รวมความเห็นฉบับยอที่นาสนใจ
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ฝายขอมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ดัชนีความเห็นจําแนกตามหัว ขอเรื่อง
หัว ขอ
การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ
กองทุน
การใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใน
การเชา การจัดซื้อที่ดิน และการกอสรางศูนยบริการคนพิการ
ระดับจังหวัด
อํานาจของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในการหักลาง
บัญ ชีเ งิน ยืม ลูกหนี้ช าวไรออยจากบัญ ชีข องกองทุน ออยและ
น้ําตาลทรายโดยไมมกี ารชําระหนี้
การปกครอง
การออกกฎ
การนําประกาศและระเบีย บของการทาเรือแหง ประเทศไทย
ไปประกาศในราชกิจ จานุเ บกษาตามมาตรา ๗ (๔) แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
การจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และ
คาเชาที่พักของเจาหนาที่ผชู ว ยแพทยแ ละผูชว ยเจาพนักงาน
ผูไ ดทําการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสิบ สอง [การออกระเบีย บ
เกินอํานาจที่กฎหมายกําหนด]
แนวทางการออกประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญ ญัติสง เสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
การออกกฎกระทรวงยกเวนการควบคุมเครื่องกําเนิดรังสี
การรักษาการแทนรองอธิก ารบดีแ ละผูชวยอธิการบดี และ
การกํา หนดเงิน ประจํา ตํา แหนง และคา ตอบแทนประจํา
ตํา แ ห นง ข อ ง ผูร ัก ษ า ก า ร แ ท น ตํา แ ห นง บ ร ิห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การปกครองสว นทองถิ่น
การป ฏิบัติห นา ที่ข องป ลัด องคก าร บริ ห าร สว นตํา บ ล
ซึ่ง ไปชว ยราชการตามคํา สั่ง หัว หนา คณะรัก ษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙
การมอบอํานาจ และการมอบหมาย
การมอบอํานาจใหทําหนาที่ประธานกรรมการกํากับธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย
การป ฏิบัติห นา ที่ข องป ลัด องคก าร บริห าร สว นตํา บ ล
ซึ่ง ไป ชว ยราชการตามคํา สั่ง หัว หนา คณะรัก ษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙

i

เรื่องเสร็จที่

หนา

๘๗๐/๒๕๖๐

๔-๔

๙๒๖/๒๕๖๐

๔-๕

๕๑๔/๒๕๖๐

๑-๓

๗๑๔/๒๕๖๐

๓-๒

๗๒๗/๒๕๖๐

๓-๔

๘๕๓/๒๕๖๐

๔-๒

๑๐๖๒/๒๕๖๐

๕-๔

๘๖๑/๒๕๖๐

๔-๓

๕๕๒/๒๕๖๐

๑-๔

๘๖๑/๒๕๖๐

๔-๓

ดัชนีความเห็นจําแนกตามหัว ขอเรื่อง
หัว ขอ
เรื่องเสร็จที่
การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน
ความชอบดว ยกฎหมายของการกระทํา และการรับ เงิน
คา ตอบแทนของผูร ัก ษาการในตํา แหนง ผูอํา นวยการซึ่ง มี
คุณสมบัต ิเ รื่อ งอายุข ัด กับ พระราชกฤษฎีก าจัด ตั้ง สํา นัก งาน
สง เสริม อุต สาหกรรมซอฟตแ วรแ หง ชาติ (องคการมหาชน)
๙๓๘/๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอทบทวนความเห็น เกี่ย วกับ การแตง ตั้ง ผูรัก ษาการแทน
๑๐๑๕-๑๐๑๖/๒๕๖๐
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ
การนําประกาศและระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทยไป
ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษาตามมาตรา ๗ (๔) แหง
๕๑๔/๒๕๖๐
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ละเมิดทางปกครอง
การเรียกใหเจาหนาที่การรถไฟแหงประเทศไทยชดใชคาสินไหม
ทดแทนในสวนที่ทายาทของเจาหนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
๕๑๕/๒๕๖๐
ไมตองรับผิด
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด :
กรณีบานพักของทางราชการไดรับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม
๗๓๐/๒๕๖๐
การออกคําสั่งเรีย กใหช ดใชคาสินไหมทดแทนเมื่อพนกําหนด
อายุค วามสิบ ปต ามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหง ประมวล
๗๘๑/๒๕๖๐
กฎหมายแพงและพาณิชย
การเปนหนวยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ของกองทุนสงเคราะหตาม
๙๘๙/๒๕๖๐
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
การออกคําสั่งไลเบี้ยใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนกอนที่
จะไดรับแจงผลการตรวจสอบสํานวนความรับผิดทางละเมิดจาก
๑๐๖๔/๒๕๖๐
กระทรวงการคลัง
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
การออกคําสั่งเรีย กใหช ดใชคาสินไหมทดแทนเมื่อพนกําหนด
อายุค วามสิบ ปต ามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหง ประมวล
๗๘๑/๒๕๖๐
กฎหมายแพงและพาณิชย
ความเปน กลางของกรรมการในคณะกรรมการที่มอี ํา นาจ
พิจารณาทางปกครอง : กรณีกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิท ยาลัย ผูท รงคุณวุฒิไ ดรับ การเสนอชื่อและไดรับ การ
คัด เลือ กใหเ ปน ผูส มควรดํา รงตํา แ หนง กรร มการสภ า
๘๓๙/๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําและการรับเงินคาตอบแทน
ของผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการซึ่งมีคุณสมบัติเรื่องอายุขัด
กับ พระราชกฤษฎีก าจัด ตั้ง สํา นัก งานสง เสริม อุต สาหกรรม
๙๓๘/๒๕๖๐
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖

ii

หนา

๔-๕
๕-๓

๑-๓

๑-๔
๓-๔
๓-๕
๕-๒

๕-๕

๓-๕

๓-๖

๔-๕

ดัชนีความเห็นจําแนกตามหัว ขอเรื่อง
หัว ขอ
การเสนอขอใหโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
การแจงคําสั่ง ทางปกครองตามพระราชบัญ ญัติธุรกิจนําเที่ย ว
และมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยวิธีสง ทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ
บุคลากรภาครัฐ
คุณ สมบัติแ ละลักษณะตองหาม
การทําหนาที่ข องคณะกรรมการติด ตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง และการดํารงตําแหนง
การสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึก ษาและผูอํา นวยการองคก ารคา ของสํา นัก งาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
การพนจากตําแหนง
การทําหนาที่ข องคณะกรรมการติด ตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญ ญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เงินเดือน และผลประโยชนตอบแทน
การกํา หนดเงิน เดือ นพนัก งานการยางแหง ประเทศไทย
ที่โอนยายจากขาราชการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
การรักษาการแทนรองอธิก ารบดีแ ละผูชวยอธิการบดี และ
การกํา หนดเงิน ประจํา ตํา แหนง และคา ตอบแทนประจํา
ตํา แ ห นง ข อ ง ผูร ัก ษ า ก า ร แ ท น ตํา แ ห นง บ ร ิห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วินัย
การพิจ ารณายุติก ารสอบสวนทางวินัย สํา หรับ พนัก งานที่
เกษียณอายุหรือพนสภาพการเปนพนักงาน
คณะกรรมการ
องคประกอบและที่มา
การเสนอขอใหโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง และวาระการดํารงตําแหนง
การแตง ตั้ง และวาระกา รดํา รงตํา แหนง ของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

