นวา  พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  มีเหตุผลในการประกาศใช  เนื่องจากไดมีการจัดตั้งบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน)  โดยเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนทุนเรือนหุนตาม
กฎหมายวาดวย ทุนรัฐวิสาหกิจและโอนกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไปใหแก
บริษัททั้งหมด  ซ่ึงมาตรา 28  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  บัญญัติวา ในกรณี

                                                        
13 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 28. 
14 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 29. 
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ดังกลาวใหตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจ   และเมื่อมีมติ
คณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจแลวใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อน
เวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการนั้น 

ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวา  เมื่อปรากฏวาไดมีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิก กฟผ. โดยมีการ
ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
พ.ศ.2548  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548  มีผลใหพระราชบัญญัติ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสิ้นผลบังคับใชในวันที่ 24 มิถุนายน 2548  การดําเนินการ
ดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ที่ใหอํานาจไว
จึงไมนาจะเปนประเด็นแหงคดีได  แตอยางไรก็ตาม หากศาลปกครองสูงสุดเห็นวาการตรา
พระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ  ขัดตอหลักลําดับศักดิ์ของกฎหมายแลว  ก็ไมตองพิจารณาในประเด็น
ที่ 6  นี้อีกแลว 

ประเด็นที่ 7 ผลของการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ ทําใหเกิดการแปลงสภาพ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่เปนรัฐวิสาหกิจไปเปนบริษัทจํากัด (มหาชน) มีเอกชนใน
ตลาดหลักทรัพยเปนเจาของกอใหเกิดความไมเปนธรรมและความเสียหายตอประชาชนในการที่ให
กระทรวงการคลังตองค้ําประกันหนี้ของการไฟฟาที่โอนไปเปน บริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) ถือวา
การตราพระราชกฤษฎีกาไมคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชน  และเปนการเอื้อ
ประโยชนตอเอกชนและนายทุนในตลาดหลักทรัพย 

ผูวิจัยเห็นวา  การแปรรูป กฟผ. ไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงผูฟองอางวา
เปนเอกชนในตลาดหลักทรัพยเปนเจาของกอใหเกิดความไมเปนธรรม  และความเสียหายตอ
ประชาชนในการที่ใหกระทรวงการคลังตองค้ําประกันหนี้ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศที่
โอนไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เนื่องจากวาเดิม กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจซึ่งอยูในการกํากับ
ดูแลของกระทรวงพลังงาน  โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูค้ําประกันเงินกูเพื่อนํามาลงทุนในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของ กฟผ. ดังนั้นเมื่อ กฟผ. ไดแปรรูปไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน)  จึงเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 24 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2542  ซ่ึงบัญญัติวาในกรณีหนี้ที่โอนไปเปนของบริษัทตามวรรคหนึ่งเปนหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ํา
ประกันอยูแลว  ใหกระทรวงการคลังค้ําประกันหนี้นั้นตอไป15 

ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวา  ประเด็นเรื่องการค้ําประกันเงินกูของบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน)  โดยกระทรวงการคลังที่ผูฟองคดีอางวาทําใหเกิดความเสียหายกับประชาชนนั้นถือวา

                                                        
15 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542,  มาตรา 24 วรรคสอง. 
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เปนหนี้ที่มีอยูเดิมกอนที่จะมีการแปรรูป กฟผ.  และมีการกําหนดงวดระยะเวลาของการชําระเงินที่
แนนอน  จึงควรมีการค้ําประกันจนกวาบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จะพนสภาพจากการเปน
รัฐวิสาหกิจ  จึงไมนาจะเปนประเด็นแหงคดี 

ประเด็นท่ี 8 การตราพระราชกฤษฎีกาทําใหรัฐสูญเสียอํานาจการควบคุมและตอรองใน
กิจการของ บริษัท กฟผ.จํากัด(มหาชน)ในเรื่องการรักษาความมั่นคง การรักษาผลประโยชน
สวนรวม(การควบคุมคาไฟฟา) และการจัดใหมีบริการสาธารณูปโภค เพราะการดําเนินการตองยึด
กลไกกติกา รวมทั้งกระแสการตลาดและผูถือหุน การตรวจสอบความโปรงใสตามรัฐธรรมนูญ ไม
สามารถทําไดเพราะบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไมใชหนวยงานของรัฐ ซ่ึงอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของรัฐและการตรวจสอบโดยกลไกตามรัฐธรรมนูญ 

ผูวิจัยเห็นวา  การตราพระราชกฤษฎีกาที่ผูฟองคดีอางวาทําใหรัฐสูญเสียอํานาจการ
ควบคุมและตอรองในกิจการของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ในเรื่องความมั่นคง  การควบคุม
ราคาคาไฟฟาและการจัดใหมีบริการสาธารณูปโภคนั้น  เห็นไดวาไมมีกฎหมายมารองรับในเรื่อง
การควบคุมราคาคาไฟฟา  รวมถึงการบริการสาธารณูปโภคใหมีความตอเนื่อง  มั่นคง  และ
สม่ําเสมอตามหลักของการบริการสาธารณะ   สวนกรณีการตรวจสอบความโปรงใสตาม
รัฐธรรมนูญไมสามารถทําไดเพราะบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไมใชหนวยงานของรัฐจึงไม
สามารถตรวจสอบตามกลไกของรัฐธรรมนูญ 

ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวา  ผูฟองคดีกลาวอางเร่ืองบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่จะให
มีการตรวจสอบความโปรงใส  โดยใหตรวจสอบตามกลไกของรัฐธรรมนูญ  ประเด็นดังกลาวจึงไม
นาจะเปนประเด็นแหงคดีได 

ประเด็นท่ี 9 หลักเกณฑการกระจายหุน เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และเอา
เปรียบประชาชน โดยพนักงาน กฟผ. สามารถซื้อหุน กฟผ.ไดเปนจํานวน 8 เทาของเงินเดือนใน
ราคาพาร (10 บาทตอหุน) แตกลับขายใหประชาชนโดยการสุมกระจายหุน และซ้ือไดจํานวนจํากัด
ในราคาหุนละ 20 – 28 บาท และยังมีแผนที่จะขายใหนักลงทุนตางชาติถึงรอยละ 30 

ผูวิจัยเห็นวา  หลักเกณฑในเรื่องการกระจายหุนที่มีการใหสิทธิพนักงาน กฟผ. สามารถ
ซ้ือหุน กฟผ. ไดในจํานวน 8 เทาของเงินเดือนในราคาพาร  (10 บาทตอหุน)  นั้น  เปนการ
ดําเนินการที่ใหสิทธิ  ประโยชนของพนักงาน  เพื่อใหพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพขององคกรใหมที่เกิดขึ้น  จึงกําหนดใหพนักงานของรัฐวิสาหกิจมีสวน
เปนเจาของ  ซ่ึงในการกระจายหุนใหกับพนักงาน กฟผ. ดังกลาว  ไดมีการเสียภาษีในสวนตางของ
ราคาพารกับราคาตลาด  เพราะถือวาเงินสวนตางดังกลาวเปนเงินรายไดที่จะตองนํามาคํานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปดวย 
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ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวา  สําหรับในประเด็นเรื่องการกระจายหุนนี้  ผูเขียนมี
ความเห็นวา  การกระจายหุนในราคาพารใหพนักงาน กฟผ. เปนการจูงใจใหพนักงานซึ่งเปลี่ยน
สถานะจากพนักงานรัฐวิสาหกิจเปนลูกจางของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  มีสวนรวมในการเปน
เจาของ  ทั้งนี้เปนไปตามหลักการดําเนินการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหมีกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน  เพื่อแขงขันกับบริษัทคูแขงที่อยูในประเภทธุรกิจพลังงานไฟฟาในอนาคต  ดังนั้นจึง
ไมนาจะเปนประเด็นแหงคดี 

ประเด็นที่ 10 ผลของพระราชกฤษฎีกาทําใหเกิดความเสียหายกระทบกระเทือนสิทธิ
เสรีภาพ ความสงบเรียบรอยของประชาชน ทั้งยังสงผลกระทบกระเทือนความมั่นคงดานเศรษฐกิจ 
พลังงาน รวมถึงสาธารณสมบัติของประเทศและประชาชน พระราชกฤษฎีกาจึงไมชอบดวย
กฎหมายไมสามารถใชบังคับได 

ผู วิ จั ย เห็นว า   ประ เด็น เ รื่ อ งผลของพระราชกฤษฎีกาทํ า ใหความ เสี ยหาย
กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ความสงบเรียบรอยของประชาชน  ซ่ึงนาจะเปนการ
ไดรับความเดือดรอนที่ราคาคากระแสไฟฟาจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น  ทั้งยังสงผลกระทบตอความมั่นคง
ดานเศรษฐกิจซึ่งนาจะหมายถึงการเพิ่มของราคาคากระแสไฟฟา  ทําใหภาคการผลิตอ่ืน ๆ ทั้ง
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมไดรับผลกระทบทําใหราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้น  สวนเรื่องสาธารณะ
สมบัติของแผนดินซ่ึงนาจะหมายถึงที่ดินที่มีการเวนคืนเพื่อการกอสรางโรงไฟฟา  เขื่อนกั้นน้ํา  
ตลอดรวมถึงการรอนสิทธิของที่ดินที่เปนเขตเดินสายไฟฟาเพื่อทําการกอสรางสายสงไฟฟาจาก
แหลงผลิตพลังงานไฟฟาไปยังสถานีไฟฟายอย16  รวมถึงสถานีรับไฟฟาของการไฟฟานครหลวง  
และการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวา เมื่อ กฟผ. ไดแปรรูปไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
ทรัพยสินตาง ๆ ของ กฟผ. ไดถูกโอนไปเปนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)17  ทั้งหมด  การโอน
ทรัพยสินดังกลาวของ กฟผ. ไปใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เปนการไมถูกตองจึงนาจะเปน
ประเด็นแหงคดี 

อาศัยเหตุผลทั้งหมดนี้ผูฟองคดีทั้ง 11 คน ขอยื่นฟองบุคคลดังตอไปนี้  
1) นายกรัฐมนตรีในฐานะผูรักษาการตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 และ

ในฐานะผูรับสนองพระบรมราชโองการ พระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับและในฐานะผูมีอํานาจเสนอ
และอํานาจพิจารณาพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ 

                                                        
16 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2511, มาตรา 29. 
17 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, มาตรา 24. 
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2) สํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผูดูแลในเรื่องการออกกฎหมาย 
3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน ในฐานะผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

อํานาจ สิทธิและประโยชนของบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548 และในฐานะผูมีอํานาจเสนอ
และอํานาจพิจารณาพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ 

4) กระทรวงพลังงานในฐานะผูดูแลการดําเนินการของกฟผ. 
5) คณะรัฐมนตรีทั้งคณะในฐานะผูมีอํานาจเสนอและอํานาจพิจารณาพระราชกฤษฎีกา

ทั้ง สองฉบับ 
โดยผูฟองคดีเปนผูไดรับความเสียหาย ไดรับผลกระทบจากการตราพระราชกฤษฎีกา

ทั้ง 2 ฉบับ ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ประกอบกับกรณีนี้เกี่ยวของกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ
และมีผลกระทบตอสวนไดเสียของประเทศชาติและประชาชน จึงขอศาลไดโปรดรับคําฟองไว
พิจารณาและขอใหมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหมีการยกเลิกเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ 
ดังกลาว 

ปจจุบันศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ ฟ.14/2548  เสร็จส้ินแลว  
โดยศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราว
กอนการพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548  และในที่สุดมีคําพิพากษาเปนคดี
หมายเลขแดงที่ ฟ.5/2549  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549  ซ่ึงผูวิจัยจะไดทําการศึกษาวิเคราะหในหัวขอ
ตอไป 
          6.6.1.3  สถานะของคดี 

คํารองขอไตสวนฉุกเฉินคดีหมายเลขดําที่ ฟ.14/2548 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 มูลนิธิเพื่อผูบริโภคผูฟองคดีที่ 1 กับพวกรวม 11 คน โดย

นายนคร  ชมพูชาติ ในฐานะผูรับมอบอํานาจจากผูฟองคดีที่ 1ถึง 11 ยื่นคํารองขอไตสวนฉุกเฉิน 
สรุปประเด็นไดดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1  ผูฟองคดีไดขอตอศาลในคําฟองขอใหมีคําส่ังกําหนดมาตรการชั่วคราว
อันมีผลเปนการหยุดการดําเนินการใดๆของบุคคลตางๆที่เกี่ยวของ ซ่ึงอาศัยอํานาจตามพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ และขอใหศาลงดใชการบังคับใชกฎหมายดังกลาวขางตนเปนการชั่วคราว
จนกวาศาลปกครองสูงสุดจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังตอไป 

ประเด็นที่ 2  ผลของการบังคับใชกฎหมายขณะนี้อยูระหวางการนําหุนของบริษัท  
กฟผ.จํากัด  (มหาชน) เขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจะเปดใหประชาชน
ทั่วไปจองในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2548 การใชมาตรการชั่วคราวกอนวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2548 จึงมีความจําเปนเนื่องจากการจองหุนกระทําโดยการออกเช็คใหไว การพิจารณากรณีนี้เปน
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การฉุกเฉิน จึงเปนการชวยปองกันความวุนวายในตลาดหลักทรัพย เพราะผูถือหุนอาจไดรับ
ผลกระทบหากศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษา 
     6.6.2 วิเคราะหคําส่ังกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการ
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ ฟ.14/2548 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 

ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําส่ังคําขอกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟอง
คดีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 โดยศาลไดแยกวินิจฉัยออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1  สมควรทุเลาการบังคับตามพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ  หรือไม 
ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นวา การพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของพระราช

กฤษฎีกาทั้ง สองฉบับ เปนประเด็นหลักแหงคดีที่ศาลตองพิจารณาพิพากษา  อีกทั้งมีขั้นตอนที่ผูที่มี
สวนเกี่ยวของจะตองดําเนินการตอไป ตามพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ หากใหระงับการบังคับใช
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะทําใหเกิดปญหาในการดําเนินการตามกฎหมายตอไปและเกิดปญหาแก
การบริหารงานของบริษัท กฟผ.จํากัด  (มหาชน) ดังนั้น  ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นวายังไมควรที่จะ
ส่ังทุเลาการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ตามคําขอของผูฟองคดี 

ประเด็นท่ี 2 สมควรใหระงับการดําเนินการตางๆเกี่ยวกับการขายหุนของบริษัท กฟผ.
จํากัด (มหาชน)  ไวกอนหรือไม 

ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นวาการที่บริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) กําลังดําเนินการเพือ่
เสนอขายหุนใหกับเอกชน โดยกําหนดใหมีการจองซื้อหุนในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2548     
หากใหมีการดําเนินการดังกลาวและในภายหลังหากศาลพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548 ยอมทําใหเกิดความ
เสียหายในวงกวางแกประชาชนที่จองซื้อหุนซึ่งมีเปนจํานวนมาก  และยังมีผลกระทบตอบุคคลและ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาวดวย  และการใหระงับการดําเนินการเพื่อ
เสนอขายหุนใหแกประชาชนไวกอนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีนั้นไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินบริการสาธารณะของบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน)  เนื่องจากแมไมมีการเสนอขายหรือขาย
หุนใหแกประชาชนในขณะนี้บริษัท กฟผ.จํากัด(มหาชน) ก็ยังคงดําเนินการบริการสาธารณะตอไป
ไดและการใหระงับการเสนอขายหุนก็ไมไดมีผลกระทบตอการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  อีกทั้งขออางที่วาการใหระงับการเสนอขายหุนจะทําใหบริษัท กฟผ.จํากัด(มหาชน)  
ขาดเงินทุนที่จะขยายกิจการใหบริการแกประชาชนก็ไมปรากฏวาเปนเรื่องจําเปนที่จะตอง
ดําเนินการโดยรีบดวนหรือเปนเรื่องที่กระทบตอการจัดทําบริการสาธารณะแตอยางใด  และการ
ระงับการเสนอขายหุนก็เกิดจากการที่ศาลมีคําส่ังกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษามิใชเกิด
จากการดําเนินกิจการของบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน)  จึงไมนาจะมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของ
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นักลงทุน  ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําส่ังหามรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง และบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) เสนอขายหรือดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการขาย
หุนของบริษัท กฟผ. จํากัด(มหาชน) ไวกอน จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอื่น 
          6.6.2.1 หลักเกณฑการออกคําส่ังของศาลปกครองในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
ช่ัวคราว 

ตามนัยมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 บัญญัติวา “ในกรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อ
บรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดี ไมวาจะมีคํารองขอจาก
บุคคลดังกลาวหรือไม ใหศาลปกครองมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว และออกคําสั่ง
ไปยังหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติได ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของ
รัฐประกอบดวย”  ประกอบกับขอ 75 และ ขอ 77 แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ดังนี้ 

ขอ 75  นอกจากกรณีที่กลาวในขอ 69 ในเวลาใดๆกอนศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้
ขาดคดี ผูฟองคดีอาจยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆเพื่อ
บรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษาหรือคูกรณีอาจยื่นคําขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดวิธีการเพื่อ
คุมครองประโยชนของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาได” และขอ 77 
“ใหนําความในลักษณะ 1 ของภาค 4 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับกับ
หลักเกณฑในการพิจารณาคําขอ เงื่อนไขในการออกคําสั่งของศาลและผลของคําส่ังกําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองอยางใดๆเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษาหรือวิธีการเพื่อ
คุมครองประโยชนของผูขอในระหวางการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคําพิพากษาโดยอนุโลมเทาที่
สภาพของเรื่องจะเปดชองใหกระทําได และโดยไมขัดตอระเบียบนี้ และหลักกฎหมายทั่วไปวาดวย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
          6.6.2.2  วิเคราะหการออกคําส่ังของศาลปกครองในการกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราว 

ผูวิจัยเห็นวา  ในการพิจารณาการออกคําสั่งศาลปกครองในการกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการชั่วคราวตามมาตรา 66  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542  ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกขใหแก
คูกรณีที่เกี่ยวของเปนการชั่วคราวกอนการพิจารณาคดีไมวาจะมีการยื่นคํารองขอจากบุคคลดังกลาว
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หรือไม  และออกคําส่ังไปยังหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตาม
คําสั่ง  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด  ดั้งนั้นการที่ผูฟองคดีไดยื่นคํารองขอไตสวนฉุกเฉิน  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.
2548  สรุปได 2 ประเด็น คือ  1. ใหศาลปกครองสูงสุดทุเลาการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาทั้งสอง
ฉบับ  และ 2. ใหระงับการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการขายหุนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
ไวกอนนั้น  ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาและมีคําสั่งในการกําหนดมาตรการหรือ
วิธีการชั่วคราวได  รวมทั้งเปนไปตามขอ 75  และขอ 77  แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีการพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543  โดยคดีนี้ผูฟองคดีไดขอใหศาลมี
คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกขช่ัวคราวในการใหทุเลาการบังคับใชพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  และศาลมีความเห็นวาหากใหระงับการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาจะทําให
เกิดปญหาในการดําเนินการทางกฎหมายและการบริหารของบริษัท  กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จึงไม
ส่ังทุเลาการบังคับตามคําขอของผูฟองคดี  สวนประเด็นการใหบังคับการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับ
การขายหุนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) นั้น  ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งหามผูถูกฟองคดีที่ 3 ที่ 
4  และบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เสนอขายหรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการขายหุนของบริษัท  
กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเปนอยางอื่น  ทั้งนี้เปนไปตามขอ 77  
แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543  
วาดวยเงื่อนไขการออกคําสั่งของศาลเพื่อบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษาหรือวิธีการเพื่อ
คุมครองประโยชนของผูขอในระหวางพิจารณา 

ดังนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวา  การที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งในประเด็นที่ 1  ที่เห็นวา
ยังไมควรที่จะสั่งทุเลาการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  และมีคําสั่งในประเด็นที่ 2  หาม
ใหผูถูกฟองคดีเสนอขายหรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการขายหุนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
ไวกอนจนกวาศาลจะมีคําส่ังพิพากษาหรือคําส่ังเปนอยางอื่น  ทั้งนี้เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 66  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  ประกอบกับขอ 75 
และขอ 77  แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีการพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2543  จึงเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายแลว 

และปจจุบันศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณาวินิจฉัย  คดีหมายเลขดําที่ ฟ.14/2548  เสร็จ
สิ้นแลว  และไดมีคําพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.5/2549  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549  ซ่ึงผูวิจัย
จะไดทําการศึกษาวิเคราะหในหัวขอตอไป 
    
 

DPU



   165

     6.6.3  วิเคราะหคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.5/2549  ลงวันที่  23 
มีนาคม  2549 
          6.6.3.1  คําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี 

คดีนี้มีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยวา  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจสิทธิ  และ
ประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลา
ยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2548  ชอบดวยกฎหมายหรือไม 

โดยมีประเด็นยอยที่จะตองพิจารณา  ดังนี้ 
(1)  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  

จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  ขัดตอเจตนารมณของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.
2542  หรือไม 

ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวา  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  มีเจตนารมณเพียง
เพื่อใหมีกฎหมายที่ใชในการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจจากการเปนรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนองคการของรัฐ
ที่มีเอกสิทธิ์ใชอํานาจรัฐในการดําเนินกิจการไปเปนรัฐวิสาหกิจจากการไปเปนรัฐวิสาหกิจใน
รูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดในระบบกฎหมายเอกชนเทานั้น  โดยมิไดมีบทบัญญัติ
ที่กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเลือกรัฐวิสาหกิจที่จะนํามาแปลงสภาพเปนบริษัทแตอยางใด  
นอกจากนั้น  มาตรา 4  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวยังบัญญัติใหผูถูกฟองคดีที่ 5 ในฐานะรัฐบาล
เปนผูมีอํานาจในการเลือกรัฐวิสาหกิจที่จะนํามาแปลงสภาพเปนบริษัทได  ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดี
ที่  5  มีมติใหแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนบริษัทและไดมีการดําเนินการ
จนกระทั่งมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  รวมทั้งไดมีการตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  เพื่อ
กําหนดใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  มีอํานาจ สิทธิ และประโยชนที่การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยมีอยูเดิมในบางกรณี  รวมทั้งมีขอจํากัดในบางกรณี  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อน
เวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยกเลิกเมื่อใด  จึงไมขัดตอเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  

(2)  กอนการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  
กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2548  ไดมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม 
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ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวา  ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  วาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2543  กําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ก็เพื่อใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการพิจารณาใน
สวนที่เกี่ยวของกับบริษัทที่จะจัดตั้งเทานั้น  โดยใหเปนดุลพินิจของคณะกรรมการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในการกําหนดจํานวนผูแสดงความคิดเห็นและกําหนดคุณสมบัติของผูที่
จะแสดงความคิดเห็นโดยคํานึงถึงความเปนอิสระของผูแสดงความคิดเห็น  และใหความสําคัญกับผู
มีสวนไดเสียโดยตรงเปนอันดับแรกกอนขอเท็จจริงรับฟงไดวา  ในการจัดทําการรับฟงความคิดเหน็
ของประชาชนไดมีการแตงตั้งผูมีหนาที่ช้ีแจงขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแปลงสภาพ
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจํานวน  10  คน  และคณะกรรมการจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนไดกําหนดหัวขอในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  ดังนี้  (1) กิจการ 
สิทธิ หนี้ ความรับผิดและสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจ  สวนที่จะโอนใหแกบริษัทที่จะตั้งขึ้นและสวน
ที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง  (2)  พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่จะโอนไปเปนของลูกจางของ
บริษัท  (3) รางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดอํานาจหรือสิทธิของรัฐวิสาหกิจที่แปลงทุนเปนหุนตาม
มาตรา 26  ของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ  (4)  รางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลาการ
ยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ (5) เรื่องอื่น ๆ อันเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งบริษัทตามที่คณะกรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทมอบหมาย  โดยในสวนของรางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดอํานาจหรือสิทธิ
ของรัฐวิสาหกิจที่แปลงทุนเปนหุนและรางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลาการยุบเลิก
รัฐวิสาหกิจนั้น  ไดมีการเสนอรางพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับประกอบดวย  ซ่ึงไดมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน  5 ครั้ง  ครั้งที่ 1  สวนของพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2547  ที่กรุงเทพมหานคร  คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่  11  มกราคม  2547  ที่จังหวัด
ลําปาง  คร้ังที่ 3  เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2547  ที่จังหวัดกระบี่  ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2547   
ที่กรุงเทพมหานคร  และครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2547  ที่จังหวัดของแกน  โดยหลังจากที่ได
มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว  ไดมีการประมวลขอเสนอแนะและความคิดเห็น  
คําถาม  และคําตอบทั้งหมดที่ไดจากทุกฝาย  ตลอดจนวิเคราะหแจกแจงผูเขารวมประชุมทั้งหมด
เปนขอมูลสถิติ  รวมทั้งไดสรุปผลที่ไดใหคณะกรรมการจัดตั้งบริษัทพิจารณาประกอบการจัดตั้ง
บริษัทดวยแลวการดําเนินการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดังกลาวจึงไดมีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2543  ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นแลว  
ดังนั้น  กอนการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน) พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฏีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝาย
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ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  ไดมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยชอบดวยกฎหมาย
แลว 

สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีที่  3  ไดทําบันทึกขอตกลงรวมกับประธานกรรมการการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย  และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยวา  จะไมนําการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเขาตลาดหลักทรัพยและเห็นชอบใหยกเลิก
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  โดยจะมีการยกรางพระราชบัญญัติการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจแหงชาติ  พ.ศ. ....... มาใชแทนรวมทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  
เกิดขึ้นจะตองทําขอตกลงกับตัวแทนกอน  ซ่ึงเปนการทําขอตกลงวาจะไมดําเนินการแปลงสภาพ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยนั้น  ไมปรากฏวา  ผูถูกฟองคดีที่ 3  ทําบันทึกขอตกลงดังกลาว
โดยไดรับอนุมัติหรือไดรับความเห็นชอบจากผูถูกฟองคดีที่ 5  ซ่ึงเปนผูที่มีอํานาจในการอนุมัติใหมี
การแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนบริษัท  ดังนั้น  การทําขอตกลงของผูถูก
ฟองคดีที่ 3  จึงมิไดมีผลเปนการเพิกถอนการดําเนินการตาง ๆ เพื่อการแปลงสภาพการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยเปนบริษัท  รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ไดดําเนินการมา
แลวแตอยางใด 

(3)  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  
จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากมีผลเปนการโอนทรัพยสินของรัฐไปเปน
ของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) หรือไม 

พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 26  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  
มิไดมีบทบัญญัติจํากัดเอกสิทธิ์ที่รัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพมีอยูเดิมในเรื่องใด  บริษัทที่จะตั้งขึ้นยอม
มีเอกสิทธิ์ในเรื่องนั้นเชนเดียวกับที่รัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพมีอยูเดิม  ซ่ึงการที่จะพิจารณาวา  การ
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.
2548  ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากมีผลเปนการโอนทรัพยสินของรัฐไปเปนของบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน)  หรือไม  มีปญหาที่จะตองพิจารณา  ดังนี้ 

(3.1)  พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน)  พ.ศ.2548  บัญญัติใหโอนทรัพยสินที่ไดมาโดยการใชเอกสิทธิ์ของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยใหแกบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) หรือไม 

เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะเอกสิทธิ์ที่ทําใหไดมาซึ่งสิทธิในทรัพยสินที่การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยมีอยูเดิมตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  กับเอก
สิทธิ์ของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ที่ถูกจํากัดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และ
ประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  แลวเห็นไดวา  ในการตราพระราช
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กฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548 นั้น  
ไมมีบทบัญญัติจํากัดเอกสิทธ์ิเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย  ซ่ึงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีอยูเดิมตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ซ่ึงการที่ยังคงใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  มีเอก
สิทธิ์เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามที่การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีอยูเดิมนั้น  นอกจากจะทําใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  มี
อํานาจที่จะดําเนินเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในการ
ดําเนินกิจการตอไปแลว  ยังเปนการใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
กอนการแปลงสภาพดวย  สวนเอกสิทธิ์ในการดําเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟานั้น  แมจะมีการจํากัด
อํานาจของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  จํากัดมาตรา 8  แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  
สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  วาจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาก็ตาม  แตการจํากัดเอกสิทธ์ิดังกลาวเปนการ
จํากัดในสวนที่เกี่ยวกับการกอสรางระบบไฟฟาที่จะดําเนินการภายหลังจากที่แปลงสภาพเปนบริษทั  
กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  แลวเทานั้น  สวนเอกสิทธิ์ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีอยูเดิมซ่ึง
ก็คือสิทธิเหนือพื้นที่ดินเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟานั้น  มิไดถูกจํากัดลงไปดวย  ดังนั้น
ดวยเหตุที่พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน) 
พ.ศ.2548  มิไดมีบทบัญญัติจํากัดเอกสิทธิ์ของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ดังกลาวขางตนไว  
ตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงมีเนื้อหาใหโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  และโอนสิทธิเหนือ
พื้นดินเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟาไปใหแก  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ดวย 

(3.2)  ที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังริมทรัพย  และสิทธิเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟาเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินหรือไม  ประเภทใด 

สิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟาซึ่งเปนสิทธิอันติดอยูกับที่ดิน
และเปนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 138 และมาตรา 139 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น  
เปนสิทธิที่กอตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2511  โดยการใช
อํานาจของรัฐเพื่อประโยชนของรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะดานพลังงานไฟฟา  และยังมีอยู
ตราบเทาที่มีการใชประโยชนเพื่อการนั้นอยู  ดังนั้นสิทธิเหนือพื้นที่ดินเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้ง 
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ระบบไฟฟาจึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะตามมาตรา  
1304 (3)  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา 4  วรรคหนึ่ง  แหง
ประราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2518  เชนกัน 

(3.3)  การโอนที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมาโดยการเวนคืนตาม
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  และสิทธิเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟาใหแก
บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  เปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

ตุลาการผูแถลงคดีจึงเห็นวา  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และ
ประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  ซ่ึงมีผลเปนการโอนที่ดินที่ตั้งโรงไฟฟา
กังหันกาซและโรงไฟฟาพลังไอน้ําที่อยูในทองที่ตําบลบางปะกง   อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟาซึ่งเปนสาธารณสมบัติ
แผนดินสําหรับใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะและเปนที่ราชพัสดุใหแกบริษัท  กฟผ.  
จํากัด  (มหาชน)  ไมชอบดวยกฎหมาย 

(4)  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  
จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเนื่องจากมีผลกระทบ
กระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนและตอเสรีภาพของผูประกอบกิจการพลังงานไฟฟาเกิน
ความจําเปนหรือไม 

ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวา  การที่พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชน
ของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  บัญญัติใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  มีเอกสิทธิ์
ที่จะใชอํานาจของรัฐในการกอสรางระบบไฟฟาและการเวนคืนที่ดินตามกฎหมายวาดวยการเวนคนื
อสังหาริมทรัพยเพื่อใหไดมาซึ่งแหลงพลังงานหรือเพื่อใชเกี่ยวกับการสรางเขื่อนและอางเก็บน้ํา  
ยอมมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรับรองไว  
โดยกรณีมีเอกสิทธ์ิในการดําเนินการกอสรางระบบไฟฟากอใหเกิดผลกระทบตอเสรีภาพใน
เคหสถานของบุคคลตามมาตรา 35  และสิทธิในทรัพยสินตามมาตรา 48  สวนกรณีมีเอกสิทธิ์ใน
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 49  กอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิในทรัพยสินตามมาตรา  48  
และการที่บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ซ่ึงเปนเอกชนมีอํานาจในการกอสรางระบบไฟฟาและ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยในขณะที่ผูประกอบกิจการพลังงานไฟฟารายอื่นไมมีอํานาจดังกลาว  
ยอมเปนการกระทบตอเสรีภาพในการแขงขัน  โดยเสรีอยางเปนธรรมตามมาตรา 50 ดังนั้น  การ
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  
พ.ศ.2548  ซ่ึงเปนการใหเอกสิทธ์ิแกบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  จึงเปนกฎหมายที่จํากัด 
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สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเสรีภาพของผูประกอบกิจการดานพลังงานไฟฟา  ซ่ึงจะชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาว
ขางตน  ประกอบกับมาตรา  29  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวา  
การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.
2548  เปนการอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  แตการที่บริษัท  กฟผ.  
จํากัด  (มหาชน)  จะใชเอกสิทธิ์ในการเวนคืนไดจะตองเปนไปเพื่อประโยชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะตามที่กําหนดไวในมาตรา  49  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   และ
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  สวนเอกสิทธิ์ ในการดําเนินการกอสรางระบบ
ไฟฟาก็ตองเปนไปเพื่อประโยชนในการจัดทําบริการสาธารณะดานพลังงานไฟฟา  ทั้งนี้มาตรการ
ในการที่ใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  มีเอกสิทธิ์ดังกลาวไมกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญ
แหงเสรีภาพในเคหสถาน  สิทธิในทรัพยสินของประชาชน  และเสรีภาพในการประกอบอาชีพของ
ผูประกอบกิจการพลังงานไฟฟา  และพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปโดยมิไดมุง
หมายใหใชบังคับแกกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ  รวมทั้งไดมีการระบุ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ใหอํานาจในการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  
ไดแก  มาตรา  29  มาตรา  35  มาตรา  48  และมาตรา  50  ไวในพระราชกฤษฎีกาดวยแลว  อยางไร
ก็ตาม  แมวาบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ไดรับโอนกิจการทั้งหมดของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  และในขณะที่แปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศเปนบริษัท  กฟผ.  จํากัด  
(มหาชน)  ยังไมมีองคกรหรือหนวยงานของรัฐใดที่ไดรับเอกสิทธิ์ดังกลาวแทนการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย   อีกทั้งเอกสิทธิ์ดังกลาวเปนสิ่งจําเปนในการที่จะทําใหการจัดทําบริการสาธารณะ
ดานพลังงานไฟฟาเปนไปไดอยางตอเนื่อง  โดยไมมีมาตรการอื่นที่สามารถดําเนิการใหดําเนินการ
ใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดไว  แตการใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด  
(มหาชน)  มีเอกสิทธิ์ซ่ึงมีผลกระทบตอเสรีภาพในเคหสถานและสิทธิในทรัพยสินของประชาชน  
และเสรีภาพในการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมของผูประกอบกิจการพลังงานไฟฟา  โดยมิได
กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการมีเอกสิทธ์ิของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ยอมทําใหบริษัท  
กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ซ่ึงเปนเอกชนใชเอกสิทธิ์ดังกลาวไดจนกวาจะมีการตรากฎหมายวาดวยการ
ดําเนินกิจการในเรื่องเดียวกัน  หรือเมื่อบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ส้ินสภาพการเปน
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  ทั้งนี้  ตามมาตรา  24  วรรคสี่  วรรคหา  แหง
พระราชบัญญัติ  พ.ศ.2542  อันเปนกรณีที่ไมมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน  ดังนั้น  การตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิและประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  จึงมี
ผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  และตอเสรีภาพของผูประกอบกิจการ
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พลังงานไฟฟาเกินความจําเปน  และแมพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  
มิไดบัญญัติบังคับไววา  จะตองมีการกําหนดระยะเวลาไวในพระราชกฤษฎีกากําหนด  อํานาจ  สิทธิ  
และประโยชนของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจที่เปนองคการของรัฐซึ่งออก
ตามมาตรา  26  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  แตมาตรา  26  วรรคสอง  บัญญัติไววา  ใน
กรณีตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาใหบริษัทคงมีอํานาจ  สิทธิ  หรือประโยชน
เพียงเทาที่จําเปนแกการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม  โดยคํานึงถึงความเปน
ธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ  การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง  และ
การรักษาประโยชนของรัฐประกอบดวย  โดยจะกําหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขใหตองปฏิบัติ ฯลฯ 
อีกทั้งมาตรา 28 วรรคสอง  บัญญัติไววา ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ถูก
ยกเลิกคงใชบังคับตอไปตามระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26  กรณีจึงเห็นได
วา  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  ประสงคที่จะใหบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการแปลง
สภาพจากรัฐวิสาหกิจที่เปนองคการของรัฐสามารถใชเอกสิทธิ์เทาที่จําเปนและภายในระยะเวลา
จํากัดเทานั้น  นอกจากนั้น  การกําหนดระยะเวลาไวยอมเปนการเรงรัดใหมีกฎหมายจัดตั้งองคกร
กํากับกิจการดานพลังงานไฟฟาซ่ึงเปนผูใชเอกสิทธิ์ซ่ึงเปนอํานาจของรัฐใหเสร็จส้ินโดยเร็ว  ทั้งนี้  
แมวาการตรากฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการกํากับดูแลกิจการดานพลังงานไฟฟาจะมี
กระบวนการบางสวนซึ่งมิไดอยูภายใตการดําเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งหา  แตผูถูกฟองคดีทั้งหา
สามารถคาดหมายระยะเวลาที่จะใชในการดําเนินการในกระบวนการทั้งหมดได  ดังนั้น  การตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  
จึงขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเนื่องจากมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  และตอเสรีภาพของผูประกอบกิจการพลังงานไฟฟาเกินความจําเปน 

(5)  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย   พ .ศ .2548  ไมชอบดวยกฎหมายเนื ่องจากขัดตอรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  และไมเปนไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กําหนดไวในมาตรา  28  แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  หรือไม 

สวนปญหาที่วา  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย         
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2548  เปนไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กําหนดไวใน
มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  หรือไมนั้น 

ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวาการที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ไดกําหนดใหมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไปซึ่งเปนเหตุการณที่แนนอนวาจะเกิดขึ้น
ในอนาคต  จึงเปนการกําหนดเงื่อนเวลาในการยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหง
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ประเทศไทยไวแลว  ดังนั้น  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  จึงเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว 

ขอกลาวอางที่วา  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟาซึ่งจัดตั้งตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  วาดวยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟา  พ.ศ.2548  ไมอาจกํากับดูแลเรื่องการ
ใหบริการ  อัตราคาบริการ  หรือการผูกขาดของบริษัท กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ไดเนื่องจากไมมี
กฎหมายรองรับนั้น  เร่ืองการใหบริการ  อัตราคาบริการ  หรือการผูกขาดของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  
(มหาชน)  ที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการไฟฟามิไดเปนผลเนื่องมาจาก
การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับโดยตรง  แตเนื่องมาจากการแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยซึ่งเปนผูซ้ือและจําหนายไฟฟารายเดียวเปนบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ขอ
กลาวอางที่วาการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับทําใหรัฐสูญเสียรายไดที่เคยไดรับจากการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยโดยบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  จะตองปนผลใหแกผูถือหุนและการ
ใหสิทธิแกพนักงานในการซื้อหุนในราคาต่ํากวาที่ขายใหแกประชาชนทั่วไปนั้นก็มิใชเปนผลจาก
การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับเชนกัน  สวนขอกลาวอางที่วา  กรณี  ดร.โอฬาร  ไชยประวัติ  
มีลักษณะตองหามมิใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทฯ  และ
การประเมินราคาสินทรัพยและกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยต่ํากวาที่ควรจะเปน
นั้น  มิไดเกี่ยวเนื่องกับความไมชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับแตอยางใด 

