
 
 

 

 

 

 
 

เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

 
 

 

ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

รวมความเหน็ฉบบัย่อท่ีน่าสนใจ 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 



 i 

ดัชนีความเห็นจำแนกตามหัวข้อเรื่อง 
 

หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ 

กองทุน 
การแก้ไขปรับปรุงคำสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๔/๒๕๔๗ เรื่อง  
กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง  
ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง 

 
 

๕๒๑/๒๕๖๒ 

 
 

๑-๕ 

การดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง 
ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๙๓๖/๒๕๖๒ ๕-๔ 

การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสรมิโรงเรียนในระบบ 
เพื่อนำไปชำระหนีส้ถาบันการเงิน 

๑๑๑๙/๒๕๖๒ ๖-๒ 

สถานะของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติการบริหารทนุหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑๕๕/๒๕๖๒ ๖-๑ 

การเมือง   
พรรคการเมือง 

สถานะของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
ตามพระราชบัญญัติการบริหารทนุหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๑๑๕๕/๒๕๖๒ 

 
๖-๓ 

การปกครอง   
การบริหารราชการแผ่นดิน 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ :  
กรณีความเสยีหายเกิดจากการจัดการเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกา 
ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
๔๘๙/๒๕๖๒ 

 
 

 
๑-๓ 

การใช้อำนาจดุลพินจิ 
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพือ่การอื่นในเขตนิคมสหกรณ ์

 
๕๓๗/๒๕๖๒ 

 
๒-๒ 

แนวทางในการดำเนินการกับผู้กระทำความผดิ 
ทางอาญาและการแก้ไขเพิม่เตมิเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๖๖๑/๒๕๖๒ ๒-๕ 

การใช้อำนาจออกกฎ 
ความชอบด้วยกฎหมายของประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 
เรื่อง การกำหนดปริมาณมาตรฐานในการผลติน้ำตาลทรายของโรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๔๕๙/๒๕๖๒ 

 
๑-๓ 

การชดใช้ทุนการศึกษาตามสัญญาให้ทุนการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา 
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

๗๖๖/๒๕๖๒ 
 

๓-๙ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน้าท่ีและอำนาจในการจัดการปญัหาสุนัขจรจัดของกรมปศุสตัว ์

 
๔๒๑/๒๕๖๒ 

 
๑-๒ 
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หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเทศบาลตำบลเขาน้อย 
การเรยีกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตัว๋โดยสารภายในอาคารสถานีขนสง่
ผู้โดยสารของเทศบาลนครลำปาง 

๔๒๘/๒๕๖๒ ๑-๒ 

การมอบอำนาจ และการมอบหมาย 
การทำหน้าท่ีกรรมการของบุคคลคนเดียวท่ีดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร 
ศาลปกครอง 

 
๖๖๕/๒๕๖๒ 

 

 
๒-๖ 

การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน 
การแต่งตั้งผูร้ักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

 
๖๖๐/๒๕๖๒ 

 
๒-๔ 

ละเมิดทางปกครอง 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ :  
กรณีความเสยีหายเกิดจากการจัดการเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกา 
ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
๔๘๙/๒๕๖๒ 

 
 

 
๑-๓ 

การดำเนินคดีลม้ละลายกับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ ๕๑๙/๒๕๖๒ ๑-๔ 

การแจ้งสิทธิอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่การประปานครหลวงออกคำสั่ง 
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

๗๒๒/๒๕๖๒ 
 
 

๓-๖ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
การแจ้งสิทธิอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้ชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่การประปานครหลวงออกคำสั่ง 
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

 
๗๒๒/๒๕๖๒ 

 

 
๓-๖ 

คำสั่ง คสช. 
การแต่งตั้งผูร้ักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

 
๖๖๐/๒๕๖๒ 

 
๒-๕ 

บุคลากรภาครัฐ   
การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ัง และการดำรงตำแหน่ง 

การแต่งตั้งผูร้ักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
 

๖๖๐/๒๕๖๒ 
 

๒-๕ 
การบริหารงานบุคคล 

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบญัญัตเิขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๖๗๙-๖๘๐/๒๕๖๒ 

 

 
๒-๔ 

การพ้นจากตำแหน่ง 
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบญัญัตเิขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๖๗๙-๖๘๐/๒๕๖๒ 

 
๒-๔ 

เงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน 
การแต่งตั้งผูร้ักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

 
๖๖๐/๒๕๖๒ 

 
๒-๔ 

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบญัญัตเิขตพัฒนาพิเศษ ๖๗๙-๖๘๐/๒๕๖๒ ๒-๔ 
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หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบรหิาร 
การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๘๕๕/๒๕๖๒ ๔-๔ 

การหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้าง 
เพื่อชำระหนี้ให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสหกรณ ์

๑๑๖๗/๒๕๖๒ ๖-๔ 

คณะกรรมการ 
องค์ประกอบและที่มา 

องค์ประกอบและองค์ประชุมของคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการ 
โคนมแห่งประเทศไทย 

 
 

๔๙๕/๒๕๖๒ 

 
 

๑-๔ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 

๗๙๔/๒๕๖๒ ๔-๒ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๙๒๑/๒๕๖๒ ๕-๒ 
การนับองค์ประกอบของคณะกรรมการบรหิาร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

๙๒๕/๒๕๖๒ ๕-๓ 

การแต่งต้ัง การดำรงตำแหน่ง และวาระการดำรงตำแหน่ง 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ :  
กรณีความเสยีหายเกิดจากการจัดการเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกา 
ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
๔๘๙/๒๕๖๒ 

 
 

 
๑-๓ 

การทำหน้าท่ีกรรมการของบุคคลคนเดียวท่ีดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร 
ศาลปกครอง 

๖๖๕/๒๕๖๒ 
 
 

๒-๖ 

การนับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 

๗๕๓/๒๕๖๒ 
 

๓-๙ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 

๗๙๔/๒๕๖๒ ๔-๒ 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

๘๙๕/๒๕๖๒ ๔-๖ 

องค์ประชุม และการประชุม 
องค์ประกอบและองค์ประชุมของคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการ 
โคนมแห่งประเทศไทย 

 
๔๙๕/๒๕๖๒ 

 
๑-๔ 

การทำหน้าท่ีกรรมการของบุคคลคนเดียวท่ีดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร 
ศาลปกครอง 

๖๖๕/๒๕๖๒ 
 
 

๒-๖ 

อำนาจหน้าท่ี 
ความชอบด้วยกฎหมายของประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

 
๔๕๙/๒๕๖๒ 

 
๑-๓ 
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หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
เรื่อง การกำหนดปริมาณมาตรฐานในการผลติน้ำตาลทรายของโรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อำนาจของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคลทำการปลูกสร้างสวนป่า 
หรือไมย้ืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม 

๑๑๖๖/๒๕๖๒ ๖-๓ 

เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทน 
การทำหน้าท่ีกรรมการของบุคคลคนเดียวท่ีดำรงตำแหน่งทั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร 
ศาลปกครอง 

 
๖๖๕/๒๕๖๒ 

 

 
๒-๖ 

การจ่ายเงินค่าสมนาคุณให้แก่กรรมการ อนุกรรมการสอบสวน คณะทำงาน 
ที่ปรึกษา บุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงานของคุรุสภา และค่าตอบแทน
พยาน ตามพระราชบัญญัตสิภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๘๑๖/๒๕๖๒ ๔-๔ 

เกษตร และสหกรณ์   
สหกรณ์ 

สหกรณ์ซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่นตามมาตรา ๖๒ (๕)  
แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๖๘๖/๒๕๖๒ 

 
๓-๔ 

ขนส่งและคมนาคม 
การขนส่งทางบก 

  

การเรยีกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตัว๋โดยสารภายในอาคารสถานีขนสง่
ผู้โดยสารของเทศบาลนครลำปาง 

๔๒๘/๒๕๖๒ ๑-๒ 

ที่ดิน   
การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ   

การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอื่นในเขตนิคมสหกรณ์ ๕๓๗/๒๕๖๒ ๒-๒ 
ที่ราชพัสด ุ

สถานะท่ีดินตามหนังสือสำคญัสำหรับท่ีหลวง เลขท่ี พบ. ๐๒๗๙  
ในส่วนท่ีทับซ้อนกับท่ีดินของนิคมสหกรณ์ท่ายาง 

 
๘๘๑/๒๕๖๒ 

 
๔-๖ 

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
ในพื้นที่เดียวกัน กรณีที่ราชพสัดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี สต. ๓๕ 

๙๒๓/๒๕๖๒ ๕-๒ 

เวนคืน 
การปรับรูปแบบการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่แตกต่างจากวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน 
ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน 
เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉยีงเหนือ  
ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๗๓๔/๒๕๖๒ 

 
 
 
 

 
๓-๘ 

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน   
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หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
สถานะท่ีดินตามหนังสือสำคญัสำหรับท่ีหลวง เลขท่ี พบ. ๐๒๗๙  
ในส่วนท่ีทับซ้อนกับท่ีดินของนิคมสหกรณ์ท่ายาง 

๘๘๑/๒๕๖๒ ๔-๖ 

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
น้ำมัน 

การแก้ไขปรับปรุงคำสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี ๔/๒๕๔๗ เรื่อง  
กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง 
ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง 

 
 

๕๒๑/๒๕๖๒ 
 

 
 

๑-๕ 

น้ำบาดาล 
การขอรับสมัปทานการประกอบกจิการประปา 
ตามประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบบัท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 
๘๖๓/๒๕๖๒ 

 
๔-๕ 

ป่าไม้ 
การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานถ้ำเพิงและแหล่งโบราณคดี 
เขาคลองโกนในเขตป่าไม้ถาวรและเขตป่า 

 
๖๑๖/๒๕๖๒ 

 
๒-๓ 

อำนาจในการอนุมัติให้นำของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๖๔ ทวิ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  
ไว้ใช้ในกิจการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่

๗๑๗/๒๕๖๒ 
 

๓-๕ 

ป่าสงวน 
อำนาจของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคลทำการปลูกสร้างสวนป่า 
หรือไมย้ืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม 

 
๑๑๖๖/๒๕๖๒ 

 
๖-๔ 

สัตว์ป่า 
การแก้ไขปัญหากรณีเขตห้ามล่าสตัว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง 
ทับซ้อนกับเขตประทานบตัรของบริษัทศิลาสามยอด จำกัด 

 
๖๒๔/๒๕๖๒ 

 

 
๒-๔ 

พลังงาน 
การอนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยนำ้ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำท่ีกรมชลประทาน
ครอบครองทำประโยชน ์

 
๔๔๔/๒๕๖๒ 

 
 

 
๑-๓ 

การดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง 
ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๙๓๖/๒๕๖๒ ๕-๔ 

แร่ 
การแก้ไขปัญหากรณีเขตห้ามล่าสตัว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง 
ทับซ้อนกับเขตประทานบตัรของบริษัทศิลาสามยอด จำกัด 

 
๖๒๔/๒๕๖๒ 

 

 
๒-๔ 

การปิดประกาศและการรับฟังความคิดเห็นในการยื่นคำขอประทานบัตร 
ก่อนวันที่พระราชบัญญตัิแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และการกำหนด
เงื่อนไขในประทานบัตรตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙๘๕/๒๕๖๒ ๕-๕ 
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หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
การขออนุญาตขนย้ายมูลดินทรายที่มีแร่ดีบุกเจือปน 
ออกจากอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบรุ ี

๑๐๐๘/๒๕๖๒ ๕-๕ 

อุทยานแห่งชาติ 
อำนาจในการอนมุัติให้นำของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๖๔ ทวิ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  
ไว้ใช้ในกิจการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่

 
๗๑๗/๒๕๖๒ 

 
 

 
๓-๕ 

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
ในพื้นที่เดียวกัน กรณีที่ราชพสัดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี สต. ๓๕ 

๙๒๓/๒๕๖๒ ๕-๒ 

การขออนุญาตขนย้ายมูลดินทรายที่มีแร่ดีบุกเจือปน 
ออกจากอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบรุ ี

๑๐๐๘/๒๕๖๒ ๕-๕ 

ธุรกิจ และพาณิชยกรรม 
การกู้ยืมเงิน 

การประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
 

๖๗๘/๒๕๖๒ 
 

 
 

๓-๒ 

การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสรมิโรงเรียนในระบบ 
เพื่อนำไปชำระหนีส้ถาบันการเงิน 

๑๑๑๙/๒๕๖๒ ๖-๒ 

การลงทุน 
การประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
๖๗๘/๒๕๖๒ 

 
๓-๒ 

แข่งขันทางการค้า และป้องกนัการผูกขาด 
การพิจารณานำหลักกฎหมายอาญาและกฎหมายปกครองมาใช้บังคับ 
กับการกระทำความผดิของผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกิดขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัติการแข่งขันการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ มผีลใช้บังคับ 

 
๖๑๗/๒๕๖๒ 

 
 

 
๒-๓ 

ล้มละลาย และฟื้นฟูกจิการ 
การดำเนินคดีลม้ละลายกับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ 

 
๕๑๙/๒๕๖๒ 

 
๑-๔ 

นำเข้า และส่งออก 
การนำสินค้าประเภทสตัว์หรือซากสัตว์เข้าไปในเขตปลอดอากร 

 
๗๑๐/๒๕๖๒ 

 
๓-๕ 

การส่งออกไข่เพื่อการบริโภค 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐๗๑/๒๕๖๒ ๖-๒ 

การเรยีกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรปกป้อง สำหรบัเศษซาก 
หรือของด้อยคุณภาพที่เกิดจากการนำเข้าสินค้ามาผลติเพื่อการส่งออก 
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนุน 
และประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง 

๗๒๔/๒๕๖๒ 
 
 
 

๓-๗ 

ประกันภัย 
การจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  

 
๘๐๓/๒๕๖๒ 

 
๔-๒ 
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หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
ให้แก่ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต 
การจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
ให้แก่ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย 

๘๐๔/๒๕๖๒ ๔-๓ 

ภาษีอากร และค่าธรรมเนียม   
ศุลกากร 

การนำสินค้าประเภทสตัว์หรือซากสัตว์เข้าไปในเขตปลอดอากร 
 

๗๑๐/๒๕๖๒ 
 

๓-๕ 
การเรยีกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรปกป้อง สำหรบัเศษซาก 
หรือของด้อยคุณภาพที่เกิดจากการนำเข้าสินค้ามาผลติเพื่อการส่งออก 
ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอดุหนุนและ
ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง 

๗๒๔/๒๕๖๒ 
 
 
 

๓-๗ 

แรงงาน 
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบญัญัตเิขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๖๗๙-๖๘๐/๒๕๖๒ 

 

 
๓-๒ 

วัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเท่ียว   

วัฒนธรรม 
การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานถ้ำเพิงและแหล่งโบราณคดี 
เขาคลองโกนในเขตป่าไม้ถาวรและเขตป่า 

 
๖๑๖/๒๕๖๒ 

 
๒-๓ 

วิชาชีพ 
ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสรมิวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ และอำนาจในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตรเทยีบเท่าปรญิญาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
๖๐๔/๒๕๖๒ 

 
 

 
๒-๒ 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสรมิวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ และอำนาจในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตรเทยีบเท่าปรญิญาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
๖๐๔/๒๕๖๒ 

 
 

 
๒-๒ 

ศาล และกระบวนการยุติธรรม   

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
แนวทางในการดำเนินการกับผู้กระทำความผดิทางอาญาและการแก้ไข
เพิ่มเตมิเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 
๖๖๑/๒๕๖๒ 

 
 

 
๒-๕ 

ศึกษา 
การจัดการศึกษา 

การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสรมิโรงเรียนในระบบ 
เพื่อนำไปชำระหนีส้ถาบันการเงิน 

 
 

๑๑๑๙/๒๕๖๒ 

 
 

๖-๒ 

อุดมศึกษา   
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หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
การแต่งตั้งผูร้ักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ ๖๖๐/๒๕๖๒ ๒-๕ 
การชดใช้ทุนการศึกษาตามสัญญาให้ทุนการศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา 
กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

๗๖๖/๒๕๖๒ 
 

๓-๙ 

สาธารณสุข   
การสาธารณสุข 

หน้าท่ีและอำนาจในการจัดการปญัหาสุนัขจรจัดของกรมปศุสตัว ์
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเทศบาลตำบลเขาน้อย 

 
๔๒๑/๒๕๖๒ 

 
๑-๒ 

โรค 
การนำสินค้าประเภทสตัว์หรือซากสัตว์เข้าไปในเขตปลอดอากร 

 
๗๑๐/๒๕๖๒ 

 
๓-๕ 

หลักกฎหมายท่ัวไป 
การพิจารณานำหลักกฎหมายอาญาและกฎหมายปกครองมาใช้บังคับ 
กับการกระทำความผดิของผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกิดขึ้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัติการแข่งขันการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ มผีลใช้บังคับ 
[หลักการใช้กฎหมายในส่วนท่ีเป็นคุณ] 

 
๖๑๗/๒๕๖๒ 

 
 

 
๒-๓ 

อุตสาหกรรม 
แนวทางในการดำเนินการกับผู้กระทำความผดิทางอาญาและการแก้ไข
เพิ่มเตมิเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 
๖๖๑/๒๕๖๒ 

 

 
๒-๕ 

 



 
 

เมษายน  
๒๕๖๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          หน้า 

 
หน้าที่และอำนาจในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดของกรมปศุสัตว์ 
และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเทศบาลตำบลเขาน้อย 
................................................................................................ ๑-๒ 
 
การเรยีกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตัว๋โดยสารภายในอาคาร 
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารของเทศบาลนครลำปาง
................................................................................................ ๑-๒ 
 
การอนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ 
ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำท่ีกรมชลประทาน 
ครอบครองทำประโยชน์
................................................................................................ ๑-๓ 
 
ความชอบด้วยกฎหมายของประกาศคณะกรรมการ 
อ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดปรมิาณมาตรฐาน 
ในการผลติอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
................................................................................................ ๑-๓ 
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 ในท้องที่เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
มีสุนัขและแมวจรจัดเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนเดือดร้อน 
จึงขอความร่วมมือไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทางกรมปศุสัตว์เห็นว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจจัดการตามกฎหมาย แต่เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิ นและที่ สาธารณ ะ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และออกข้อบัญญัติ  
เพื่ อกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงสามารถกักตัว
และทำลายสุนัขและแมวได้ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ไม่ได้เป็นการตัดหน้าที่ของส่วนราชการอื่นในการ
จัดการสัตว์จรจัด   ดั งนั้ น  เทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
จึงมีอำนาจร่วมกันในการจัดการกับปัญหาสุนัขแมวจรจัด 
ในที่สาธารณะได้ แต่ในกรณีที่ดินของเอกชนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ  
ต้องขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ จัดสัตวแพทย์ไปร่วมจัดการด้วย 
 