iii

เรื่องเสร็จที่

หนา

๑๑๑๓/๒๕๖๐

๖-๒

๑๒๒๘/๒๕๖๐

๖-๓

๙๙๐/๒๕๖๐

๕-๓

๙๘๔/๒๕๖๐

๕-๒

๙๙๐/๒๕๖๐

๕-๓

๘๖๙/๒๕๖๐

๔-๔

๑๐๖๒/๒๕๖๐

๕-๔

๑๐๒๓/๒๕๖๐

๕-๔

๑๑๑๓/๒๕๖๐

๖-๒

๑๐๖๕/๒๕๖๐

๕-๕

ดัชนีความเห็นจําแนกตามหัว ขอเรื่อง
หัว ขอ
การพนจากตําแหนง
การปฏิบัติห นาที่ข องคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการซึ่ง
แตง ตั้ง โดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกิจนํา
เที่ยวและมัคคุเทศกตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติธุรกิจนํา
เที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
องคประชุม
การมอบอํานาจใหทําหนาที่ประธานกรรมการกํากับธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย
การมีสว นไดเสีย
ความเปนกลางของกรรมการในคณะกรรมการที่มอี ํานาจพิจารณา
ท า ง ป ก ค ร อ ง : ก ร ณีก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า ก ร ร ม ก า ร
สภามหาวิท ยาลัย ผูท รงคุณ วุฒิไ ดรับ การเสนอชื่อ และไดรับ
การ คัด เ ลือ ก ใ หเ ปน ผูส ม ค วร ดํา ร ง ตํา แ ห นง ก ร ร ม กา ร
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
องคกรภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ
การกํา หนดเงิน เดือ นพนัก งานการยางแหง ประเทศไทย
ที่โอนยายจากขาราชการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
องคการมหาชน
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําและการรับเงินคาตอบแทน
ของผูรักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการซึ่ง มีคุณสมบัติเ รื่องอายุ
ขัด กับ พระราชกฤษฎีกาจัด ตั้ง สํานักงานสง เสริม อุต สาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
หนว ยงานอื่นของรัฐ
การเปน หนวยงานของรัฐ ตามพระราชบัญ ญัติค วามรับ ผิด ทาง
ละเมิด ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ของกองทุนสงเคราะหต าม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
เกษตรและสหกรณ
กองทุนเกษตรและสหกรณ
การรับ ภาระชํา ระหนี้ใ หแ กเ จา หนี้ข องเกษตรกรสํา หรับ หนี้
ในระบบที่ไ มใ ชโ ครงการสง เสริม ของรัฐ ตามมาตรา ๓๗/๙
แหง พ ร ะ ราช บัญ ญัติก อง ทุน ฟน ฟูแ ล ะ พัฒ นาเ กษต ร กร
พ.ศ. ๒๕๔๒
ประมง
การสั่งกักเรือตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหง ชาติ ที่
๒ ๒ / ๒ ๕ ๖ ๐ เ รื่อ ง การ แ กไ ข ปญ ห าการ ทํา การ ป ร ะ ม ง
ผิด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก ารควบคุม เพิ่ม เติม
ครั้งที่ ๔

iv

เรื่องเสร็จที่

หนา

๕๖๕/๒๕๖๐

๒-๒

๗๐๘/๒๕๖๐

๓-๒

๕๕๒/๒๕๖๐

๑-๔

๘๓๙/๒๕๖๐

๓-๖

๘๖๙/๒๕๖๐

๔-๔

๙๓๘/๒๕๖๐

๔-๕

๙๘๙/๒๕๖๐

๕-๒

๑๑๘๐/๒๕๖๐

๖-๒

๑๑๙๑/๒๕๖๐

๖-๒

ดัชนีความเห็นจําแนกตามหัว ขอเรื่อง
หัว ขอ
สหกรณ
อํานาจของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในการหักลาง
บัญ ชีเ งิน ยืม ลูกหนี้ช าวไร ออยจากบัญ ชีข องกองทุน ออยและ
น้ําตาลทรายโดยไมมกี ารชําระหนี้
ครอบครัว และมรดก
การขอรับ เด็ก ที่มสี ญ
ั ชาติอื่น ที่มไิ ดเ กิด ในประเทศไทย
เปนบุตรบุญธรรม
การใหค วามยิน ยอมในการรับ เด็ก เปน บุต รบุญ ธรรมของ
สถานสงเคราะหเด็ก
ที่ดิน
การขายที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
ที่ราชพัสดุ
สถานะทางกฎหมายของที่ร าชพัส ดุ แปลงโครงการพัฒ นา
ทาอากาศยานอุบลราชธานี
เวนคืน
สถานะทางกฎหมายของที่ร าชพัส ดุ แปลงโครงการพัฒ นา
ทาอากาศยานอุบลราชธานี
สาธารณสมบัติข องแผนดิน
สถานะทางกฎหมายของที่ร าชพัส ดุ แปลงโครงการพัฒ นา
ทาอากาศยานอุบลราชธานี
ทรัพ ยากรธรรมชาติ พลัง งาน และสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
แนวทางการออกประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญ ญัติสง เสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
พลังงาน
การออกกฎกระทรวงยกเวนการควบคุมเครื่องกําเนิดรังสี
ธุรกิจและพาณิช ยกรรม
กูยืมเงิน
ขอบเขตความหมายของคํา วา “การทวงถามหนี้ ” ตาม
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
แขงขันทางการคา และปองกันการผูกขาด
การหลีกเลี่ย งการชําระอากรตอบโตการทุม ตลาดและอากร
ปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น
การควบคุมสินคา และราคา
การหลีกเลี่ย งการชําระอากรตอบโตการทุม ตลาดและอากร
ปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น
ประกันภัย
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิกชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด

v

เรื่องเสร็จที่

หนา

๙๒๖/๒๕๖๐

๔-๕

๘๐๐/๒๕๖๐

๓-๕

๘๕๑/๒๕๖๐

๓-๗

๘๖๕/๒๕๖๐

๔-๓

๘๒๖/๒๕๖๐

๓-๖

๘๒๖/๒๕๖๐

๓-๖

๘๒๖/๒๕๖๐

๓-๖

๗๒๗/๒๕๖๐

๓-๔

๘๕๓/๒๕๖๐

๔-๒

๗๑๕/๒๕๖๐

๓-๓

๕๗๔/๒๕๖๐

๒-๒

๕๗๔/๒๕๖๐

๒-๒

๖๑๘/๒๕๖๐

๒-๓

ดัชนีความเห็นจําแนกตามหัว ขอเรื่อง
หัว ขอ
โครงการใหบริการรักษาพยาบาลแกส มาชิกต ลอดชีพเปนการ
รับประกันวินาศภัยหรือไม
รว มทุน
การดํา เนิน โครงการกํา จัด ขยะมูล ฝอยขององคกรปกครอง
สว นทอ งถิ่น ตามมาตรา ๓๔/๑ แหง พระราชบัญ ญัติรัก ษา
ความสะอาดและความเปนระเบีย บเรีย บรอ ยของบานเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๓๕
สหกรณ
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิกชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
ภาษีอากร และคาธรรมเนียม
ศุลกากร
การหลีกเลี่ย งการชําระอากรตอบโตการทุม ตลาดและอากร
ปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น
แรงงาน
การสั่งกักเรือตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่
๒๒/๒๕๖๐ เรื่อ ง การแกไ ขปญ หาการทํา การประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ ๔
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
ทองเที่ยว
การปฏิบัติห นาที่ข องกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ธุ ร กิจ นํา เ ที่ย ว แ ล ะ มัค คุเ ท ศ กต า ม บ ท เ ฉ พ า ะ ก า ล
ของพระราชบัญ ญัติธุร กิจนําเที่ย วและมัค คุเ ทศก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
การแจงคําสั่ง ทางปกครองตามพระราชบัญ ญัติธุรกิจนําเที่ย ว
และมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยวิธีสง ทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ
กีฬา
การรองทุกขของสโมสรกีฬาอาชีพ หรือสมาคมกีฬาอาชีพ ตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมกีฬาอาชีพ
วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
การปฏิบัติห นาที่ข องคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการซึ่ง
แตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ
การออกกฎกระทรวงยกเวนการควบคุมเครื่องกําเนิดรังสี
ศาลและกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมยุติธรรมทางอาญา
การจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และ
คาเชาที่พักของเจาหนาที่ผชู ว ยแพทยแ ละผูชว ยเจาพนักงาน
ผูไ ดทําการชันสูต รพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสิบสอง
กระบวนการยุติธรรมยุติธรรมทางปกครอง
การออกคําสั่งเรีย กใหช ดใชคาสินไหมทดแทนเมื่อพนกําหนด
อายุค วามสิบ ปต ามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหง ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย

vi

เรื่องเสร็จที่

หนา

๙๗๖/๒๕๖๐

๕-๒

๗๒๕/๒๕๖๐

๓-๓

๖๑๘/๒๕๖๐

๒-๓

๕๗๔/๒๕๖๐

๒-๒

๑๑๙๑/๒๕๖๐

๖-๒

๗๐๘/๒๕๖๐

๓-๒

๑๒๒๘/๒๕๖๐

๖-๓

๔๔๙/๒๕๖๐

๑-๒

๕๖๕/๒๕๖๐

๒-๒

๘๕๓/๒๕๖๐

๔-๒

๗๑๔/๒๕๖๐

๓-๒

๗๘๑/๒๕๖๐

๓-๕

ดัชนีความเห็นจําแนกตามหัว ขอเรื่อง
หัว ขอ

เรื่องเสร็จที่

ศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัส ดิภาพครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึก ษาและผูอํา นวยการองคก ารคา ของสํา นัก งาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัส ดิภาพครูแ ละบุค ลากร
๙๘๔/๒๕๖๐
ทางการศึกษา
อุดมศึกษา
ความเปน กลางของกรรมการในคณะกรรมการที่มอี ํา นาจ
พิจ ารณาทางปกครอง : กรณีก รรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดรับการเสนอชื่อและไดรับการ
คัด เ ลือ ก ใ หเ ปน ผูส ม ค ว ร ดํา ร ง ตํา แ ห นง ก ร ร ม ก า ร
๘๓๙/๒๕๖๐
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
การขายที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
๘๖๕/๒๕๖๐
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
ขอทบทวนความเห็น เกี่ย วกับ การแตง ตั้ง ผูรัก ษาการแทน
๑๐๑๕-๑๐๑๖/๒๕๖๐
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
การรัก ษาการแทนรองอธิก ารบดีแ ละผูชวยอธิการบดี และ
การกํา หนดเงิน ประจํา ตํา แหนง และคา ตอบแทนประจํา
๑๐๖๒/๒๕๖๐
ตํา แ ห นง ข อ ง ผูร ัก ษ า ก า ร แ ท น ตํา แ ห นง บ ร ิห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การเสนอขอใหโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๑๑๑๓/๒๕๖๐
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
สวัสดิการสังคม
คนพิการ
การรับ บริการสาธารณสุขของผูประกันตนที่เปนคนพิการตาม
กฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหง ชาติและกฎหมายวา
๘๕๕/๒๕๖๐
ดวยการประกันสังคม
การใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใน
การเชา การจัดซื้อที่ ดิน และการกอสรางศูนยบริการคนพิการ
๘๗๐/๒๕๖๐
ระดับจังหวัด
สุข ภาพ
การรับ บริการสาธารณสุขของผูประกันตนที่เปนคนพิการตาม
กฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหง ชาติและกฎหมายวา
๘๕๕/๒๕๖๐
ดวยการประกันสังคม
สาธารณสุข
เครื่องสําอาง
การกําหนดสถานะผลิตภัณฑตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
๖๘๓/๒๕๖๐
เครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
รักษาความสะอาด
การดํา เนิน โครงการกํา จัด ขยะมูล ฝอยขององคกรปกครอง
สว นทอ งถิ่น ตามมาตรา ๓๔/๑ แหง พระราชบัญ ญัติรัก ษา
ความสะอาดและความเปนระเบีย บเรีย บรอ ยของบานเมือ ง
๗๒๕/๒๕๖๐
พ.ศ. ๒๕๓๕

vii

หนา

๕-๒

๓-๖
๔-๓
๕-๓

๕-๔
๖-๒

๔-๒
๔-๔

๔-๒

๒-๓

๓-๓

ดัชนีความเห็นจําแนกตามหัว ขอเรื่อง
หัว ขอ
สิทธิแ ละเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
การกําหนดแนวทางการตรวจและการจัด ทํารางกฎหมายให
สอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
หลักกฎหมายทั่ว ไป
การหลีกเลี่ย งการชําระอากรตอบโตการทุม ตลาดและอากร
ปกปอ งจากการนํา เขา สินคาที่เ พิ่ม ขึ้น [บทบัญ ญั ติที่กําหนด
ความรับผิดทางอาญาจะตองตีความโดยเครงครัด]
การดํา เนิน โครงการกํา จัด ขยะมูล ฝอยขององคกรปกครอง
สว นทอ งถิ่น ตามมาตรา ๓๔/๑ แหง พระราชบัญ ญัติรัก ษา
ความสะอาดและความเปนระเบีย บเรีย บรอ ยของบานเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๓๕ [หลักความตอเนื่องของบริการสาธารณะ]
การแตง ตั้ง และวาระการดํา รงตํา แหนง ของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ [สถานะของ
ประกาศและคําสั่งของคณะปฏิวัติ]

viii

เรื่องเสร็จที่

หนา

๔๗๙/๒๕๖๐

๑-๒

๕๗๔/๒๕๖๐

๒-๒

๗๒๕/๒๕๖๐

๓-๓

๑๐๖๕/๒๕๖๐

๕-๕

รวมความเห็นฉบั
นฉบับยอของคณะกรรมการกฤษฎีกา

สารบัญ

เมษายน ๒๕๖๐

หนา

หนา

การรองทุกขของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกีฬาอาชีพ

๑-๒

การกําหนดแนวทางการตรวจและการจัดทํารางกฎหมาย
ใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย

การเรียกใหเจาหนาที่การรถไฟแหงประเทศไทยชดใชคา สินไหม
ทดแทนในสวนที่ทายาทของเจาหนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ไมตองรับผิด
๑-๔

๑-๒

การมอบอํานาจใหทําหนาที่ประธานกรรมการกํากับธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย
๑-๔

การนําประกาศและระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทย
ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)
แหงพระราชบัญญัติขอ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑-๓

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การกําหนดแนวทางการตรวจและการจัด ทํา รา งกฎหมาย ให
สอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย

การรองทุกขของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกีฬาอาชีพ

มาตรา ๒๖ ของรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย
บัญ ญัติใหการตรากฎหม ายที่มีผลเปนการจํากัด สิท ธิหรือเสรีภ าพ
ของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐ ธรรมนูญ มิไ ดบญ
ั ญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัด ตอ
หลักนิตธิ รรม ไมเพิ่มภาระหรือ จํากัด สิท ธิห รือเสรีภ าพของบุค คล
เกิน สมควรแกเ หตุ และจะกระทบตอ ศัก ดิ์ศ รีค วามเปน มนุษ ย
ของบุคคลมิได รวมทั้งตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิ
และเสรีภ าพไวดว ย และกฎหมายดัง กลา วตอ งมีผ ลใชบงั คับ
เปน การทั่ว ไป ไมมุง หมายใหใ ชบงั คับ แกก รณีใ ดกรณีห นึ่ง หรือ
แกบุคคลใดบุค คลหนึ่งเปนการเจาะจง จึง กํา หนดแนวทางในการ
เขียนคําปรารภไว ๒ สวน คือ
สว นที่ห นึ่ง คงหลัก การเดีย วกับ การอางบทบัญ ญัตขิ อง
รัฐ ธรรมนูญ ที่ใ หอํา นาจในการตรากฎหมาย ทํา นองเดีย วกับ
พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นในชวงที่รฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุท ธศัก ราช ๒๕๔๐ และรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใชบังคับ กลาวคือกําหนดไวเปนวรรคสองของ
คําปรารภ
สว นที่ส อง เพิ่ม ความขึ้น เปน วรรคสามของคํา ปรารภ
เพื่อระบุถึงเหตุผ ลความจําเปนในการตรากฎหมายนั้น รวมทั้งระบุ
ดวยวากฎหมายที่ตราขึ้นดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเปน
การเพิ่ม ภาระหรือ จํา กัด สิท ธิห รือ เสรีภ าพของบุค คลเกินสมค วร
แกเ หตุ และไมก ระทบตอ ศัก ดิ์ศ รีค วามเปน มนุษ ยข องบุค คล
ตลอดจนมีผ ลใชบัง คับ เปน การทั่ว ไป ไมมุง หมายใหใ ชบงั คับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแกบคุ คลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
สําหรับกรณีกฎหมายลําดับรองนั้น มาตรา ๒๖ มิไดบัญญัติ
เกี่ย วกับ การระบุก ารจํา กัด สิท ธิแ ละเสรี ภาพในการตรากฎหมาย
แมบ ทไวใ นกฎหมายลํา ดับ รอง ประกอบกับ เมื่อ กฎหมายแมบ ท
มีก ารระบุเ กี่ย วกับ การจํา กัด สิท ธิแ ละเสรีภ าพไวแ ลว จึง ไมมี
ความจําเปนตองระบุไวใ นการตรากฎหมายลําดับรองอีก โดยระบุ
เพีย งบทอาศัย อํา นาจของกฎหมายแมบ ทในการออกกฎหมาย
ลําดับรองเทานั้น

พระ ราช บัญ ญัตสิ ง เสริม กีฬ าอาชีพ พ .ศ . ๒ ๕๕ ๖
มีเจตนารมณเ พื่อ คุมครองสโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพ
ทุกชนิดกีฬา โดยมาตรการคุมครองประการหนึ่ง คือ การกําหนดให
สโมสรกีฬ าอาชีพ แ ละสมาคมกีฬ าอาชีพ มีสิท ธิรอ งทุก ขตอ
นายทะเบีย นในกรณีที่ไมไ ดรับความเปนธรรมจากการกระทําของ
สโมสรกีฬ าอาชีพ หรือ สมาคมกีฬาอาชีพ อื่น ซึ่งหมายถึง สโมสร
กีฬ าอาชีพ แล ะสมาคมกีฬ าอาชีพ ทุก ชนิด ไมวา จะเปนชนิด กีฬ า
เดียวกันหรือตางชนิดกัน
เมื่อสโมสรฟุตบอลไดรอ งทุกขตอนายทะเบียน เนื่อ งจาก
ไมไ ดรับ ความเปน ธรรมจากการกระทํา ของ สมาคมกีฬาฟุต บอล
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัม ภ นายทะเบีย นจึง ไดเสนอ
เรื่องรอ งทุก ขตอ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกข ซึ่ง มีหนาที่
ไกลเ กลี่ย หรือ พิจ ารณาวินิจ ฉัย เรื่อ งรอ งทุก ข หรือ มีม ติอ ยา งใด
อยา งหนึ่ง เพื่อ แกไขเยีย วยาความเสียหายใหแ กผูรองทุกข ดังนั้น
การที่ ค ณะกรรมการพิจ ารณาเรื่อ งรอ งทุก ข มีม ติขอความรวมมือ
ใหสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญ พเิ ศษภายใน
กํา หนดเวลาตามขอ บัง คับ ลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬ า
ฟุต บอลแหงประเทศไทยฯ จึง เปน การดํา เนิน การตามกฎหมาย
และไมถือวาเปน การแทรกแซงความเปนอิสระใน การดํา เนินงาน
ของสมาคมกีฬาฟุต บอลแหง ประเทศไทยฯ โดยบุคคลหรือองคกร
ภายนอก
(เรื่องเสร็จ ที่ ๔๔๙/๒๕๖๐ บั นทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การรอ งทุกขของสโมสรกีฬาอาชีพ หรือ สมาคมกีฬ าอาชีพ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกีฬาอาชีพ , คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๙))

(เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การกํา หนดแนวทางการตรวจและการจัด ทํา รา งกฎหมาย
ใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย,
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ))