ตุลาการผูแถลงคดีจึงเห็นวา  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และ
ประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากมีเนื้อหา
เปนการโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินซ่ึงเปนที่ตั้งโรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาพลังไอน้ําที่อยูในทองที่
ตําบลบางปะกง  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และโอนสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟา  ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดิน
โดยเฉพาะและเปนที่ราชพัสดุใหแกบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  และเนื่องจากไมมีการกําหนด
ระยะเวลาในการที่ใหบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  มีเอกสิทธิ์ซ่ึงเปนอํานาจของรัฐ  สวนการตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.
2548  เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว 

โดยสรุปตุลาการผูแถลงคดีจึงเห็นควรพิพากษาเพกิถอนพระราชกฤษฎีกากําหนด
อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.2548  ในเนื้อหาสวนที่มีผล
เปนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเปนที่ตัง้โรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาพลังไอน้ําที่อยูใน
ทองที่ตําบลบางปะกง  อําเภอบางปะกง  จงัหวัดฉะเชิงเทรา  และสิทธิเหนือพื้นดินเกีย่วกับระบบ
ไฟฟารวมทั้งระบบไฟฟาใหแกบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  และใหยกฟองคําขอใหเพิกถอน
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พระราชกฤษฎีกากําหนดเงือ่นเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.
2548  ทั้งนี้  ใหคําส่ังกําหนดวิธีการชั่วคราวกอนการพพิากษาทีห่ามผูถูกฟองคดีที่ 3  และบริษัท 
กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เสนอขายหรือดําเนนิการใด ๆ  เกีย่วกับการขายหุนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  
(มหาชน)ไวกอนนั้น   ยังคงมีผลตอไปจนกวาจะมีการดาํเนินการใหเปนไปตามผลของคําพิพากษา
แลว 

อนึ่ง  ตุลาการผูแถลงคดีเห็นควรที่จะกําหนดแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตาม
ผลของคําพิพากษาโดยใหผูถูกฟองคดีที่ 5  ดําเนินการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  
สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.  2548  เพื่อใหมีบทบัญญัติใหโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินซ่ึงเปนที่ตั้งโรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาพลังไอน้ําที่อยูในทองที่ตําบลบาง
ปะกง  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบไฟฟารวมทัง้ระบบ
ไฟฟา  ซ่ึงไดแก  สายสงไฟฟา  สายจําหนายไฟฟา  สถานีไฟฟายอย  และส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณแก
การสงหรือจําหนายไฟฟาใหแกกระทรวงการคลัง  โดยใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เชาเพื่อใช
ประโยชนเฉพาะในการดําเนินการสาธารณะดานพลังงานไฟฟาตามอํานาจหนาที่ของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยที่มีอยูเดิมเทานั้นและใหมีบทบัญญัติกําหนดระยะเวลาในการที่ใหบริษัท  
กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  มีเอกสิทธิ์ซ่ึงเปนอํานาจของรัฐ  โดยเปนระยะเวลาเทาที่จําเปนตอการที่จะ
ใหมีกฎหมายจัดตั้งองคกรกํากับกิจการพลังงานไฟฟาเทานั้น 
          6.6.3.2 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2549 ซ่ึงผูเขียนไดสรุป
ประเด็นแหงคดี  และไดนํามาวิเคราะหในแตละประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่  1   กรณีพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  ประโยชน  ของบริษัท  
กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  และ พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  ออกโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม   

ผูวิจัยขอแยกวิเคราะห ตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด แยกไดเปน   ดังนี้ 
 1) กรณีการแตงตั้งนายโอฬาร  ไชยประวัติ  เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ชอบดวยกฎหมาย
หรือไม 

2) การจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา  19  วรรคหนึ่ง (9)  แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  มิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว 
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3)  กรณีการแตงตั้งนายปริญญา  นุตาลัย  เปนประธานคณะกรรมการจัดทําการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ซ่ึงมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวา
ดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  

เนื่องจากพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ไดกําหนดกระบวนการเปลี่ยน
สถานะรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐ  ตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบของบริษัทจํากัด  
หรือบริษัทมหาชนจํากัด  โดยมีบทบัญญัติที่กําหนดขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญ  คือ มาตรา 4  
กําหนดไววา  ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะนําทุนบางสวนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจใดมา
เปลี่ยนทุนเปนหุนในรูปแบบของบริษัทใหกระทําไดตามพระราชบัญญัตินี้    โดยมีคณะรัฐมนตรี   
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  และคณะกรรมการ
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เปนคณะบุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการใน
แตละขั้นตอน  ซ่ึงเปนการดําเนินการโดยตอเนื่องและสัมพันธกัน  และเมื่อไดดําเนินการในแตละ
ขั้นตอนโดยชอบดวยกฎหมายแลว  จึงจะดําเนินการในขั้นตอนสุดทายตอไปไดคือ  การออกพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  ตามมาตรา 26  และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยกําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 28  และเมื่อ
ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว  จึงจะทําใหการ
เปลี่ยนสถานะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปน บริษัท กฝผ.  จํากัด (มหาชน)  เสร็จ
สมบูรณ  

การเปลี่ยนสถานะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  เปนบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  
เปนการจัดการทรัพยสินของประเทศ  ที่มีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะและความมั่นคงของ
ชาติ  และโดยที่การดําเนินการเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจจากรูปแบบเดิมที่เปนรัฐวิสาหกิจ
ประเภทองคการของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นใหเปนรูปแบบของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  เปนกฎหมายพิเศษที่ฝายนิติ
บัญญัติมอบใหฝายบริหารดําเนินการไดโดยไมตองเสนอกฎหมายตอฝายนิติบัญญัติอีก   ดังนั้น  
การดําเนินการทุกขั้นตอนจึงมีความสําคัญและตองเปนไปเพื่อการปกปองการดําเนินการที่
รัฐธรรมนูญถือวาอยูในอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ  คณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เปนผูมี
อํานาจหนาที่ในการดําเนินการดังกลาว   จึงตองเปนผูมีคุณสมบัติ ถูกตองครบถวนตามที่
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  กําหนดไวโดยเครงครัด 

DPU



   175

1)   กรณีการแตงตั้งนายโอฬาร  ไชยประวัติ  เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ชอบดวยกฎหมาย
หรือไม 

ตามมาตรา   16  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ   พ .ศ .2542  กําหนดใหมี
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทซึ่งประกอบดวยปลัดกระทรวงหรือทบวงที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวง หรือ ทบวง  ซ่ึงเปนผูกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนเปนประธานกรรมการ  
ปลัดกระทรวงการคลัง  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมทะเบียนการคา  ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น  ผูแทนพนักงานรัฐวิสาหกิจหนึ่งคน   
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 3 คน  ซ่ึงแตงตั้งตามความเหมาะสมของการเปลี่ยนทุน
รัฐวิสาหกิจเปนหุนเปนกรรมการ   และผูแทนกระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ18   
บทบาทและหนาที่ ของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทถือเปนสาระสําคัญของการดําเนินการ
เปลี่ยนทุนของรัฐวิสาหกิจเปนหุนของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  โดยเริ่มตั้งแตการ
กําหนดกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิดและสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนที่จะโอนใหแกบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นและสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลัง  กําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของ
บริษัท  กําหนดทุนเรือนหุน  หรือทุนจดทะเบียนสําหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  จํานวนหุน  
มูลคาของหุนแตละหุน   ตลอดจนรายการตาง ๆ ที่เปนสวนของผูถือหุน  กําหนดชื่อของบริษัท  
โครงสรางการบริหารงานของบริษัท  รายช่ือกรรมการบริษัท  และผูสอบบัญชี  จัดทําหนังสือ
บริคณหสนธิ  และขอบังคับของบริษัท  จัดทํารางพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  ประโยชน
ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม  และในกรณีที่มีการโอนรัฐวิสาหกิจทั้งหมดคณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทเปนผูจัดทํารางพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดเงื่อนเวลายุบเลิกรัฐวิสาหกิจดวย   ตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 19 (8) แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ดังนั้น  คุณสมบัติของ
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทที่เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจึงเปนคุณสมบัติสําคัญของ
องคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว    โดยกฎหมายกําหนดใหแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ
ในดานการเงินและบัญชี  และในกิจการหรือการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน
อยางนอยดานละ 1 คน  และจะตองไมมีลักษณะตองหาม  ตามมาตรา 17 (5)  ประกอบมาตรา 5 
และ มาตรา 9  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  คือตองไมเปนกรรมการหรือผูบริหาร 

                                                        
18 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, มาตรา 16. 
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หรือผูมีอํานาจในการจัดการ  หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน  ผูรวมทุน  หรือมี
ประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน19  ซ่ึงเปนลักษณะ
ตองหามที่เปนปฏิปกษตอการปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการจัดตั้งบริษัทถือเปนอํานาจหนาที่พิเศษที่ฝายนิติบัญญัติมอบหมายใหทําหนาที่กําหนด
รายละเอียดในการเปลี่ยนสถานะรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นให
เปนรูปแบบบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจึงตองมีคุณสมบัติพิเศษที่
แตกตางจากคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองเพื่อเตรียมการหรือดําเนินการจัดใหมี
คําสั่งทางปกครองซึ่งมีผลเฉพาะระหวางคูกรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 

บริษัท  กฟผ.จํากัด (มหาชน)  มีวัตถุประสงคประการหนึ่งวาประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมรวมทั้งมีไวและสั่งเขามาจําหนายในประเทศและสงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ   และจัดจําหนายเครื่องมือที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม  ดาวเทียม  ใยแกวนําแสง  
(Fiber  Optic)  เครื่องมืออิเลคทรอนิกส  รวมทั้งอุปกรณอะไหลที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม  
และหนังสือช้ีชวนเสนอขายหุนสามัญบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ที่ระบุวาบริษัท กฝผ.จํากัด 
(มหาชน)  ไดทําการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรับสงขอมูลดวยการติดตั้งเสนใยแกวนําแสงบรรจุ
ภายในสายดินของระบบสงไฟฟาแรงสูงโดยติดตั้งระบบนี้ตั้งแตปพ.ศ.2534  พรอมกับการพัฒนา
ระบบสงไฟฟา  ทําใหสามารถสงขอมูล   สวนระบบสื่อสารของบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  มี
ระบบรับสงขอมูลซ่ึงประกอบดวยเสนใยแกวนําแสงบรรจุภายในสายสงของระบบสงไฟฟาแรงสูง
ความยาวประมาณ 6,553 กิโลเมตร  ครอบคลุมโรงไฟฟาทั้งหมดของบริษัท  ปจจุบันบริษัทใช
ระบบสงขอมูลดังกลาวเปนระบบหลักในการอํานวยความสะดวกทางดานการสื่อสารภายในและ
อนุญาตใหบุคคลภายนอก  เชน  ผูประกอบการโทรคมนาคมแบบโทรศัพทพื้นฐานและแบบ
โทรศัพทเคล่ือนที่ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที่กําหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวของใชระบบรับสงขอมูลดังกลาวรับสงขอมูล  โดยเรียกเก็บคาตอบแทนการใชงานซึ่งบริษัท 
กฝผ.จํากัด  (มหาชน) ไดจัดตั้งบริษัท กฝผ. โทรคมนาคม   จํากัด   เพื่อประกอบธุรกิจดาน
โทรคมนาคม   และบริษัท  กฝผ.  โทรคมนาคม   จํากัด  มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการ
โทรคมนาคมและการสื่อสารทุกชนิด  ทุกประเภท  รวมทั้งใหบริการสื่อสารขอมูลโดยสัญญาณ
ความเร็วสูง  ภายในประเทศหรือตางประเทศ  และรวมถึงกิจการซึ่งใหบริการหรือใหเชาอุปกรณใน
การรับ  สง  แพร  หรือการรับเครื่องหมาย  สัญญาณ  ตัวหนังสือ  หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให

                                                        
19 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2549, มาตรา 9. 
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เขาใจความหมายไดโดยระบบสาย  ระบบคลื่นความถี่  ระบบใยแกวนําแสง  ระบบแมเหล็กไฟฟา  
หรือระบบอื่น   

สําหรับ บริษัท  ชิน  คอรปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงมีนายโอฬาร  ไชยประวัติ  เปน
กรรมการของบริษัท ฯ ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร  และใหใชวงจรดาวเทียมสื่อสารที่ไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงคมนาคมทุกชนิด  ทุกประเภท  ทั่วประเทศไทยตอหนวยราชการ  หรือองคกร
ของรัฐ  ตลอดจนดําเนินการผลิตและใหบริการติดตั้ง  ซอมแซม  บํารุงรักษา  จําหนายหรือส่ังเขามา
จําหนายหรือสงออกไปจําหนายยังตางประเทศซึ่งสินคาอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมทุกชนิด  ทุก
ประเภทที่ไดรับอนุญาตแลว  โดยเฉพาะอุปกรณวิทยุติดตามตัวทุกระบบ  โทรศัพทเคล่ือนที่ทุก
ระบบ   รวมตลอดถึงวิทยุโทรทัศน  โทรศัพท ฯลฯ   นอกจากนั้น  บริษัท  แอดวานซ  อินโฟร  
เซอรวิส  จํากัด (มหาชน)  ประกอบกิจการและใหบริการเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด
ทุกประเภททั่วประเทศไทย 

ดังนั้น  กรณีการแตงตั้งนายโอฬาร  ไชยประวัติ  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยชอบดวยกฎหมาย
หรือไมนั้น 

ผูวิจัยเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในประเด็นที่คุณสมบัติของนาย
โอฬาร  ไชยประวัติ  มีลักษณะเปนการขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายอันเปนสาระสําคัญของการ
เปล่ียนทุนของการไฟฟาฝายผลิตเปนหุนของบริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน)   เนื่องจาก  นายโอฬาร  
ไชยประวัติ  เปนกรรมการในบริษัท  ชิน  คอรปอเรชั่น  จํากัด (มหาชน)  ตลอดมาตั้งแตวันที่ 14  
พฤศจิกายน  2545  จนถึงวันที่ 7  มีนาคม  2549  และในขณะที่ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะ
ประธานกรรมการเตรียมการตัดตั้งบริษัทของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  แตงตั้งนาย
โอฬาร  ไชยประวัติ  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  นาย
โอฬาร  ไชยประวัติ  เปนนายกสภามหาวิทยาลัยชินวัตร  และตําแหนงอื่นอีกหลายตําแหนง  และ
เปนรองประธานกรรมการ  และเปนประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท  ชิน  คอรปอเรชั่น  จํากัด 
(มหาชน)  และเปนกรรมการบริษัท  ปตท.  จํากัด (มหาชน)  ดวย  นายโอฬาร  ไชยประวัติ  จึงเปนผู
มีสวนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่เปล่ียนทุนเปนหุนของ
บริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน)  และมีลักษณะเปนการตองหามตามมาตรา  17(5)  ประกอบมาตรา 5  
และมาตรา 9(4)  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  ประกอบกับหนังสือช้ีชวนเสนอ
ขายหุนสามัญของบริษัท กฝผ. จํากัด (มหาชน)  ตองซ้ือกาซธรรมชาติจากบริษัท  ปตท.จํากัด 
(มหาชน)  ซ่ึงมีนายโอฬาร  ไชยประวัติเปนกรรมการอยู  จึงเปนกรรมการหรือผูมีสวนไดเสียในนิติ
บุคคลซึ่งมีผลประโยชนเกี่ยวของกับกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่เปลี่ยนทุนเปน
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หุนของบริษัท  กฝผ. จํากัด (มหาชน)  ทําใหนายโอฬาร   ไชยประวัติ  มีลักษณะตองหามเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 9(4)  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  ซ่ึงกําหนด
ไววา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตองไมมีลักษณะตองหาม คือ เปน  หรือ ภายในระยะเวลาสามป
กอนวันไดรับแตงตั้งเคยเปนกรรมการหรือผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการจัดการ  หรือมีสวนได
เสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน   ผูรวมทุน  หรือมีประโยชนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของ
รัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน  เมื่อการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและบริษัท กฝผ. จํากัด 
(มหาชน)  ตองซ้ือกาซธรรมชาติจาก  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  และบริษัท  ชิน  คอรปอเรชั่น  
จํากัด  (มหาชน)  ที่มีนายโอฬาร   ไชยประวัติ  เปนกรรมการอยูซ่ึงทั้งสองบริษัทดังกลาวเปนบริษัท
ที่ประกอบกิจการที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนอันมีลักษณะตองหามเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ของนายโอฬาร   ไชยประวัติ  ขาดความเปนกลาง  

ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทซ่ึงเปนผูมี
อํานาจออกคําส่ังแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทตามมาตรา 5  
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  ยอมตองรูหรือควรจะรูวานายโอฬาร  ไชยประวัติ  มี
ลักษณะตองหามเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งตามมาตรา 9(4) แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  การที่มีคําสั่งแตงตั้งใหนายโอฬาร  ไชยประวัติเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจึงเปนการออกคําส่ังโดยขัดตอกฎหมายฉบับดังกลาว   แมจะมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
อ่ืนปฏิบัติหนาที่ไดก็ตาม    แตคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท
ถือเปนองคประกอบที่สําคัญเพราะตองแตงตั้งมาจากบุคคลที่มีความเปนกลาง  ไมมีผลประโยชนได
เสีย  หรือมีผลประโยชนทับซอนที่เกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุน 

เมื่อการออกคําส่ังแตงตั้งนายโอฬาร  ไชยประวัติ  มีคุณสมบัติที่ขัดตอกฎหมายดังกลาว  
จึงถือวามีเหตุซ่ึงมีสภาพรายแรง  ทําใหการดําเนินการของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไมมี
ความเปนกลางและมีผลใหการกระทําใด ๆ ของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสียไปทั้งหมด
หรือไมมีผลทางกฎหมาย 

2)   การจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 19  วรรคหนึ่ง (9)  แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  มิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว 

โดยที่มาตรา  19 วรรคหนึ่ง (9) แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ   พ.ศ.2542  
กําหนดใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทตองดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกําหนด  ซ่ึงอยางนอยจะตองจัดใหมี
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การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการกําหนดกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิดและ
สินทรัพยของรัฐวิสาหกิจสวนที่จะโอนใหแกบริษัทที่จัดตั้งขึ้นและสวนที่จะใหตกเปนของ
กระทรวงการคลัง  การกําหนดพนักงานที่จะใหเปนลูกจางของบริษัท  การจัดทํารางพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการกําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในกรณีที่มีการโอนกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจไปทั้งหมด   เพื่อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวางซึ่ง
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซ่ึงอยาง
นอยจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกลาว  โดยกําหนดสาระสําคัญและ
วิธีการ  และกระบวนการในการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับทราบประเด็น  และขอมูล  ที่จะจัด
ใหมีการแสดงความคิดเห็น  รวมทั้ง วัน เวลา สถานที่  และการลงทะเบียนเขารวมแสดงความ
คิดเห็นไวในขอ 9  ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ.2543  วาใหคณะกรรมการจัดทําประกาศโดยสรุปเรื่องที่จะมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนและประกาศหนังสือพิมพรายวันฉบับ
ภาษาไทยที่มีการจําหนายแพรหลายติดตอกันไมนอยกวา  3  วัน  รวมถึงกําหนดวัน  เวลา  และ
สถานที่ในการลงทะเบียน  และจัดใหมีการลงทะเบียนไปในคราวเดียวกัน  รวมทั้งสิ้นเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา  7 วันแตไมเกิน  15  วัน  กําหนดจํานวนผูแสดงความคิดเห็นตามที่
เห็นสมควรและจัดเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  กําหนด
คุณสมบัติของผูที่จะแสดงความคิดเห็นโดยคํานึงถึงความเปนอิสระของผูแสดงความคิดเห็นและให
ความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียโดยตรงเปนอันดับแรกกอน  การจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนจึงถือเปนขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญสําหรับการดําเนินการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัท
แมตามขอ 14  กําหนดใหคณะกรรมการนําผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเสนอ
ตอคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเพื่อใชเปนแนวทางหรือขอมูลประกอบการพิจารณาใน
สวนที่เกี่ยวกับบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นก็ตาม   แตการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามบทบัญญัติ
ดังกลาวก็จะตองดําเนินการใหถูกตอง  เปดเผย  และเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมแสดงความ
คิดเห็นไดอยางกวางขวาง  ตามระเบียบที่กําหนดและเปนไปตามเจตนารมณ  ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง 
(9)  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 