(เร่ืองเสร็จที่ ๔๒๑/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง หน้าที่และอำนาจในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด 
ของกรมปศุสัตว์และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเทศบาลตำบล 
เขาน้อย, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑))  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กรมการขนส่งทางบกได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการ
บริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารบางส่วนให้เทศบาลนครลำปาง 
มีหน้าที่จัดให้มีและควบคุมการจอดรถ รวมทั้งมีสิทธิใช้สอยและ 
มีรายได้อันเกิดจากการทำกิจการที่จอดรถของเทศบาล ไม่ได้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ
ขนส่ง กรมการขนส่งทางบกจึงเห็นว่าเทศบาลนครลำปางไม่มี
อำนาจเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานี
ขนส่งผู้ โดยสาร แต่ เนื่องจากพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่มีบทบัญญัติเป็นการ
เฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บรายได้ประเภท
ใดได้บ้าง มีเพียงประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนด
อัตราค่าบริการสถานีขนส่งและระเบียบปฏิบัติการใช้สถานีขนส่ง  
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ที่กำหนดไว้เฉพาะอัตราค่าบริการ 
ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องชำระให้แก่สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารสำหรับการเดินรถในอัตราค่าบริการต่อคันต่อเที่ยวเท่านั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนอำนาจภารกิจ 
จึงมีหน้าที่ในการบริหารและดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้ง
สามารถจัดหาประโยชน์ตอบแทนในทรัพย์สินจากอาคารสถานี
ขนส่งผู้โดยสารนั้นเพื่อนำมาใช้พัฒนากิจการดังกล่าวต่อไป แต่ต้อง
จัดเก็บค่าบริการสถานีขนส่งไม่เกินอัตราขั้นสูงที่คณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่ งทางบกกำหนด ซึ่ งปรากฏข้อ เท็ จจริ งว่า
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกไม่ได้ประกาศกำหนดอัตรา
ค่าบริการในการใช้สถานีขนส่งไว้ และก็ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมาย
ใดกำหนดอัตราค่าบริการสถานีขนส่งไว้  ดังนั้น เทศบาลนครลำปาง
จึงสามารถเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารให้เหมาะสมและถูกต้องตามที่กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ 
 
(เร่ืองเสร็จที่  ๔๒๘/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายใน
อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาลนครลำปาง, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 
 
 
  
 

 

หน ้าที ่และอำนาจในการจ ัดการป ัญ หาส ุน ัขจรจ ัด 
ของกรมปศุสัตว์และองค์ปกครองส่วนท้องถิ ่น กรณี
เทศบาลตำบลเขาน้อย 
 

การเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายต๋ัวโดยสารภายในอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาลนครลำปาง 
 



 

๑-๓ 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้พื้นที่
บริเวณอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานครอบครองทำประโยชน์  
เพื่อการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ  
ไม่มีการใช้น้ ำในอ่างเก็บน้ ำแต่ เป็นการใช้พื้ นที่ อ่ างเก็บน้ ำ  
กรมชลประทานต้องพิจารณาว่าการใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำเพื่อติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้านั้นต้องไม่ เป็นอุปสรรคต่อการชลประทาน 
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงาน 
ซึ่งดูแลอ่างเก็บน้ำซึ่งข้ึนอยู่กับว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลอ่างเก็บน้ำ
นั้นด้วย 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๔๔๔/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การอนุญาตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำในพื้นที่
บริเวณอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานครองครองทำประโยชน์ , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 

 

 คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ออกประกาศ 
เรื่อง การกำหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย
ของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดค่าความหวานที่โรงงานต้องผลิต 
ซึ่งต่อมาโรงงานและชาวไร่อ้อยได้โต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศดั งกล่ าวว่าเกินกว่าอำนาจที่ กฎหมายกำหนดไว้  
และไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย สำนักงานคณ ะกรรมการอ้อย 
และน้ำตาลทรายจึงขอหารือมา ในการพิจารณาข้อหารือดังกล่าว 
เห็นว่า การออกกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการกำหนดชนิด 
คุณภาพ และประมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตตามมาตรา 
๑๗ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ 
มีรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการในการดำเนินการที่ ชัดแจ้งว่า  
ต้ อ ง ได้ รั บ ค วาม เห็ น ชอบ จากรั ฐม น ตรี ผู้ รั กษ าการต าม
พระราชบัญ ญั ติ นี้ ก่ อน  แต่ที่ ผ่ านมาได้ มี การออกประกาศ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหลายฉบับอันเป็นการ
ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 
และไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีผู้รักษาการ ย่อมเป็นการ 

ขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้   ดังนั้น ประกาศ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดปริมาณ
มาตรฐาน ในการผลิตอ้อยและน้ ำตาลทรายของโรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๔๕๙/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษ ฎี ก า  เรื่ อ ง  ค วาม ชอบ ด้ วย ก ฎ ห ม ายขอ งป ระก าศ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การกำหนดปริมาณ
มาตรฐาน ในการผลิตอ้อยและน้ ำตาลทรายของโรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๐, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕)) 

 

 กระทรวงการคลังขอหารือว่า กรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ และกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่มีกลุ่มบุคคล 
มาปิดล้อมสถานท่ีขัดขวางการเลือกตั้ง จนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่าการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการเลือกตั้งไปโดยสูญเปลา่ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่อดีตนายกรัฐมนตรีไม่เลื่อน 
การเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ความเสียหาย 
ที่ เกิดขึ้นไม่อยู่ ในความหมายของ “ความเสียหาย” ตามข้อ ๔  
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะถือว่าได้
กระทำโดยไม่สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด กระทรวงการคลังซึ่งมี
หน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังและทรัพย์สินของแผ่นดินจึงขอ
หารือมา ในการพิจารณาเห็นว่า การนำหลักเกณฑ์การปฏิบัติตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและแสวงหาข้อเท็จจริง 
เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดจะทำให้การดำเนินการ
ในกรณีนี้ เป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม เป็นดุลพินิจของ
กระทรวงการคลังที่จะพิจารณานำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 
ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางได้ตามความเหมาะสม 

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง 
ในฐานะเจ้ากระทรวงตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ความชอบด้วยกฎหมายของประกาศคณะกรรมการอ้อย 
และน้ำตาลทราย เร่ือง การกำหนดปริมาณมาตรฐาน 
ในการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจ ริงความรับผิด 
ทางละเมิด : กรณีความเสียหายเกิดจากการจัดการเลือกต้ัง
ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

การอนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพัฒนา
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำในพ้ืนที่
บริเวณอ่างเก็บน้ำที่กรมชลประทานครอบครองทำประโยชน์ 



 

๑-๔ 

(เร่ืองเสร็จที่  ๔๘๙/๒๕๖๒  การแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด : กรณีความเสียหายเกิดจาก 
การจัดการเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. ๒๕๕๖, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)) 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่ งประเทศไทยหรือคณะกรรมการ อ.ส.ค. ไม่มีผู้ แทนสำนัก
งบประมาณเนื่องจากเกษียณอายุราชการไปและยังไม่มีการแต่งตั้ง
คนใหม่ อ.ส.ค. จึงขอหารือว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
อ.ส.ค. ครบถ้วนหรือไม่ และถือเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ ซึ่งเมื่อการพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
อ.ส.ค. ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๔ แล้ว เห็นได้ว่า 
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ประกอบด้วย (๑) ประธานกรรมการ (๒) 
กรรมการโดยตำแหน่ง (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และ (๔) 
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. โดยผู้แทนสำนักงบประมาณเป็นกรรมการ
โดยตำแหน่ง โดยปกติหัวหน้าส่วนราชการนั้นย่อมอยู่ในฐานะเป็น
ผู้แทนของส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินหรืออาจแต่งตั้งผู้ใดเป็นผู้แทนของส่วนราชการก็ได้
กรรมการโดยตำแหน่งจึงย่อมมีอยู่เป็นประจำถาวรตลอดเวลา 
แม้จะไม่มีผู้ครองตำแหน่งอยู่ก็ตาม  แตกต่างจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด
ไว้และอาจพ้นจากตำแหน่ งได้ ก่ อนพ้ นจากวาระ  ดั งนั้ น 
คณะกรรมการ อ.ส.ค. จึงมีองค์ประกอบครบถ้วนตามกฎหมาย 

เมื่อเห็นได้ว่า คณะกรรมการ อ.ส.ค. ครบองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการแล้วการที่มีประธานและกรรมการอื่นมาประชุม
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุมตามมาตรา ๑๖ 
แห่ งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งองค์การส่งเสริมกิจการโคนม 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๔ แล้ว  ดังนั้น คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ย่อมสามารถประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๔๙๕/๒๕๖๒ เรื่อง องค์ประกอบและองค์ประชุม
ของคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)) 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้จัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษสำหรับก่อสร้างที่ทำการ แต่เนื่องจาก
ที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่ดินที่จำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง จึงไม่สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้ รวมทั้งไม่ได้นำราคาที่ดินที่เคย 
มีการซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างด้วย และมีราคา
สูงเกินความเป็นจริ ง จึ งเป็นการปฏิบั ติ ที่ ไม่ ชอบด้วยข้อ ๒๐  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า 
พฤติการณ์ของคณะกรรมการจัดซื้อท่ีดินและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระในขณะนั้นโดยวิธีพิเศษ 
น่าเช่ือว่ามีเจตนาซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการเฉพาะเจาะจง  
จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้ดำเนินการทางวินัย
ทางแพ่งและทางอาญากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต่อมาเจ้าหน้าที่  
ที่เกี่ยวข้องได้ยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ยกเว้นนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่พระในขณะนั้นซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว 
ได้เพิกเฉยไม่ชดใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระจึงใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สิน
และไม่สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากได้ จึงเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ ซึ่งในกรณีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ
ต้องการจะดำเนินคดีฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลาย แต่เนื่องจากข้อ ๒๗ 
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะดำเนินคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่
ผู้กระทำละเมิดได้ต่อเมื่อการที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้นั้นเกิดจาก
การประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่กระทำ
การใดอันเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน แต่หากปรากฏว่าผู้กระทำละเมิด 
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ไปแล้ว การดำเนินคดีล้มละลายย่อม 
ไม่อยู่ ในบังคับของข้อ ๒๗ และข้อ ๒๙ แห่งระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่พระ ผู้นั้นได้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไม่ได้มี
สภาพเป็น “เจ้าหน้าที่” การดำเนินคดีล้มละลายจึงไม่อยู่ในบังคับ
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว  นอกจากนี้  การ
ดำเนินคดีล้มละลายต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การฟ้องลูกหนี้
ล้มละลาย ๓ ประการคือ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ลูกหนี้เป็นหนี้

องค์ประกอบและองค์ประชุมของคณะกรรมการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

การดำเนินคดีล้มละลายกับอดีตนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลไผ่พระ 



 

๑-๕ 

จำนวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท และอาจกำหนดจำนวนได้
แน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคต 
ก็ตาม  ทั้งนี ้ปรากฏว่าอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ 
ผู้นั้นเป็นหนี้เจ้าหนี้รายอื่นรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท  
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระจึงไม่อาจฟ้องให้เป็นบุคคล
ล้มละลายได้ 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๕๑๙/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินคดีล้มละลายกับอดีตนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่พระ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)) 

 

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย  
โดยมีบทเฉพาะกาลที่ให้ข้อกำหนดตามคำสัง่นายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๔๗ 
เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ำมันเช้ือเพลิง ลงวันที่  ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เฉพาะ 
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงเป็นอันยกเลิก และให้นำ
ประกาศและระเบียบท่ีออกตามคำสั่งฯ ดังกล่าวเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงที่ใช้บังคับอยู่ก่อน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เท่าที่ ไม่ ขัดหรือแย้งจนกว่าจะมีประกาศและระเบี ยบตาม
พระราชบัญ ญั ติ นี้ ใ ช้บั งคั บ  ซึ่ ง เมื่ อป ระกาศ ใช้บั งคั บ ร่ าง

พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย 
ย่อมเกิดผลให้มีกลไกกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงเกิดขึ้นเพื่อรักษา
เสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเช้ือเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับ 
ที่ เหมาะสมอันเป็นกลไกที่ซ้ำซ้อนกับข้อกำหนดตามคำสั่ งฯ 
ดังกล่าวในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง และเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาการใช้บังคับและการปฏิบัติการตามกฎหมาย หน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องสมควรทบทวนข้อกำหนดตามคำสั่งฯ  ให้ถูกต้อง
เหมาะสมในการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะ 
การขาดแคลนน้ำมันเช้ือเพลิงที่ไม่ เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมัน
เช้ือเพลิงเท่าที่จำเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้กฎหมายมีความชัดเจนแน่นอนอันจะเป็น
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเป็นประโยชน์  
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับใช้กฎหมาย  ดังนั้น สำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงานต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและเร่ง
ดำเนินการออกคำสั่งฯ ฉบับใหม่โดยเร็วสามารถใช้บังคับให้มีผล
พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. ....  
ที่ประกาศใช้บังคับต่อไป   
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๕๒๑/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า เรื่ อ ง การแก้ ไขปรับปรุ งคำสั่ งน ายกรั ฐมนตรี   
ที่ ๔/๒๕๔๗ เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะ 
การขาดแคลนน้ำมันเช้ือเพลิงลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  
ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๕)) 
 
 

การแก้ ไขปรับปรุงคำสั่ งนายกรัฐมนตรี ที่  ๔/๒๕๔๗  
เร่ือง กำหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
น้ำมัน เชื้ อเพลิง ลงวันที่  ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  
ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 



 
 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          หน้า 
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 กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอหารือว่า ในเขตนิคมสหกรณ์  
อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีสหกรณ์การเกษตรขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้บุคคลที่ ไม่ ใช่สมาชิกนิคมสหกรณ์   
ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ให้ทำการอย่างอื่น 
ที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้หรือไม่  อย่ างไร นั้น  เห็นว่า  
การจัดตั้งนิคมตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  
พ.ศ. ๒๕๑๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรที่ดินของรัฐให้ประชาชน 
ที่ไม่มีที่ทำกินมีโอกาสเข้าถือครองที่ดินเป็นของตนเองสำหรับใช้
เป็นเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง และให้อธิบดี  
มีอำนาจในการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมและ
กำหนดระเบียบเพื่อจัดการกิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของนิคม 
ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ตามหลักการจัดที่ดินของรัฐให้แก่
ประชาชนตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ประกาศสิ้นสภาพการเป็นนิคม  
เมื่อนิคมสหกรณ์อ่าวลึกนี้ยังไม่ได้รับการประกาศสิ้นสภาพการเป็น
นิคมตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงถือเป็นกรณีที่
ผู้ซึ่งไม่ใช่สมาชิกนิคมสหกรณ์ได้ยื่นขออนุญาตใช้ที่ดินนั้นภายใต้
ระเบียบที่อธิบดีกำหนด หากการใช้ที่ดินตามที่ขออนุญาตเป็นการ
ใช้ที่ดินตามลักษณะที่กฎหมายห้ามไว้  ดังนั้น อธิบดีจึงมีอำนาจ
พิจารณาได้ตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี  
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๕๓๗/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นในเขต
นิคมสหกรณ์, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗))  

 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอหารือปัญหา
เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุมว่า ลักษณะของงานในวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีควบคุมในสาขานิวเคลียร์และสาขาการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ 

มีความคล้ายคลึงกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและยังไม่ได้  
ถูกกำหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สมาชิกของสภาวิศวกร 
จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีควบคุมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้หรือไม่  นั้น  เห็นว่า มาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็น
สมาชิกขององค์กรวิชาชีพตามกฎหมายอื่นและผู้ประกอบวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามสนธิสัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศหรือระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการ
ชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ มาตรานี้จึงเป็นการกำหนดขอบเขต
การบังคับใช้ให้เกิดความชัดเจนไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการบังคับ
ใช้กฎหมายระหว่างองค์กรวิชาชีพ ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการห้าม 
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นสมาชิกขององค์กรตามกฎหมายอื่นจะมา
เป็นสมาชิกและขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายนี้ 
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงสามารถออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพให้แก่สมาชิกของสภาวิศวกรได้ 

ในกรณี ที่ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จะกำหนดให้มีการรับรองประกาศนียบัตรวุฒิบัตรที่ต่ำกว่าระดับ
ปริญญาให้เทียบเท่าปริญญาเพื่อให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับ
ปริญญาสามารถเป็นสมาชิกสามัญและขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพควบคุมได้นั้น  เห็นว่า สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีอำนาจออกข้อบังคับเพื่อใช้ในการรับรองวุฒิการศึกษา
ของผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ แต่หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับนั้น เป็นการ
กำหนดให้มีการยื่นหลักฐานเพื่อแสดงผลการศึกษาที่จะเทียบเคียง
ให้เท่ากับการศึกษาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ตามจำนวนหน่วยกิต 
ที่กำหนด ไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาเพื่อรับรองให้
เทียบเท่าปริญญาแต่อย่างใด  ดังนั้น แม้จะมีอำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขา
วิทยาศาสตร์ฯ แต่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่อาจ
กำหนดหลักเกณฑ์การรับรองประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ต่ำกว่า
ปริญญาให้เทียบเท่าปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 

การได้รับปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์จะถือว่าเป็น 
ผู้มีความรู้ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือไม่ นั้น เห็นว่า 
เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจ
หน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี 

 
 

การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดนิเพ่ือการอืน่ในเขตนคิมสหกรณ์ 

ขอบเขตการบั งคับใช้พระราชบัญญั ติส่ งเสริมวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ และอำนาจในการ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา
ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 
๒-๓ 

(เร่ืองเสร็จที่  ๖๐๔/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ และอำนาจในการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘))  

 

 กรมป่าไม้ขอหารือว่า การที่กรมศิลปากรจะประกาศ 
ขึ้นทะเบียนแล้วกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในเขตป่าไม้ถาวร
และเขตป่า และการเข้าดำเนินการหรืออนุญาตให้บุคคลใดเข้าไป
ดำเนินการภายในเขตที่ดินโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ อันเป็นการทำลายสภาพป่า ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ หรือไม่  เห็นว่า อธิบดีกรมศิลปากรมีอำนาจประกาศ 
ขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามที่เห็นสมควรได้และมีอำนาจกำหนด
เขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตโบราณสถาน ซึ่งกรมศิลปากร 
ได้สำรวจพื้นที่โบราณสถานแล้วเห็นสมควรประกาศขึ้นทะเบียน
และกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตที่ดินโบราณสถานและแหล่ง
โบราณ คดีก็ มีอำนาจตามมาตรา ๗  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ 
แต่ เนื่องจากที่ดินที่จะประกาศขึ้นทะเบียนมีพื้นที่ส่วนใหญ่  
อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรและเขตป่าซึ่งมีกรมป่าไม้ดูแลรับผิดชอบ 
ตามกฎหมายป่าไม้  ดังนั้น กรมศิลปากรและกรมป่าไม้ต่างมี
อำนาจตามกฎหมาย จึงขึ้นอยู่กับการหารือกันระหว่างหน่วยงาน
เพื่ อประโยชน์ ในการบริหารราชการแผ่นดินให้ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายทั้งสองฉบับ 
 