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑-๒

๑. ประกาศการทาเรือแหงประเทศไทย เรื่อง มาตรการ
ดําเนินการกับรถที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ และ/หรือ มีเสียงดัง
เกินกําหนดมาตรฐานในเขตทาเรือกรุงเทพ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนกฎเกณฑที่มีผลบังคับ เปนการทั่วไปใหบคุ คลที่จะ
เขามาในเขตทาเรือกรุงเทพตองดําเนินการ มิไดมุงหมายใหใชบงั คับ
แกก รณีใ ดหรือบุค คลใดเปนการเฉพาะ จึง เปนกฎที่มีผ ลบัง คับ
เปนการทั่วไปตอ เอกชนที่เกี่ย วของที่การทาเรือ แหงประเทศไทย
จะตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
๒. ระเบียบการทาเรือแหงประเทศไทย วาดวยการรับมอบ
จั ด เก็บ และสงมอบสิน คา /ตูสิน คา ผานแดนของทา เรือกรุงเทพ
พ.ศ. ๒๕๕๙ แมเนื้อหาบางสวนจะเปนการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ภายในของการทาเรือแหงประเทศไทยเกี่ย วกับการรับมอบ และการ
เก็บ รัก ษาสินคา /ตูสินคา ผา นแดน แตใ นหมวด ๒ ของระเบีย บ
ดังกลาวไดกําหนดกฎเกณฑ ที่ ใชบังคั บ เฉพาะเจา ของสินคา บริษัท
เจาของตูสินคา หรือตัวแทน แตก็มีผลบังคับเปนการทั่วไปตอเอกชน
ที่เกี่ยวของดวย โดยมิไดมุงหมายใหใชบงั คับแกกรณีใดหรือบุค คลใด
เปน การเฉพาะ จึง เปน กฎที่มีผ ลบัง คับ เปนการทั่ว ไปตอ เอกชน
ที่เกี่ยวของที่ก ารทาเรือแหงประเทศไทยในฐา นะหนวยงานของรัฐ
จะตองสงลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อพิจารณามาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ประกอบการตีความคําวา “กฎ” ใน (๔) แลว
ยอมเห็นไดวา “กฎ” ที่จะตองประกาศในราชกิจจานุเ บกษา นั้น
ไมจําเปน ตอ งใชกับ บุค คลทั่ว ไปทุ กคน แตตองใชเ ปน การทั่ว ไป
กับ บุค คลที่เ กี่ย วขอ งกับ บริก าร สาธาร ณะในอํา นาจหนา ที่
ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐนั้น

การนํา ประกาศและระเบีย บของการทา เรือแหงประเทศไทย
ไป ป ระก า ศ ใ น รา ช กิจ จ า นุเ บ ก ษ า ต า มม า ต ร า ๗ ( ๔ )
แหงพระราชบัญ ญัต ิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
การวินิจ ฉัย วา สิ่งใดเปน “กฎ” สามารถพิจ ารณาจาก
รูปแบบและเนื้อหา ดังนี้
๑. ในทางรูป แบบ “กฎ” หมายถึง บรรดากฎเกณฑ
ลํา ดับ รองที่ออกโดยอาศัย อํานาจของรัฐ ธรรมนูญ หรือ กฎหมาย
ตามรูปแบบที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัตไิ ว
๒. ในทางเนื้อ หา รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช
๒๕๕๐ รัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจัก รไทย พุท ธศักราช ๒๕๖๐
และพระราชบัญ ญัตวิ ิธีป ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ไดกํา หนดลักษณะสําคัญ ของ “กฎ” วา เปนกฎเกณฑที่มีผลบังคับ
เปนการทั่วไป และไมมุง หมายใหใ ชบงั คับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ
แกบคุ คลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะหรือเจาะจง ซึ่งการมีผลบังคับ
เปน การทั่ว ไปของกฎนั้น ไมไ ดห มายความวา ตอ งมีผ ลบัง คับ
แกป ระชาชนทุกคน อาจมีผลบังคับเฉพาะประเภทของบุคคลก็ไ ด
โดยไมตองคํานึงวาบุคคลที่อยูในบังคับนั้นจะมีจํานวนเทาใด เพียงแต
ไมใชมีผลบังคับเจาะจงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น
กร ณีที่ก าร ทา เ รือ แ หง ป ร ะ เท ศ ไท ย ออกป ร ะก าศ
และระเบียบทีม่ เี นื้อหามีสภาพอยางกฎ และมีผลบังคับเปนการทั่วไป
ตอเอกชนที่เกี่ย วของ การทาเรือ แหง ประเทศไทยในฐานะที่เ ปน
หนวยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แหง พระราชบัญ ญัตขิ อมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยอมมีหนาที่ตอ งส งประกาศและระเบียบ
ดังกลาวไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) มิฉะนั้น
จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดมิได เวนแตผูนั้นจะไดรถู ึง
ขอมูลขาวสารนั้นตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร
ในการนี้ จึงตองพิจ ารณาเนื้อหาของประกาศและระเบีย บ เปน ราย
กรณี ดังนี้

(เรื่องเสร็จที่ ๕๑๔/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การนําประกาศและระเบีย บของการทาเรือแหงประเทศไทย
ไ ป ป ร ะ ก า ศ ใ น ร า ช กิจ จ า นุเ บ ก ษ า ต า ม ม า ต ร า ๗ ( ๔ )
แหง พระราชบัญ ญัติ ขอ มูล ขา วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐,
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓))

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑-๓

การเรียกใหเจาหนาที่การรถไฟแหงประเทศไทยชดใชค าสินไหม
ทดแทนในสว นที่ทายาทของเจาหนาที่กรมตรวจบัญ ชีสหกรณ
ไมตองรับผิด

การมอบอํา นาจใหทํา หนา ที่ป ระธานกรรมการกํา กับ ธุร กิจ
รักษาความปลอดภัย
มาต รา ๗๔ แ หง พ ระ ร าชบัญ ญัตติ าํ ร วจแ หง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดบญ
ั ญัตเิ กี่ย วกับ เรื่อ งการมอบอํา นาจใหป ฏิบตั ิ
ราชการแทนไวเปนการเฉพาะ โดยวางหลักวา เพื่อประโยชนในการ
บริหารราชการในสํานักงานตํารวจแหงชาติ อํานาจในการดําเนินการ
อื่น ใดที่ผูบญ
ั ชาการตํา รวจแ หง ชาติห รือ หัว หนา สว นราชการ
หรือ หัว หนา หนว ยงานจะพึงปฏิบัติ หรือ ดํา เนิน การตามกฎหมาย
ในเรื่องใด ถากฎหมายในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว
เปนอยางอื่น หรือมิไดหา มเรื่องการมอบอํานาจไว ผูบัญชาการตํารวจ
แหง ชาติห รือ หัว หนา สว นราชการหรือ หัว หนา หนว ยง านอาจ
มอบอํา นาจใหผูดาํ รงตําแหนง รองหรือผูชว ยหรือผูดํารงตํา แหนง
หัวหนา สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานถัด ลงไปตามลํา ดับ หรือ
ผูดาํ รงตํา แหนง เทีย บเทา หรือ ขา ราชการตํา รวจชั้น สัญ ญาบัต ร
ในสวนราชการหรือในหนวยงานนั้นปฏิบัตริ าชการแทนได
ในกรณีที่มาตรา ๖ (๑) แหงพระราชบัญ ญัตธิ ุร กิจรัก ษา
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติใหผูบญ
ั ชาการตํารวจแหงชาติ
เปนประธานกรรมการกํา กับ ธุร กิจรักษาความปลอดภัย โดยมิไ ด
กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยา งอื่น หรือมิไดหา มเรื่องการ
มอบอํา นาจไว ผูบญ
ั ชาการตํารวจแหง ชาติยอ มมอบอํานาจใหแ ก
บุค คลตามที่บัญ ญัตไิ วใ นมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญ ญัตติ ํารวจ
แหงชาติฯ ใหปฏิบัตริ าชการเปนประธานกรรมการตามพระราชบัญญัติ
ธุร กิจ รัก ษาค วามปลอด ภัย ฯ แทนได สว นตามมาตรา ๑๑
แหง พระราชบัญ ญัตธิ ุร กิจ รักษาความปลอดภัย ฯ เปนบทบัญ ญัติ
ที่เกี่ยวกับ ผูเ ปนประธานในการประชุม ซึ่งนํามาใชบงั คับ ในกรณีที่
องคป ระกอบของคณะกรรมการกํา กับ ธุร กิจรักษาความปลอดภัย
ครบถว นแลว กลา วคือ ยัง มีผูดํารงตํา แหนงประธานกรรมการอยู
แตป ระธานกรรมการไมม าประชุม หรือ ไมอ าจปฏิบตั หิ นา ที่ไ ด
และเปน กรณีที่มิไ ดม อบอํา นาจใหผูอื่น มาประชุม แทน ดัง นั้น
หากผูไ ดรับมอบอํานาจให เปนประธานกรรมการกํากับธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย ไดเขารวมประชุมในการประชุมดังกลาว จึงไมตอ งมี
การเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมอีก

กรณีรถยนตราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณเกิดอุบัตเิ หตุ
ชนกับรถไฟ ณ บริเวณทางขามปด - เปด เปนเหตุใหรถยนตราชการ
เสียหายและมีผูเสียชีวิต จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับ ผิด ทา งละเมิด โดยคณะกรรมการฯ และกรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ เห็นวา พนัก งานขับ รถไฟและพนักงานกั้นถนนประมาท
เลินเลออยา งรา ยแรง ตอ งรับ ผิด ชดใชคาเสียหาย สวนพนักงาน
ขับรถยนตไมตอ งรับผิดชดใชคา เสียหาย แตการรถไฟแหงประเทศไทย
เห็นวา ความเสียหายเกิดขึ้นจากพนักงานขับรถไฟ พนักงานกั้นถนน
และพนักงานขับรถยนต จึงตองรวมกันชดใชคา เสียหาย จึงมีการนําคดี
ขึ้นสูศาล โดยศาลไดวินิจฉัยวา พนักงานขับรถยนตไมไดป ระมาท
เลินเลอและไมมีสวนตองรับผิด ในความเสีย หายที่เกิด ขึ้น แตความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอของเจาหนาที่ของการรถไฟ
แหงประเทศไทย คําพิพากษายอมผูกพันคูความในคดีตามมาตรา ๑๔๕
วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
เมื่อกรมตรวจบัญชีสหกรณและการรถไฟแหงประเทศไทย
ซึ่งเปนหนวยงานที่เสียหายไดรถู ึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึง
ตองใชคา สินไหมทดแทนตั้ง แตมีการแตงตั้ง คณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแลว โดยไมปรากฏวาไดมีการเรียกให
เจาหนาที่รบั ผิดชดใชคา สินไหมทดแทนในเหตุละเมิดมากอน การที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณจะออกคําสั่งเรียกใหพนักงานของการรถไฟ
แหงประเทศไทยชดใชคา สินไหมทดแทนในกรณีนี้ยอมล วงพนกําหนด
อายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐ รูถ ึงการละเมิดและรูตวั
เจา หนา ที่ผูจ ะพึง ตอ งใชคา สิน ไหมทดแท นตามมาตรา ๑๐
แหงพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ดัง นั้น กรมต รวจบัญ ชีส ห กรณจึง ไมอ าจเรีย กใหก ารรถ ไฟ
แหงประเทศไทยหรื อเจาหนาที่ของการรถไฟแหงประเทศไทยชดใช
คาสินไหมทดแทนในสวนที่ทายาทของเจาหนาที่ที่ขับรถของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณไมตอ งรับผิดได
(เรื่องเสร็จที่ ๕๑๕/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การเรีย กใหเ จา หนา ที่ก ารรถไฟแหง ประเทศไทยชดใช
คาสินไหมทดแทน ในสวนที่ท ายาทของเจา หนา ที่กรมตรวจบัญ ชี
สหกรณไมตอ งรับผิด, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ))

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(เรื่องเสร็จที่ ๕๕๒/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การมอบอํานาจใหทําหนาที่ประธานกรรมการกํากับธุร กิจ รักษา
ความปลอดภัย, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒))

๑-๔

รวมความเห็นฉบั
นฉบับยอของคณะกรรมการกฤษฎีกา

หองประชุมปรีดี พนมยงค
สารบัญ

พฤษภาคม ๒๕๖๐

หนา
การปฏิบตั ิหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ
๒-๒
การหลีกเลี่ยงการชําระอากรตอบโตการทุมตลาด
และอากรปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น

๒-๒

การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิก
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด

๒-๓

การกําหนดสถานะผลิตภัณฑตามมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘

๒-๓

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การหลีก เลี่ย งการชํา ระอากรตอบโตการทุม ตลาดและอากร
ปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น

การปฏิบัติห นา ที่ ของคณะกรรมการและคณะอนุก รรมการ
ซึ่ง แตง ตั้ง โดยคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ

พระราชบัญ ญัตกิ ารตอบโตการทุม ตลาดและการอุดหนุน
ซึ่ง สิน คา จากตา งประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตราขึ้น เพื่อ คุม ครอง
อุต สาหกรรมภายในประเทศจากการที่มีสิน คา ชนิด เดีย วกัน
ที่ถูก นํา เขามาในราชอาณาจักรในราคา ที่ตํา่ กวาราคาตลาดภายใน
ประเทศจนกอ ใหเ กิด ความเสีย หายแกอุต สาหกรรมภายใน
สวนพระราชบัญญัติมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตราขึ้น เพื่อ คุม ครองอุต สาหกรรมภายในประเทศ
จากการที่มีสิน คา ชนิด เดีย วกัน ที่ถูก นํา เขา มาในราชอาณาจัก ร
เปนจํานวนมาก ซึ่งพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ อาจกําหนดมาตรการ
ตอบโตการทุมตลาดหรือมาตรการปกปองการนําเขาโดยการเรียกเก็บ
อากรตอบโตการทุมตลาดหรืออากรปกปองไดโดยใหนํากฎหมายวาดวย
ศุลกากรและกฎหมายวาดวยพิกัด อัต ราศุลกากร มาใชบงั คับกับการ
เรียกเก็บอากรเสมือนอากรขาเขาตามกฎหมายว าดวยศุลกากร ดังนั้น
คณะกรรมการ พิจ ารณาการทุม ตลาดและการอุด หนุน ห รือ
คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกปอง จึงสามารถเรียกเก็บอากร
ในลักษณะเดียวกันกับอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศุลกากรได
ในกรณีที่ มีก าร ห ลีก เ ลี่ย งการ ชํา ร ะอากร ดัง กลา ว
เมื่อพระราชบัญญัตกิ ารตอบโตการทุ มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคา
จากตา งประเทศฯ และพระราชบัญ ญัตมิ าตรการปกปองจากการ
นํา เขา สิน คา ที่เ พิ่ม ขึ้น ฯ ไมไ ดกํา หนดใหนํา บทกําหนดโทษตาม
กฎหมายวาดวยศุลกากรมาใชบังคับ กรณีจึง ไมสามารถนําบทกําหนด
ความผิด และบทกํา หนดโทษ ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร มาใช
บังคับ ได เนื่อ งจากการบัง คับ ใชบ ทบัญ ญัติที่กํา หนดความรับ ผิด
ทางอาญาจะตองตีความโดยเครงครัด