นอกจากนั้นตามมาตรา 59  ของรัฐธรรมนูญ  ยังบัญญัติรับรองสิทธิในการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนไววา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล  คําชี้แจง  และเหตุผลในหนวยงาน
ราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  กอนการดําเนินโครงการ  หรือกิจกรรมใด  ที่อาจมี

DPU



   180

ผลกระทบหรือมีสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ในเรื่องดังกลาว20 

ในขั้นตอนการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   ปรากฏวาคณะกรรมการ
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไดจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ใน  4 ภูมิภาค   จํานวน  5  คร้ัง   มีการประกาศในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทย   คือ  
หนังสือพิมพมติชนฉบับวันที่ 6  มกราคม  2547 และวันที่ 18  มกราคม  2547  หนังสือพิมพ
ผูจัดการรายวันฉบับวันที่ 7  มกราคม  2547  หนังสือพิมพเดลินิวสฉบับวันที่ 8  มกราคม  2547  
และวันที่  22  มกราคม  2547  ซ่ึงเปนหนังสือพิมพที่มีการวางจําหนายทั่วประเทศแตการประกาศ
ในหนังสือพิมพรายวันมิไดประกาศในหนังสือพิมพรายวันฉบับเดียวกันติดตอกัน  แตการที่ขอ 9(1)  
ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ.2543  กําหนดใหจัดทําประกาศโดยสรุปเรื่องที่จะมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศนและประกาศในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยที่มีการวาง
จําหนายอยางแพรหลายติดตอกันไมนอยกวาสามวัน21  มีเจตนารมณเพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรู
อยางกวางขวางวาจะมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนทุนเปนหุนของ
รัฐวิสาหกิจนั้นเปนหุนของบริษัทและเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ดังกลาวอยางหลากหลายและกวางขวาง  เพื่อประโยชนสูงสุดในการการดําเนินการเปลี่ยนทุนเปน
หุนของบริษัทการที่คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.2543  กําหนดใหตองมีการประกาศในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยที่มีการ
วางจําหนายอยางแพรหลายติดตอกันไมนอยกวาสามวันนั้น   หมายถึง  จะตองประกาศใน
หนังสือพิมพฉบับนั้นติดตอกันไมนอยกวาสามวันมิใชฉบับละหนึ่งวันรวมสามฉบับ  โดยเรื่องที่
ประกาศในหนังสือพิมพจะตองสรุปในเรื่องที่จะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  สรุป
เร่ืองเกี่ยวกับรางพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับที่จะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนวามี
สาระสําคัญเชนใดบางเพื่อใหประชาชนมีโอกาสทราบลวงหนาเพื่อเตรียมขอมูลสําหรับแสดงความ
คิดเห็นไดตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  และระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  
รวมทั้งตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานและลูกจางของการไฟฟาฝายผลิตแหง

                                                        
20 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 59. 
21 ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543, 

ขอ 9. 

DPU



   181

ประเทศไทยซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงกับการดําเนินการเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยเปนหุน ของบริษัท  แตคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมิไดดําเนินการสรุปใน
เรื่องที่จะจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นในประเด็นตามที่กฎหมายกําหนดไว  การรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนดังกลาวจึงไมสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ .ศ .2542  และไมไดดํา เนินการให ถูกตองครบถวนตามขอ  6  และ  ขอ  9  ของระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2543  ซ่ึง
เปนขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดใหกระทํากอนการตราพระราชกฤษฎีกากําหนด  
อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2548 

ผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองกับคําพิพากษาของศาลปกครอง  เนื่องจากการที่มาตรา 59  
รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองสิทธิในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไวแสดงใหเห็นเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญวาตองการรับรองสิทธิในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่รัฐจะตอง
ดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนที่จะมีการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบหรือประชาชนเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง  การเปลี่ยนทุนของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุนของบริษัทสงผลกระทบตอประชาชนเนื่องจากมีบุคคลบาง
กลุมเทานั้นที่มีโอกาสไดเปนเจาของ  หลักการบริการสาธารณะก็เปลี่ยนเปนมุงแสวงกําไรและผล
กําไรจะตกอยูกับคนบางกลุม  สงผลกระทบตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนทุกคนมี
สวนรวมเปนเจาของและมีสิทธิใชสอยรวมกัน  การเปลี่ยนทุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยเปนหุนของบริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ทําใหประชาชนขาดหลักประกันอันมั่นคงในการ
ไดรับบริการสาธารณะจากรัฐ  ทั้งในดานการบริการ  การเสียคาบริการ  และการตรวจสอบ 

ดังนั้น   เมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองสิทธิในการรับฟงความคิดเห็นไวเชนนี้การ
ดําเนินโครงการหรือกิจการใดของรัฐที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนจึงตองจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนกอนเพราะเปนสาระสําคัญและจะตองดําเนินการใหถูกตองครบถวนตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวและเปนสิทธิขั้นพื้นฐานตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  มิฉะนั้นการ
ดําเนินการที่มิไดปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา 59  แหงรัฐธรรมนูญ  จึงขัดตอเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ  ไมอาจมีผลบังคับได 

3)   การแตงตั้งนายปริญญา  นุตาลัย  เปนประธานคณะกรรมการจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ซ่ึงมีลักษณะเปนการตองหามเปน
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กรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2543  หรือไม 

โดยที่บทบัญญัติในขอ  3  ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  วาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ.2543  กําหนดใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท 
แตงตั้งคณะกรรมการฯ  ผูที่มีความเปนกลางและไมมีสวนไดเสียในกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มี
ความรูความเขาใจในเรื่องที่จะรับฟงความคิดเห็นเปนอยางดี  ตลอดจนมีความนาเชื่อถือเปนที่
ยอมรับ  และระเบียบดังกลาวไดกําหนดลักษณะตองหามของคณะกรรมการจัดทําการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนไวในขอ 5(3) คือเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
สมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูบริหารทองถ่ิน  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง  
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง  ซ่ึงกําหนดไวเปนลักษณะตองหามทํานองเดียวกับกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรษิัทดวย  เมื่อประธานคณะกรรมการจัดทําการรับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชน  คือ นายปริญญา  นุตาลัย  ดํารงตําแหนงผูชวยรัฐมนตรี  ประจํา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดังนั้น  ผูดํารงตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองซึ่งจะเปนผูตองหามเปนกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ .ศ . 2 5 4 3   ห รือไมนั้ น   พระราชบัญญั ติ ทุ น รั ฐวิ ส าหกิ จ  พ .ศ . 2 5 4 2   และระ เบี ยบ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  ซ่ึง
ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  13(5)  และมาตรา 19 วรรคหนึ่ง (9) แหงพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  ถึงแมวาจะมิไดกําหนดนิยามของคําวา  “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” ไว  
แตการที่ขอ 5(3)  ของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.2543  ไดกําหนดลักษณะตองหามของคณะกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน  โดยระบุคําวา  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอจากคําวา ขาราชการการเมือง  
ลักษณะของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยอมมีสาระสําคัญเชนเดียวกับขาราชการการเมือง  และเมื่อ
พิจารณาถึงที่มาและอํานาจหนาที่ของผูชวยรัฐมนตรี  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย
คณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี  พ.ศ.2546  ในขอ 3  ที่กําหนดวา  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน 30  คน  ประกอบเปนคณะกรรมการ
ผูชวยรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาที่รวมกันในฐานะกรรมการหรือแยกกันปฏิบัติหนาที่โดยเรียกวาผูชวย
รัฐมนตรี  ตามดวยช่ือกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประจํา  ผูชวย
รัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประจํากระทรวงใด  ใหปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูชวยของ
รัฐมนตรีทั้งหลายในกระทรวงนั้นเพื่อประโยชนราชการทั่วไปของกระทรวงนั้น  รวมทั้งการปฏิบัติ
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หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายโดยไมขัดตอกฎหมาย  ภารกิจสําคัญของ
ผูชวยรัฐมนตรีจึงเปนการชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรี  รวมทั้งนายกรัฐมนตรีในการ
อํานวยการบริหารประเทศ  หรือการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  อันเปนภารกิจทํานอง
เดียวกับผูดํารงตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรี  หรือเลขานุการรัฐมนตรี  ซึ่งเปนขาราชการการเมืองตาม
มาตรา 4  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ.2535  ซ่ึงตองหามมิใหเปนกรรมการ
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทางกฎหมาย  จึงถือวาผูชวยรัฐมนตรีเปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  ซ่ึงตองหามเปนกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวย
เชนกัน 

ผูวิจัยเห็นพองดวยกับคําวินิจฉัยของศาลปกครองในประเด็นที่คณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งบริษัทซึ่งจะตองประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย  มี
ความเปนกลางและไมมีสวนไดเสียในกิจการของรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งตองเปนผูมีความรู  ความ
เขาใจในเรื่องที่จะรับฟงความคิดเห็นไดเปนอยางดี  ตลอดจนตองเปนที่ยอมรับและที่สําคัญจะตอง
ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เนื่องจากการเปลี่ยนทุนเปนหุนของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยเปนหุนของบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน) นั้น  จะตองดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายใหถูกตอง  ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดไว  เพราะกิจการไฟฟาเปนกิจการดานพลังงาน
ที่มีความสําคัญของประเทศ  เปนกิจการดานพื้นฐานของประชาชนทุกคนใน  การเปลี่ยนทุนของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนหุนของบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  จึงมีผลกระทบตอ
ประชาชนผูตองใชไฟฟาอยางหลีกเล่ียงไมได   การกระทําทุกขั้นตอนของการแปลงทุนของการ
ไฟฟาฝายผลิตเปนหุนของบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  จึงตองทําตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ
ที่มีอยูทั้งหมดใหถูกตอง  โดยเฉพาะการแตงตั้งบุคคลผูทรงคุณวุฒิใหเปนคณะกรรมการเตรียมการ
จัดตั้งของบริษัทจะตองคัดสรรจากบุคคลที่มีความเปนกลาง  และไมมีสวนไดเสียในกิจการของรับ
วิสาหกิจนั้น ๆ 

ดังนั้น  เมื่อคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทซ่ึงประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีลักษณะตองหามตามกฎหมายไดใชอํานาจตามขอ 4 ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุน
รัฐวิสาหกิจวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543 แตงตั้งใหนายปริญญา  นุตาลัย 
ซ่ึงมีตําแหนงเปนผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเปนประธานกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนขาดความเปน
กลางซึ่งเปนผูตองหามตามขอ 4  และ ขอ 5(3)  ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543  การดําเนินการของคณะกรรมการจัดทําการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนชุดดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย  ทําใหการดําเนินการของ
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คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการดําเนินการของคณะกรรมการชดุนี ้ 
จึงไมชอบดวยกฎหมาย  

ประเด็นท่ี 2  พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฝผ.
จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  ที่กําหนดใหอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและสิทธิเหนือพ้ืนดิน
แกบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน) เปนการใหสิทธิพิเศษแกบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะขัดตอหลัก
ความเสมอภาค  หลักการแหงความเทาเทียมกันอยางเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ 

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่มีอยูเดิมตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ในสวนที่เปนสาระสําคัญ  คือ  
ดําเนินงานตางๆ เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา  แหลงพลังงานอันไดมาจากธรรมชาติหรือเชื้อเพลิง  เพื่อ
การผลิตพลังงานและงานอื่นที่สงเสริมกิจการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  รวมถึงการ
สรางเขื่อนกั้นน้ํา  เขื่อนระบายน้ํา  เขื่อนกักเก็บน้ํา  หรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณของเขื่อนหรืออางนั้น  
เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟาหรือเพื่อการพัฒนาการไฟฟาพลังน้ํา  หรือเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการ
ไฟฟา  สรางโรงงานไฟฟาพลังงานความรอน  โรงไฟฟาพลังน้ํา  โรงไฟฟาปรมาณู  หรือโรงไฟฟา
พลังอ่ืน  หรือสรางระบบไฟฟา  ซ่ึงในการสํารวจเพื่อหาแหลงพลังงานหรือเพื่อหาสถานที่สําหรับ
ใชในกิจการดังกลาว  หรือเพื่อสรางและบํารุงรักษาระบบไฟฟาดังกลาว  มาตรา 28  ไดบัญญัติให
อํานาจพนักงานหรือลูกจางที่จะใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของ
บุคคลใด ๆซ่ึงมิใชเคหะสถานเปนการชั่วคราวภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด  และในสวนของ
การสงและจําหนายพลังไฟฟานั้น  มาตรา 29  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย พ.ศ.2511  กําหนดใหมีอํานาจเดินสายสงไฟฟา  หรือจําหนายไปใต  เหนือ  ตาม  หรือขาม
พื้นดินของบุคคลใด  ปกหรือตั้งเสา  สถานีไฟฟายอย  หรืออุปกรณอ่ืน  ลงใน  หรือบนพื้นดินของ
บุคคลใดซึ่งมิใชเปนที่ตั้งโรงเรือน  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา  และรื้อถอนโรงเรือน หรือ
ทําลายสิ่งอื่นที่สรางขึ้นหรือทําขึ้น  หรือทําลาย หรือตัดฟน  ตัดตน  กิ่ง  หรือรากของตนไม  หรือ
พืชผลในเขตเดินสายไฟฟา  ซ่ึงเปนอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและมีสิทธิเหนือพื้นดิน
ของเอกชนเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  ซ่ึงเปนทรัพยสิทธิอันติดอยูกับที่ดิน  และเปนอสังหาริมทรัพย
ตามมาตรา 139  ประกอบกับมาตรา 1298  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  อันสาธารณะ
สมบัติของแผนดินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  ตามมาตรา 1304 (3) แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  สวนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  
กฝผ.จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  บัญญัติไวในมาตรา 4  วาในการดําเนินกิจการไฟฟาใหบริษัทมี
อํานาจยกเวน  มีสิทธิพิเศษ  หรือไดรับความคุมครองตามที่กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหง
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ประเทศไทย  และกฎหมายอื่นไดบัญญัติไวใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เวนแตกรณีที่
บัญญัติไวในมาตรา  7  มาตรา 8  มาตรา 13 และมาตรา 1422 

เมื่อพิจารณาสิทธิในทรัพยสินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีอยูเดิมตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  กับอํานาจหนาที่ของบริษัท กฝผ.
จํากัด (มหาชน) ที่ถูกจํากัดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท 
กฝผ.จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2511 แลว  การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และ
ผลประโยชนของ กฝผ.จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  ไมมีบทบัญญัติใดที่จํากัดอํานาจของรัฐในสวน
ที่เกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพยที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 ซ่ึงเปน
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะที่ใหอํานาจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดําเนินการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยอันเปนอํานาจมหาชนของรัฐ  ตามมาตรา 49 วรรคหนึ่งแหงรัฐธรรมนูญ  ซ่ึง
กําหนดไววาการเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการสาธารณูปโภค  การอันจําเปนในการปองกันประเทศ  การไดมาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ  การผังเมือง  การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การพัฒนาการเกษตร
หรืออุตสาหกรรม  การปฏิรูปที่ดิน  หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นเทานั้น  การที่พระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิและประโยชนของ กฝผ.จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  ยังคงกําหนดให
บริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน) มีอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตอไปนอกจากจะทําให
บริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  มีอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยแลว  ยังเปนการใหอํานาจ
และใหสิทธิบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยไดมาโดยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยกอนการเปลี่ยนสถานะดวย  และโดยที่การเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเปนเรื่องที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอสิทธิในทรัพยสินของบุคคล  และเปนการ
ใชอํานาจมหาชนที่รัฐธรรมนูญสงวนไวใหเปนอํานาจของรัฐซึ่งไดรับการรับรองไวในมาตรา 49  
วรรคหนึ่ง  แมวามาตรา  26  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจบัญญัติใหอํานาจ  สิทธิ  หรือ
ประโยชนของรัฐวิสาหกิจที่จะเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัทอาจจํากัดหรืองดไวตามที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาและกําหนดใหอํานาจนั้นเปนของกรรมการคณะหนึ่งคณะใดตามที่จะกําหนดหรือ
จะใหแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจไดก็ตาม  แตบทบัญญัติตามมาตรา 26 
วรรคสอง  ไดกําหนดใหการออกพระราชกฤษฎีกาใหบริษัทคงมีอํานาจ  สิทธิ  หรือประโยชนเพยีง
เทาที่จําเปนแกการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม  โดยคํานึงถึงความเปนธรรม
ในการแขงขันทางธุรกิจ  การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง  และรักษา

                                                        
22 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, มาตรา 4. 
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ผลประโยชนของรัฐประกอบดวย  จึงไมอาจแปลความเพื่อเปนการยกเวนและนํามาใชกับกรณีการ
ใชอํานาจการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 49  แหงรัฐธรรมนูญ 

ผูวิจัยเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  เนื่องจากอํานาจในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเปนอํานาจมหาชนซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดรับรองไววาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
เปนอํานาจมหาชนซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนด รับรองไววาการเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ  การที่พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  
สิทธิและประโยชนของบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ยังคงกําหนดใหบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  
ยังคงมีอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตอไป  เปนการใหสิทธิพิเศษแกบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
โดยเฉพาะ  เพราะการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนอํานาจมหาชนของรัฐเทานั้น  ถาใหสิทธิพิเศษแก
บริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะแลว  จะกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจและไม
เปนธรรมตอบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนที่ไมมีอํานาจมหาชนดังกลาว  ซ่ึงรัฐธรรมนูญ
ให อํานาจการเวนคืนอสังหาริมทรัพยไวก็ เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค   การไดมาซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยนอกจากจะ
เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแลว  ยังเปนการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือนิติบุคคล
ในการแขงขันในทางธุรกิจอยางไมเปนธรรมซึ่งตามรัฐธรรมนูญรัฐจะตองสงเสริมใหมีการแขงขัน
กันอยางเสรี  ดังนั้น  การใหสิทธิพิเศษแก บริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  จึงขัดตอบทบัญญัติแหง
มาตรา 49  มาตรา 30  มาตรา 50 และมาตรา 87  แหงรัฐธรรมนูญ  จึงไมอาจมีผลบังคับได 

ประเด็นท่ี 3  ที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมาโดยการเวนคืนตาม
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ประกอบกับกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย  และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมทั้งสายสงไฟฟาเปน
สาธารณะสมบัติของแผนดินหรือไม 

ตามมาตรา 1304 (3)  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  กําหนดวา  สาธารณ
สมบัติของแผนดินนั้น  รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซ่ึงใชเพื่อประโยชนสาธารณะ  หรือ
สงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน  เชน ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  และตาม
มาตรา 4 วรรคหนึ่ง(2)  แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ.2518  กําหนดไววา  ที่ราชพัสดุ  
หมายความวา  อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด  เวนแตอสังหาริมทรัพย
สําหรับพลเมืองใชรวมกัน  เปนตนวา  ที่ชายตลิ่ง  ทางน้ํา  ทางหลวง  ทะเลสาบ  และวรรคสอง
กําหนดวา  อสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครองสวนทองถ่ิน
ไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ  สําหรับที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมาโดยการเวนคืน
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อสังหาริมทรัพย   และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมทั้งสายสงไฟฟาซึ่งเปน
ทรัพยสิทธิอันติดอยูกับพื้นดิน  เปนสาธารณะสมบัติของแผนดินหรือไม 