(เร่ืองเสร็จที่  ๖๑๖/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานถ้ำเพิงและ
แหล่งโบราณคดี เขาคลองโกนในเขตป่าไม้ถาวรและเขตป่า, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘))  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าขอหารือ
เกี่ยวกับการลงโทษสำหรับการกระทำผิดที่ เกิดขึ้นในขณะที่
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับเดิมมีผล
ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการสืบสวนและสอบสวนภายใต้
กระบวนการของพระบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ฉบับใหม่ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะสามารถนำโทษ
ทางปกครองตามกฎหมายฉบับใหม่มาใช้บังคับแก่ผู้กระทำ
ความผิดตามกฎหมายเดิมได้หรือไม่  เห็นว่า พระราชบัญญัติ 
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงหลักการกำหนดความผดิ
เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม แต่ผู้ฝ่าฝืนต้องชำระ
ค่าปรับทางปกครองแทนโทษทางอาญา และบทบัญญัติดังกล่าว
และปรับเปลี่ยนองค์ประกอบการกระทำความผิดตลอดจน 
บทกำหนดโทษจากเดิมให้ผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษทางอาญามาเป็น
การกำหนดให้มีเฉพาะโทษทางปกครองเท่านั้น ย่อมเห็นได้ว่า
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ประสงค์ให้
ความผิดตามกฎหมายเดิมเป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไป มผีลให้
ผู้ที่ได้กระทำความผิดนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำผิดทางอาญา 
ทั้งมิได้มีบทเฉพาะกาลรองรับการนำโทษทางปกครองมาใช้กับ
บรรดาความผิดที่ได้กระทำในขณะที่พระราชบัญญัติฉบับเดิมมีผล
ใช้บังคับ กรณีนี้จึงไม่อาจนำโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ มาใช้บังคับแก่ผู้กระทำ
ความผิดดังกล่าวได้ ประกอบกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๙๖/๒๕๓๙ 
ได้วางหลักการนำบทบัญญัติมาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญามาใช้บังคับในฐานกฎหมายที่เป็นคุณให้กระทำได้เฉพาะการ
บังคับแก่ความรับผิดทางอาญาของผู้กระทำความผิดเท่านั้น  
จึงเห็นว่าคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าไม่อาจนำโทษทาง
ปกครองมาใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดในฐานะบทกฎหมาย 
ที่เป็นคุณได้ 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กำหนดโทษทางอาญาไว้แตกต่างจากพระราชบัญญัติฉบับเดิม 
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะสามารถลงโทษทางอาญา
แก่ผู้กระทำผิดตามกฎหมายเดิมได้หรือไม่  เห็นว่า กฎหมาย 
ฉบับใหม่กำหนดให้ความผิดและโทษทางอาญาใช้สำหรับการใช้
อำนาจเหนือตลาดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่ออกมา

การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานถ้ำเพิงและแหล่ ง
โบราณคดีเขาคลองโกนในเขตป่าไม้ถาวรและเขตป่า 

การพิจารณานำกฎหมายอาญาและกฎหมายปกครองมาใช้
บังคับกับการกระทำความผิดของผู้ประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้น
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มีผลใช้บังคับ 



 
๒-๔ 

ใช้บังคับในภายหลังยังคงประสงค์ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิด
ทางอาญาต่อไป คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าต้องนำ
กฎหมายในส่วนท่ีเป็นคุณมาใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิด 
 

(เร่ืองเสร็จที่  ๖๑๗/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การพิจารณานำหลักกฎหมายอาญาและกฎหมาย
ปกครองมาใช้บังคับกับการกระทำความผิดของผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)) 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชขอหารือว่า 
บริษัท ศิลาสามยอด จำกัดได้อุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช ว่าพื้นที่ เขตห้ ามล่าสัตว์ป่ าป่ าบ้ านโฮ่ง 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องกำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านโฮ่ง ป่าแม่ตื่น แม่แนต 
ป่าท่าธาร และป่าแม่ตาล แม่ยุย ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ลงวันท่ี 
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทับซ้อนกับพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาต
จากกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม 
จึงขอให้พิจารณาเพิกถอนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบริเวณที่ทับซ้อน 
เขตประทานบัตรดังกล่าว กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วพบว่า การกำหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านโฮ่ง 
ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้  
ในปี ๒๕๔๙ และจากคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งในระหว่างดำเนินการกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่านั้น 
กรมป่าไม้ได้ออกหนังสืออนุญาตให้บริษัทฯ เข้าทำประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านโฮ่งมีเนื้อที่ ๒๒๒ ไร่ ๒๕ ตารางวา ตั้งแต่
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยให้ประทานบัตรเข้าใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ถึง ๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
ต่อมาคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามีมติให้กรมอุทยาน
แห่ งชาติฯ  ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง (๓ ) แห่ ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ พิจารณา
อนุญาตบริษัทเป็นคราว ๆ จนถึงวันสิ้นอายุหนังสืออนุญาต และให้
หารือคณ ะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นปัญหาดั งกล่ าว  
ได้พิจารณาข้อหารือแล้วเห็นว่า การออกประกาศเพื่อแก้ไขให้
กำหนดเฉพาะบริ เวณพื้ นที่ เขตประทานบัตรมีผลเป็น เขต 
ห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อสิ้นอายุประทานบัตรสามารถกระทำได้ในกรณีที่
เห็นว่ามีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุผลเป็นกรณีพิ เศษที่จะกำหนด 

วันบังคับใช้เป็นวันอื่นซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ควรกำหนดให้
พื้นที่ทับซ้อนกับ เขตประทานบัตรเป็น เขตห้ามล่ าสัตว์ป่ า 
เมื่อสิ้นอายุการอนุญาตประทานบัตร และต้องกำหนดเนื้อหา
เกี่ยวกับการเริ่มสถานะของพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในส่ วนที่ 
ทับซ้อนกับเขตประทานบัตรให้ชัดเจน มีการแสดงพื้นที่ชัดเจนใน
แผนที่แนบท้ายและการใช้แบบเครื่องหมายต้องเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่แนบท้ายด้วย 

ในกรณีที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
พิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง (๓) อนุญาตบริษัท 
ศิลาสามยอด จำกัด นั้นเป็นอำนาจของอธิบดีที่จะพิจารณา
อนุญาตเป็นคราว ๆ จึงอยู่ในอำนาจของอธิบดีฯ ซึ่งหากพิจารณา
แล้วว่าการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมจะมีผลกระทบต่อสัตว์ป่า
หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าย่อมขัดต่อเจตนารมณ์ของมาตรา ๔๒ 
และขัดต่อวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หากกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะพิจารณาอนุญาต 
เป็นคราว ๆ ก็ต้องกำหนดมาตรการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม
เพื่อให้บริษัทฯ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย 

มีข้อสังเกตว่า ปัญหาในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งมาจากความ
ล่าช้าในการประกาศกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและขาดการ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการ จึงสมควรที่จะร่วมกันพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และการ
กำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่ากับการเพิกถอนการอนุญาตให้
ใช้ประโยชน์เพื่อการทำเหมืองแร่นั้น กรณีใดจะมีความคุ้มค่า
มากกว่ากัน โดยพิจารณาถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๖๒๔/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การแก้ไขปัญหากรณีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้าน
โฮ่งทับซ้อนกับเขตประทานบัตรของบริษัทศิลาสามยอด จำกัด, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 

การแก้ไขปัญหากรณีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่งทับซ้อน
กับเขตประทานบัตรของบริษัทศิลาสามยอด จำกัด 



 
๒-๕ 

 

มห าวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ราชนคริ น ท ร์ ขอห ารื อว่ า  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้มีมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีและแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดีไปพลางก่อน 
เพื่อรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี แต่การรักษาราชการแทน
ดังกล่าวต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมาเมื่อครบ
หนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้วได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่  ๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ปัญหา 
การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา มีผลให้รักษาราชการแทน
อธิการบดีดำรงตำแหน่งต่อไปจนกระทั่งได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
เป็นอธิการบดีเมื่อวันที่  ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นการรักษา
ราชการแทนอธิการบดีทั้งสิ้นสองร้อยแปดสิบเก้าวัน คำสั่งหัวหน้า
รักษาความสงบแห่งชาติที่  ๓๗/๒๕๖๐ ดังกล่าวกำหนดไม่ให้นำ
บทบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมาใช้บังคับกับการรักษาราชการแทนในระหว่างการ
ดำเนินการสรรหาหรือดำเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งจะมีผลต่อ
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีก่อนวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผล
ใช้บังคับหรือไม่  เห็นว่า คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
ไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้ แต่เมื่อคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบ
แห่งชาตินั้นมีผลยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติที่กำหนดให้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันมาใช้บังคับ ทำให้ผู้รักษา
ราชการแทนอยู่ก่อนวันที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
จนกว่าจะมีแต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่ และมีผลให้ผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดียังคงดำรงตำแหน่งต่อไป โดยไม่ต้องเสนอแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนเมื่อครบหนึ่งร้อยแปดสิบวนัต่อสภามหาวิทยาลัย 

กรณีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีอยู่ในตำแหน่งเกิน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือไม่  เห็นว่า
เมื่อผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีดำรงตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียว
และไม่ได้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารตำแหน่งอื่นที่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งในขณะเดียวกันได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทน
อธิการบดี เกิ นกว่ าระยะเวลาหนึ่ งร้ อยแปดสิบวั นโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายจึงมีผลให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งได้ต่อไป
แม้จะเกินกำหนดระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ตาม 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ หารือว่า การดำเนินการกับผู้กระทำผิดในกรณี  
ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในการกระทำผิดที่มีโทษทางอาญา 
จะต้องส่งดำเนินคดีทุกกรณีหรือจะสามารถใช้ดุลพินิจแจ้งเตือนได้  
เห็นว่า เมื่อมีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ที่ได้กำหนดโทษทางอาญาไว้ 
ผู้ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบิัติตามกฎหมายย่อมต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น 
ประกอบกับกฎหมายนี้ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจกับสำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการแจ้งเตือนหรือใช้ดุลพินิจ 
ในการเลือกดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้  ดังนั้น ต้องดำเนิน
คดีอาญากับผู้กระทำความผิดโดยจะใช้ดุลพินิจแจ้งเตือนไม่ได้ 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะกำหนด
เง่ือนไขเพิ่ม เติมอื่นในการออกใบอนุญาตโดยอาศัยอำนาจ 
ตามมาตรา ๒๕ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ นั้น  เห็นว่า ในการออก
ใบ อ นุ ญ า ต เกี่ ย ว กั บ ก า ร แ ส ด ง เครื่ องหมายมาตรฐานกั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
การย้ายสถานท่ีที่กำหนดในใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ 
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะกำหนด
เง่ือน ไข เป็ นหนั งสื อ เพื่ อ ให้ ปฏิ บั ติ ใน เรื่ อ งวิ ธีก ารควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน กำหนดเวลา
สำหรับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือกำหนดเวลาสำหรับ 
การชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นั้น  
ในมาตรา ๒๕ ทวิ วรรคสอง ให้เลขาธิการฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติม
เง่ือนไขที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งก็ได้  ดังนั้น เลขาธิการฯ ไม่มี
อำนาจกำหนดเง่ือนไขอื่นในการออกใบอนุญาตนอกเหนือจากที่
กฎหมายได้กำหนดไว้ 
 

การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 

แนวทางการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดทางอาญา 
และการแก้ ไขเพ่ิ มเติมเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญั ติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุ ตสาหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๑๑ 



 
๒-๖ 

(เร่ืองเสร็จที่ ๖๖๑/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง แนวทางในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิด 
ทางอาญาและการแก้ไขเพิ่มเติมเ ง่ือนไขการออกใบอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕)) 

 
 สำนักงานศาลปกครองขอหารือว่า ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิและ
ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน 
ศาลปกครอง เมื่ อ เข้ าร่ วมประชุมคณ ะกรรมการบริห าร 
ศาลปกครองได้แจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุมในฐานะ
กรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการฝ่าย
ศาลปกครองจะกระทำได้หรือไม่  และหากกระทำได้  ผู้นั้ น 
จะสามารถมอบให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
แทนได้หรือไม่ นอกจากนั้น หากผู้นั้นไม่มอบหมายให้บุคคลอื่น
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการแทนตนแล้วจะมีสิทธิ  
ออกเสียงในที่ประชุมได้สองเสียงหรือไม่และจะมีสิทธิรับเบี้ย
ประชุมในฐานะกรรมการทั้งสองตำแหน่งได้หรือไม่  เห็นว่า การที่
กฎหมายบัญญัติให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต้องกระทำใน
รูปแบบของคณะกรรมการก็ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้การตัดสินใจ
มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ
กิจการที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการอันจะทำให้การ
พิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ คณะกรรมการจึงต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่
กฎหมายกำหนดจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการได้ 
ในกรณีคณะกรรมการบริหารศาลปกครองซึ่งมีหน้าที่และอำนาจ
กำกับดูแลการบริหารราชการศาลปกครองและสำนักงานศาล
ปกครองที่ ไม่อยู่ ในอำนาจของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสู งสุด  คณ ะกรรมการตุลาการศาลปกครองหรือ
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง โดยมาตรา ๔๑/๒ แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กำหนดให้มีองค์ประกอบสามส่วนคือ (๑) กรรมการโดยตำแหน่ง 
(๒) กรรมการผู้แทนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครอง
ช้ันต้นรวมทั้งผู้แทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองและ (๓) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร และด้านการ
บริหารจัดการ แสดงให้เห็นว่ากฎหมายต้องการให้คณะกรรมการ 
มีองค์ประกอบเช่นนี้ร่วมกันพิจารณาปรึกษาหารือเพื่อตัดสินใจ 
ในเรื่องการบริหารศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองให้เกิด
ความรอบคอบ โดยหลักทั่ วไปการตัดสินใจในรูปแบบของ
คณะกรรมการนั้นบุคคลหนึ่งคนไม่ควรทำหน้าที่เป็นกรรมการ
หลายตำแหน่งในคณะกรรมการชุดเดียวกันเพราะจะทำให้มี
ผลกระทบต่อสัดส่วนจำนวนกรรมการที่ตัดสินใจในแต่ละ
องค์ประกอบท่ีกำหนดไว้ เว้นแต่มีความจำเป็นบางประการอันมิได้
เกิดจากการกระทำโดยเจตนาที่จะทำให้อ งค์ประกอบของ
คณะกรรมการผิดไปจากที่กฎหมายบัญญัติ และกรรมการบริหาร
ศาลปกครองที่แยกเป็นกรรมการโดยตำแหน่งย่อมเป็นกรรมการ
จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังคงเป็น
กรรมการต่อไปจนกว่าจะพ้นวาระหรือพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น 
ในกรณีที่ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับมอบหมายให้รักษาการ
ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองนั้นมีอำนาจหน้าที่
เช่นเดียวกับเลขาธิการตามตำแหน่งที่รักษาการจึงต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในคณะกรรมการบริหารศาลปกครองโดยเป็นกรรมการและ
เลขานุการจนกว่าจะพ้นจากการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ 
ซึ่งบุคคลดังกล่าวยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารศาล
ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิอีกตำแหน่งหนึ่งและเมื่อพิจารณาบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายแล้วมาตรา ๔๑/๓  ห้ามกรรมการบริหารศาล
ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ผู้ท รงคุณ วุฒิ และกรรมการข้ าราชการฝ่ ายศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิในเวลาเดียวกันแต่ไม่ได้ห้ามบุคคลดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการพร้อมกันสองตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารศาล
ปกครองแต่อย่ างใด   ดั งนั้ น  จึ งสามารถเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารศาลปกครองโดยเป็นทั้งกรรมการและ
เลขานุการและเป็นกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าวในขณะเดียวกันได้ 

ในกรณีที่ผู้นั้นแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมประชุมใน
ฐานะกรรมการบริหารศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครองเพียงตำแหน่งเดียว ย่อมกระทำได้และสอดคล้อง
กับหลักทั่วไปดังกล่าวข้างต้น แต่การดำเนินการของคณะกรรมการ
บริหารศาลปกครองจะต้องมีผู้ทำหน้าที่ เป็นเลขานุ การของ
คณะกรรมการดังนั้นเมื่อบุคคลนั้นยังคงรักษาการในตำแหน่ง
เลขาธิการสำนั กงานศาลปกครองซึ่ งเป็น เลขานุการของ

การทำหน้าที่กรรมการของบุคคลเดียวที่ดำรงตำแหน่ง 
ทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการโดยตำแหน่ง 
ในคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง 
 



 
๒-๗ 

คณะกรรมการโดยตำแหน่งจึงถือว่าตำแหน่งดังกล่าวยังไม่ว่างลง 
ต้องทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหารศาลปกครองด้วย
แม้จะขอเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริหารศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพียงตำแหน่งเดียวก็ตาม 

ในกรณีผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน 
ศาลปกครองจะมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 
และเลขานุการในคณะกรรมการบริหารศาลปกครองนั้น เห็นว่า 
การเป็นกรรมการและเลขานุการไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะตัวและไม่
ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดกำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่าง
อื่นและไม่ได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ผู้รักษาการในตำแหน่งจึง
อาจมอบอำนาจให้บุ คคลอื่ นตามที่ กำหนดไว้ ในระเบี ยบ
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยการปฏิบัติ
ราชการแทน การรักษาราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่ง
ของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
และเลขานุการในคณะกรรมการบริหารศาลปกครองแทนได้ 

สำหรับในกรณีผู้รักษาการในตำแหน่งไม่ได้มอบอำนาจ
ให้ บุ ค ค ล อื่ น ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ เล ข า นุ ก า ร 
ในคณะกรรมการบริหารศาลปกครองแทน เห็นว่า  กฎหมาย
กำหนดให้กรรมการคนหนึ่ งมี หนึ่ ง เสียงในการลงคะแนน  

ดังนั้น แม้ผู้นั้นจะไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการแทนและแสดงเจตนาเข้าร่วมประชุม 
ในสองฐานะก็ตามแต่ก็มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียงหนึ่งเสียง
เท่านั้น  นอกจากนั้นไม่ว่าผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะมีกี่ตำแหน่ง
ก็ตามเมื่อเป็นบุคคลเพียงคนเดียวและปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 
ในการพิจารณาครั้งนั้นเพียงคนเดียวก็มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
กรรมการแต่เพียงตำแหน่งเดียว 

มีข้อสังเกตว่า ปัญหาดังกล่าวควรต้องมีการแก้ ไข
เพิ่ ม เติ มพระราชบัญ ญั ติ วิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ให้มีความชัดเจน
ต่อไป 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๖๖๕/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การทำหน้าที่กรรมการของบุคคลเดียวที่ดำรง
ตำแหน่งทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการโดยตำแหน่ง 
ในคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที ่๑๓)) 
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 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ขอหารือว่า สสว. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้
ในกฎหมายจัดตั้ง และมีอำนาจหน้าที่ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์นั้น 
ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด
หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประโยชน์แก่การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมตามนโยบายและมติของคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารฯ 
ได้ดำเนินโครงการร่วมลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลโดยสนับสนุน
ด้านเงินทุนและเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้จัดทำเป็นสัญญาร่วมลงทุนและเข้าเป็นผู้ถือหุ้น 
ในบริษัทที่เข้าร่วมทุนจำนวน ๕๙ บริษัทเป็นเงินประมาณหนึ่งพัน 
หนึ่งร้อยล้านบาท ต่อมาผู้ประกอบวิสาหกิจบางรายได้มีการซื้อหุ้น
คืนและชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่ สสว. ครบถ้วนตามสัญญา
ร่วมลงทุนจำนวน ๒๐ บริษัท ส่วนท่ีเหลือไม่สามารถชำระคืนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาและดำเนินคดี
เพื่อเรียกเงินคืน แต่เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพบางรายขอประนอมหนี้ 
เช่น ขอชำระเฉพาะเงินต้นและขอยกเว้นดอกเบี้ยทั้งหมด ขอชำระ 
เงินต้นและขอลดอัตราดอกเบี้ย และขอผ่อนชำระหนี้ สสว. เป็นต้น 
จึงขอหารือว่าคณะกรรมการบริหารฯ มีอำนาจออกข้อบังคับว่าด้วย
การประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญ โดยอาศัยอำนาจตาม
มาตรา ๒๐ (๖) หรือ (๗) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้หรือไม่  เห็นว่า ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบัญชีและการเงินและข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน 
การบริหารงานและการปฏบิัติงานของ สสว. มีลักษณะเป็นข้อบังคบั
เกี่ยวกับการบริหารงานภายในที่ผูกพันเฉพาะบุคลากรภายใน
สำนักงานฯ เท่านั้น ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสัญญา
กู้ยืมเงินหรือสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการประนอมหนี้และ
การจำหน่ายหนี้ ระหว่าง  สสว. กับบุคคลภายนอก  ดั งนั้ น 
คณะกรรมการบริหารจึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ (๖) 
หรือ (๗) แห่งพระราชบัญญัตินี้ในการออกข้อบังคับว่าด้วยการ
ประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญได้ 
 มีข้อสังเกตว่าการประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญ
เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามสัญญากู้ยืมเงินหรือ