การที่ค ณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.) อาศัย อํานาจตามพระราชบัญญัติ
วาดวยวิท ยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
แตง ตั้ง คณะกรรมการประเมิน การดํา เนิน งานของสํา นัก งาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวั ตกรรมแหงชาติ
คณะอนุกรรมการจัดทําดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
และคณะอนุก รรมการจัด ทํา ยุท ธศาสตรกํา ลัง คนวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรแ ละคณิต ศาสตรของประเทศ ตอมาไดมี
คําสั่งหัวหนาคณะรัก ษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อ ง
การปฏิรปู ระบบวิจัยและน วัต กรรมของประเทศ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๕๙ ใหยบุ เลิก กวทน. และใหโ อนอํานาจหนาที่ข อง กวทน.
ไปเปนของสภานโยบายและนวัตกรรมแหงชาติ เวนแตอํานาจหนาที่
บางประการใหโ อนไปเปนของคณะกรรมการบริห ารสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
โดยไม มีบ ทกําหนดรองรับใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่
กวทน. แตงตั้งไว ยังคงปฏิบตั ิหนาที่ตอ ไปได ดังนั้น คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการที่ กวทน. แตงตั้งดังกลาว จึงตองถูกยุบเลิกไป
โดยผลของคํา สั่ง หัว หนา คณะรัก ษาความสงบแหง ชาติฉ บับ นี้
ดวยเชนกัน
(เรื่องเสร็จ ที่ ๕๖๕/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การปฏิบตั ิห นา ที่ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ซึ่ง แตง ตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘))

(เรื่องเสร็จที่ ๕๗๔/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การหลีก เลี่ย งการชํา ระอากรตอบโตก ารทุม ตลาดและ
อากรปกปองจากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๑๔))

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒-๒

การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแ กสมาชิก ชุมนุม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด

ก า ร กํา ห น ด ส ถ า น ะ ผ ลิต ภัณ ฑต า ม ม า ต ร า
แหงพระราชบัญ ญัต ิเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘

การที่ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย (ชสค.)
ไดจัด ตั้งกองทุนสวัสดิก ารและการสงเคราะหแ กส มาชิก เพื่อให
สวัสดิก ารและสงเคราะหแกสมาชิก รายบุ คคลของสหกรณเครดิต
ยูเ นี่ย นแตล ะแหง โดยเงิน ของกองทุน ไดม าจากการที่ส หกรณฯ
แตละแหงตัดเปนรายจายประจํานําสงเขากองทุนฯ ในรูปเงินอุดหนุน
และกองทุน ฯ จะจา ยเงิน ใหแ กส หกรณฯ เมื่อ สมาชิก รายบุค คล
ของสหกรณฯ เสีย ชีวิต การดํา เนิน การดัง กลาวจึงมีลักษณะเปน
สัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดย ชสค.
เปนผูรับประกันภัย และสหกรณฯ แตละแหง เปนผูเอาประกันภัย
และเปนผูรับ ประโยชน สวนเงินอุด หนุนก็มีลักษณะเชนเดีย วกับ
เบี้ยประกันภัย
เมื่อการดําเนินการของ ชสค. มีลักษณะเปนการรับประกันภัย
กรณีจึง ตองอยูภ ายใต บังคับ แหงพระราชบัญ ญัตปิ ระกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ พระราชบัญ ญัตปิ ระกัน ชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕
แลวแตกรณี โดยพระราชบัญ ญัตทิ ั้งสองฉบับนี้บญ
ั ญัติหา มมิใหผูใ ด
ทําการเปนผูรบั ประกันภัยหรือรับประกันชีวิต เวนแตจะเปนผูไดรบั
ใบอนุญ าตประกอบธุร กิจ ประกัน ภัย หรือ เปน ผู ไดรับ ใบอนุญ าต
ประกอบธุร กิจประกันชีวิต ดังนั้น การจัดตั้งกองทุนฯ ในลักษณะ
ดังกลาวจะทําไดตอ เมื่อไดรับอนุญาต เวนแตจะสามารถดําเนินการ
ในลัก ษณะเชน เดีย วกับ การประกัน ภัย โดยอาศัย อํา นาจตาม
กฎหมายเฉพาะ
สํา หรับ ประเด็น เรื่อ ง ชสค. จะสามารถดํา เนิน การ
รับ ประกัน ภัย ภายใต พระ ราชบัญ ญัติส หกร ณ พ.ศ. ๒๕๔๒
ไดห รือ ไม นั้น เมื่อมาตรา ๔๖ (๒) แหงพระราชบัญ ญัตสิ หกรณฯ
กําหนดใหสหกรณมีอํานาจในการใหสวัสดิการหรือ การสงเคราะห
ตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว โดยมิไดใหอํานาจแกสหกรณ
ในการดํา เนิน การรับ ฝากเงินเพื่อ สงเคราะหชีวิต ไวอ ยา งชัด เจน
ทั้งมิไดใหอํา นาจสหกรณดําเนินการในลักษณะเชนเดียวกับการรับ
ประกัน ภัย ดังนั้น สหกรณจึงไมสามารถดําเนินการรับประกันภัย
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตสิ หกรณฯ ได

๔

พ ร ะ ร า ช บัญ ญัตเิ ค รื่อ ง สํา อ า ง พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๘
ไดกํา หนดนิย ามคํา วา “เครื่อ งสําอาง ” โดยมุง หมายถึงวัต ถุที่ใ ช
เฉพาะกับสวนภายนอกของรางกายมนุษยและใหหมายความรวมถึง
การใชกั บ ฟนและเยื่อ บุชองปาก สําหรับการใช ผาอนามัยชนิดสอด
จะตอ งสอดใสเ ขา ไปในชอ งเปด ของรา งกาย เพื่อ รองรับ ระดู
ผา อ นามัย ชนิด สอด จึง มิใ ชวัต ถุสํา ห รับ ใ ชดว ยวิธีอื่น ใ ดกับ
สว นภายนอกของรา งกายมนุษ ย จึง ไมเ ปน เครื่อ งสํา อางตา ม
พระราชบัญญัตนิ ี้
กรณีที่ มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แหง พระราชบัญ ญัติ
เครื่อ งสํา อาง พ.ศ. ๒๕๕๘ เปน บทเฉพาะกาลตามรองรับ บรรดา
กฎกระทรวง ระเบีย บ หรือ ประกาศที่อ อกตามพระราชบัญ ญัติ
เค รื่อ ง สํา อา ง พ.ศ . ๒ ๕๓ ๕ ที่ใ ชบงั คับ อยู ใ นวัน กอ นวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ ใหใชบงั คับไดตอ ไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญ ญัตแิ หง พระราชบัญ ญัตินี้ เมื่อ กฎหมายใหมกํา หนดให
ผาอนามัยชนิดสอดไมเปนเครื่องสําอางอีกตอไป จึงไมอาจนํา ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ กํา หนด ให ผา อนามัย ชนิด ที่ใ ชภ ายนอก
และผาอนามัย ชนิด สอดเปนเครื่อ งสําอางควบคุม มาใชบัง คับ กับ
ผาอนามัยชนิดสอดไดอีกตอไป
(เรื่องเสร็จที่ ๖๘๓/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง กา ร กํา ห น ด สถ า นะ ผ ลิต ภัณ ฑต า มม าต ร า ๔ แ หง
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘, คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๑๐))