ตามมาตรา 22  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  การเปลี่ยนสถานะของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยไปเปนบริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน)  โดยการเปลี่ยนทุนเปนหุนตาม
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  และมีการจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  ทําใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปลี่ยนสถานะจาก
รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดโดยระบบกฎหมายเอกชน  แมวากระทรวงการคลังยังคงถือหุนทั้งหมดก็ตาม  แต
บริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ยังคงเปนรัฐวิสาหกิจตามมาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติวิ ธี
งบประมาณ พ.ศ.2502  ซ่ึงเปนบริษัทที่มีสวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละ 50  ทําใหบริษัท 
กฝผ.จํากัด (มหาชน)  มีสถานะทางกฎหมายเปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน   และมีการ
ดําเนินการทางธุรกิจเชนเดียวกับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  
และกระทรวงการคลังไดเสนอแนวทางในการรักษาสาธารณะสมบัติและทรัพยสินของชาติ  ตอ
คณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่ 7  เมษายน  2547โดยเสนอใหกําหนดเปนหลักการในการ
โอนทรัพยสินที่เปนสาธารณะสมบัติของแผนดินหรือที่ไดมาโดยการใชอํานาจรัฐซ่ึงเดิมอยูในความ
ครอบครองของรัฐวิสาหกิจนั้นใหกลับมาเปนของแผนดิน  แตคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให
ทรัพยสินที่ไดมาโดยการใชอํานาจรัฐเปนของกระทรวงการคลังหรือเปนของบริษัทไดตามความ
จําเปนแลวแตกรณี  ตอมาในการประชุมของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทมีมติเสนอความ
คิดเห็นตอคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจในสวนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความ
รับผิดและทรัพยสินของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสวนที่จะโอนไปยังบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ใหม  และสวนที่จะใหตกเปนของกระทรวงการคลังวา  กิจการที่จะโอนไปยังบริษัท กฝผ.จํากัด 
(มหาชน)  ใหโอนกิจการที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดําเนินการทั้งหมดใหแกบริษัท กฝผ.
จํากัด (มหาชน)  และโอนกรรมสิทธ์ิในโครงสรางสันเขื่อน  และอางเก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ํา  โดย
ไมรวมโรงไฟฟาพลังน้ํา  และใหโอนที่ดินที่ตั้งอยูบริเวณเขื่อน  อางเก็บน้ํา  และหัวงานใหแก
กระทรวงการคลัง  โดยบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ยังคงมีสิทธิใชประโยชนในทรัพยสินดังกลาว  
และควรรับโอนกิจการที่เกี่ยวของกับเขื่อน  และอางเก็บน้ําดวย 

สําหรับสินทรัพยที่จะโอนไปยังบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ในวันจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทนั้นใหบริษัทรับโอนสินทรัพยทั้งหมดของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยโอนกรรมสิทธิ์
โครงสรางสันเขื่อนและอางเก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ําจํานวน 21 เขื่อน  และที่ดินที่ตั้งอยูบริเวณ
เขื่อน  อางเก็บน้ํา  และหัวงานใหแกกระทรวงการคลัง  ตอมาในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
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ทุนรัฐวิสาหกิจ  ครั้งที่ 1/2548  เมื่อวันที่ 21  เมษายน  2548  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  ในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
ดังกลาวขางตน  และคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม  2548  เห็นชอบตาม
มติของคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ 

ตอมาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีหนังสือลงวันที่  23  มิถุนายน  2548  แจง
การโอนโครงสรางสันเขื่อนและอางเก็บน้ําที่ใชในการเก็บกักน้ําจํานวน 21 เขื่อนและที่ดินที่ตั้งอยู
บริเวณอางเก็บน้ํา  และหัวงานใหแกกระทรวงการคลังโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 24  มิถุนายน  2548  
ซ่ึงเปนวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  แตมิไดโอนที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงไฟฟา
กังหันกาซ  และโรงไฟฟาพลังน้ําที่อยูในทองที่อําเภอบางปะกง   อําเภอบางปะกง   จังหวัด
ฉะเชิงเทราเนื้อที่ประมาณ  176  ไร  และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบไฟฟา  สายสงไฟฟา  
รวมทั้งทรัพยสินอื่นที่กอใหเกิดสิทธิดังกลาวใหแกกระทรวงการคลัง 

เมื่อปรากฏวาคณะรัฐมนตรีมีมติใหโอนอสังหาริมทรัพยอ่ืนที่ไดมาเพื่อประโยชนใน
การจัดทําบริการสาธารณะดานพลังงานไฟฟาใหแกกระทรวงการคลังแลว  แตคณะรัฐมนตรีมิได
อนุมัติใหโอนที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ไดมาโดยการเวนคืนตามมาตรา 36  แหง
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 อันเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะ  รวมทั้งสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมถึง  สายสงและทรัพยสินอื่นที่
กอให เกิดสิทธิดังกลาวที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมาตามมาตรา  29  แหง
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ใหแกกระทรวงการคลังดวย  และใน
การโอนทรัพยสินใหแกกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรี  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยมีหนังสือลงวันที่ 23 มิถุนายน  2548  ถึงปลัดกระทรวงการคลัง  แจงรายการทรัพยสินที่จะโอน
ใหแกกระทรวงการคลัง  โดยแจงวาจะจัดสงขอมูลรายละเอียดใหกระทรวงการคลัง  ตอมาเมื่อวันที่ 
28  กันยายน  2548  บริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  กับกรมธนารักษไดจัดทําบันทึกความเขาใจ
เกี่ยวกับการเชาหรือการใชที่ราชพัสดุที่โอนใหแกกระทรวงการคลัง  โดยมีขอตกลงวาจะทําสัญญา
เชาภายใน 3 ป  นับแตวันจดทะเบียน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการดําเนินการเตรียมการเตรียมการโอน
ทรัพยสินดังกลาวยังไมแลวเสร็จ  เปนการโอนทรัพยสินเพียงอาศัยขอมูลทางบัญชี   ซ่ึงถือไมไดวามี
การดําเนินการเสร็จสมบูรณกอนที่จะดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาว  การที่
คณะรัฐมนตรีมีมติใหโอนเฉพาะเขื่อน  และอางเก็บน้ําจํานวน 21  แหง  และที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณ
เขื่อน  อางเก็บน้ํา  และพลังงานใหแกกระทรวงการคลัง  โดยมิไดโอนที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงไฟฟา
กังหันกาซ  และโรงไฟฟาพลังน้ําในทองที่อําเภอบางปะกง  และสิทธิเหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบสง
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ไฟฟา  รวมถึงสายสงไฟฟาและทรัพยสินอ่ืนที่ทําใหเกิดสิทธิดังกลาวจึงเปนการใชดุลพินิจโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย 

ผูวิจัยมีความเห็นวา   ในประเด็นของที่ดินที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดมา
โดยการเวนคืนตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2511  ประกอบดวย
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมทั้ง
สายสงไฟฟาเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไมนั้น  ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา   การดําเนินการ
เตรียมโอนทรัพยสินของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไปยังบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  ยัง
ไมแลวเสร็จ  เปนการโอนกันเพียงอาศัยขอมูลทางบัญชี  ซ่ึงถือวาไมไดมีการดําเนินการเสร็จ
สมบูรณกอนที่จะมีการออกพระราชกฤาฎีกาทั้งสองฉบับ  การที่ ผู ถูกฟองคดีที่ 5 ซ่ึงไดแก
คณะรัฐมนตรี  มีมติใหโอนเฉพาะเขื่อนและอางเก็บน้ําจํานวน 21  แหง  และที่ดินที่ตั้งอยูในบริเวณ
เขื่อน  อางเก็บน้ํา  ใหแกกระทรวงการคลัง  โดยมิไดโอนที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงไฟฟากังหันกาซ  และ
โรงไฟฟาพลังน้ําในทองที่อําเภอบางปะกง  และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมถึง
สายสงไฟฟาและทรัพยสินอ่ืนที่ทําใหเกิดสิทธิดังกลาว  จึงเปนการใชดุลพินิจที่ไมชอบดวย
กฎหมาย  ซ่ึงจากคําวินิจฉัยในเรื่องความชอบของมติที่ออกโดยผูถูกฟองคดีที่ 5  คือคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว  ทําใหสามารถนํามาวิเคราะหไดเปน  2  ประเด็น   ดังนี้   

(1)   กรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดมีมติใหโอนที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงไฟฟากังหันกาซ  และ
โรงไฟฟาพลังน้ําในทองที่อําเภอบางปะกงคืนใหกระทรวงการคลัง 

(2)   กรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดโอนสิทธิเหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมถึงสาย
สงและทรัพยสินอื่นที่ทําใหเกิดสิทธิดังกลาวคืนใหกระทรวงการคลัง 

จากการดําเนินการของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพื่อใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคตามกฎหมายที่จัดตั้งไดแกพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2511และพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2535  ซ่ึงผูวิจัยจะนํามาใชในการวิเคราะห
ดังนี้ 

(1)   กรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดมีมติใหโอนที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโรงไฟฟากังหันกาซและ
โรงไฟฟาพลังน้ํา ในทองที่อําเภอบางปะกงคืนใหกระทรวงการคลัง  เห็นวา  ในการตั้งโรงไฟฟา
กังหันกาซและโรงไฟฟาพลังน้ํานั้น   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสามารถดําเนินการไดตาม
มาตรา 6  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ที่บัญญัติวา  การไฟฟา
มีวัตถุประสงคในการผลิต  จัดสงใหไดมา  จัดสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟา23   และตามมาตรา 9  

                                                        
23 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.2511, มาตรา 6. 

DPU



   190

มีอํานาจกระทํากิจการภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา 6(4)  สรางเขื่อนกั้นน้ํา  เขื่อนระบาย
น้ํา  เขื่อนกักเก็บน้ํา  อางเก็บน้ํา  หรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณของเขื่อนหรืออางนั้น  เพื่อการผลิต
พลังงานไฟฟาหรือเพื่อพัฒนาการไฟฟาพลังน้ํา  หรือเพื่อประโยชนเกี่ยวกับการไฟฟา  สราง
โรงไฟฟาพลังความรอน  โรงไฟฟาพลังน้ํา  โรงไฟฟาปรมาณูหรือโรงไฟฟาพลังอ่ืน  รวมทั้งลาน
ไกไฟฟาและสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณของโรงไฟฟานั้นๆ  หรือสรางระบบไฟฟา24  และมาตรา  28  
เพื่อหาสถานที่สําหรับใชในกิจการตามมาตรา  9(4) ใหพนักงานหรือลูกจางมีอํานาจที่จะใชสอย
หรือครอบครองอสังหาริมทรัพยภายใตเงื่อนไข (2) (ข) ในการสํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวหรือท่ีตั้ง
ระบบไฟฟาหรือเพื่อหาสถานที่สําหรับใชในกิจการตามมาตรา 9(4) ที่เหมาะสม  ใหประกาศเขต
สํารวจไว ณ ที่วาการอําเภอ  กิ่งอําเภอหรือสํานักงานเขต  และในราชกิจจานุเบกษา  กอนวันสํารวจ
ไมนอยกวาสามสิบวัน 25  ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา  5   แหงพระราชบัญญัติ เวนคืน
อสังหาริมทรัพยที่วา  เมื่อรัฐมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการใด ๆ อัน
จําเปนเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค  หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ  ใหดําเนินการเวนคืนตามบท
แหงพระราชบัญญัตินี2้6 

ดังนั้น  ในการดําเนินการกอสรางโรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาพลังน้ําในทองที่
อําเภอบางปะกงเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ใน
การผลิต  จัดใหไดมา  จัดสง  หรือจําหนายพลังงานไฟฟา  โดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 5  แหง
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2535  จึงเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะเพื่อจัดทํา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหแกประชาชน 

(2)   กรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดโอนสิทธิเหนือพ้ืนดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมทั้งสาย
สงและทรัพยสินอื่นที่ทําใหเกิดสิทธิดังกลาวคืนใหกระทรวงการคลัง  เห็นวา  ในการกอสรางระบบ
สงไฟฟาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดําเนินการตามมาตรา 6  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ตามวัตถุประสงคที่จัดตั้ง คือ (1)  ผลิต  จัดใหไดมา  จัดสง  
หรือจําหนายซ่ึงพลังงานไฟฟา27  และตามหมวด 3  การสรางและการบํารุงรักษาตามมาตรา 28  เพื่อ
ประโยชนในการสํารวจเพื่อหาแหลงพลังงานตามมาตรา 6(2)  หรือเพื่อสรางและบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟา  ภายใตเงื่อนไข (2) (ข)  คือไดแจงหรือประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพย

                                                        
24 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 9. 
25 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 28. 
26 พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2535, มาตรา 5. 
27 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 6. 
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หรือผูทรงสิทธิอ่ืนทราบลวงหนาในการสํารวจทั่วไปเพื่อเลือกแนวสายสงไฟฟาใหประกาศไว  ณ 
ที่วาการอําเภอ  กิ่งอําเภอ  หรือสํานักงานเขตและในราชกิจจานุเบกษากอนวันสํารวจไมนอยกวา
สามสิบวัน28 และตามมาตรา 29  ในการสงและการจําหนายพลังงานไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตมี
อํานาจ (1)  เดินสายสงไฟฟาหรือสายจําหนายไฟฟาไปใต เหนือ  ตาม หรือ ขามพื้นดินของบุคคลใด  
ปก หรือตั้งเสาสถานีไฟฟายอยหรืออุปกรณอ่ืนลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใชเปนที่ตั้ง
โรงเรือน (2)  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการสง
พลังงานไฟฟาโดยประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอแหงทองที่ซ่ึงที่ดินนั้นตั้งอยู (3)   ร้ือถอนโรงเรือน
หรือตัดฟนตนไมทั้งนี้กอนดําเนินการตาม (1) และ (3) ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแจง
เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่เกี่ยวของทราบเพื่อใชสิทธิอุทธรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงผลิต
แหงประเทศไทยใหเปนที่สุด29 

ผูวิจัยเห็นวา   ในการกอสรางสายสงไฟฟาและระบบไฟฟาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ซ่ึงเปนการตรา
พระราชบัญญัติโดยรวมการไฟฟา 3 แหงที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี พ.ศ.2500  
พระราชบัญญัติการไฟฟาลิกไนท พ.ศ.2503 และพระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ.ศ.2505  เพื่อประโยชนในการผลิตไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ  มีการประสานงานที่ดี  เปนการ
ประหยัดคาใชจายในการดําเนินการและวัตถุประสงคของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพื่อ
ในการผลิต  จัดใหไดมา  จัดสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟา  การรอนสิทธิเหนือพื้นดินในเขตเดิน
สายไฟฟาเพื่อการกอสรางสายสงไฟฟาและระบบไฟฟาไปบนพื้นดินของสวนราชการหรือเอกชนก็
เพื่อประโยชนสาธารณะในการจัดทําสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐและในการดําเนินการไดรับ
ความรวมมือจากเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน  เนื่องจากเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมของ
ประชาชนและประเทศชาติ 

ดังนั้น  ผูวิจัยมีความเห็นวา  ทรัพยสินดังกลาวตาม (1) เปนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
เพื่อการกอสรางโรงไฟฟากังหันกาซและโรงไฟฟาพลังน้ําเปนไปตามวัตถุประสงคของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย   โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  5   แหงพระราชบัญญัติ เวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ.2535  และตาม (2) เปนการรอนสิทธิบนพื้นดินของสวนราชการและเอกชน
เพื่อการกอสรางสายสงไฟฟา  และระบบสงไฟฟาเปนไปตามวัตถุประสงคของการไฟฟาฝายผลิต

                                                        
28 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 28. 
29 พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511, มาตรา 29. 
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แหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ซ่ึงเปนการใชอํานาจมหาชน   ทรัพยสินดังกลาวมีวัตถุประสงคและ
การดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะในการจัดทําสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ  เปนการ
อํานวยความสะดวกใหเกิดแกประชาชนไดใชพลังงานไฟฟาเกิดความสงบสุขในสังคมและ
ประเทศชาติ   การที่โอนทรัพยสินตามขอ (1) และ (2) ใหแกบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)  จึงเปน
การไมชอบดวยกฎหมาย 

นอกจากนี้  ยังมีความเห็นของนักวิชาการกรณีไมเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด คือ นายมีพาศน  โปตระนันน  อดีตกรรมการกฤษฎีกาและอดีตผูพิพากษาหัวหนา
คณะในศาลฎีกา โดยมีความเห็น  ดังนี้30 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเขาตลาดหลักทรัพยนั้นไดทํากันในหลายประเทศซึ่งผล
ปรากฏวาไดทําใหเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ดีขึ้นไดอยางจริงจัง  โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหจีดีพี
หรือผลผลิตมวลรวมภายในประเทศสูงขึ้นมาก  สงผลใหประชาชนทั้งประเทศรวมทั้งผูใชแรงงาน
และเกษตรกรผูยากจนมีฐานะและรายไดดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม เชน  ที่ไดเกิดขึ้นแลวในประเทศ
อังกฤษสมัยนางมารกาเร็ต  แทตเชอรขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงพิสูจนไดชัดเจนวา  การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจทําใหอังกฤษพนจากสภาพประเทศที่เกือบยากจนที่สุดในยุโรปตะวันตกมาเปนประเทศ
ที่เจริญและร่ํารวยอยูในแนวหนาของยุโรปในปจจุบัน   

อยางไรก็ดี   ที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให เพิกถอนการแปรรูปโดยเห็นวา
กระบวนการแปรรูปมีขอบกพรอง  กลาวคือ  การที่นายโอฬาร  ไชยประวัติ  ไดรับการแตงตั้งให
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการในการจัดตั้งบริษัท  กฝผ.  จํากัด  (มหาชน)  โดยที่นาย
โอฬาร  ไชยประวัติ  เปนกรรมการในบริษัท  ชิน  คอรปอรเรชั่น  จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท  
ปตท.จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงทั้งสองบริษัทมีสวนไดเสียเกี่ยวของกับกิจการของบริษัท  กฝผ.จํากัด 
(มหาชน)  ดังนั้น  การแตงตั้งนายโอฬาร  ไชยประวัติ  จึงขัดตอระเบียบการแตงตั้งเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  มีผลทําใหการกระทําการใด ๆ ในคณะกรรมการชุดนี้ไมมีผลทางกฎหมายและเปนขอ
หนึ่งในสี่ขอที่ศาลปกครองสูงสุดอางในคําพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา ทั้งสองฉบับนั้น  
เห็นวา  แมนายโอฬาร  ไชยประวัติ  ไดรับการแตงตั้งโดยขัดตอระเบียบการแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  แตก็ไมปรากฏวา  นายโอฬาร  ไชยประวัติไดกระทําผิดพลาด  บกพรอง  ไมสุจริต  
หรืองดเวนการปฏิบัติหนาที่  ทําใหเสียหายในการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  กฝผ.จํากัด (มหาชน)  
ดวยประการใด 

                                                        
30 “ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดีที่สุดแลวหรือ.” (2549,มิถุนายน ).มติชน. หนา 7. 
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ฉะนั้น  ศาลปกครองจึงนาจะพิพากษาในประเด็นนี้เพียงวา  ใหมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบแทนนายโอฬาร   ไชยประวัติ  ซ่ึงยอมจะทําไดตาม
มาตรา 72  วรรค  2  (พิพากษาโดยกําหนดเงื่อนไข  เพื่อความเปนธรรมแหงกรณี)  แหง พ.ร.บ.จัดตัง้
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ.2542  หรือถาจะไมใชอํานาจตามมาตรา 72  วรรค  2  
นี้ก็อาจอางอํานาจทั่วไปของศาลที่อยูในระบบไตสวน ที่จะพิพากษาคดีใหเปนธรรมและเกิดผลดีตอ
เศรษฐกิจและประชาชนโดยรวม  อันเปนเจตนารมณสูงสุดของกฎหมายก็ได  โดยจะเกิดเปน
บรรทัดฐานที่ดียิ่งดวย 