สัญญาร่วมลงทุนที่ สสว. ทำกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการ
บริหารฯ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๑๒) และวรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการออกระเบียบว่าด้วยการ
ประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญได ้เนื่องจากบทบัญญตัิดังกล่าว
กำหนดให้คณะกรรมการบรหิารฯ มีอำนาจเพียงวางระเบียบกำหนด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการทั่วไปในการกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน 
การลงทุน การให้ความอุดหนุนหรือการให้ความช่วยเหลือจาก
เงินกองทุน  หรือการเข้าร่วมกิจการหรือถือหุ้น  ซึ่ งเมื่อคณะ
กรรมการบริหารฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบดังกล่าวแล้ว 
ต้ องเสนอให้ คณ ะกรรมการส่ งเส ริม วิส าหกิ จขนาดกลาง 
และขนาดย่อมให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อไป 
 

(เร่ืองเสร็จที่  ๖๗๘/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี กา เรื่ อ ง การประนอมหนี้ และการจำหน่ ายหนี้ สูญ 
ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๔)) 

 

 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษ 
ภาคตะวันออก (สกพอ.) ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๗๓ 
แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กรณีข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่แสดง
ความจำนงเพื่อขอรับการบรรจุเป็นพนักงานของ สกพอ. ซึ่งเป็นการ
ขอยืมตัวผู้บริหารระดับสูง รองผู้ว่าการหรือเทียบเท่าไปช่วย
ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองเลขาธิการฝ่ายปฏิบัติการเชิงพื้นที่  
มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปีจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หรือ กนอ. และได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้ 
ยืมตัวผู้ช่วยผู้ว่าการ ๑๑ สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนามาช่วย
ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองเลขาธิการฝ่ายปฏิบัติการเชิงพื้นที่  
เป็นระยะเวลา ๑ ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับและยกเลิก
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
และจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษ 
ภาคตะวันออกให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ เป็นหน่วยงานของรัฐ 
แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

การประนอมหนี้และการจำหน่ายหนี้สูญของสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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งบประมาณและกฎหมายอื่น ผู้ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งรอง
เลขาธิการฝ่ายปฏิบัติการเชิงพื้นท่ีจึงยื่นหนังสือแสดงความประสงค์
เป็นพนักงานของ สกพอ. ตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก พ .ศ. ๒๕๖๑ ที่ กำหนดให้
ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่เลขาธิการ  
สกพอ. ขอให้มาปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราวหากประสงค์จะเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับ และต่อมาคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษ 
ภาคตะวันออกได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรณีปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราว
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลภายหลังจากที่ระยะเวลาให้ยื่น
หนังสือแสดงความจำนงสิ้นสุดลงเมื่อวันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
และได้ประเมินบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้างใน
ตำแหน่งรองเลขาสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน และให้มีผลตั้งแต่
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปยัง 
กนอ. ต่อมา กนอ. ได้มีหนังสือขอหารือเพิ่มเติมมายังสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาถึงแนวปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนอีก  เห็นว่า กรณีการขอยืมตัวบุคคลมาช่วยปฏิบัติงาน 
เป็นการช่ัวคราว หากบุคคลนั้นประสงค์จะเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง
ของ สกพอ. ให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 
๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการยื่นหนังสือ
ดังกล่าวอยู่ภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว แต่เมื่อ สกพอ. 
ยังไม่สามารถประเมินและบรรจุแต่งตั้งได้เพราะยังไม่มีประกาศ
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลใช้บังคับดังกล่าวข้างต้น แต่เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและไม่เกิดความเสียหายต่อราชการและ
หน่วยงานจึงอาจขอยืมตัวบุคคลมาปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราวตาม
มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หลังจากระยะเวลาตามบทเฉพาะกาลในมาตรา ๗๓ 
วรรคหนึ่ง ได้สิ้นสุดลงแล้วก็สามารถกระทำได้ ไม่มีผลทำให้การ
แสดงความจำนงเป็นหนังสือภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับแต่วันที่
กฎหมายใช้บังคับเสียไปเนื่องจากบทเฉพาะกาลได้กำหนดรองรับ
การขอยืมตัวบุคคลมาปฏิบัติงานให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 
รวมทั้งกำหนดรองรับให้บุคคลที่เคยถูกยืมตัวมาปฏิบัติงานเป็นการ
ช่ัวคราวมีสิทธิแสดงความจำนงเป็นหนังสือเพื่อรับการคัดเลือก 
เป็นพนักงานไว้แล้วประกอบกับขั้นตอนการคัดเลือกหรือประเมิน

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้
การพิจารณาคัดเลือกหรือประเมินและการบรรจุเป็ นพนักงาน 
จึงไม่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ  ดังนั้น การขอยืมตัวจึงไม่มีผล 
ต่อการแสดงความจำนงเป็นหนังสือเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
พนักงานแต่อย่างใด 
 การยื่นหนังสือแสดงความจำนงเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
ในขณะที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเลขาธิการแต่เป็นการยื่นต่อผู้ซึ่ง 
ทำหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งเลขาธิการแล้วเสร็จ
ในกรณีดังกล่าว ซึ่ งผลของมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติ  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ ทำให้การยื่นหนังสือ
แสดงความจำนงเป็นการยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามความหมายของ
คำว่า “ผู้บังคับบัญชา” ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้  ดังนั้น โดยผลของกฎหมาย สัญญา
ว่าจ้างดังกล่าวย่อมมีผลให้พนักงานสัญญาจ้างพ้นจากงานใน
ตำแหน่งเดิมก่อนมาช่วยราชการ และเมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ประเมินได้รับการพิจารณาอนุมัติจ้างและให้เริ่มปฏิบัติงานแล้ว 
จึงถือได้ว่าได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้วมีผลให้ออกจากงานเดิม
โดยผลของกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง ไม่ใช่
การพ้นจากตำแหน่งเมื่อได้รับอนุญาตให้ลาออก  ดังนั้น บุคคลนั้น
ไม่ต้องยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงานในสังกัดเดิมแต่อย่างใด 
 นอกจากนี้ ตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างที่ออกจากราชการหรือออกจากงานถือว่าเป็น
การออกจากราชการหรือออกจากงานเพราะเลิกหรือยุบตำแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรอืกฎหมายว่าด้วย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น
แล้วแต่กรณี ในกรณีเป็นลูกจ้างให้ถือว่าเป็นการให้ออกจากงาน
เพราะทางราชการยุบตำแหน่งหรือทางราชการเลิกจ้างโดยไม่มี
ความผิดและให้ได้รับบำเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บําเหน็จลูกจ้าง ในกรณีที่เป็นการออกจากงานเพราะเลิกหรือยุบ
ตำแหน่งพนักงานในรัฐวิสาหกิจ ค่าชดเชยหรือสิทธิประโยชน์ที่จะ
ได้รับต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานนั้นและ
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งมีสาระสำคัญในการ
กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานและการจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานนั้น  
ดังนั้น พนักงานของ กนอ. ซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ที่ถูกยุบเลิกตำแหน่งมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของ 
เงินสมทบพร้อมทั้งเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับค่าชดเชย 
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นั้นเป็นการกำหนด
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มาตรฐานขั้นต่ำเกี่ยวกับสภาพการจ้างและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่
พนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งถูกเลิกจ้างออกจากงาน รัฐวิสาหกิจแต่ละ
แห่งสามารถออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อกำหนดค่าชดเชยให้แก่
พนักงานที่ถูกเลิกจ้างออกจากงานได้ แต่ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าในประกาศคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างใน
รัฐวิสาหกิจ ลงวันที่  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ การได้รับ
ค่าชดเชยตามข้อหารือนี้ จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไม่ใช่กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เมื่อพนักงานได้รับการบรรจุมีผลให้ออกจากงาน
ที่ กนอ. โดยผลของกฎหมายตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งแล้ว ผู้นั้น
ย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ
พร้อมทั้งเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 สำหรับการที่บุคคลนั้นได้รับอนุมัติว่าจ้างเป็นพนักงานของ 
สกพอ. และออกจากงานที่  กนอ. น้ันเห็นว่า มาตรา ๗๓ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑  
มีเจตนารมณ์เพื่อรองรับสิทธิของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
ที่สมัครใจเปลี่ยนไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ สกพอ. ให้ได้รับ
บำเหน็จบำนาญหรือสิทธิประโยชน์ในฐานะข้าราชการพนักงานหรือ
ลูกจ้างเดิม ซึ่งในกรณีพนักงานของ กนอ. นั้นกำหนดให้ถือว่าเป็น
การออกจากงานเพราะเลิกหรือยุบตำแหน่งตามกฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงานก็เพื่อให้พนักงานของ กนอ.ที่ออกจากงานมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ต่ าง ๆ ที่ กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์อีกทั้งพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ได้มีบทบัญญัติให้โอนพนักงานหรือ
ลูกจ้างของ กนอ. ไปเป็นของ สกพอ. ตำแหน่งของพนักงานหรือ
ลูกจ้างดังกล่าวจึงยังคงมีอยู่ต่อไปโดยไม่ได้ถูกยุบหรือเลิกเพราะเหตุ
ที่บุคคลเหล่านั้นเปลี่ยนฐานะไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ  
สกพอ.  ดังนั้น ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติว่าจ้างเป็นพนักงานของ สกพอ.  
ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะยุบเลิกตำแหน่งตามมาตรา ๗๓ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลเป็นการยุบหรือเลิกตำแหน่ง
เดิมที่มีอยู่ใน กนอ. แต่อย่างใด 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๖๗๙-๖๘๐/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี กา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ตามมาตรา ๗๓  แห่ ง
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕))  

 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอหารือว่า การซื้อหุ้นหรือถือหุ้น 
ในสหกรณ์ด้วยกันเองตามมาตรา ๖๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถกระทำได้หรือไม่  เห็นว่า การที่
มาตรา ๖๒ (๕) แห่ งพระราชบัญญั ติสหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๒  
ให้สหกรณ์อาจซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่นได้ แต่สหกรณ์อื่นจะสามารถ
ขายหุ้นให้แก่สหกรณ์ที่มาซื้อหุ้นได้หรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณแ์ละลักษณะอันเป็นองค์ประกอบ
ของสหกรณ์จะในการดำเนินงานกิจการที่บรรดาสมาชิกเป็นเจ้าของ
ร่วมกันและมีความมุ่ งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของบรรดาสมาชิก และเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่สามารถ 
เป็นสมาชิกสหกรณ์และสามารถลงทุนโดยการถือหุ้นของสหกรณ์ได้ 
และไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ สหกรณ์ ใด 
เป็นสมาชิกของสหกรณ์อีกแห่งหนึ่งได้โดยการถือหุ้นของสหกรณ์อื่น
ดังเช่นกรณีของชุมนุมสหกรณ์  ดังนั้น หากสหกรณ์อื่นจะขายหุ้น
ให้แก่สหกรณ์ที่มาซื้อหุ้นจึงไม่อาจทำได้ การที่มาตรา ๖๒ (๕) แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้สหกรณ์อาจนำเงินไปลงทนุ
โดยการซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่นจะทำให้สหกรณ์สามารถถือหุ้นของ
สหกรณ์อื่นได้เป็นการขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์
และลักษณะสำคัญเป็นองค์ประกอบของสหกรณ์ตามมาตรา ๓๓ 
(๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนั้น 
สหกรณ์จึงไม่อาจซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่นตามมาตรา ๖๒ (๕)  
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ 
 

(เร่ืองเสร็จที่  ๖๘๖/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง สหกรณ์ซื้อหุ้นของสหกรณ์อื่นตามมาตรา ๖๒ (๕) 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๙)) 
 
 
 
 
 

 
 
 

สหกรณ์ซ้ือหุ้นของสหกรณ์อื่นตามมาตรา ๖๒ (๕) แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 



  

 

๓-๕ 

 

 กรมปศุสัตว์ขอหารือว่า  การขออนุญ าตนำเข้ าใน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า  
ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการให้มีการตรวจรับรองแหล่งผลิตสัตว์หรือ
ซากสัตว์ที่ ประเทศแหล่ งกำเนิดสัตว์หรือซากสัตว์นั้ นก่อน 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือและป้องกัน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยของคนและสัตว์จากการสมัผสัเช้ือโรค
หรือการปนเปื้อนระหว่างการขนส่งเคลื่อนย้ายหรือวิธีการอื่นใด 
เพื่อการนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมปศุสัตว์ ซึ่งออกตามมาตรา ๓๑  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่เนื่องจาก
ผู้ประกอบการที่นำเข้าซึ่งสินค้าประเภทนี้ภายในเขตปลอดอากร
สนามบินสุวรรณภูมิเห็นว่า สินค้าดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่อยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้า
มาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจึงไม่ต้องแจ้งขออนุญาต 
ต่อด่านกักสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดังนั้น การนำเข้าซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ ๒๕๕๘ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามทีม่าตรา 
๑๕๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ยกเว้นไว้   
เห็นว่า พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นกฎหมาย
พิเศษที่มุ่งคุ้มครองสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชน 
และประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศจากโรคระบาดสัตว์
กฎหมายจึงวางกลไกการควบคุมโรคระบาดสัตว์ไว้อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันความเสี่ยงที่จะ
แพร่กระจายโรคระบาดนั้นในวงกว้าง ส่วนพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ัน เป็นกฎหมายเศรษฐกิจท่ีผู้ประกอบการต้องดำเนิน
พิธีการศุลกากรสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในกรณีการนำวัตถุดิบ
เข้ามาในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิตหรือ
ดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของนั้น ก็เพื่อให้การส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักรได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักร  
เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็น
การอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการศุลกากร แต่การยกเว้นการใช้
บังคับมาตรา ๑๕๒ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ดั งกล่ าว ไม่ รวมถึงการยกเว้นการควบคุมการนำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
จากสัตว์และคุ้ มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน อันมี
วัตถุประสงค์ต่างจากกฎหมายศุลกากร เพราะการนำสัตว์หรือซากสัตว์
เข้ามาในราชอาณาจักรแม้ว่าจะอยู่ภายในเขตปลอดอากรแต่เชื้อโรค
จากสัตว์หรือซากสัตว์อาจแพร่กระจายออกสู่ภายนอกเขตปลอด
อากรได้ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงใช้บังคับ

แก่กรณีการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้า
ไปในเขตปลอดอากรด้วย 
 

(เร่ืองเสร็จที่  ๗๑๐/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การนำสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์เข้าไปในเขต
ปลอดอากร, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓)) 
 

 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอหารือว่า  
กรณีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๑ (ปราจีนบุรี) ขออนุมัตินำรถยนต์
ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินไว้ใช้ ประโยชน์ในราชการอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ตามมาตรา ๖๔ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ
รถยนต์ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินได้ทำการตรวจสอบสภาพ
รถยนต์ดั งกล่าวแล้วเห็นว่าสามารถใช้การได้จึงขอให้อธิบดี  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชอนุมัติให้นำรถยนต์ของกลาง
ดังกล่าวมาไว้ใช้ในราชการ แต่เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
มีความเห็นในการขออนุมัติใช้ประโยชน์ของกลางเป็นสองฝ่าย  
ฝ่ายที่หนึ่ง เห็นว่า ของกลางตกเป็นของกรมป่าไม้ตามมาตรา ๖๔ ทวิ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ อธิบดี 
กรมป่าไม้จะสั่งให้เอาไว้ใช้ในราชการหรือจัดการตามสมควรก็ได้  
ในกรณีนี้ผู้มีอำนาจสั่งให้เอาไว้ใช้ในราชการคืออธิบดีกรมป่าไม้  
ฝ่ายที่สอง เห็นว่าเมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการตรา
พระราชกฤษฎีกาเพื่อให้โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่
ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการลูกจ้างและ
อัตรากำลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนของกรมป่าไม้
เฉพาะบางส่วนมาเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติฯ อำนาจหน้าที่ของ
กรมป่าไม้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการที่รับโอนคือกรมอุทยานแห่งชาติฯ อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ จึงมีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ใช้ประโยชน์รถยนต์ของกลาง
ที่ตกเป็นของแผ่นดินไว้ใช้ในกิจการได้  เห็นว่ารถยนต์ของกลาง 
ในการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่เกิดขึ้นในบริเวณเขต
อุทยานแห่งชาติเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ใช้อำนาจดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในเขตอุทยาน

การนำสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์เข้าไปในเขตปลอดอากร 

อำนาจในการอนุมัติให้นำของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน 
ตามมาตรา ๖๔ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ไว้ใช้ในกิจการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 



  

 

๓-๖ 

แห่งชาติซึ่งได้รับโอนมาจากกรมป่ าไม้ตามพระราชกฤษฎีกา 
โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕  
ด้วยเหตุนี้ อำนาจในการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นของ
อธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งให้ของกลางตกเป็นของแผ่นดินและให้
เอาไว้ใช้ในราชการได้โอนไปเป็นอำนาจของอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ด้วยผลของการโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เช่นเดียวกัน  ดังนั้น อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
จึงเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้นำรถยนต์ของกลางที่ได้ยึดไว้และตกเป็น
ของแผ่นดินแล้วไว้ใช้ในกิจการของอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๖๔ ทวิ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้  
 

(เร่ืองเสร็จที่  ๗๑๗/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง อำนาจในการอนุมัติให้นำของกลางที่ตกเป็นของ
แผ่นดินตามมาตรา ๖๔ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ไว้ใช้ในกิจการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗))  

 

 การประปานครหลวง ขอหารือว่า เมื่อการประปานครหลวง
ได้ออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งการประปานครหลวง
ที่ ๓๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วรายงานไปยัง
กระทรวงการคลังตรวจสอบตามระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเห็นแตกต่างจาก
คำสั่งการประปานครหลวงดังกล่าว การประปานครหลวงจึงได้มี
คำสั่งแก้ไขในส่วนของจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง และแจ้งให้ผู้ต้องรับผิดทราบ 
ซึ่งแต่ละรายได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน
กำหนดระยะเวลาสบิห้าวัน โดยผู้ว่าการการประปานครหลวงเห็นควรยืน
ตามความเห็ นของกระทรวงการคลั ง แล ะส่ งค วาม เห็ น ให้
คณะกรรมการการประปานครหลวงซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา
อุทธรณ์พิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตาม
มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น การประปานครหลวงสามารถออกคำสั่งและให้

สิทธิไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองโดยไม่แจ้งสิทธิอุทธรณ์ได้หรือไม่   
เห็นว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ .ศ. ๒๕๓๙  
ให้หน่วยงานของรัฐส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ  
และการวินิจฉัยสั่งการของกระทรวงการคลังเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบภายในฝ่ายปกครองในการใช้ดุลพินิจดำเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐแต่ละแหง่ให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน ขั้นตอนดังกล่าวจึงไม่ ใช่การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ ง 
ทางปกครองเพราะไม่ ได้ เกิดจากการโต้ แย้ งคั ดค้ านคำสั่ ง 
ทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีสิทธิ
โต้แย้งในกระบวนการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เมื่อขั้นตอน
ตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
ไม่ใช่ขั้นตอนการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนประกอบกับไม่มีบทบัญญัติอื่นใดในระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีฉบับนี้กำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งไว้จึงต้อง
เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังนั้น เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาสำนวน
การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเสร็จแล้ว และการประปา
นครหลวงได้มีคำสั่งตามความเหน็ของกระทรวงการคลัง การประปา
นครหลวงต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนทราบด้วย 
 ในกรณีที่ผู้ว่าการการประปานครหลวงมีคำสั่งให้ชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลังโดยแจ้งสิทธิ
อุทธรณ์แก่ผู้ต้องรับผิดและมีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ดังกล่าว
ต่อผู้ว่าการฯ เมื่อผู้ว่าการฯ มีความเห็นยืนตามกระทรวงการคลังแล้ว 
จะต้องแจ้งให้ผู้ต้องรับผิดทราบผลการพิจารณาและใช้สิทธิทางศาลโ 
ดยไม่ส่งเรื่องให้แก่คณะกรรมการการประปานครหลวงนั้น  เห็นว่า 
การอุทธรณ์และการพิจารณาคำอุทธรณ์ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้
ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ว่า หากเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง 
ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายใน
กำหนดเวลา  ดังนั้น การที่ผู้ว่าการฯ พิจารณาคำอุทธรณ์แล้วมีคำสั่ง
ยืนตามความเห็นของกระทรวงการคลังย่อมถือเป็นการไม่เห็นด้วย
กับคำอุทธรณ์ซึ่งจะต้องเร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง
คณะกรรมการการประปานครหลวงซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา 
คำอุทธรณ์ต่อไป 
 ส ำห รับ ใน กรณี ที่ ผู้ ว่ าก ารฯ  มี ค วาม เห็ น ยื น ต าม
กระทรวงการคลัง โดยส่งรายงานความเห็นให้คณะกรรมการ 
การประปานครหลวงซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์จะถือว่า

การแจ้งสิทธิอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีการประปานครหลวง 
ออกคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 



  

 

๓-๗ 

วันที่ผู้ว่าการส่งเรื่องให้สำนักคณะกรรมการฯ เป็นวันที่คณะ
กรรมการฯ ได้รับรายงานหรือไม่นั้น  เห็นว่า มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง
และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น กฎหมายกำหนดกรอบระยะเวลาเร่งรัดเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้อุทธรณ์ ในอันที่จะทราบได้ว่ากระบวนการ
พิจารณาคำอุทธรณ์เสร็จสิ้นเมื่อใด การนับระยะเวลาพิจารณา 
คำอุทธรณ์ดังกล่าวจึงต้องเริ่มนับต่อเนื่องกันไปตั้งแต่วันท่ีผู้มีอำนาจ
พิจารณาคำอุทธรณ์ได้รับรายงานหรือถือว่าได้รับรายงาน ซึ่งรวมถึง
ระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่เป็น
ฝ่ายเลขานุการด้วย เมื่อข้อบังคับการประปานครหลวงกำหนดให้
สำนักคณะกรรมการประปานครหลวงเป็นสำนักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการฯ  
ดังนั้น วันที่คณะกรรมการฯ ได้รับรายงานความเห็นพร้อมเหตุผล
จากผู้ว่าการฯ จึงถือว่าเป็นวันท่ีคณะกรรมการฯ ได้รับรายงานและ
เป็นวันเริ่มนับระยะเวลาพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณา
คำอทุธรณ์ 
 

(เร่ืองเสร็จที่  ๗๒๒/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การแจ้งสิทธิอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง
เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีการประปานครหลวงออก
คำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ)) 

 

 กรมการค้าต่างประเทศได้ขอหารือว่า กรณีบริษัท สหไทย
สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้โต้แย้งกรมศุลกากรที่เรียกเก็บอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรปกป้องเกี่ยวกับเศษเหล็กที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตในคลังสินค้าทัณฑ์บนในการเรียกเก็บอากรตอบโต้
การทุ่มตลาดและอากรปกป้องกับเศษเหล็กท่ีเกิดจากการผลิตสินค้า 
ซึ่งบริษัทไม่มีภาระที่จะต้องชำระอากรสำหรับส่วนสูญเสียประเภท
เศษเหล็ก และไม่เห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจัดเก็บอากรปกป้องและอากร
ตอบโต้การทุ่มตลาด (เรื่องเสร็จที่ ๑๗๘๔/๒๕๕๙)  ทั้งนี้ กรม
ศุลกากรเห็นว่า ผู้นำสินค้าเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกจะต้องชำระ
อากรสำหรับเศษ เศษซาก หรือของด้อยคุณภาพ เนื่องจากการนำ

เศษซากของสินค้าทัณฑ์บนที่เหลือจากการผลิตมา แปรสภาพเป็น
ท่อเหล็กและนำจำหน่ายภายในประเทศ ไม่ใช่การส่งออกที่แท้จริง
จึงไม่ เข้ากรณียกเว้น แต่กรมการค้าต่างประเทศเห็นว่า  ผู้นำ
สินค้าเข้ามาผลิตไม่ต้องชำระอากรเนื่ องจากเมื่อผู้นำเข้าได้
ดำเนินการครบถ้วนตามประกาศแล้ว ย่อมเป็นของที่ไม่สามารถ
นำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการนำเข้าหรือการผลิตแต่นำมา
จำหน่ายหรือไปใช้ในราชอาณาจักรได้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน
ตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน 
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ หรือคณะกรรมการพิจารณา
มาตรการปกป้องตามพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการ
นำเข้าสินค้าที่ เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศให้เรียกเก็บอากร 
ตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละศูนย์หรือให้ยกเว้นอากรปกป้อง
สำหรับสินค้าที่นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกแล้วยังมีเศษซาก 
ซึ่งไม่ได้ส่งออกแต่นำมาจำหน่ายหรือนำไปใช้ภายในราชอาณาจักรนั้น 
เห็นว่า กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายใน 
ที่ได้รับความเสียหายจากการนำเข้าสินค้าที่มีการทุ่มตลาดหรือได้รับ
การอุดหนุนหรือนำเข้าในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน ซึ่งเมื่อมีเศษซากอันเป็นของที่ไม่
สามารถนำกลับไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์เดิมของการนำเข้าและไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้  
ดังนั้น เมื่อผู้นำเข้าไม่ต้องชำระอากรดังกล่าว 
 สำหรับในกรณีที่ยังมีของด้อยคุณภาพซึ่งไม่ได้ส่งออกอาจ
นำกลับไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์เดิมในการนำเข้าจึงอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในที่ได้รับการคุ้มครองได้ การนำ
ของด้อยคุณภาพมาจำหน่ายหรือใช้ภายในจึงไม่ได้ดำเนินการตาม
เง่ือนไขที่ ได้รับการยกเว้นตามประกาศของคณะกรรมการฯ  
จึงสมควรนิยามและกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บอากรสำหรับ
ของด้อยคุณภาพนั้นให้ชัดเจนเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไป
ตามเจตนารมณ์และให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
 มี ข้ อสั งเกตว่ าประเด็ นข้ อเท็ จจริ งตามเรื่ องเสร็ จที่   
๑๗๘๔/๒๕๕๙ มีข้อเท็จจริงแตกต่างจากข้อหารือนี้ เพราะข้อหารือ
ดังกล่าวไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับเศษ เศษซาก หรือของด้อยคุณภาพ
ที่เหลือจากกระบวนการผลติ จึงไม่สามารถใช้เทียบเคียงกับข้อหารือนี้ได้ 
 

(เร่ืองเสร็จที่  ๗๒๔/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากร
ปกป้อง สำหรับเศษ เศษซาก หรือของด้อยคุณภาพที่เกิดจากการ
นำเข้าสินค้ามาผลิตเพื่อการส่งออกตามประกาศคณะกรรมการ

การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรปกป้อง 
สำหรับเศษ เศษซาก หรือของด้อยคุณภาพที่เกิดจากการ
น ำ เข้ าสิ น ค้ าม าผ ลิ ต เพ่ื อ ก ารส่ งอ อกต าม ป ระก าศ
คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน  
และประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง 
 



  

 

๓-๘ 

พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน และประกาศคณะกรรมการ
พิจารณามาตรการปกป้อง, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๔)) 

 

 การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ รฟท. ตรวจสอบพบว่า
การก่อสร้ างโครงการก่ อสร้างทางคู่ ใน เส้นทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ บริเวณ 
กม. ๑๗๙+๒๗๙ โดยได้ออกแบบเพื่อก่อสร้างทางลอดใต้ทางรถไฟ 
(Underpass) เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งส่งผลให้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่
ระบุไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ
ที่ท่ีจะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งกำหนดว่า “เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราช
กฤษฎีกานี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก่อสร้างทางและสะพาน
ข้ามทางรถไฟ มีดังต่อไปนี้ ... (๒) ในท้องที่ตำบลปากช่อง อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีส่วนกว้างสี่สิบเมตร  ทั้งนี้ ภายใน
แนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข ๒/๑๖”  เห็นว่า 
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืน ตลอดจนระยะเวลาการเข้าใช้อย่างชัดแจ้ง และต้องใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดด้วย มิฉะนั้นจะต้องคืนให้แก่
เจ้าของเดิมหรือทายาท และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ได้บัญญัติรองรับไว้ดว้ยว่า การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ 
เว้นแต่จะอาศัยอำนาจอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและให้
กระทำได้ เพียงกิจการตามที่กำหนดและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 
วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนจึงเป็นสาระสำคัญแห่งการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เมื่อพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืนได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างไรก็จะต้องใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ได้มาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ซึ่งพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง
ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทาง
ถนนจิ ระ พ .ศ . ๒๕๖๐  มี วั ต ถุ ป ระส งค์ แห่ งก าร เวนคื น ไว้
เฉพาะเจาะจง คือ เพื่อใช้สร้างทางและสะพานข้ามทางรถไฟ  
เพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟรางคู่ และเพื่อสร้างทางลอดใต้ทางรถไฟ 
อีกทั้งยังกระทำได้เพียงแนวเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้าย 
เป็นการเฉพาะเจาะจง ในพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้กำหนดให้สร้าง
ทางลอดใต้ทางรถไฟในท้องที่ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เพียงบริเวณเดียว แม้ว่ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในโครงการนี้จะออกแบบหรือกำหนดให้เขตที่ดินบริเวณ  กม. 

๑๗๙+๒๗๙ ที่เป็นปัญหานี้ก่อสร้างเป็นทางลอดก็ตาม แต่เมื่อ 
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ให้ดำเนินการ
อย่างอื่นได้ในบริเวณเขตที่ดินดังกล่าว รฟท. จึงไม่อาจเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการก่อสร้างจากทางและสะพานข้ามทางรถไฟเป็นทางลอด
ใต้ทางรถไฟได้เพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการ
เวนคืนตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น รฟท. จึงไม่อาจ
ออกแบบสร้างทางลอดใต้ทางรถไฟในบริเวณ กม. ๑๗๙+๒๗๙ ได้ 

มีข้อสังเกตว่า หาก รฟท. มีความจำเป็นต้องดำเนินการ
สร้างทางลอดใต้ทางรถไฟในเขตที่ดินบริเวณที่เป็นปัญหานี้ สมควร
ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบรเิวณ
ที่ท่ีจะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ 
ก่อนท่ีพระราชกฤษฎีกาจะสิ้นอายุ 

 

(เร่ืองเสร็จที่  ๗๓๔/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การปรับรูปแบบการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่แตกต่างจาก
วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ใน
เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทาง
ถนนจิระ พ.ศ. ๒๕๖๐, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 

 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ขอหารือ
เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ  
กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการที่มาจากการเสนอช่ือจากองค์การ
คนพิการได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระหนึ่งแล้วและได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกวาระหนึ่งต่อเนื่องกับวาระแรก โดยมาจาก
การเสนอช่ือจากองค์การคนพิการหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่คัดเลือกจากการรับสมัครทั่วไปซึ่งไม่ซ้ำที่มากันนั้น การแต่งตั้งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่างที่มากันจะถือเป็นการดำรงตำแหน่ง 
สองวาระติ ด ต่ อกั นห รือ ไม่ นั้ น   เห็ น ว่ า  ม าตรา ๒ ๒  แห่ ง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้แทนจาก
ส่วนราชการต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจำนวนสิบเอ็ดคนซึ่งต้อง
เป็นผู้แทนจากองค์การคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยเจ็ดคน 
และแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากการรับสมัครทั่วไปอีก
อย่างน้อยสี่คน ประกอบกับมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ให้นำ

การปรับรูปแบบการก่อสร้างเพ่ือให้สอดคล้องกับรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่แตกต่างจาก
วัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพ่ือดำเนินโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  
ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

การนับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
สำหรับคนพิการ 



  

 

๓-๙ 

บทบัญญัติในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่งของคณะ
กรรมการบริหารโดยอนุโลม ซึ่งการที่มาตรา ๑๓ ห้ามกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ แสดงให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิคนใดอยู่ใน
ตำแหน่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกินไปซึ่งจะเป็นการตัดโอกาส
บุคคลอื่นซึ่งมีความสามารถที่จะผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นกรรมการ
เพื่อให้ความเห็นที่มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินการของคณะกรรมการบทบัญญัติของกฎหมายจึงมุ่งที่จะ
จำกัดวาระการดำรงตำแหน่ งของบุ คคลซึ่ งเป็ นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ใช่พิจารณาความแตกต่างขององค์กรที่เป็นผู้เสนอช่ือ
เป็นกรรมการ  ดังนั้น แม้ว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีที่มาจากการ
เสนอช่ือหรือมีที่มาจากการรับสมัครทั่วไปก็ตาม หากเป็นบุคคล 
คนเดียวกันก็ต้องอยู่ภายในบังคับของบทบัญญัติมาตรา ๑๓ จึงต้อง 
ถือว่าผู้นั้นได้เป็นกรรมการติดต่อกันเกินสองวาระแล้ว 

กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกครั้ง 
แต่ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระนั้น  เห็นว่า ผู้ซึ่งได้รับ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการในคราวใดย่อมสามารถดำรงตำแหน่งได้ตาม
กำหนดเวลาสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติไว้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งตามวาระ
ไม่ว่าดำรงตำแหน่งจนครบวาระหรือออกจากตำแหน่งก่อนครบ
วาระต้องถือว่าได้ดำรงตำแหน่งมาแลว้หนึ่งวาระ ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ซึ่ง
ดำรงตำแหน่งจนครบวาระหนึ่งแล้วและได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง แม้จะได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
ก็ต้องถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวาระ
นั้นมาแล้วเพียงแต่มีเหตุให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระตามที่
กฎหมายกำหนดเท่าน้ัน  ดังนั้น จึงถือว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้
ลาออกก่อนครบวาระได้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันสองวาระแล้ว 
และไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งต่อเนื่องในวาระสามได้อีก 
 
(เร่ืองเสร็จที่  ๗๕๓/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การนับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาสำหรับคนพิการ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กรณีผู้รับทุนศึกษาต่อในประเทศระดับปริญญาเอก 
โดยเป็นการศึกษานอกเวลาราชการและในระหว่างเวลาราชการ
ยังคงปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยตามปกติ คำว่า “เวลาที่ไปศึกษาต่อ” 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๙ และคำว่า “ระยะเวลาที่ได้ไปศึกษาต่อ” ตามสัญญา 
ให้ทุนการศึกษาจะหมายความถึง ระยะเวลาที่ผู้รับทุนเริ่มศึกษา 
จนสำเร็จการศึกษาหรือระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษานั้น   
เห็นว่า เวลาที่ไปศึกษาต่อและระยะเวลาที่ได้ไปศึกษาต่อ หมายถึง
เวลาไม่เกินสามปีตลอดหลักสูตรไม่ใช่เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา
โดยนำระยะเวลาสามปีท่ีได้รับทุนการศึกษาตามหลักสูตรมารวมกับ
ระยะเวลาที่ใช้ทุนส่วนตัวศึกษาต่อไปจนสำเร็จการศึกษา 
 กรณีมหาวิทยาลัยจะลดเบี้ยปรับที่ เรียกจากผู้รับทุ น 
ลงเหลือหนึ่งเท่าเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและหนังสือเวียนของ
ส่วนราชการอื่นจะทำได้หรือไม่   เห็นว่า เบี้ยปรับถือเป็นเงิน 
ค่าทดแทนความเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นหลักประกัน
และป้องปรามไม่ให้มีการผิดสัญญาให้ทุนการศึกษา หากเห็นว่าการ
กำหนดเบี้ยปรับกรณีที่เป็นการศึกษานอกเวลาราชการและยังคง
ปฏิบัติงานตามปกติในเวลาราชการนั้นสูงเกินไปสมควรปรับลด
อัตราเบี้ยปรับเสียใหม่ก็ย่อมอยู่ในอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะ
แก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมได้
ตามที่เห็นสมควร 
 สำหรับในกรณีหากมหาวิทยาลัยจะแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
หรือข้อบังคับเพื่อกำหนดให้ผู้รับทุนนำเงินมาชำระเป็นจำนวน 
สองเท่าของเงินที่ได้รับและให้มีผลย้อนหลังเป็นการลดจำนวนเงิน 
ที่ผู้รับทุนต้องชดใช้คืนให้แก่มหาวิทยาลัยในกรณีผิดสัญญาที่ผูร้ับทุน
ได้ทำไว้ก่อนวันที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมีผลใช้บังคับได้หรือไม่    
เห็นว่า มาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ในการ
ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน  
การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงมีอำนาจที่จะออก
ระ เบี ยบและข้อบั งคั บ เกี่ ย วกั บการลด เบี้ ยปรับที่ เกิ ดจาก 
การผิดสัญญาให้ทุนการศึกษาได้ 

การชดใช้ทุนการศึกษาตามสัญญาให้ทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 
 



  

 