ที่ศาลปกครองสูงสุดยกเหตุผลอีกสองขอข้ึนมาใชในคําพิพากษาเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  โดยกลาววา  สําหรับนายปริญญา  นุตาลัย ซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
จัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือประชาพิจารณนั้นเปนผูชวยรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันเปนลักษณะตองหามตามระเบียบการทําประชาพิจารณ  
นอกจากนี้  การประกาศสาระ สําคัญ ของพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับลงในหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทยก็ไมตอเนื่อง  เปนการผิดระเบียบ 

ขอบกพรองทั้งสองขอนี้เห็นวา  เปนเพียงความบกพรองในพิธีการแปรรูปกฝผ.ซ่ึงพิธี
การอันนี้มีขึ้นไวเพื่อใหประชาชนบางสวนที่อาจตอตานการแปรรูป ยอมรับการแปรรูปมากกวาที่จะ
เปนเรื่องสําคัญที่จะมาตัดสินวา ควรจะแปรรูปหรือไม  เพราะการตัดสินวา  การแปรรูปหรือไม
เพียงใด  คุมคาหรือไม  เปนเรื่องที่รัฐบาลไดรับเลือกตั้งมาจากประชาชนทั้งประเทศตองรับผิดชอบ  
โดยไดพิจารณาโดยรอบคอบ  และถือเปนนโยบายที่ตองปฏิบัติเพื่อใหไดผลดีที่สุดตอเศรษฐกิจและ
ประชาชน  มิใชจะมาตัดสินกันดวยประชาพิจารณหรือการรับฟงความคิดเห็นของคนกลุมหนึ่ง
เทานั้น  การบกพรองในพิธีการแปรรูปเชนนี้  จึงไมนา จะนํามาเปนเหตุผลในการพิพากษาใหยกเลกิ
การแปรรูป 

สวนประเด็นสุดทายที่ศาลปกครองกลาววา  ทรัพยสินของบริษัท กฝผ.จํากัด (มหาชน)     
ที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  เห็นวาเปนทรัพยสินที่ไดมาจากการเวนคืนเพื่อกอสรางโรงไฟฟา
กังหันกาซและโรงไฟฟาพลังน้ําในทองที่อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  เนื้อที่ 176  ไร  
ขณะที่สิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟาและสายไฟฟาทั้งหมดเปนสิทธิที่เกิดขึ้นตาม  
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511  จึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่
ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ  และเปนที่ราชพัสดุ  จึงไมอาจโอนไปใหการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย รวมเหตุผลขางตนแลว  จึงพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤาฎีกาทั้งสองฉบับ
นั้น 
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เห็นวา  ถาพิเคราะหอยางลึกซ้ึงแลวจะพบวา  สาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาว
ทั้งหมด  ถาจะเสียหายไปก็เปนสิ่งที่ยากจะมองเห็น แตเมื่อเทียบกับมูลคากับผลประโยชนที่ 
“แผนดิน” ประเทศไทยและหรือประชาชนไดรับจากการแปรรูป กฝผ.นาจะแตกตางกันจน
เปรียบเทียบไมไดความเสียหายตอสาธารณสมบัตินี้  จึงไมนาจะมีนัยสําคัญนี้พอที่จะนํามาอางใน
การยกเลิกการแปรรูป กฝผ. 

อยางไรก็ตาม  ถาจะถือวาความเสียหายตอสาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาวเปนเรื่อง
สําคัญเกินกวาที่ศาลปกครองสูงสุดจะปลอยผานไปเฉยๆ   ศาลปกครองสูงสุดก็อาจอาศัยประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  1305  พิพากษาใหรัฐบาลสามารถออกพระราชกฤษฎีกาโอนสา
ธารณสมบัติของแผนดินดังกลาวใหเปนของ กฝผ.ได  โดยมีเงื่อนไขให กฝผ.จายคาตอบแทนใหแก
แผนดินตามสมควรก็นาจะทําไดเชนกัน 

สรุปแลว  ศาลไมนาจะตองพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับอันจะมี
ผลเปนการเพิกถอนการแปรรูปไปโดยสิ้นเชิง  ซ่ึงกลาวกันวาเกิดความเสียหายโดยตรงเปนพันลาน
บาท  และรัฐบาลยังตองค้ําประกันการกูเงินหลายหมื่นลานบาท   ซ่ึงจะตองเสียดอกเบี้ยมาใชขยาย
การผลิตไฟฟาของกฝผ.  เพราะไมอาจไดเงินจากการที่  กฝผ.จะเขาไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย
ได   แตถารัฐบาลดําเนินการตามขั้นตอนการแปรรูปตั้งแตตนใหมหมดกวาจะเสร็จเรียบรอยโดยไม
มีขอบกพรองใด ๆ ก็นาจะตองเสียเวลาอีกเปนป  อาจมีขอแยงวา  ถาศาลปกครองใชดุลพินิจ
พิพากษาตามที่ผูเขียนเสนอ  ก็อาจทําใหขอบกพรองที่เกิดขึ้นดังกลาวเงียบหายไปเฉยๆ โดยไมมใีคร
ตองรับผิดชอบหรือไม   

เห็นในประเด็นนี้วา  ความบกพรองที่เกิดขึ้นรัฐบาลผูดําเนินการแปรรูป กฝผ.ตอง
รับผิดชอบเต็มที่ตอสภาและประชาชน  จะตองถูกโจมตีโดยสื่อและนักวิชาการหรือกลุมพลังตางๆ 
และอาจถูกตั้งกระทูถามในสภา  หรือถูกอภิปรายตําหนิติเตียนซึ่งนาจะเปนการลงโทษที่หนัก
พอเพียงอยูแลว  จึงไมนาจะมีรัฐบาลใดตองการใหเกิดความบกพรองอยางที่ไดเกิดขึ้นในคราวนี้  
โดยตองคํานึงวา  ความบกพรองในพิธีการหรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไมควรจะหมายความวา  ถา
ไปลมการแปรรูปจะเกิดความเสียหาย  หรือการแปรรูปจะกลายเปนสิ่งที่ไมดีตอเศรษฐกิจหรือ
ประชาชน  การตีความหรือการใชกฎหมายตามที่เสนอมานี้จะเปนสิ่งที่ดี  ไมมากหรือนอยเกินไป  
เปนวิธีการที่องคกรที่มีอํานาจนาจะใชอํานาจในระดับที่เหมาะสม  ซ่ึงนํามาซึ่งความเจริญกาวหนา
ของประเทศไทยโดยไมตองสะดุด   

จึงเห็นไดวาการยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหญๆ จะกระทบถึงดานตลาดหลักทรัพย  
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน  สภาพทางการเงิน  อัตราดอกเบี้ย  ปริมาณการลงทุนในประเทศ  และ
ผลผลิตมวลรวมในประเทศโดยไมจําเปน 
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ผูวิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมวา ปจจุบันแมรัฐบาลไดทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปแลว
หลายแหงแลวก็ตาม เชน การทาอากาศยานแหงประเทศไทย  องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย  เปนตน  แตปรากฏวานโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลก็
ยังไมชัดเจนวาจะมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใดกอนหลังหรือมีหลักเกณฑอยางไรในการเลือก
รัฐวิสาหกิจมาทําการแปรรูป  แตเทาที่ตรวจสอบดูจะเห็นไดวารัฐบาละเลือกแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มี
ผลประกอบการดําเนินการที่ดี  มีผลกําไร  โดยรัฐบาลจะไมเลือกแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีผล
ประกอบการดําเนินการที่ขาดทุนมาทําการแปรรูป 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลโดยการใช เครื่ องมือในการแปรรูปคือ
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  ซ่ึงเปนกฎหมายที่นักวิชาการสวนใหญรวมทั้งผูเขียน
เห็นวาเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติในการแปลงสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจเปนทุน เพื่อการเตรียมการ
เปนบริษัทขอบกพรองหลายประการ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เกิดมาจากการที่รัฐบาลไปขอรับความ
ชวยเหลือทางวิชาการและการเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary 
Fund : IMF) ทําใหเกิดความไมรอบคอบ และไมมีกรอบที่ชัดเจน 

2. ไมมีบทบัญญัติในการคุมครองประโยชนสาธารณะของสวนรวม 
3. ขั้นตอนการดําเนินการมีการเมืองเขามาเกี่ยวของทําใหขาดความโปรงใส  ขาดความ

มีอิสระในการดําเนินการ เชน คณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท 
4. นักกฎหมายมหาชนไมเห็นดวยกับการที่มาตรา  28  แหงพระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ที่ใหอํานาจรัฐบาลสามารถตราพระราชกฤษฎีกายกเลิกกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติที่มีอํานาจในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 

จากประเด็นดังกลาวของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542ทําใหเกิดปญหาและ
ขอบกพรอง   จนมีผลใหศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  
สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนด
เงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  ดังนั้นหากจะยังมี
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจตอไปอาจเลือกวิธีตราพระราชบัญญัติแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนการเฉพาะ
สาขา  เชน  พลังงาน  ขนสง เปนตนระบุถึงความจําเปนในการขายหุนและสัดสวนของการขายหุนที่
ชัดเจน  มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อกําหนดขั้นตอนการแปรรูปใหโปรงใส มีองคกรอิสระ
ในกํากับดูแลรายสาขา 
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     6.6.4  ผลกระทบของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการแปลงสภาพ กฟผ. เปนบริษัท 
กฟผ. จํากัด (มหาชน) 

ตามที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549  ใหเพิกถอนพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  และ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.
2548  ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2548  ซ่ึงเปนวันใชบังคับและคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2549  มอบใหกระทรวงพลังงานหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหเกิดความชัดเจนใน
การดําเนินการเกี่ยวกับกับพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด  ซ่ึงกระทรวงพลังงานไดมีหนังสือดวน
ที่สุดที่ พน 0201 (กม.)/1024  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2549  ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  หารือ
ขอกฎหมายในการดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบ
ดวยพระราชกฤษฎีกา  และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีไดมีหนังสือตอบขอหารือกระทรวง
พลังงาน  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549  ปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  
โดยมีประเด็นดังนี้31 
          6.6.4.1  ขอบเขตคําพิพากษา 

ปญหาวาคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับมี
ผลเปนการเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติใหเปลี่ยนทุน กฟผ. เปนหุนและจัดตั้งบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน)  หรือไมนั้น  เห็นวา การที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.2548  และพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  
โดยมีเหตุผลแหงคําวินิจฉัยวา  ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.2542  ไดกําหนด
กระบวนการเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจใหเปนรูปแบบบริษัท มหาชน จํากัด  แตละขั้นตอนโดย
ชอบดวยกฎหมายแลวจึงจะดําเนินการในขั้นตอนสุดทายตอไปได คือ การออกพระราชกฤษฎีกาทั้ง
สองฉบับดังกลาว  ซ่ึงตามขอเท็จจริงของคดีปรากฏวา  การดําเนินการในขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญ
ในการเปลี่ยนทุนของ กฟผ. เปนหุนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไมชอบไมมีผลตามกฎหมาย
เนื่องจากไดมีการแตงตั้งนายโอฬาร  ไชยประวัติ  ซ่ึงมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งการดําเนินการของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทในการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนทุน กฟผ. เปนหุนไมถูกตองตามกฎหมาย  
จึงมีผลทําใหการดําเนินการตอมา คือ มติของคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติเปลี่ยนทุนของ กฟผ. เปนหุน

                                                        
31  บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เรื่องเสร็จที่  208/2549 ลงวันที่ 21 เมษายน 2549. 
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และจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  รวมทั้งการออกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาวเสีย
ไปดวยเชนกันนั้น   จะเห็นไดวาศาลปกครองสูงสุดไดใช เหตุผลที่วาการดําเนินการของ
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทไมถูกตองตามกฎหมายและมีผลทําใหมติคณะรัฐมนตรีเสียไป
เปนขอสนับสนุนสําคัญในการวินิจฉัยเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  เหตุผลดังกลาวจึงมี
ลักษณะที่ไมสามารถแยกจากคําวินิจฉัยได  และถือไดวามีผลผูกพันและมีสภาพบังคับได
เชนเดียวกับคําวินิจฉัยเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  นอกจากนี้การที่พระราชกฤษฎีกาทั้ง
สองฉบับดังกลาวซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการแปลงสภาพ กฟผ. เปนบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน)  ไดถูกเพิกถอนโดยศาลปกครองสูงสุด  จึงยอมมีผลทําใหขั้นตอนอื่น ๆ ของการแปลง
สภาพ กฟผ. เปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงเปนกระบวนการเดียวกันตองเสียไป  ดังนั้น คํา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดจึงมีผลทําใหมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547 และ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2548  ที่อนุมัติใหเปลี่ยนทุน กฟผ. เปนหุนและจัดตั้งบริษัท (มาตรา 22 แหง
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2542)  ซ่ึงเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการแปลงสภาพ 
กฟผ. เปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เสียไปดวย  แตไมมีผลกระทบถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
14 ตุลาคม 2546  ที่อนุมัติในหลักการใหเปลี่ยนทุนของ กฟผ. เปนหุนในรูปแบบของบริษัท (มาตรา 
16 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2542)  อันเปนนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีมากอนการจดัตัง้
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท  และอยูนอกเหนืออํานาจการตรวจสอบของศาลปกครอง
สูงสุด  
          6.6.4.2  สถานะขององคกร 

(1)  ปญหาวาพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  และที่
แกไขเพิ่มเติม  กลับมามีผลบังคับใชหรือไม  และ กฟผ. ฟนสภาพความเปนองคกรเสมือนไมเคยถูก
ยุบหรือไมนั้น  เห็นวา ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  
บัญญัติวาในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด  ใหถือวากฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
เปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขั้นเพื่อการนั้น  จากบทบัญญัติ
ดังกลาวการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปนผลโดยตรงจากการที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหยุบ
เลิกรัฐวิสาหกิจ  สวนเงื่อนเวลาวาจะยกเลิกเมื่อใดตองเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่
ตราขึ้นเพื่อการนั้น  ดังนั้น การที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  โดยใหมีผล
ยอนหลังเปนการเพิกถอนตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2548  ซ่ึงเปนวันใชบังคับพระราชกฤษฏีกา  
ยอมถือไดวาไมเคยมีการตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2542  กฟผ. จึงยังคงมีสถานะเชนเดิมตลอดมา 
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(2)  สําหรับปญหาเกี่ยวกับสถานะความเปนนิติบุคคลของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
นั้น  เห็นวา การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เปนการดําเนินการตรามาตรา 22  
แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  อันเปนวิธีการพิเศษซึ่งแตกตางจากการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัดตามปกติ  กลาวคือ นายทะเบียนตองดําเนินการจดทะเบียนจัดตั ้ง
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ตามรายละเอียดที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  เมื่อคําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดมีผลทําใหมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเสียไป  ยอมถือไดวาไมไดมีการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทตามกฎหมาย  ทําใหการจดทะเบียนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เสียไป  ดังนั้น บริษัท 
กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จึงไมมีสถานะเปนนิติบุคคลมาตั้งแตตน 

สวนบริษัท กฟผ. โทรคมนาคม จํากัด ซ่ึงไดจดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยนั้น  ยังคงมีสถานะเปนนิติบุคคลจนกวาจะมีการจดทะเบียนเลิกบริษัท 
         6.6.4.3  คณะกรรมการและผูบริหาร 

ปญหาวาคณะกรรมการและผูบริหาร กฟผ. ชุดกอนที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อน
เวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  มีผลใชบังคับ (กอนวันที่ 
24 มิถุนายน 2548)  จะยังคงมีสถานะและอํานาจหนาที่ตอไปหรือไมนั้น  เห็นวาเมื่อศาลปกครอง
สูงสุดไดมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา   ซ่ึงมีผลทําให ถือวาไมไดมีการยกเลิก
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  และ กฟผ. ซ่ึงไดรับการจัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวยังคงมีสถานะเชนเดิมตลอดมาตามที่ไดใหความเห็นไวในขอ 5.6.4.2 (1)  
แลว  คณะกรรมการและผูบริหาร กฟผ. ที่ไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ซ่ึงเปนผูแทนและกลไกสวนหนึ่งของ กฟผ. ก็ยอมมีสถานะและอํานาจ
หนาที่ตอไปเหมือนเดิมทุกประการ  เวนแตจะมีเหตุที่ทําใหตองพนจากตําแหนงตามกฎหมาย 
          6.6.4.4   กิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพย 

เมื่อไดใหความเห็นในขอ 5.6.4.2 (1) แลววา กฟผ. ยังคงมีสถานะเชนเดิมตลอดมา
บรรดากิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยของ กฟผ. ที่โอนไปเปนของบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน)  หรือที่ตกเปนของกระทรวงการคลัง  จึงถือไดวาไมเคยเกิดขึ้น 

สวนกิจการ  สิทธิ  หนี้  ความรับผิด  และสินทรัพยในบริษัท กฟผ. โทรคมนาคม จํากัด  
ซ่ึงบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เปนผูถือหุนทั้งหมดนั้น กฟผ. ยอมเขาเปนผูถือหุนของบริษัท
ดังกลาว   
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สําหรับ กรณีการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องที่ราชพัสดุนั้น 
การ  ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย( กฟผ.) ไดมีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา32   
ความวา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตอบขอหารือของกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมาย
ของพระราชกฤษฎีกา (กรณีการแปลงสภาพการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย)  (เรื่องเสร็จที่ 
208/2549)  นั้น  เนื่องจาก  กฟผ.  ยังมีประเด็นขอกฎหมายที่เปนปญหาตอการดําเนินการของ  กฟผ.  
จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ดังนี้ 

1. การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด 
ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ  

และประโยชนบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.  2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลา
ยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2548  โดยศาลปกครองสูงสุดไดให
เหตุผลไวหลายประการ  ซ่ึงเหตุผลประการหนึ่งไดวินิจฉัยเกี่ยวกับสินทรัพย  กฟผ.  ในสวนของ
ที่ดินที่ ไดมาโดยการเวนคืนและสายสงไฟฟาว า   ที่ดินที่   กฟผ .   ไดมาโดยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยนั้น  เปนที่ดินที่  กฟผ.  ซ่ึงเปนองคกรของรัฐไดกรรมสิทธิ์มาโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภคดานพลังงานไฟฟา  จึงเปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะและถือเปนที่ราชพัสดุ  สวน
อสังหาริมทรัพยของ  กฟผ.  ที่ไมถือวาเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา  4  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2518  นั้น  หมายความถึงเฉพาะอสังหาริมทรัพยที่รัฐวิสาหกิจไดมาโดยวิธีการอื่น
ซ่ึงมิใชการใชอํานาจเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  เชน  ไดมาโดยวิธีการ
ซ้ือ  จัดหา  หรือแลกเปลี่ยนตามมาตรา  9  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
พ.ศ. 2511  สําหรับสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมทั้งสายสงไฟฟาซึ่งเปนทรัพยสิทธิ
อันติดอยูกับที่ดินและเปนอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาวณิชยนั้น  เปนสิทธิที่
กอตั้งโดยอาศัยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511  โดยการใชอํานาจ
มหาชนของรัฐและยังมีอยูตราบเทาที่มีการใชประโยชนเพื่อการนั้นอยู  ดังนั้น  สิทธิเหนือพื้นดิน
เกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมทั้งสายสงไฟฟาจึงเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่ใชประโยชนของ
แผนดินโดยเฉพาะตามมาตรา  1304 (3)  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และเปนที่ราช
พัสดุตามาตรา  4  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุพ.ศ. 2518    ดวยเชนกัน 

                                                        
32 หนังสือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. ดวนมาก ที่ กฟผ. 141200/29943 ลงวันที่ 31กรกฎาคม 

2549. 
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กรมธนารักษจึงมีหนังสือถึง  กฟผ.  อางถึงคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่มีคําวินิจฉัย
กรณีการเปนราชพัสดุที่เกิดจากการไดมาซึ่งทรัพยสินของ  กฟผ.  และขอให  กฟผ.  ตรวจสอบ
รวบรวมขอมูล   เอกสาร   และรายละเอียดของที่ดินที่   กฟผ .   ไดมาโดยการเวนคืนตาม  
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511    ประกอบกับกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย  และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมทั้งสายสงไฟฟาซึ่งเปน
สิทธิที่กอตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511  สงใหกรมธนารักษ
เพื่อนําขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนชื่อกระทรวงการคลังตอไป  
ซ่ึง  กฟผ.  มีความเห็น ดังนี้ 

(1)  คําวินิจฉัยดังกลาวไมผูกพัน  กฟผ.  และกรมธนารักษเนื่องจากทั้งสองฝายไมใช
คูกรณีและศาลปกครองสูงสุดไมไดมีคําพิพากษาในเรื่องของที่ดินและเสาสงไฟฟาและสายสงไฟฟา 

(2)  การจะพิจารณาวาอสังหาริมทรัพยใดเปนที่ราชพัสดุหรือไม  ตองพิจารณาจาก
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ  พ.ศ. 2518 

(3)  ที่ดินที่  กฟผ.  ไดมาโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  36  แหงพระราชบัญญัติการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2511     ซ่ึงใหอํานาจ  กฟผ. เวนคืนไดตามพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2535  นอกจากนั้นการเขาไปในที่ดินของราษฎรเพื่อกอสรางเสา
และสายสงไฟฟานั้นเปนการใชอํานาจของ  กฟผ. ตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 ไมใชเขาไปกอสรางโดยอาศัยสิทธิเหนือพื้นดิน  ทั้งนี้  กฟผ.  ได
ใชเงินจากเงินไดของ  กฟผ.  ในการจายเงินเวนคืนและคากอสรางเสาสงและสายสงไฟฟา  โดยไม
ใชเงินจากงบประมาณแผนดิน  ดังนั้น  ที่ดินที่เวนคืนและเสาสงไฟฟาและสายสงไฟฟาจึงเปน
กรรมสิทธิ์ของ  กฟผ.  และไมใชที่ราชพัสดุตาม  บทบัญญัติในมาตรา  4  วรรคสอง  แหง
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

2.  ความชอบดวยกฎหมายของประกาศเขตเดินสายไฟฟาที่ประกาศโดยบริษัท  กฟผ.  
จํากัด  (มหาชน) 

เนื่องจากราษฎรอําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลาไดยื่นฟอง  กฟผ.  ตอศาลปกครองสงขลา  
ในคดีหมายเลขดําที่ 20/2549  ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนประกาศเขตเดินสายไฟฟา  สายสงไฟฟา 
230 กิโลโวลต  สงขลา-หาดใหญ  ที่บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ไดออกประกาศเมื่อวันที่  25  
สิงหาคม  2548  และศาลปกครองสงขลาไดมีหมายแจงคําสั่งศาลวา  กรณีดังกลาวเปนปญหาขอ
กฎหมายซึ่งศาลปกครองสงขลามีอํานาจที่จะยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาหรือมีคําสั่งก็ไดตามขอ  92  
แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 
2543 
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(1)  จากบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่องเสร็จที่  208/2549  ตอบขอหารือของ
กระทรวงพลังงาน  เร่ืองการดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ฯ  ในขอ 6 และขอ 8  
ระบุวาบรรดานิติกรรมสัญญาและธุรกรรมตาง ๆ ที่  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ไดกระทําไป
ยอมถือไดวาเปนการกระทําของ  กฟผ.  และการดําเนินการของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาเปน
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่เดิมของ  กฟผ.  ดังนั้น  กิจการและมติของคณะกรรมการกิจการ
ไฟฟาที่ไดดําเนินการไปแลวหรืออยูระหวางดําเนินการยอมมีผลผูกพัน  กฟผ.  ตอไป  ฉะนั้น  การที่
บริษัท  กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไดออกประกาศเขตเดินสายไฟฟาในวันที่  25  สิงหาคม  2548  ซ่ึง
เปนการดําเนินการตามที่บัญญัติในพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน  ของ
บริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  พ.ศ.  2548  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการผลิต
ไฟฟาซึ่งเปนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนประกาศที่ออกโดยชอบดวย
กฎหมายแลว  และ  กฟผ.  สามารถเขาไปกอสรางในเขตเดินสายไฟฟาโดยอาศัยอํานาจตามประกาศ
ดังกลาวตอไปไดถูกตองหรือไม  และพื่อเปนการยืนยันอํานาจการออกประกาศดังกลาว  กฟผ.  
สามารถออกประกาศรับรองประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาที่  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  
ออกวาเปนประกาศที่อออกโดย  กฟผ.  ไดหรือไม 

(2)  หากประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาที่  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ออกตาม 
(1)  ไมชอบดวยกฎหมาย  กฟผ.  สามารถประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาโดยใหมีผลยอนหลังถึง
วันที่  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาครั้งแรกไดหรือไม 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาขอหารือของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย โดยไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และ
ผูแทนกระทรวงพลังงาน (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน)แลว มีความเห็นในแตละประเด็น  
ดังนี้33 

1.  เหตุผลของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วาที่ดินที่ กฟผ. ไดมาโดยการเวนคืน
และสิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมทั้งสายสงไฟฟาเปนที่ราชพัสดุ จะมีผลผูกพัน 
กฟผ. และกรมธนารักษใหตองปฏิบัติตามหรือไม 

เห็นวา ตามมาตรา 70  แหงพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542  บัญญัติใหคําพิพากษาศาลปกครองผูกพันคูกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม สําหรับคํา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับนั้น กฟผ. และกรมธนารักษ

                                                        
33  บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เรื่องเสร็จที่ 462/2549  13 กันยายน 2549. 
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ไมไดเปนคูกรณีในคดีอยางใด และถึงแมวาตามมาตรา 71(4) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวจะบัญญัติ
ใหคําพิพากษาที่เกี่ยวกับสิทธิแหงทรัพยสินใดๆ คูกรณีที่เกี่ยวของอาจอางกับบุคคลภายนอกได  แต
เนื่องจากประเด็นแหงคดี ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเปนเรื่องที่วา  พระราชกฤษฎีกาทั้งสอง
ฉบับโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม  ไมไชเปนเรื่องวาที่ดินที่ กฟผ. ไดมาโดยการเวนคืนและสิทธิ
เหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟาทั้งสายสงไฟฟาเปนที่ราชพัสดุหรือไม  ประกอบกับเหตุผลที่
ศาลปกครองสูงสุดไดยกขึ้นเพื่อสนับสนุนในการวินิจฉัยประเด็นแหงคดีดังกลาวนั้น ศาลปกครอง
สูงสุดไดหยิบยกเหตุผลเฉพาะในสวนที่เปนขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญกอนการออกแหงพระราช
กฤษฎีกาทั้งสองฉบับ  วาเปนการดําเนินการไมชอบดวยกฎหมายจึงมีผลทําใหการออกพระราช
กฤษฎีกานั้นเสียไป และพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฯ โดยมิไดนําเหตุผลในสวนที่เกี่ยวของ
กับการเปนที่ราชพัสดุตามขอหารือของ กฟผ. มาสนับสนุนการวินิจฉัยประเด็นแหงคดีแตอยางใด 
เหตุผลนั้นจึงมีลักษณะที่สามารถแยกจากคําวินิจฉัยได ซ่ึงตามหลักกฎหมายเรื่องผลผูกพันและ
สภาพบังคับของคําพิพากษา  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมีผลผูกพันและสภาพบังคับจํากัด
เฉพาะการเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเทานั้น ซ่ึงปญหาทํานองเดียวกันนี้  คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดเคยใหความเห็นไวแลวในเรื่องเสร็จที่  400/2549  ดังนั้น  เหตุผลของคํา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุจึงไมมีผลผูกพันให กฟผ. และกรมธนารักษ ตอง
ปฏิบัติตามแตอยางใด 

2.  ที่ดิน เสาสงไฟฟาและสายสงไฟฟาของ กฟผ. เปนที่ราชพัสดุหรือไม 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาแลว เห็นวาอสังหาริมทรัพยใดจะเปน

ที่ราชพัสดุหรือไม  เปนกรณีที่จะตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 สวน
สถานะของอสังหาริมทรัพยใดจะเปนสาธารณสมบัติของแผนดินหรือไมก็ยอมเปนไปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

สําหรับเจตนารมณของพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518  ก็เพื่อใหมีกฎหมายวาดวย
การจัดระเบียบที่ราชพัสดุขึ้นโดยเฉพาะ และใหกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการนี้เพื่อ
การประหยัดและขจัดปญหางานซ้ําและซอนกัน  โดยมาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฯ ได
กําหนดขอบเขตความหมายของ “ที่ราชพัสดุ” ไววา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดิน
ทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดินซึ่งเปนที่ดินรกรางวางเปลาและที่ดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือ
ทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามดวยกฎหมายที่ดิน รวมทั้งอสังหาริมทรัพย
สําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา 
ทางหลวง  ทะเลสาบ สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครอง
สวนทองถ่ินไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ  โดยมาตรา  4 ไมไดกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดวา
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อสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจนั้นจะตองไดมาโดยวิธีการเชนไร ประกอบกับเมื่อพิจารณา
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฯ แลวจะเห็นไดวา ไมมีบทบัญญัติใดกลาวถึงการจัดการที่
ราชพัสดุของรัฐวิสาหกิจ คงมีแตการจัดการที่ราชพัสดุของกระทรวง  ทบวง  กรม  ดังปรากฏใน
มาตรา 5  มาตรา 9  และมาตรา 11  นอกจากนี้ ตามมาตรา 16  แหงพระราบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530  ก็ไดบัญญัติใหกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนตกเปนของ
เจาหนาที่ที่มีอํานาจในการเวนคืน ซึ่งตามบทนิยามคําวา “เจาหนาที่” หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ
ดวย  พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ .2522  ในมาตรา 5  จึงไดกําหนดให เวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองที่  
ตําบลบางปะกง  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายในแนวเขตตามแผนที่ทาย
พระราชบัญญัติฯ .ใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ดังนั้น บรรดาอสังหาริมทรัพยทั้งหลาย
ของรัฐวิสาหกิจไมวาจะไดมาโดยวิธีการเชนไรจึงเปนทรัพยสินของรัฐวิสาหกิจนั้นไมใชที่ราชพัสดุ 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นวา ที่ดินและเสา
สงไฟฟาของ กฟผ. ซ่ึงติดอยูกับที่ดินอันถือไดวาเปนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 139 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ไมเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 วรรคสอง พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุฯ 
สวนสายสงไฟฟาเนื่องจากเปนสังหาริมทรัพยจึงไมอยูในความหมายของที่ราชพัสดุ 

3.  กฟผ.  สามารถเขาไปกอสรางในเขตเดินสายไฟฟาโดยอาศัยอํานาจตามประกาศ
บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  เร่ือง  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา   ตอไปไดหรือไม  และ  
กฟผ.  สามารถออกประกาศรับรองประกาศดังกลาววาเปนประกาศที่ออกโดย  กฟผ.  ไดหรือไม 

โดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะพิเศษ)  ไดเคยใหความเห็นไวในเรื่องเสร็จที่  
208/2549  วา  การดําเนินการจัดตั้งบริษัท  กฟผ.  จํากัด (มหาชน)  เปนการดําเนินการเพื่อแปลง
สภาพ  กฟผ.  องคกรดังกลาวจึงเปนเสมือนองคกรเดียวกัน  ดังนั้น  บรรดานิติกรรมสัญญาและ
ธุรกรรมตาง ๆ ที่  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ไดกระทําไปยอมถือไดวาเปนการกระทําของ  
กฟผ.  และการ   ดําเนินการของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาเปนการดําเนินตามอํานาจหนาที่
เดิมของ  กฟผ.  กิจการและมติของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาที่ไดดําเนินการไปแลวหรือยู
ระหวางดําเนินการยอมมีผลผูกพัน  กฟผ.  ตอไป  จากแนวทางในการใหความเห็นดังกลาว  คณะ
กรรมการฯ  จึงเห็นวา  เมื่อประกาศบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  เร่ือง ประกาศ กําหนดเขตเดิน
สายไฟฟา  ออกโดยชอบดวยกฎหมายในขณะนั้น  ประกอบกับไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการเพิก
ถอนประกาศฯ  หรือประกาศฯ  ไดส้ินผลโดยเหตุอ่ืนประกาศดังกลาวจึงยังคงมีผลอยูโดยถือเสมือน
เปนประกาศฯ  ที่ออกโดย  กฟผ.  ซ่ึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง

DPU



   204

ประเทศไทย พ.ศ. 2511  ดังนั้น  กฟผ.  จึงสามารถเขาไปกอสรางในเขตเดินสายไฟฟาโดยอาศัย
อํานาจตามประกาศฯ  ได 

อนึ่งภายหลังที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนด  
อํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ.  2548  และพระราชกฤษฎีกา
กําหนเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2548  ซ่ึงมีผลให
ถือไดวาไมเคยมีการยกเลิก  กฟผ.  มาตั้งแตตน  กฟผ.  จึงสมควรแกไขประกาศกําหนดเขตเดิน
สายไฟฟาฯ  ใหสอดคลองกับผลของคําพิพากษาดังกลาว  โดยออกประกาศ  กฟผ.  เรื่องประกาศ
กําหนดเขตเดินสายไฟฟาตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยพ.ศ. 2511   ใหมี
ผลตอเนื่องกับประกาศฉบับเดิม 

4.  หากประกาศบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  เร่ืองประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา         
เปนการออกโดยไมชอบดวยกฎหมาย  กฟผ.  จะประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาใหมโดยใหมีผล
ยอนหลังถึงวันที่  บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา ฯ  ไดหรือไม 

เมื่อไดใหความเห็นประเด็นที่ 3  แลววา  ประกาศบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  เร่ือง  
ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟา   ยังมีผลอยู  ดังนั้น  ขอหารือในประเด็นนี้จึงไมตองพิจารณา   

ผูวิจัยขอสรุปเพิ่มเติมในประเด็นขอกฎหมายที่กฟผ.ไดมีขอหารือไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ดังนี้ 

1. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่วาที่ดินที่ กฟผ. ไดมาโดยการเวนคืนและสิทธิเหนือ
พื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟา  รวมทั้งสายสงไฟฟาเปนที่ราชพัสดุ ไมมีผลผูกพัน กฟผ. และ
กรมธนารักษเนื่องจากใชคูกรณี  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมีผลผูกพันและสภาพบังคับจํากัด
เฉพาะการเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเทานั้นโดยมิไดนําเหตุผลในสวนที่เกี่ยวของกับการ
เปนที่ราชพัสดุมาวินิจฉัยในประเด็นแหงคดี  เหตุผลของคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับที่
ราชพัสดุจึงไมมีผลผูกพันให กฟผ. และกรมธนารักษ ตองปฏิบัติตามแตอยางใด 

2. ที่ดินและเสาสงไฟฟาของ กฟผ. ซึ่งติดอยูกับที่ดินอันถือไดวาเปนอสังหาริมทรัพย
ตามมาตรา 139 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 วรรคสอง
แหง พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518ฯ สวนสายสงไฟฟาเนื่องจากเปนสังหาริมทรัพยจึงไมอยู
ในความหมายของที่ราชพัสดุ 

3. กฟผ.  สามารถเขาไปกอสรางในเขตเดินสายไฟฟาโดยอาศัยอํานาจตามประกาศ
บริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  เร่ือง  ประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาที่ไดประกาศ ตอไปได  
ทั้งนี้ กฟผ.สมควรแกไขประกาศกําหนดเขตเดินสายไฟฟาใหสอดคลองกับคําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด 
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          6.6.4.5  พนักงาน  สภาพการจาง  และสิทธิประโยชนของพนักงาน 
(1)  เมื่อไดใหความเห็นในขอ 5.6.4.2 (1)  แลววา กฟผ. ยังคงมีสถานะเชนเดิมตลอดมา  

การเปลี่ยนสถานะของพนักงานของ กฟผ. ไปเปนลูกจางของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จึง
ถือไดวาไมเคยเกิดขึ้น  โดยพนักงานของ กฟผ.ยังคงมีสภาพการจางและไดรับสิทธิประโยชนดงัเดมิ  
รวมทั้งการดําเนินการใด ๆ ของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เกี่ยวกับสภาพการจางและสิทธิ
ประโยชนของพนักงาน  ยอมถือเปนการดําเนินการโดย กฟผ. ดวยเชนกัน  ทั้งนี้โดยนัยเดียวกับขอ 
5.6.4.4 

(2)  เมื่อไดใหความเห็นในขอ 5.6.4.2 (1)  แลววา บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไมเคย
เกิดขึ้น  ดังนั้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548  ที่ใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  
สามารถกําหนดขอบเขตสภาพการจางไดเองนั้น  จึงไมมีผลบังคับโดยสภาพอีกตอไป 

(3)  ปญหาเกี่ยวกับสัญญาจางผูบริหารและที่ปรึกษาของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
นั้น  เห็นวา การดําเนินการจัดตั้งบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เปนการดําเนินการเพื่อแปลงสภาพ 
กฟผ. องคกรดังกลาวจึงเปนเสมือนองคกรเดียวกัน  เมื่อบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไมไดเกิดขึ้น  
ดังนั้น การทําสัญญาดังกลาวของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  จึงตองถือวาเปนการกระทําของ 
กฟผ. ผูวิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมสําหรับผลภายหลังคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการแปลง
สภาพ กฟผ. ไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ในประเด็นเรื่องกรณีพนักงานที่สมัครใจลาออก
จากงานกอนเกษียณอายุ (Early retired) ในกรณี  กฟผ. แปรรูปไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงขณะที่พนักงานดังกลาวไดตัดสินใจลาออกจากงานเนื่องจากมีปจจัย ดังนี้ 

1.  เกิดความไมมั่นใจในสถานะของตนเองวาถายังคงทํางานตอไป อาจถูกปลดจากการ
เปนพนักงานและจะไมไดรับเงินคาชดเชย เนื่องจากมีขาววาหาก  กฟผ.เปล่ียนไปเปนบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน)จะมีการประเมินศักยภาพของพนักงานแลวไมผานการประเมินหรือหนวยงานใดมี
พนักงานเกินความจําเปนก็จะตองมีการลดจํานวนพนักงานในหนวยงานนั้นๆลง 

2.  มีการเสนอคาตอบแทนใหแกพนักงานกรณีสมัครใจออกจากงาน  โดยให
คาตอบแทนจํานวน 36 เทาของเงินเดือนในเดือนสุดทายที่ไดรับ 

3.  ในการแปรรูป กฟผ. ไปเปนบริษัท  กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไดมีการจัดสรรหุนใน
ราคาพารใหแกพนักงาน  กฟผ.ทุกคน โดยมีการจัดสรรหุนใหแกพนักงานจํานวน 8 เทาของ
เงินเดือนในราคาพารหุนละ 10 บาทแตตองเสียภาษีในสวนตางของราคาIPO (ราคากึ่งกลาง) ใหแก
กรมสรรพากร กระทรวงการคลังซึ่งกระทรวงการคลังถือวาเปนเงินไดพึงประเมินจึงตองเสียภาษี
และปจจุบันไดมีการคืนเงินภาษีดังกลาวกลับคืนมาแลว 
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จากปจจัยดังกลาว ถือไดวาเปนเหตุจูงใจใหพนักงานบางสวนเกิดความไมมั่นใจในการ
ที่จะอยูทํางานตอไปโดยคิดวา ถาไมเลือกที่จะลาออกในขณะที่มีการกําหนดชวงระยะเวลาให
ลาออกไวอาจจะไมไดรับคาชดเชยในกรณีที่ใหถูกออกจากงานในภายหลัง  แตเมื่อมีคาํพพิากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท 
กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548 และ พระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548 มีผลใหสถานะของพนักงาน กฟผ. ไมเคยเปลี่ยนไป
เปนลูกจางของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  โดยพนักงาน กฟผ. ยังคงมีสภาพการจางและไดรับ
สิทธิประโยชนเชนเดิม  รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เกี่ยวกับ
สภาพการจางและสิทธิประโยชนของพนักงานยอมถือไดวาเปนการกระทําของ กฟผ.  ดังนั้นจึงมี
ปญหาเกิดขึ้นมาวาหากพนักงานที่ลาออกไปดวยเหตุสมัครใจลาออกจากงานกอนเกษียณอายุ (Early 
retired) ดวยเหตุมาจากการแปรรูปนั้น นาจะขอกลับเขามาทํางานกับ กฟผ.ไดเชนกัน  เนื่องจาก 
ปจจัยที่ทําใหมีการตัดสินใจลาออกจากงานหมดไปแลว ทั้งนี้จะตองมีการคืนเงินคาชดเชยที่ไดรับ
ไปแลวคืนใหกฟผ. 
          6.6.4.6  นิติกรรมสัญญาและธุรกรรม 