๓-๑๐ 

มีข้อสังเกตว่า การออกกฎหมายเพื่อให้มีผลย้อนหลัง
ในทางที่เป็นคุณย่อมกระทำได้หากจำเป็นและสมควร แต่วิธีการ 
ที่จะกำหนดให้กฎหมายมีผลย้อนหลังอย่างไรและเพียงใดนั้น 
เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาปัจจัยผลดีและผลเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ของกฎหมายในแต่ละเรื่องซึ่งหากสภามหาวิทยาลัยมีการแก้ ไข
ข้อบังคับให้มีผลย้อนหลังดังกล่าวแล้ว ก็สมควรที่จะดำเนินการ
เพื่อให้มีการแก้ไขสัญญาให้ทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(เร่ืองเสร็จที่  ๗๖๖/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การชดใช้ทุนการศึกษาตามสัญญาให้ทุนการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘))  
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 กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่ อการศึกษาซึ่ งเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลาออกจากตำแหน่ง และยังไม่มีการแต่งตั้ง
แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทำให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
เห็นว่าไม่ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการและกรรมการที่มีอยู่
ไม่ อ าจประ ชุม ได้ จึ งให้ งดการประชุม ไปก่ อน นั้ น  เห็ นว่ า 
องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกอบด้วยกรรมการ ๔ ฝ่าย ได้แก่ (๑) ประธานกรรมการ (๒) 
กรรมการโดยตำแหน่ง (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และ (๔) 
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยในส่วนของกรรมการ
ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น กฎหมายกำหนดให้มีจำนวนไม่เกิน ๕ คน 
และต้องมาจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
เป็นที่ประจักษ์ โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเงินหรือการ
บัญชี และด้านกฎหมายด้านละหนึ่งคน ซึ่งเป็นเพียงการกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความ
เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ไว้เป็นการเฉพาะ จึงไม่ใช่บทบัญญัติที่เป็น
องค์ประกอบหลักของคณ ะกรรมการกองทุน เงิน ให้ กู้ ยื ม 
เพื่ อการศึกษาแต่อย่างใด เมื่ อปรากฏว่ายั งคงมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ จึงถือได้ว่าคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษามีองค์ประกอบครบทุกฝ่ายแล้ว  ดังนั้น เมื่อมี
องค์ประกอบคณะกรรมการครบตามกฎหมายแล้วจึงสามารถ
ดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตำแหน่งก่อนครบวาระโดยกฎหมายให้แต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง
และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เห็นได้ว่า กฎหมาย 
มีเจตนารมณ์ที่จะถือเอาการดำรงตำแหน่งก่อนพ้นวาระของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเง่ือนไขสำคัญในการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยยกเว้นเพียงกรณีวาระ 
ที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ 

 

(เร่ืองเสร็จที่  ๗๙๔/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลาออกจากตำแหน่งก่อน
ครบวาระ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)) 

 

กองทุนประกันชีวิตเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสทิธิไดร้ับชำระหนี้ท่ีเกิดจาก
การเอาประกันภั ยในกรณี ที่บริษัทประกันภัยถูก เพิกถอน
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันชีวิต มีผู้จัดการกองทุน
ประกันชีวิตซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละ 
ไม่เกิน ๔ ปี เมื่อครบกำหนดวาระแล้วกองทุนประกันชีวิตจะต้อง
จ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้จัดการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม่นั้น  เห็นว่า กองทุนประกันชีวิตมีฐานะเป็น
นิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่ได้กำหนดให้กองทุนประกันชีวิต
ได้รับยกเว้นการใช้บังคับพระราชบัญญั ติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

สำหรับกรณีการจ่ายค่าชดเชยตามสัญญาจ้างนั้น  เห็นว่า 
กองทุนประกันชีวิตเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน การที่นำเงินกองทุนไปฝาก
หรือลงทุนและได้รับดอกผลหรือผลตอบแทนเป็นเพียงการหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนเพื่อไม่ให้ด้อยค่าลงไป 
ตามสภาวการณ์และให้มั่นคงเพียงพอที่จะดำเนินการเพื่อการ
คุ้มครองผู้เอาประกันเมื่อบริษัทประกันถูกเพิกถอนใบอนุญาตและ
พัฒนาธุรกิจประกันชีวิต ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรเหมือนหน่วยธุรกิจ
ทั่วไป  ดังนั้น กองทุนประกันชีวิตจึงไม่ใช่กิจการที่แสวงหากำไร
ในทางเศรษฐกิจ และได้รับยกเว้นตาม (๓) แห่งกฎกระทรวง  
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ การจ้างผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตจึงไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยเมื่อครบกำหนดเวลาการจ้างตามสัญญาจ้าง 
 

(เร่ืองเสร็จที่  ๘๐๓/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ .ศ . ๒๕๔๑ ให้แก่ผู้ จัดการกองทุนประกัน ชีวิต , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒, ๓, ๙)) 

องค์ ประกอบของคณ ะกรรมการกองทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม 
เพ่ือการศึกษา กรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลาออกจาก
ตำแหน่งก่อนครบวาระ 

การจ่ายค่ าชดเชยตามพระราชบัญญั ติคุ้ มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก่ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต 
 



 

๔-๓ 

 

 กองทุนประกันภัยเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสทิธิไดร้ับชำระหนี้ท่ีเกิดจาก
การเอาประกันภั ยในกรณี ที่บริษัทประกันภัยถูก เพิกถอน
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัย มีผู้จัดการกองทุน
ประกันภัยซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละ 
ไม่เกิน ๔ ปี และเมื่อครบกำหนดวาระแล้วกองทุนประกันภัย
จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้จัดการตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม่นั้น  เห็นว่า กองทุนประกันภัยมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่ได้กำหนดให้กองทุนประกันภัย
ได้รับยกเว้นการใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

สำหรับกรณีการจ่ายค่าชดเชยตามสัญญาจ้างนั้น  เห็นว่า 
กองทุนประกันภัยเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน การที่นำเงินกองทุนไปฝาก
หรือลงทุนและได้รับดอกผลหรือผลตอบแทนเป็นเพียงการหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนเพื่อไม่ให้ด้อยค่าลงไปตาม
สภาวการณ์และให้มั่นคงเพียงพอที่จะดำเนินการเพื่อการคุ้มครอง
ผู้เอาประกันเมื่อบริษัทประกันถูกเพิกถอนใบอนุญาตและพัฒนา
ธุรกิจประกันภัย ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรเหมือนหน่วยธุรกิจทั่วไป  
ดังนั้น กองทุนประกันภัยจึงไม่ใช่กิจการที่แสวงหากำไรในทาง
เศรษฐกิจ และได้รับยกเว้นตาม (๓) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  
การจ้างผู้จัดการกองทุนประกันภัยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อครบ
กำหนดเวลาการจ้างตามสัญญาจ้าง 

 

(เร่ืองเสร็จที่  ๘๐๔/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก่ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒, ๓, ๙)) 

 

คณะกรรมการคุรุสภาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกระเบียบ
ค ณ ะ ก ร รม ก ารคุ รุ ส ภ า  ว่ าด้ ว ย ก ารจ่ า ย เ งิ น ส ม น าคุ ณ
คณะอนุกรรมการสอบสวนและเงินค่าตอบแทนพยาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยที่คุรุสภาเห็นว่าคณะอนุกรรมการสอบสวนมีความแตกต่างจาก
อนุกรรมการตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ทั้งในส่วนของการประชุมและภาระงานที่รับผิดชอบ จึงกำหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสมนาคุณไว้แตกต่างจากการจ่ายเบี้ย
ประชุมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเบี้ยประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ และอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่เนื่องจากเงินสมนาคุณ
ที่จ่ายนั้นเป็นการจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ซึ่งไม่มีการแยกที่มาของรายได้ว่าเป็นเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผ่นดินหรือจากเงินที่คุรุสภาจัดหามาได้เอง ทั้ งนี้ โดยที่มาตรา ๓๒ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กำหนดให้ กรรมการคุ รุสภ า กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  
และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งระเบียบดังกล่าวนี้ได้ออกใช้
บังคับแล้ว จึงเห็นว่า กฎหมายได้ระบุบุคคลที่จะได้รับเบี้ยประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื่นไว้ชัดเจนแล้ว การจ่ายค่าสมนาคุณเป็น
รายครั้งเมื่อมีการประชุมตามวาระเพื่อตอบแทนการเข้าร่วม
ประชุมจึงมีนัยเดียวกับเบี้ยประชุม การได้รับเบี้ยประชุมหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของอนุกรรมการสอบสวนจึงต้องเป็นไป
ตามที่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเบี้ยประชุมและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ และอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนด สำหรับเงิน
ค่าตอบแทนพยานในการสอบสวนนั้นไม่มีบทบัญญัติมาตรา
กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะเหมือนกับกรณีของ
อนุ ก ร รม ก ารสอบ ส วน  แ ต่ พ ย าน ที่ ม า ช้ี แ จ ง เป็ น บุ ค ค ล 
ที่คณะอนุกรรมการสอบสวนเชิญมาและเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของคุรุสภา คณะกรรมการครุสภาจึงอาศัยอำนาจตาม
กฎหมายออกระเบียบกำหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทนพยานได้  
ดังนั้น คุรุสภาจึงออกระเบียบจ่ายค่าสมนาคุณให้แก่อนุกรรมการ

การจ่ายค่ าชดเชยตามพระราชบัญญั ติคุ้ มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก่ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย 
 

การจ่ายเงินค่าสมนาคุณให้แก่กรรมการ อนุกรรมการ
สอบสวน คณะทำงาน ที่ปรึกษา บุคคลภายนอกที่มาช่วย
ป ฏิ บั ติ ง าน ข อ งคุ รุ ส ภ า  แ ล ะค่ าต อ บ แ ท น พ ย าน  
ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 

๔-๔ 

สอบสวนได้เพราะการได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ข อ งอนุ ก ร รม ก ารส อ บ ส วน ต้ อ ง เป็ น ไป ต าม ที่ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการฯ กำหนด แต่ออกระเบียบกำหนดการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนพยานได้ โดยใช้เงินรายได้ของคุรุสภาซึ่งไม่ใช่
เงินจากงบประมาณแผ่นดิน 

สำหรับกรณี ระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยค่ าสมนาคุณ
กรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา และบุคคลภายนอกที่มาช่วย
ปฏิบัติงานของคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้นก็ไม่อาจออกระเบียบได้ 
เนื่องจากกฎหมายได้ระบุบุคคลที่จะได้รับเบี้ยประชุมและ
ป ระ โย ชน์ ต อบ แท น อื่ น ไว้ ชั ด เจ น แ ล้ ว  แต่ ที่ ป รึ ก ษ ากั บ
บุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงานของคุรุสภานั้นไม่ใช่บุคคลตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการคุรสุภาจึงอาจออกระเบียบกำหนดการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษาและบุคคลภายนอกที่มาช่วย
ปฏิบัติงานได้ โดยเงินท่ีจ่ายเป็นค่าตอบแทนนั้นต้องเป็นเงินรายได้
ของคุรุสภาซึ่งไม่ใช่เงินจากงบประมาณแผ่นดิน 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๘๑๖/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี กา เรื่ อ ง การจ่ าย เงินค่ าสมนาคุณ ให้ แก่กรรมการ 
อนุกรรมการสอบสวน คณะทำงาน ที่ปรึกษา บุคคลภายนอกที่มา
ช่วยปฏิ บั ติ งานของคุ รุสภา และค่ าตอบแทนพยาน ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)) 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อ.พ.ท. ได้จัดสรรเงินรางวัล
ประจำปีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามระเบียบ อ.พ.ท. ว่าด้วย
การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งผู้อำนวยการได้ออก
โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้นำเงินอุดหนุนจาก
งบประมาณแผ่นดินที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานไปจ่ายเป็นเงิน
รางวัลประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ แต่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ไม่เห็นด้วย จึงขอหารือมา  เห็นว่า คณะกรรมการบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ ก.พ.ท.  
มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป

ของ อ.พ.ท. ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทรัพย์สิน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์อื่นของผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติใน 
พระราชกฤษฎีกานี้ให้ ก.พ.ท. มอบอำนาจให้บุคคลใดทำการแทนได้
และไม่ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการมีหน้าที่ในการออกระเบียบ
ดังกล่าวซึ่งเพียงแต่ให้ผู้อำนวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของ  
อ.พ.ท. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อกำหนด ประกาศ นโยบายและมติของ ก.พ.ท. เท่านั้น  ดังนั้น 
ระเบียบ อ.พ.ท. ว่าด้วยการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ อ.พ.ท. ไม่สามารถจัดสรรเงินรางวัล
ประจำปีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบได้   
และมีผลให้ผู้ได้รับเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้รับเงิน
โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ซึ่ งเป็นลาภมิควรได้ 
ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ  
อ.พ.ท. ต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ปฏิบัติงานคืนเงินดังกล่าว 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๘๕๕/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๑๓)) 

 

การประกอบกิจการประปาของหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้
บริการแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  
ในกรณีที่ดินจัดสรรตั้ งอยู่ ในบริเวณที่การประปานครหลวง  
การประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปาส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
ไม่สามารถให้บริการได้ให้ผู้จัดสรรที่ดินใช้ระบบประปาอื่นได้  
โดยอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ซึ่งหมู่บ้านจัดสรร
ดีดีแลนด์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการสูบน้ำบาดาล 
ส่งจำหน่ายแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร  ทั้งนี้ โดยที่ข้อ ๔ แห่งประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่  ๕๘ ลงวันที่  ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕  
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ควบคุ ม การประกอบกิ จก ารอั น เป็ น
สาธารณูปโภคอันเป็นกิจการที่กระทบต่อความปลอดภัยและความ
ผาสุกของประชาชน จึงห้ามบุคคลใดประกอบกิจการค้าอันเป็น
สาธารณูปโภคเว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจาก
รัฐมนตรี แต่ในข้อ ๓ และข้อ ๖ แห่งประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าว 
ให้กรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดการดำเนินการกิจการอันเป็น
สาธารณูปโภคไว้ก็ไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีอีก และประกาศ

การขอรับสัมปทานการประกอบกิจการประปาตามประกาศ 
ของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีให้แก่ ผู้ปฏิบั ติงานของ
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) 



 

๔-๕ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์
การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปาเพื่อความ
ปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดนิยาม 
คำว่า “การประกอบกิจการประปา” หมายความว่า การประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการจัดหาน้ำดิบ การผลิต การจัดส่ง และการ
จำหน่ายน้ำประปา โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไปยัง
ผู้รับบริการโดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น  
จึงมีผลให้การที่หมู่บ้านจัดสรรดีดีแลนด์ส่งจำหน่ายน้ำให้แก่
ประชาชนผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการ
ประปา และมีข้อสังเกตว่า ที่ดินจัดสรรนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่การ
ประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปาส่วนท้องถิ่นให้บริการไดต้้องใช้
บริการของหน่วยงานนั้น  ดังนั้น คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดต้องดำเนินการให้ผู้จัดสรรที่ดินขออนุญาตจัดระบบประปา
สัมปทานประกอบกิจการประปาเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ฯ 

สำหรับในกรณีที่นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง 
จังหวัดระยอง ได้ว่าจ้างบริษัท ยูนิ เวอร์แซลยูทิลิตี้ ส์  จำกัด 
(ม ห าชน ) ผ ลิ ต และส่ งจ่ ายน้ ำป ระป า เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมนั้น เป็นการดำเนินการที่มีการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลการขออนุญาต
ผลิตและจำหน่ายภายในนิคมอุตสาหกรรมตามม าตรฐาน 
ที่การนิคมอุตสาหกรรมฯ กำหนด และมาตรา ๖ (๑) และ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้การนิคมอุตสาหกรรมฯ มีอำนาจกระทำการ
เกี่ยวกับการประปาได้ทุกประการจึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะ
กำหนดการดำเนินการกิจการสาธารณูปโภคไว้เป็นการเฉพาะ  
และการผลิตและจ่ายน้ ำประปาให้กับผู้ประกอบการนิคม
อุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางไม่ใช่การจัดส่งน้ำให้แก่ประชาชน
ทั่วไปอุปโภคบริโภค  ดังนั้น จึงไม่ต้องขอรับสัมปทานกิจการ
ประปาตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ฯ แต่อย่างใด 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๘๖๓/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การขอรับสัมปทานการประกอบกิจการประปา 
ตามประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕)) 
 
 
 
 

 

 

กรมชลประทานได้ขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 
เลขที่ พบ. ๐๒๗๙ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เนื้อที่ ๒๒๕ ไร่ 
๗๔.๕ ตารางวา ใช้ในราชการเพื่อขยายหัวงานชลประทาน ได้มา
โดยพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ ดินในท้องที่
จังหวัดเพ็ชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ แต่มีส่วนที่ทับซ้อนกับที่ดิน
ของนิคมสหกรณ์ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งนิคมสหกรณ์ท่ายาง
ได้มาโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมในรูปสหกรณ์ใน
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๔๙๙ และได้มีการออกหนังสือแสดงการทำ
ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ให้กับสมาชิกของนิคมแล้ว กรมที่ดินจึงเสนอกระทรวงมหาดไทย
เพือ่พิจารณาสั่งการให้แก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ทับซ้อน
กับเขตที่ดินของนิคมฯ โดยให้กันพื้นที่บางส่วนออกจากหนังสือ
สำคัญสำหรับที่หลวงในส่วนที่ทับซ้อนกันนั้น แต่เนื่องจากยังมี
ปัญหาที่ยังไม่เป็นข้อยุติว่าที่ดินพิพาทมีสถานะเป็นที่ดินประเภทใด 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยมีความเห็นไว้แล้วว่า ท่ีดินรกร้าง
ว่างเปล่าที่ทางราชการได้ประกาศสงวนหวงห้ามตามกฎหมายแล้ว 
ต้องพิจารณาว่าหากทางราชการได้เข้าใช้ประโยชน์แล้วก็เป็น 
ที่ราชพัสดุ แต่หากยังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์หรือเข้าใช้ประโยชน์
เพียงบางส่วน ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้นั้นไม่เป็นที่ราชพัสดุแต่ยังคง 
มีสภาพเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่มีการสงวนหรือหวงห้ามต่อไป 
จึงเห็นได้ว่า การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไม่มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
แต่ประการใด แต่เป็นเพียงหลักฐานท่ีจัดให้มีขึ้นเพื่อแสดงขอบเขต
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ส่วนนิคมสหกรณ์ท่ายาง
นั้น ไม่ปรากฏว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการถอน
สภาพความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่จังหวัดเพ็ชรบุรี จังหวัดราชบุรี 
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พุทธศักราช 
๒๔๘๐ บางส่วนโดยการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่ปรากฏว่า
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
ยกเว้นการดำเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
จึงทำให้ที่ดินบริเวณนั้นไม่ตกอยู่ภายใต้บั งคับพระราชบัญญัติ 
จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พุทธศักราช ๒๔๘๕ แต่อย่างใด  ดังนั้น 
ที่ดินในส่วนของนิคมสหกรณ์ท่ายางที่เห็นว่าทับซ้อนกับท่ีสาธารณ

สถานะที่ดินตามหนงัสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ พบ. ๐๒๗๙ 
ในส่วนที่ทับซ้อนกับที่ดินของนิคมสหกรณ์ท่ายาง 
 



 

๔-๖ 

สมบัติของแผ่นดินยังไม่ถือว่ามีสภาพเป็นที่ดินของนิคมฯ นั้น  
ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า กรมชลประทานได้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณนี้หรือไม่ 

สำหรับในกรณีที่ว่า ที่ดินส่วนที่ทับซ้อนนี้เป็นที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อธิบดี
กรมที่ดินอาจจัดให้มีหนังสือสำคัญสำหรบัท่ีหลวงตามมาตรา ๘ ตรี 
แห่ งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่ อแสดงเขตไว้ เป็นหลักฐาน  
เมื่ออธิบดีกรมที่ดินเป็นผู้มีอำนาจออกหนังสือดังกล่าวจึงเป็นผู้มี
อำนาจแก้ไขหนังสือนั้นด้วย ไม่ว่าที่ดินดังกล่าวจะมีสถานะ 
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือเพื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าที่ดิน
ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ พบ. ๐๒๗๙ ขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพัสดุแล้ว อำนาจในการแก้ไขหรือจำหน่ายรายการที่ดินออก
จาทะเบียนที่ราชพัสดุย่อมเป็นอำนาจของอธิบดีกรมธนารักษ์  
ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๘๘๑/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง สถานะที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 
เลขที่ พบ. ๐๒๗๙ ในส่วนที่ทับซ้อนกับที่ดินของนิคมสหกรณ์  
ท่ายาง, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 

 

การแต่ งตั้ งค ณ ะกรรม การข้ าราชการพ ล เรื อ น 
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก .พ .อ . ตามมาตรา ๑๑  แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ
รายช่ือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการ
แก้ไขกฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ของ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ รวมถึงการแก้ไของค์ประกอบของ 
ก.พ.อ. ตามมาตรา ๑๑ ดังกล่าวข้างต้น และแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นผู้เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
ซึ่ ง เมื่ อพิ จ ารณ าจากการแก้ ไข เพิ่ ม เติ มม าตรา ๑ ๑  แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้วไม่ปรากฏว่ามีบทเฉพาะกาลรองรับให้ ก.พ.อ. 

ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่อย่างใด จึงมีผลให้ ก.พ.อ. ชุดเดิม
ต้องพ้นจากตำแหน่งและไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  ดังนั้น  
จึงต้องดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อให้ได้ ก.พ.อ. ชุดใหม่ต่อไป 

ในกรณีการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น มาตรา ๗๙ 
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นบทเฉพาะกาล 
ที่รองรับให้บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่ง
เกี่ยวกับการอุดมศึกษาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินสองปี  ดังนั้น ประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการได้มา 
ซึ่ งบุ คคลเพื่ อแต่ งตั้ งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่ ใช้บั งคับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ยังคงใช้บังคับได้ 

สำหรับในกรณีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๑ 
(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็เพื่อไม่ให้บุคคลใดอยู่ในวาระ
นานเกินไปและไม่เป็นการตัดโอกาสบุคคลอื่นซึ่งมีความสามารถ
และประสบการณ์ผลัดเปลี่ยนเข้ามาเป็นกรรมการ การกำหนด
วาระการดำรงตำแหน่งจึงมุ่งถึงตัวบุคคลเป็นสำคัญ และเมื่อ
บทบัญญัติในมาตรา ๑๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ต้องเป็นส่วนหนึ่งและอยู่ภายใต้บังคับของ 
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ การนับวาระการดำรงตำแหน่ง
ของกรรมการที่ต้องสรรหาขึ้นใหม่จึงต้องนับวาระต่อเนื่อง 
จากวาระการดำรงตำแหน่งเดิม เมื่อบุคคลใดดำรงตำแหน่ง
กรรมการมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) มาครบสองวาระแล้วก็ไม่อาจ
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอีกได้ 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๘๙๕/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๑๓)) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 
 



 
 

สิงหาคม 
๒๕๖๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              หน้า 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
.................................................................................................... ๕-๒ 
 
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและกฎหมายว่าด้วย 
อุทยานแห่งชาติในพ้ืนท่ีเดียวกัน กรณีที่ราชพัสด ุ
แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี สต. ๓๕ 
.................................................................................................... ๕-๒ 
 
การนับองค์ประกอบของคณะกรรมการบรหิาร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.................................................................................................... ๕-๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              หน้า 
 
การดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงตามบทเฉพาะกาล 
ของพระราชบัญญตัิกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
.................................................................................................... ๕-๔ 
 
การปดิประกาศและการรับฟังความคดิเห็นในการยื่นคำขอประทานบตัร
ก่อนวันที่พระราชบญัญัตแิร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ  
และการกำหนดเง่ือนไขในประทานบตัรตามมาตรา ๘๓  
แห่งพระราชบญัญตัิแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
.................................................................................................... ๕-๔ 
 
การขออนุญาตขนย้ายมูลดินทรายที่มีแร่ดีบุกเจือปน 
ออกจากอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบรุ ี
.................................................................................................... ๕-๕ 
 
 

รวมความเห็นฉบับย่อของคณะกรรมการกฤษฎีกา   
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สารบัญ 
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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอหารือ  
ในกรณีเมื่อมีการโอนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ทำให้ในปัจจุบันไม่มีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อีกต่อไป และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษายังคงเป็น
กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยู่หรือไม่ 
พิจารณาเห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้โอนไป
เป็นส่วนหนึ่ งของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกฎหมายกำหนดให้บรรดา 
ที่อ้างถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ถือว่าอ้างถึง
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ดังนั้น ในกรณีกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่อ้างถึง “เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา” 
จึงต้องถือว่าได้อ้างถึง “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม” โดยผลแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย 

ในกรณีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่สามารถ
คัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นั้น 
พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการต้องครบถ้วน
ตามที่ กฎหมายกำหนด  หากขาดองค์ประกอบใดไปถือว่า 
ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งในกรณีนี้เมื่อปรากฏ
ว่าไม่สามารถดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ดั งนั้น  คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงยั งไม่มี
องค์ประกอบของคณะกรรมการครบตามกฎหมายและไม่อาจ
ประชุมหรือดำเนินการใด ๆ ในฐานะคณะกรรมการได้ แต่ใน
ระหว่างที่คณะกรรมการยังไม่ครบองค์ประกอบและไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ บทเฉพาะกาลตามข้อ ๑๓ แห่งกฎกระทรวง
กำหนดจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก 
วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กำหนดรองรับให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงานไว้แล้ว 

มี ข้ อ สั ง เก ต ว่ า  อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น  
ให้หมายความถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงาน
เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาซึ่งมีความหมายแตกต่างไปจาก

หลักเกณฑ์เดิมที่ได้กำหนดให้เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่จัดการอาชีวศึกษาเท่านั้น จึงจะสามารถเสนอช่ือผู้ที่เห็นสมควร
เป็นกรรมการได้ ทำให้จำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่สามารถเสนอรายช่ือได้มีจำนวนจำกัด  ดังนั้น หากได้พิจารณา
กำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับนิยามขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในกฎกระทรวงฉบับปัจจุบันที่หมายถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาก็อาจแก้ไขปัญหา
ในการสรรหากรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๙๒๑/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘))  

 

 กรมธนารักษ์ได้ขอหารือว่า จังหวัดสตูลได้นำที่ราชพัสดุ
หมายเลขทะเบียนท่ี สต. ๓๕ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล 
จังหวัดสตูล เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑๑ ตารางวา ออกเปิดประมูลหาผู้ลงทุน
เป็นการทั่วไปเพื่อนำรายได้เข้างบประมาณแผ่นดินเมื่อปี ๒๕๔๗ 
และมีเอกชนผู้ลงทุนซึ่งชนะการประมูลเข้าดำเนินการปลูกสร้าง
อาคารแต่ ไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ เนื่ องจากมีข้อพิพาท 
การใช้ประโยชน์กับอุทยานแห่งชาติตะรุเตา อันเป็นปัญหาพื้นที่  
ทับซ้อนระหว่างที่ราชพัสดุกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งระยะเวลา
ล่วงเลยมาเกินกว่า ๑๔  ปีแล้ว แต่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้   
ในเรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดได้เคยวินิจฉัยว่า การที่เอกชนจะเข้า
ดำเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาจะต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อปรากฏว่ายังไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๑) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายและรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างนั้นออกได้ เอกชนรายดังกล่าวไม่อาจมีคำขอให้ดำเนินการ 
เพิกถอนคำสั่ งของหัวหน้าอุทยานได้  ซึ่ งต่อมาหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติตะรุเตาได้มีคำสั่งให้กรมธนารักษ์และเอกชนรายดังกล่าว
รื้อถอนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ผิดไปจากสภาพเดิมให้พ้น
อุทยานแห่งชาติตะรุเตาหรือทำให้สิ่งนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิม 
แล้วแต่กรณี ซึ่งกรมธนารักษ์ได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวและหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติตะรุเตาได้มีคำสั่งยกอุทธรณน์ั้น กรมธนารักษ์จึงได้
ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาขอให้เพิกถอนคำสั่งและขอให้ศาล

องค์ประกอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและกฎหมาย 
ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่เดียวกัน กรณีที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียนที่ สต. ๓๕ 



 

๕-๓ 

ทุเลาการบังคับคดี ซึ่งศาลปกครองสงขลาได้พิพากษายกฟ้องและ
ให้จำหน่ายคดี ต่อมากรมธนารักษ์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง
สงขลาต่อศาลปกครองสูงสุดและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 
นอกจากนั้นยังได้ยื่นฟ้องหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาต่อศาล
ปกครองกลางในประเด็นเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ศาลปกครองกลางเห็นว่าเป็นฟ้องซ้อนและให้
จำหน่ายคดี ซึ่งต่อมากรมธนารักษ์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาล
ปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้เช่นกัน พิจารณาเห็นว่า
แม้ว่า กรมธนารักษ์จะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดหาผลประโยชน์ 
ในที่ราชพัสดุแต่เนื่องจากที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
จึงต้องขออนุญาตกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เสียก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ 
สั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้นออกไปให้พ้นจาก
อุทยานแห่งชาติหรือทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอันเป็นการใช้บังคับ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ 

ส่วนในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็น
คดีอยู่ ในศาลปกครองขณะนี้อยู่ระหว่ างการอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุด จึงไม่อาจรับข้อหารือในประเด็นที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองได้  นอกจากนั้น เรื่องการบริหารจัดการ
ภายในระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืชจะต้องหารือร่วมกันและหากจำเป็นต้องตัดสินใจ 
เชิงนโยบายควรดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของการบริหาร
ราชการแผ่นดินและไม่ ใช่ปัญหาข้อกฎหมายที่จะพิจารณา 
ให้ความเห็นได้ 

มีข้อสังเกตว่า พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้มีผลใช้บังคับแล้ว ในเรื่องการใช้ การเรียกคืน และการจัดหา
ผลประโยชน์ที่ราชพัสดุได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดหา
ประโยชน์ที่ราชพัสดุไว้โดยให้กรมธนารักษ์สามารถนำที่ราชพัสดุ 
ไปจัดหาประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการในลักษณะ
การสนับสนุนการดำเนินภารกิจของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
การสาธารณประโยชน์ และกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุ
กำหนด กรมธนารักษ์จึงสมควรหารือร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืชภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวเป็นไปโดย
เรียบร้อยและเกิดประโยชน์ สู งสุ ดแก่ทางราชการ   ทั้ งนี้   
โดยไม่ก่อความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๙๒๓/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและ
กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในพื้นที่เดียวกัน กรณีที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียนที่  สต. ๓๕, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๗))  

 

สถาบั นบัณ ฑิ ตพัฒ นบริห ารศาสตร์ ขอหารือว่ า 
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
มีผล ใช้บั งคับแล้ว แต่ ยั งไม่มี การได้มาซึ่ งผู้ ดำรงตำแหน่ ง
ประธานสภาพนักงาน ซึ่งเป็นกรรมการบริหารสถาบันโดยตำแหน่ง 
การดำเนินการของคณ ะกรรมการบริห ารสถาบั นยั งไม่ มี
ประธานสภาพนักงานเป็นกรรมการในองค์ ประกอบของ
คณะกรรมการที่จะสามารถดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตาม
มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒  โด ยชอบ ด้ วยกฎห มาย ได้ ห รือ ไม่   เห็ น ว่ า 
คณะกรรมการบริหารสถาบันประกอบด้วยกรรมการสองส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งประธานกรรมการ และส่วนที่สองกรรมการ 
โดยตำแหน่ง ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการได้มาซึ่งประธานสภาพนักงาน
และไม่มีบทเฉพาะกาลรองรับให้ผู้ใดทำหน้าที่ในระหว่างที่ยังไม่ได้
มีการได้มาซึ่งประธานสภาพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ แต่เมื่อ
คณะกรรมการมีกรรมการอื่นครบถ้วนตามองค์ประกอบท่ีกฎหมาย
กำหนดแล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้อย่างที่ได้เคยวินิจฉัยไว้ในเรื่อง
เสร็จที่ ๒๔/๒๕๕๙ กรณีคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  ในกรณีนี้แม้จะยังไม่ได้มา 
ซึ่ งผู้ ด ำรงต ำแห น่ งป ระธาน สภ าพ นั ก งาน ย่ อม ไม่ ท ำ ให้
คณะกรรมการบริหารสถาบันขาดองค์ประกอบ สามารถ
ดำเนินการตามหน้าท่ีและอำนาจที่กฎหมายกำหนดได้  มีข้อสังเกต
ว่า การกำหนดให้ประธานสภาพนักงานเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
นั้นก็ เพื่อให้ เป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติ งานในสถาบันซึ่ งไม่ ใช่
คณาจารย์ประจำของสถาบันได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและ
กลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน  ดังนั้น 
สมควรเร่งดำเนินการให้มีการได้มาซึง่ประธานสภาพนักงานโดยเรว็ 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๙๒๕/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การนับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที่ ๘))  

การนับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



 

๕-๔ 

 

 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ขอหารือว่า 
เมื่อพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้
บังคับและยังไม่มีกรอบนโยบายการบริหารโดยคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ การดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยประกาศและ
ระเบียบที่เดิมตามที่กำหนดในบทเฉพาะกาลจะสามารถกระทำได้
หรือไม่  เห็นว่า การดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดคือ เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับ
ราคาน้ำมันเช้ือเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารที่คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติกำหนด ซึ่งในระยะเริ่มแรกของการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
มีการกำหนดบทเฉพาะกาลให้การเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมัน
เช้ือเพลิงเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ต่อไปโดยนำประกาศและ
ระเบียบเดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม แม้จะยังไม่มีกรอบนโยบายการ
บริหารกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงก็ตาม และในการจ่ายเงินชดเชย
ให้ แก่ น้ ำมั น เช้ื อ เพลิ งที่ มี ส่ วน ผสมของเช้ื อ เพลิ งชี วภ าพ 
ก็มีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้
รองรับให้มีการจ่ายเงินชดเชยโดยไม่ต้องยึดโยงกับวัตถุประสงค์
ของกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง กรณีนี้จึงไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงตามที่กำหนด  ดังนั้น 
แม้จะยังไม่มีการกำหนดกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมัน
เช้ือเพลิงโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็สามารถ
ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยได้ สำหรับการจ่ายเงินชดเชยให้กับก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวในระยะเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาลนั้นเป็นกรณีที่
แตกต่างออกไปซึ่งต้องเป็นไปตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๕๔  
วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์และกรอบนโยบายการบริหาร  ดังนั้น 
หากยังไม่มีกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงการ
จ่ายเงินชดเชยให้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวย่อมไม่สามารถดำเนินการได้ 
ก รณี ค ำสั่ งน าย ก รั ฐ ม น ต รี ที่  ๔ /๒ ๕ ๔ ๗  ซึ่ ง ถู ก ย ก เลิ ก 
ไปแล้วจะนำมาใช้ในการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง  
ได้หรือไม่  เห็นว่า มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมัน
เช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ให้นำประกาศ
และระเบียบที่ออกตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๔๗ เฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงที่ ใช้บังคับอยู่ ในวันก่อน 
พระบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ดังนั้น แม้คำสั่งจะ
ถูกยกเลิกไปแล้วแต่โดยผลของบทเฉพาะกาลย่อมทำให้สามารถนำ

ประกาศและระเบียบที่ออกตามคำสั่งดังกล่าวมาใช้บังคับต่อไปได้
โดยอนุโลมโดยจะต้องพิจารณาถึงเนื้อหาของประกาศหรือระเบียบ
นั้นเป็นสำคัญ 

มีข้อสังเกตว่า หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสมควรเร่งรัด 
การดำเนินการเสนอกรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมัน
เช้ือเพลิงต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อให้
พิจารณาโดยเร็ว รวมทั้งเร่งรัดการจัดทำแผนรองรับวิกฤตด้าน
น้ำมันเช้ือเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิงกับเร่งดำเนินการ
ออกประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีกรอบนโยบายและ
แผนที่ชัดเจนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุน
น้ำมันเช้ือเพลิงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายต่อไป 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๙๓๖/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินงานของกองทุนน้ำมัน เช้ือเพลิง 
ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง  
พ.ศ. ๒๕๖๒, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕)) 

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขอหารือว่า 
กรณีหารือเกี่ยวกับอนุญาตคำขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมือง
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องเสรจ็ที่ ๑๑๓-๑๑๔/๒๕๖๐ 
นั้น เป็นกรณีคำขอประทานบัตรสำหรับการทำเหมืองทั่วไป 
ไม่ใช่การทำเหมืองใต้ดิน ซึ่งได้ดำเนินการปิดประกาศและรับฟัง
ความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้วตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ จะต้องดำเนินการตาม
มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกหรือไม่นั้น 
เห็นว่า เป็นกรณีการทำเหมืองใต้ดินที่อยู่ในระดับความลึกเกิน 
๑๐๐ เมตรที่มีบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ทำให้ผู้ขอประทานบตัร
ซึ่งได้ดำเนินการในส่วนของตนครบถ้วนตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้วคงเหลือแต่หน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ที่ต้ องพิ จารณ าออกประทานบัตร มีผลให้ การดำเนินการ 
ตามขั้นตอนที่ครบถ้วนดังกล่าวเป็นคำขอตามมาตรา ๑๑๘  
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จากนั้นจึงต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ต่อไป ซึ่งในขณะที่หารือเป็นประเด็นการทำเหมืองแร่ทั่วไป 

การดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การปิดประกาศและการรับฟังความคิดเห็นในการยื่นคำขอ
ประทานบัตรก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มีผลใช้บังคับ และการกำหนดเงื่อนไขในประทานบัตร 
ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  



 

๕-๕ 

ที่ไม่ ใช่การทำเหมืองใต้ดิน พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐  
ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นไว้เป็นการเฉพาะ 
ส่วนในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๒/๒๕๖๐ เป็นประเด็นที่หารือหลักการ
ของมาตรา ๑๘๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่านั้น  
แต่เมื่อหลักเกณฑ์การปิดประกาศและการรับฟังความคิดเห็น 
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. ๒๕๖๐  มีความแตกต่างกัน การปิดประกาศและการรับฟังความ
คิดเห็นที่ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะ
ใช้บังคับจึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา ๕๖ 
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผู้ขอประทานบัตรจึงไม่ต้อง
ปิดประกาศและรับฟังความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ อันเป็นกรณีการทำเหมืองทั่วไป
ไม่ ใช่การทำเหมืองใต้ดิน และต้องปรากฏว่ายื่นคำขอและ
ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว และต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่จะต้องออกประทานบัตร 

ในกรณีของผู้ขอประทานบัตรที่ได้ดำเนินการยื่นคำขอ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว การดำเนินการ
ต่อไปจึ งต้องปฏิบั ติ ตามหลัก เกณ ฑ์ ในพระราชบัญญั ติแร่   
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเรื่องนี้อยู่ ในขั้นตอนการพิจารณาของอธิบดี  
ตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่อธิบดี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดประชุมปรึกษาเบื้องต้น
เป็นผู้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และให้ผู้ขอประทานบัตรทำเหมือง
ใต้ดินยื่นคำขอต่ออธิบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุม
ปรึกษาเบื้องต้นและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย จึงเป็นเรื่องที่
อธิบดีต้องแจ้งให้ผู้ ขอประทานบัตรยื่นคำขอตามมาตรา ๘๓  
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(เร่ืองเสร็จที่  ๙๘๕/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การปิดประกาศและการรับฟังความคิดเห็นในการ
ยื่นคำขอประทานบัตรก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มีผลใช้บังคับ และการกำหนดเง่ือนไขในประทานบัตรตามมาตรา 
๘๓ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ))  
 