บรรดานิติกรรมสัญญาและธุรกรรมตาง ๆ ที่บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไดกระทําไป  
ยอมถือไดวาเปนการกระทําของ กฟผ. ซ่ึงเปนไปในทํานองเดียวกับความเห็นในขอ 5.6.4.5 (3) 
          6.6.4.7  ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ 

เมื่อไดใหความเห็นในขอ 5.6.4.2  แลววา  บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไมเคยเกิดขึ้น  
และ กฟผ. ยังคงมีสถานะเชนเดิมตลอดมา  ภาระภาษีอากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ ยอมเปนของ 
กฟผ. ตามเดิม 
          6.6.4.8  คณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟา 

การดําเนินการของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เดิมของ  กฟผ. ดังนั้น กิจการและมติของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาที่ไดดําเนินการไปแลว
หรืออยูในระหวางดําเนินการยอมมีผลผูกพัน  กฟผ  ตอไป 
          6.6.4.9  การทบทวนคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

การขอทบทวนคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดโดยการขอใหศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาพิพากษาคดีใหมนั้น  สามารถกระทําไดหากเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 75 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

อนึ่ง  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)  มีขอสังเกตวา  ตามหลักกฎหมายปกครอง
ในการที่ศาลมีคําสั่งเพิกถอนกฎ  โดยทั่วไปแลวควรจะใหมีผลในอนาคตโดยไมยอนหลัง  เพื่อให
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ฝายปกครองดําเนินการออกกฎใหมใหถูกตองตามที่ศาลพิพากษามารองรับตอไป  โดยกําหนด
ระยะเวลาใหฝายปกครองดําเนินการมิใหกระทบกระเทือนการบริหารราชการแผนดินที่ผานมาและ
คํานึงถึงความเปนธรรมแหงกรณี  ทั้งนี้ ตามมาตรา 72 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 โดยเทียบเคียงกับผลของบทบัญญัติที่ตกไปอัน
เนื่องมาจากขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญตามที่กําหนดในมาตรา 262  วรรคสาม  และผลของคํา
พิพากษาที่ถึงที่สุดกอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติของกฎหมายขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญตามที่กําหนดในมาตรา 264 วรรคสาม  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

การเพิกถอนกฎหมายโดยใหมีผลยอนหลังทําใหเกิดปญหาในการดําเนินการตามคํา
พิพากษา  ซ่ึงไมมีหลักกฎหมายหรือบทบัญญัติแหงกฎหมายวาผูถูกฟองคดีจะตองปฏิบัติตามคํา
พิพากษาตอไปอยางไร  ผูถูกฟองคดีจึงตองขอใหศาลปกครองสูงสุดทบทวนหรือกําหนดใหมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติตามคําพิพากษาดังกลาวในเรื่องที่ไดหารือมาขางตนทั้งแปดประเด็นดวย 

ผูวิจัยมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทบทวนคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดวา เมื่อศาล
ปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จส้ินลงแลว หากผูฟองคดี ผูถูกฟอง
คดี ในคดีนั้นซึ่งเปนคูกรณีหรือบุคคลภายนอก ผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้น 
มีความประสงคจะใหมีการทบทวนคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก็สามารถจะกระทําได ทั้งนี้
เปนไป ตามนัย 

มาตรา 75 ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.ดังนี้34 

มาตรา 75 ในกรณีที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จ
เด็ดขาดแลว คูกรณีหรือบุคคลภายนอก ผูมีสวนไดเสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแหงคดีนั้นอาจมีคํา
ขอใหศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหมไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ศาลปกครองฟงขอเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม อันอาจทําให
ขอเท็จจริงที่ฟงเปนยุติแลวนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ 

(2) คูกรณีแทจริงหรือบุคคลภายนอกนั้นมิไดเขามาในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี 
หรือไดเขามาแลวแตถูกตัดโอกาสโดยไมเปนธรรมในการมีสวนรวมในการดําเนินกระบวน
พิจารณา 

(3) มีขอบกพรองสําคัญในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทําใหผลแหงคดีไมมีความ
ยุติธรรม 

                                                        
34  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 75. 
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(4) คําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นไดทําขึ้นโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายใด และ
ตอมาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ ซ่ึงทําใหผลแหงคําพิพากษา
หรือคําส่ังขัดกับกฎหมายที่บังคับอยูในขณะนั้น 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคูกรณีหรือบุคคลภายนอกไมทราบ
ถึงเหตุนั้น ในการพิจารณาคดีคร้ังที่แลวมาโดยมิใชความผิดของผูนั้น 

การยื่นคําขอใหพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคําส่ังใหมตองกระทําภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ผูนั้นไดรูหรือควรรูถึงเหตุซ่ึงอาจขอใหพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งใหมได แตไมเกินหาปนับ
แตศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังชี้ขาด 
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บทที่ 7 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
7.1  บทสรุป 

การแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  (กฟผ.) จากรัฐวิสาหกิจในการกํากับ
ดูแลของรัฐไปเปนบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) คณะรัฐมนตรีไดดําเนินการตามกระบวนการทาง
กฎหมายโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. 2542  โดยเปล่ียน
ทุนที่เปนสินทรัพยของ  กฟผ.  แปลงเปนทุนเรือนหุนและโอนหุนทั้งหมดไปใหแกบริษัท  กฟผ.  
จํากัด  (มหาชน)    และเมื่อวันที่  24  มิถุนายน   2548  กฟผ. ไดจดทะเบียนเปนบริษัท มหาชน 
จํากัดตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535เปล่ียนสถานะเปนนิติ
บุคคล ภายใตช่ือบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พรอมกันนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2548  
เพื่อยกเลิกฎหมายจัดตั้ง  กฟผ.  คือ  พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2511  
อันเปนกฎหมายจัดตั้ง  กฟผ.  ส้ินสภาพบังคับและใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  
และประโยชนของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน) พ.ศ. 2548 ขึ้นมาใชแทน พระราชบัญญัติการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ.  2511    ทั้งนี้เนื่องจากระยะแรก บริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) 
ยังมีความจําเปนที่จะตองไดรับอํานาจ สิทธิและประโยชนบางกรณีตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและตามกฎหมายอื่น 

พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยทั้งสอง
ฉบับนํามาซึ่งการศึกษาวิเคราะหถึงความชอบธรรมของหลักการทางกฎหมายในเรื่องทฤษฎีลําดับ
ศักดิ์ของกฎหมาย  ทฤษฎีหลักการแบงแยกอํานาจซึ่งเปนทฤษฎีที่มีมาชานานแลว  ทั้งนี้เปนไปตาม
หลักวิชาการที่วาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยในการตราพระราชบัญญัติโดยองคกรทาง
ฝายนิติบัญญัติคือรัฐสภา  และทรงใชอํานาจอธิปไตยในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยองคกรทาง
ฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรีและโดยที่พระราชบัญญัติมีลําดับศักดิ์ของกฎหมายสูงกวาพระราช
กฤษฎีกา  ดังนั้น การที่พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ตามนัยมาตรา 28 ที่ใหอํานาจ
คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกากําหนด
เงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  และตามนัยมาตรา 
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26  ที่ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท 
กฟผ. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2548  จึงเปนการมอบอํานาจมหาชนในการตรากฎหมายของฝายนิติ
บัญญัติไปใหแกฝายบริหารในการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับในการดําเนินการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจคือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จึงเปนการไมถูกตองตามหลักวิชาการ 

จากกระบวนการทางกฎหมายที่นํามาใชในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย ไปเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)   พบวามีปญหาทางกฎหมายในเรื่อง
ตางๆในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงมีประเด็นสําคัญที่จะนํามาศึกษา
วิเคราะห ดังนี้ 

1.  สินทรัพยและหนี้สิน 
2.  อํานาจมหาชนในการปกเสาพาดสายไฟฟา 
3.  สถานะของพนักงานและลูกจาง 
4.  สถานะขององคกร 
5.  ผลกระทบตอผูบริโภค 
นอกจากนี้ยังมีการฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดระหวางมูลนิธิเพื่อผูบริโภคกับพวกทั้ง 

11 คน ผูฟองคดี  นายกรัฐมนตรีกับพวกทั้ง 5 คน ผูถูกฟองคดี  เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวย
กฎหมายของพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  พ.ศ. 2548และพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท  
กฟผ.  จํากัด  (มหาชน) พ.ศ. 2548 ตาม คดีหมายเลขดําที่ ฟ.14/2548  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548  
และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งคําขอกําหนดวิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดีเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548  ศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัย 2 ประเด็น ดังนี้ คือ  

1.  เห็นวายังไมควรที่จะสั่งทุเลาการบังคับใชพระราชกฤษฎีกาตามคําขอของผูฟองคดี 
2.  มีคําสั่งหามรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานผูถูกฟองคดีที่ 3  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังผูถูกฟองคดีที่ 4  และบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  เสนอขายหุนหรือดําเนินการ
ใด ๆ เกี่ยวกับการขายหุนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไวกอนจนกวาศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 

ในที่สุดศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.5/2549  ลงวันที่  
23  มีนาคม  พ.ศ.  2549  พิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชน
ของบริษัท  กฟผ.  จํากัด  (มหาชน)  พ.ศ. 2548  และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิก
กฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 
2548  ซ่ึงเปนวันที่ใชบังคับพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกลาว 
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จากผลของคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2549 มอบหมายใหกระทรวงพลังงาน หารือคณะกรรมการกฤษฎีกา และ กระทรวง
พลังงานไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ พน 0201(กม.)/1024 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2549 ถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินการเกี่ยวกับคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดในประเด็นตางๆ  ดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตของคําพิพากษา 
2. สถานะขององคกร 
3. คณะกรรมการและผูบริหาร 
4. กิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดและสินทรัพย 
5. พนักงาน สภาพการจาง และสิทธิประโยชนของพนักงาน 
6. นิติกรรมสัญญาและธุรกรรม 
7. ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ 
8. คณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟา 
9. การทบทวนคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) มีความเห็นสรุปดังนี้คือ กรณีถือไดวาไม

เคยมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวย การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย  และถือวาพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511  ไมเคยถูก
ยกเลิกไปตามมาตรา 28  แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542  การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยจึงยังคงมีสถานะเชนเดิมตลอดมา  และบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)  ไมมีสถานะเปน
นิติบุคคลตั้งแตตน  โดยใหถือวานิติกรรมสัญญาและธุรกรรมตาง ๆ ที่บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) 
ไดกระทําไปแลว เปนการกระทําของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คณะกรรมการและ
ผูบริหารกฟผ.ที่ไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซ่ึงเปน
ผูแทนและกลไกสวนหนึ่งของกฟผ.จึงมีสถานะและอํานาจหนาที่ตอไปเหมือนเดิม บรรดากิจการ 
สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพยของกฟผ.ที่โอนไปเปนของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) หรือ 
ที่ตกเปนของกระทรวงการคลังใหกลับคืนมาเปนของกฟผ. สถานะของพนักงาน สภาพการจาง และ
สิทธิประโยชนของพนักงานยังคงมีสภาพการจางและไดรับสิทธิประโยซนดังเดิม รวมถึงการ
ดําเนินการใดๆของบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เกี่ยวกับการจางและสิทธิประโยชนของพนักงาน
ยอมถือไดวาเปนการดําเนินการของกฟผ.  การกําหนดสภาพการจางกฟผ.ไมสามารถกําหนดไดเอง
เหมือนการเปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) การทําสัญญาวาจางผูบริหารและที่ปรึกษาบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน) ถือวาเปนการกระทําของ กฟผ.บรรดานิติกรรมสัญญาและธุรกรรมตางๆที่ บริษัท 
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กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไดกระทําไปถือวาเปนการกระทําของ กฟผ. ภาษีอากรและคาธรรมเนียม
ตางๆเปนภาระหนาที่ของกฟผ. และการดําเนินการใดๆของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟาเปนการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เดิมของกฟผ.จึงผูกพันกฟผ.เชนเดิม ที่ดินและเสาสงไฟฟาของ กฟผ. 
ซ่ึงติดอยูกับที่ดินอันถือไดวาเปนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 139 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พานิชย ไมเปนที่ราชพัสดุตามมาตรา 4 วรรคสอง พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2535  สวนสาย
สงไฟฟาเนื่องจากเปนสังหาริมทรัพยจึงไมอยูในความหมายของที่ราชพัสดุ 
 
7.2  ขอเสนอแนะและแนวทางของกระบวนการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและอุปสรรค 

ตามที่ผูวิจัยไดรวบรวมศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการแปรรูปกฟผ.มาจะเห็นไดวามีเหตุผลที่
สําคัญอยูหลายประการที่จะนํามาสนับสนุนแนวคิดที่วากฟผ.ยังไมพรอมที่จะแปรรูป ดังนี้ 

1. กฟผ.เปนรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2511 และเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อ ผลิต จัดใหไดมา จัดสงหรือจําหนายซ่ึง
พลังงานไฟฟา ดําเนินงานตางๆที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา ผลิต และขายลิกไนท อันเปนองคกรที่มี
การดําเนินการโดยเฉพาะตามกฎหมายจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2. การดํ า เนินการของกฟผ . เปนการจัดทํ าบริการสาธารณะประเภทกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อประโยชนของมหาชนโดยสวนรวม  

3. ทรัพยสินตางๆที่ กฟผ.ไดมาจากการดําเนินการเปนเงินของงบประมาณแผนดิน และ
รายไดจากการดําเนินการโดยการอาศัยสิทธิตามพระราชบัญญัติการไฟฟาแหงประเทศไทย.พ.ศ.
2511 รวมถึงสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่นที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดรับมา 

4. กฟผ.ถือไดวาเปนรัฐวิสาหกิจที่มีความสําคัญในดานการจัดหาและสํารองพลังงาน
ไฟฟาใหมีความเพียงตอความตองการของผูบริโภค ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของประเทศเพราะ
พลังงานไฟฟาถือวามีความจําเปนสําหรับภาครัฐและเอกชนโดยรวม 

5. ในการดําเนินการของกฟผ.ที่ผานมาจนถึงในปจจุบันนี้ถือไดวามีศักยภาพเพียงพอที่
สามารถจะการดําเนินการตอไปไดโดยยังไมตองมีการแปรรูป โดยการกระจายหุนในตลาด
หลักทรัพย 

และหากจะมีการแปรรูปกฟผ.ในโอกาสตอไป ควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ที่ศึกษามาขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาทางกฎหมายในการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กลาวคือการที่คณะรัฐมนตรีใชพระราชบัญญัติทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  เปนเครื่องมือในการดําเนินการโดยตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลา
ยกเลิกกฎหมายวาดวยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2548  ตามนัยมาตรา 28 และการ
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ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ  สิทธิ  และประโยชนของบริษัท กฟผ.จํากัด (มหาชน) ตามนัย
มาตรา 26 ไมนาจะดําเนินการได เนื่องจากพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนเพียง
เครื่องมือในการดําเนินการเปลี่ยนสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจเปนทุนเรือนหุนเพื่อเตรียมความพรอม
ในจัดตั้งเปนบริษัท และในขั้นตอนตอไปจะตองมีการออกกฎหมายมารองรับวิธีการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ ซ่ึงในการดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจควรมีวิธีการ ดังนี้ 

1. จัดใหมีการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นเฉพาะ
เปนรายสาขา เชน สาขาไฟฟา สาขาประปา เปนตน โดยผานความเห็นชอบของรัฐสภา ทั้งนี้เพื่อให
มีการตรวจสอบและมี การถวงดุลอํานาจ กอนที่จะประกาศใชเปนกฎหมาย 

2.  การดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอื่น ๆนั้น  เห็นควรใชกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์
เกี่ยวกับการจัดตั้งมาใชในการดําเนินการยกเลิกรัฐวิสาหกิจ  ดังนี้ 

2.1  รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือตามประกาศคณะปฏิวัติใหดําเนินการ
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ 

2.2  รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา  ใหดําเนินการยกเลิกโดยพระราช
กฤษฎีกา 

2.3  รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหดําเนินการโดยการ
โอนหุน 

2 .4   รัฐวิสาหกิจที่ จัดตั้ งโดยมติคณะรัฐมนตรี   ใหดํ า เนินการยกเลิกโดยมติ
คณะรัฐมนตรี 

3.  ดําเนินการตราพระราชบัญญัติเพื่อแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขึ้นมา
โดยเฉพาะ พรอมทั้งมีการกําหนดรายละเอียด ดังนี้ 

3.1  กําหนดจํานวนหุนที่จะนําออกมาระดมทุนในสัดสวนกี่เปอรเซ็นตของสินทรัพย
ทั้งหมด 

3.2  กําหนดจํานวนเงินที่ไดมาจากการขายหุนจะไปใชในกิจการของบริษัทเทานั้น 
3.3  กําหนดจํานวนหุนที่จะขายใหแกคนไทยกี่เปอรเซ็นต  และขายใหคนตางชาติกี่

เปอรเซ็นต และคงไวเปนของรัฐกี่เปอรเซ็นต 
3.4  จัดตั้งองคกรอิสระในการกํากับดูแลกิจการไฟฟา(Regulator) เพื่อ กําหนดวิธีการ

ควบคุมคุณภาพ การใหบริการและมีมาตรการในการควบคุมราคาคาไฟฟาอยางเปนธรรมไมใหมี
ราคาสูง จนประชาชนผูบริโภคไดรับความเดือดรอน 

4. ในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยควรแยกทรัพยสินตางๆคืนให
กระทรวงการคลัง ดังนี้คือ 
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4.1  ที่ดินสวนที่ไดมาจากการเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 
2535 

4.2  ที่ดินในสวนที่เปนของที่ราชพัสดุ 
4.3  สิทธิเหนือพื้นดินเกี่ยวกับระบบสงไฟฟารวมถึงสายสงไฟฟาและทรัพยสินที่

เกี่ยวของ ไดแก ที่ดินของโรงไฟฟา  ที่ดินของสถานีไฟฟาแรงสูง เปนตน 
5.  ในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยควรมีการแยกกิจการในการ

ดําเนินการออกเปน 3 สวน ไดแก ภาคการผลิตไฟฟา (Generation) ภาคระบบสง (Transmission) 
และภาคการจัดจําหนาย (Distribution) เพื่อใหเกิดความเปนอิสระและคลองตัวในการดําเนินการ 
อยางไรก็ตาม  ในการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยหรือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ
ตอไปในอนาคต  ควรจะไดมีการศึกษาถึงผลดีและผลเสียของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นๆโดย
ละเอียดรอบคอบเสียกอน รวมถึงขั้นตอนและวิธีดําเนินการในการแปรรูปเพื่อใหมีความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบแตละขั้นตอนในการดําเนินการได ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหผลประโยชนตกอยูกับ
กลุมบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ   โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและของ
ประเทศชาติโดยรวมเปนสําคัญ 
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