 
 
 
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชขอหารือว่า 
ผู้รับสัมปทานขออนุญาตขนย้ายมูลดินทรายที่มีแร่ดีบุกเจือปน 
ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทานบัตรได้สิ้น
อายุแล้ว แต่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ไม่อนุญาตและผู้รับสัมปทานได้
ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตดังกล่าว โดยได้พิจารณาว่าไม่สามารถ
อนุญาตให้ผู้รับสัมปทานดำเนินการตามที่ขอได้ เนื่องจากมูลดิน
ทรายที่มีแร่ดีบุกเจือปนที่เกิดจากการผ่านกระบวนการแยกแร่
ออกไปแล้วนั้นเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและได้ยืนตามคำสั่งนั้น
แล้วรายงานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งนั้น ต่อมาศาลปกครองพิพากษาให้
อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณามีคำสั่งตามคำขอมีแร่ไว้ใน
ครอบครองของผู้ รับสัมปทาน ทำให้ อุตสาหกรรมจั งหวัด
กาญจนบุรีออกใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองให้ผู้รับสัมปทาน
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และจากภาพถ่ายทางอากาศไม่
ปรากฏว่ากองมูลดินทรายที่มีแร่ดีบุกเปอร์เซ็นต์ต่ำเจือปนอยู่
บริเวณใดเนื่องจากมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นที่ ซึ่งการขนแร่ต้อง
เดินทางเข้าไปเป็นระยะทางประมาณสามสิบสามกิโลเมตร ส่วน
ผู้ แทนกรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมื องแร่ ช้ี แจงว่ า  
“มูลดินทรายที่มีแร่ดีบุกเจือปน” ก็คือ “แร่ดีบุกเปอร์เซ็นต์ต่ำ”  
ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีถือเป็น “แร่” สามารถขอรับใบอนุญาตมีแร่ 
ไว้ในครอบครองได้ โดยที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ และสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีต่างปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
จึงมีความเห็นที่แตกต่างกัน พิจารณาเห็นว่า กรณีตามข้อหารือน้ี 
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่า ปัจจุบันกองมูลดินทรายยังคงมี  
แร่ดีบุกเปอร์เซ็นต์ต่ำเจือปนอยู่หรือไม่ หรือมีปริมาณเท่าใด ซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริงทีเ่ห็นควรไม่วินิจฉัย 

กรณีแร่ดีบุกเปอร์เซ็นต์ต่ำและแร่ดีบุกปนมลทินจะเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินหรือไม่และจะสามารถอนุญาตให้เข้าไป
ดำเนินการขนย้ายแร่ดีบุกเปอร์เซ็นต์ต่ำออกจากพื้นที่เขตอุทยาน
แห่งชาติไทรโยคได้หรือไม่ เป็นปัญหาข้อเท็จจริงมิใช่ปัญหา 
ข้อกฎหมายที่คณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาให้ความเห็นได้ 

ส่วนการเข้าไปดำเนินการขนย้ายแร่ดีบุกเปอร์เซ็นต์ต่ำ
ออกจากพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติไทรโยคนั้น การกระทำดังกล่าว
เป็นการเข้าไปดำเนินการเพื่อหาผลประโยชน์ซึ่งต้องห้ามมิให้บุคคล
กระทำในเขตอุทยานแห่งชาติ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ โดยหากบุคคลใดได้รับอนุญาตให้เข้าไปกระทำการใด 

การขออนุญาตขนย้ายมูลดินทรายที่มีแร่ดีบุกเจือปน 
ออกจากอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 



 

๕-๖ 

ในเขตอุทยานแห่งชาติก็จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีกำหนดโดยอนุมัติ
ของรัฐมนตรี และการขนย้ายแร่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค
ต้องไม่ส่งผลกระทบหรือทำให้ทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตอุทยาน
แห่งชาติเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติไปจากเดิม 
และไม่ขัดต่อข้อห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๔ 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๐๐๘/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การขออนุญาตขนย้ายมูลดินทรายที่มีแร่ดีบุก 
เจือปนออกจากอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 



 
 

กนัยายน 
๒๕๖๒ 
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สารบัญ 



 

๖-๒ 

 

กรมปศุสัตว์ขอหารือว่า ตามที่พบว่ามีผู้ประกอบการ
ส่งออกไข่ เพื่ อการบริโภคไม่ ได้ขอรับใบอนุญาตให้ส่งออก 
นอกราชอาณ าจักรตามพระราชบัญญั ติ โรคระบาดสัตว์   
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้
ได้แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “ซากสัตว์” ให้มีความหมายกว้างขึ้น
โดยรวมไปถึงไข่ไก่ด้วย ส่งผลให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้
ไม่ได้ดำเนินการขอรับใบอนุญาต ต่อมากรมศุลกากรพบว่า 
มีผู้ประกอบการไม่ขอรับใบอนุญาตส่งออกไข่ไก่ออกนอก
ราชอาณาจักรซึ่งเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมายศุลกากร 
เนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ทุกครั้งที่ส่งออก
นอกราชอาณาจักร  ดังนี้ อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะมี
อำนาจออกใบอนุญาตย้อนหลังได้หรือไม่  เห็นว่า พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการ
คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไข่ไก่เพื่อการบริโภคตามข้อหารือนี้เป็น
สิ่งใด ๆ ที่ได้จากสัตว์ซึ่งเป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์  พ .ศ . ๒๕๕๘  การนำเข้าส่งออกหรือนำผ่ าน
ราชอาณาจักรต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายทุกครั้ง กฎหมายไม่ได้มีการผ่อนผันให้ออก
ใบอนุญาตย้อนหลังหรือภายหลังจากที่ ได้ส่ งออกไปนอก
ราชอาณาจักรแต่อย่างใด ผู้ประกอบการจึงต้องได้รับอนุญาตก่อน
การส่งออกไข่ไก่เพื่อการบริโภคออกไปนอกราชอาณาจักรเท่านั้น 
อธิบดีหรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายไม่สามารถออกใบอนุญาต
ย้อนหลังหรือภายหลังจากท่ีได้ส่งไข่ไก่เพื่อการบริโภคออกไปนอก
ราชอาณาจักรได้  ทั้งนี้ ตามแนวทางที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้
เคยให้ความเห็นไว้ในเรื่องเสร็จที่ ๑๑๕/๒๕๖๑ และเรื่องเสร็จที่ 
๕๓๓/๒๕๕๖ 
 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๐๗๑/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การส่งออกไข่เพื่อการบริโภคตามพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘, (คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐))  

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดให้มีกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเป็นกองทุนท่ีจัดตั้งขึ้น
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยนำทุนมาจากการ
ยุบรวมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนและ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการ
ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบี้ยและการกู้ยืมเงินเพื่อให้โรงเรียนในระบบ

นำไปดำเนินการในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ การซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ ท่ีชำรุดหรือเสียหาย และการจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตรจึงขอหารือว่า การเพิ่ม
วัตถุประสงค์ในการยืมเงินหรือกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริม
โรงเรียนในระบบเพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นจะสามารถ
กระทำได้ หรือ ไม่  ป ระการใด  และจะ เป็ นการขัดต่ อมติ
คณะรัฐมนตรีในการอนุมัติหลักการให้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
พัฒนาการศึกษาเอกชนหรือไม่ อย่างไร  เห็นว่า การให้กู้ยืมเงิน
แก่โรงเรียนในระบบต้องเป็นกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการศึกษา และต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์เดิมในการจัดตั้ง
ทุนหมุนเวียนตามมติคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย เนื่องจากกองทุน
ที่มีอยู่ เดิมนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้และโรงเรียนเอกชนในระบบ
ทั่วไปมีแหล่งเงินทุนเพื่อยืมเงินหรือกู้ยืมเงินไปใช้จ่ายในการพัฒนา
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ และจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนที่ เป็นอุปกรณ์หลัก  แต่เมื่อโรงเรียนในระบบ
ประสงค์จะกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงิน
อื่นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของกองทุนต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของ
สถาบันการเงิน ก็เพื่อลดภาระหนี้สินของโรงเรียนในระบบเอง 
ไม่ใช่การกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาโดยตรง และ
ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เดิมของการก่อตั้งกองทุนตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่มุ่งประสงค์ให้โรงเรียนเอกชนในระบบมีโอกาส
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโรงเรียนและการจัดการศึกษา  อีก
ทั้งการที่โรงเรียนสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้แสดงให้
เห็นว่าโรงเรียนดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยไม่จำต้อง
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ  ดังนั้น 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงไม่สามารถกำหนด
หลักเกณฑ์ให้โรงเรียนในระบบสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริม
โรงเรียนในระบบเพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นที่โรงเรียน 
ในระบบได้กู้ยืมเงินมาเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหรืออาคาร
ประกอบได้ 

มีข้อสังเกตว่า กรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนด
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ  
ด้วยเหตุอื่นที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาโดยตรง 
ควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาความจำเป็นและความ
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการบริหารกองทุนในภาพรวม
เสียก่อน และหากจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมถึง
กรณีดังกล่าว คณะรัฐมนตรีก็อาจมอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 
 

(เร่ืองเสร็จ ๑๑๑๙/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
เพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงิน คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะที่ ๘)) 
 
 
 

การส่งออกไข่เพ่ือการบริโภคตามพระราชบัญญติัโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพ่ือนำไป
ชำระหนี้สถาบันการเงิน 
 



 

๖-๓ 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสำนักงาน 
กกต. ขอหารือว่า กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเป็นทุน
หมุน เวียนตามพระราชบัญ ญั ติการบริหารทุนหมุน เวียน  
พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๘  ห รื อ ไม่   เห็ น ว่ า  กอ งทุ น ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ต าม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์
ทางกฎหมายสูงกว่าพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน  
พ.ศ. ๒๕๕๘  สำนักงาน กกต. มีหน้ าที่ และอำนาจในการ
ควบคุมดูแลการดำเนินการและการใช้จ่ายเงิน ของกองทุน  
และมีอิสระในการดำเนินการ ควบคุมดูแล บริหารจัดการ  
และใช้จ่ายเงินของกองทุนตามที่กฎหมายกำหนด  อย่างไรก็ดี 
หากพิจารณาตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว กองทุนดังกล่าวจัดตั้ งขึ้น 
เพื่อกิจการที่อนุญาตให้นำรายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้อง
นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ย่อมเป็นทุนหมุนเวียนตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ  ดังนั้น กองทุนเพื่อการพัฒนา
การเมืองจึงเป็นทุนหมุนเวียนตามความหมายของพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียนแล้ว 

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองต้องดำเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียนหรือไม่นั้น  
เห็นว่า มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายกำหนดบทบัญญัติ 
ในเรื่องใดไว้เป็นการเฉพาะแล้วให้ดำเนินงานของทุนหมุนเวียนนั้น
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ยกเว้นไว้ในมาตรา ๖๓ วรรคสอง
ว่า การขอจัดตั้ง การบริหาร การประเมินผล การรวมหรือยุบเลิก
ทุนหมุนเวียนให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุน
หมุนเวียน เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งมาตรา 
๘๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ กกต. มีหน้าที่และอำนาจในการ
ควบคุมดูแลกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ นี้  ก ร ณี นี้ จึ ง ไ ม่ ต้ อ ง ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม ที่
คณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียนประกาศกำหนดอีก 
และในองค์ประกอบของคณ ะกรรมการกองทุนมีผู้ แทน
กระทรวงการคลังและผู้แทนสำนักงบประมาณเป็นกรรมการ จึง
เป็นหน้าที่ในการดูแลการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับการรักษาวินัย
การเงินการคลังและมาตรการการดำเนินการต่าง  ๆ ตาม
พระราชบัญ ญั ติ การบริห ารทุนหมุน เวียน  พ .ศ . ๒๕๕ ๘  
ตามสมควร 

กรณีกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมืองต้องอยู่ภายใต้
บังคับพระราชกฤษฎีกาการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด 
และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ นั้น  เห็นว่า มาตรา ๘๓  
วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วย 

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติไว้ชัดแจ้งแล้วว่าเงินที่เหลือจาก 
การใช้จ่ายของทุกปีและเงินที่เหลือจากการจัดสรรให้ส่งคืนเข้า
กองทุนจึงถือได้ว่ากฎหมายกำหนดในเรื่องนี้ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
จึ ง ไม่ อ าจน ำพ ระราชกฤษฎี ก าดั งกล่ าวม าใช้บั งคั บ ได้   
อย่างไรก็ตามรายได้ส่วนใหญ่ของกองทุนมาจากงบประมาณ
รายจ่ ายที่ ตั้ ง ให้ เป็ น รายปี  ห ากสำนั ก งบ ประมาณ ห รื อ
กระทรวงการคลังเห็นว่ามีเงินทุนส่วนเกินก็สามารถปรับลดเงิน
งบประมาณที่จะตั้งเป็นรายปีลงได้ 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง สถานะของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 

 

กรมป่าไม้ขอหารือว่า คณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้พิจารณากรณีบริษัทเอกชน 
ขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุย เนื้อท่ี ๑๖,๒๕๖ ไร่ ๒ งาน ๓๔ 
ตารางวา ท้องที่ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
และขออนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุย เนื้อที่ ๗,๑๐๙ ไร่ ๒ งาน 
๓๙ ตารางวา ท้องที่ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
ซึ่งเป็นการขออนุญาตในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเดิมซึ่งสิ้นสุดอายุ 
การอนุญาต และระหว่างที่ได้รับอนุญาตเดิมนั้นไม่ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนด อย่างถูกต้อง
ครบถ้ วนส่ งผลให้ ราชการเสี ยประโยชน์  โดยไม่ ได้ ชำระ
ค่าภาคหลวง ค่าบำรุงป่า ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต กรมป่าไม้
เห็นว่า การจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้น อยู่ในอำนาจของอธิบดี
กรมป่าไม้ พิจารณาแล้วเห็นว่า วัตถุประสงค์ในการกำหนดให้มี
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นไปเพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการเสนอแนะ
มาตรการและแนวทางในการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เมื่อมาตรา ๑๓/๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
มีหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เพื่อกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตของอธิบดีกรมป่าไม้  
ดังนั้น กรณีใดที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้พื้นที่จึงเป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ก็ได้ตามที่ เห็นสมควร  
ส่วนการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขต 

สถานะของกองทุ น เพ่ื อการพัฒ นาพรรคการเมื อ ง 
ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

อำนาจของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคล 
ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม 



 

๖-๔ 

ป่าเสื่อมโทรม เนื่องจากมาตรา ๑๓/๘ (๓) ประกอบกับมาตรา ๒๐ 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้เป็นอำนาจ
ของอธิบดีกรมป่าไม้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในการอนุญาต
เป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดำเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติประกาศกำหนด เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติยังไม่ได้ออก
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
และการอนุญาตตามที่มาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดไว้ จึงเห็นควรที่กรมป่าไม้
และคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติจะเร่งรัดดำเนินการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาอนุญาตเพื่อกำหนดขั้นตอน
และวางแนวทางในการพิจารณาของอธิบดีกรมป่าไม้ให้เกิดความ
ชัดเจน เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ต่อไป 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๖๖/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้บุคคลทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขต 
ป่าเสื่อมโทรม, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 

  

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอหารือว่า เมื่อกองทุน
เงิน ให้ กู้ ยื ม เพื่ อการศึ กษามีหนั งสื อแจ้ งให้  บมจ.  ที โอที   
หักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินกองทุนซึ่งเป็นพนักงานของ บมจ. ทีโอที  
เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนแก่กองทุนฯ แต่หากพนักงานของ บมจ. ทีโอที 
ซึ่งเป็นหนี้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและเป็นหนี้
กู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย โดยทั้งกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษาและสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างได้แจ้งขอให้ บมจ.  
ที โอที  หั ก เงิน เดื อนของพนั ก งาน เพื่ อชำระห นี้ ดั งกล่ าว 

จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาลำดับการหักเงินเพื่อชำระหนี้ก่อน
และหลังระหว่างหนี้ทั้ งสองดังกล่าว เนื่องจากมาตรา ๕๑  
ว ร ร ค ส อ ง  แ ห่ งพ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก อ งทุ น เ งิ น ให้ กู้ ยื ม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้การหักเงินเดือนต้องหักให้กองทุน
เป็นลำดับแรกถัดจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขณะเดียวกันกับที่
มาตรา ๔๒/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บัญญัติให้การหักเงินเดือนต้องหักให้สหกรณ์ เป็นลำดับแรก 
ถัดจากหนี้ภาษีอากร ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองฉบับ
ดังกล่ าวได้กำหนดลำดับการหักหนี้ ไว้ ในทำนองเดียวกัน  
และต่างเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์เท่ากัน การดำเนินการหัก
เงินเดือนของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืน
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
และการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อ
สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กรณีที่ลูกจ้างเป็นลูกหนี้  
ทั้งของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและเป็นลูกหนี้ของ
สหกรณ์ ด้ วยนั้ น  ต้องดำเนินการหัก เงินอย่ างไร  เห็นว่ า  
การดำเนินการหักเงินเดือนของลูกจ้างให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้
นายจ้างจำต้องกระทำการ หากไม่กระทำการนายจ้างจะถูก
ลงโทษทางปกครองให้ชำระเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด 
 การหัก เงินชำระหนี้ ให้ แก่สหกรณ์ เป็น เพียงการ
ดำเนินการตามเจตนาแสดงความยินยอมของลูกจ้างเท่านั้น  
ในการพิจารณาเพื่อดำเนินการหักเงินเดือนระหว่างหนี้เงินกู้ยืม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและหนี้สหกรณ์ที่เป็นการหัก 
ในลำดับเดียวกันนั้น  ดังนั้น นายจ้างหรือผู้จ่ายเงินเดือนจึงมี
หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่จะต้องหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของ
พนักงานหรือลูกจ้างเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษาก่อนการหักชำระหนี้ให้แกส่หกรณ์ 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๖๗/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานหรือ
ลูกจ้างเพื่อชำระหนี้ให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและ
สหกรณ์, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)) 
 

การหักเงินเดือนหรือค่าจ้ างของพนักงานหรือลูกจ้าง 
เพ่ือชำระหนี้ให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและสหกรณ์ 



 

 

คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษาโครงการ 
 

นายปกรณ์  นิลประพันธ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

นางณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์ 
กรรมการร่างกฎหมายประจำ 

นายสุชัย  งามจิตต์เอื้อ 
ผู้อำนวยการกองกฎหมายไทย 

นางสุริศา  ไขว้พันธุ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลกฎหมาย 

 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

นายอนุกูล  ทองระย้า 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ 
นางสาวภัทรานิษฐ์  มณีพันธุ์ 
นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 

นายนนทพล  ภู่ภีโญ 
เจ้าหน้าที่โครงการกองกฎหมายไทย 

นายภูมิกิติ  ลดาวัลย์ 
เจ้าหน้าที่โครงการกองกฎหมายไทย 

นายทิตยวัฒน์  วังทอง 
เจ้าหน้าที่โครงการกองกฎหมายไทย 

นางสาวอุไลพร  ภูงาม 
เจ้าหน้าที่โครงการกองกฎหมายไทย 
นางสาวศุภัชณิชา  ประเสริฐสังข์ 
เจ้าหน้าที่โครงการกองกฎหมายไทย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ 

www.krisdika.go.th 

 