(เรื่องเสร็จที่ ๖๑๘/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแ กสมาชิกชุมนุม
สหกรณเ ครดิต ยูเ นี่ย นแหงประเทศไทย จํา กัด , คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๕))

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒-๓

รวมความเห็นฉบั
นฉบับยอของคณะกรรมการกฤษฎีกา

หองประชุมโบราณ
สารบัญ

มิถุนายน ๒๕๖๐

หนา
การปฏิบตั ิหนาที่ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกตามบทเฉพาะกาลของ
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๓-๒
การจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง
และคาเชาที่พักของเจาหนาที่ผูชวยแพทยและผูชวย
เจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐
วรรคสิบสอง
ขอบเขตความหมายของคําวา “การทวงถามหนี้”
ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

หนา
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด : กรณีบา นพักของทางราชการ
ไดรับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม

๓-๔

การออกคําสั่งเรียกใหชดใชคา สินไหมทดแทนเมื่อพนกําหนด
อายุความสิบปตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๓-๕
๓-๒

การขอรับเด็กที่มีสัญชาติอื่นที่มิไดเกิดในประเทศไทย
เปนบุตรบุญธรรม

๓-๓

สถานะทางกฎหมายของที่ราชพัสดุ แปลงโครงการพัฒนา
ทาอากาศยานอุบลราชธานี
๓-๖

การดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามมาตรา ๓๔/๑ แหงพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๓-๓
แนวทางการออกประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหลงกําเนิดตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
๓-๔
สิทธในการได้ับํเหน็จตกทอดและบํานญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓-๕

ความเปนกลางของกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจ
พิจารณาทางปกครอง : กรณีกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดรับการเสนอชื่อ
และไดรับการคัดเลือกใหเปนผูสมควรดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
๓-๖
การใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
ของสถานสงเคราะหเด็ก

๓-๗

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การปฏิบัต ิห นา ที่ข องกรรมการผูท รงคุณ วุฒิใ นคณะกรรมการ
ธุร กิจ นํา เที่ย ว แ ล ะมัค คุเ ท ศ กต ามบ ท เฉ พ าะกา ลข อ ง
พระราชบัญ ญัต ิธุร กิจ นํา เที่ย วแ ละมัค คุเ ทศก (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

การจา ยคา ตอบแทนหรือ คา ปว ยการ คา พ าหนะเดิน ทาง
แ ละคา เชา ที่พ ัก ข อ งเจา ห นา ที่ผ ูช ว ยแ พ ท ย แ ล ะผูช ว ย
เจาพนักงานผูไดทําการชัน สูต รพลิกศพตามประมวลกฎหมาย
วิธ ีพ ิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสิบ สอง

พระราชบัญ ญัตธิ ุร กิจ นํา เที่ยวและมัค คุเทศก (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดแ กไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการธุร กิจ
นํา เที่ย วและมัค คุเ ทศกต ามมาตรา ๗ แหง พระราชบัญ ญัติธุร กิจ
นําเที่ย วและมัค คุเ ทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ เปน เหตุใหค ณะกรรมการ
ชุดเดิมทั้งคณะตองพนจากตําแหนงและไมอาจปฏิบตั หิ นาที่ตอ ไปได
เมื่อ พระราชบัญ ญัติธุร กิจ นํา เที่ย วและมัค คุเ ทศก (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ มิไ ดมีบทเฉพาะกาลรองรับ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ชุด เดิม ปฏิบตั ิห นา ที่ตอ ไปไว ดัง นั้น กรรมการผูท รงคุณ วุฒิ
ในคณะกรรมการชุดเดิมยอมพนจากตําแหนงและไมอาจปฏิบัตหิ นาที่
ไดอีกตอไป

มาตรา ๑๕๐ วรรคสิบ สอง แหง ประมวลกฎหมาย
วิธีพจิ ารณาความอาญา บัญญัตใิ หแพทยและเจาพนักงานผูไดทําการ
ชันสูตรพลิกศพมีสิทธิไดรบั คาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะ
เดินทาง และคาเชาที่พกั ตามระเบีย บที่กระทรวงยุติธรรมกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง โดยมิไดหมายความรวมถึง
เจาหนาที่ผูชว ยแพทยห รือผูชวยเจาพนักงานผูไดทําการชันสูต ร
พลิกศพแตอยางใด ดังนั้น การที่กระทรวงยุตธิ รรมจะแกไขเพิ่มเติม
ระเบีย บกระทรวงยุตธิ รรม วา ดว ยการจา ยคา ตอบแทนหรือ
คา ปว ยการ คาพาหนะเดินทาง และคา เชา ที่พัก ของแพทยแ ละ
เจา พนัก งานผูไ ดทํา การชัน สูต รพลิก ศพตามประมวลกฎหมาย
วิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อกําหนดให
เจาหนาที่ผูชว ยแพทยห รือผูชวยเจาพนักงานผูไดทําการชันสูต ร
พลิกศพมีสิทธิไดรับคาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง
และคาเชาที่ พัก จึงเปน การออกระเบียบซึ่งเกิน อํา นาจที่ประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญากําหนดไว ยอมไมสามารถกระทําได

(เรื่องเสร็จที่ ๗๐๘/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การปฏิบัตหิ นาที่ของกรรมการผู ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ธุรกิจนําเที่ย วและมัคคุเทศกต ามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ
ธุร กิจ นํา เที่ย ว แ ละ มัค คุเ ท ศ ก (ฉ บับ ที่ ๒ ) พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๙ ,
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๔))

(เรื่องเสร็จที่ ๗๑๔/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การจา ยคาตอบแทนหรือ คา ปว ยการ คา พาหนะเดิน ทาง
และคาเชาที่พักของเจา หนาที่ผูชวยแ พทยและผูชวยเจาพนักงาน
ผูไ ดทํา การชัน สูต รพลิก ศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสิบ สอง, คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๑๑))

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓-๒

ราชการสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํา นาจในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่ง ปฏิกูล และมูล ฝอย โดยจะดํา เนินการเอง หรือ มอบใหเ อกชน
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการกับเอกชนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อ นไขที่ก ร ะทรวงมหาด ไทย กํา หน ด โด ยป ร ะ กาศ ใน
ราชกิจ จานุเบกษา และการมอบใหเ อกชนดํา เนินการหรือ รว ม
ดําเนินการดังกลาวไมถือวาเปน การรวมลงทุนตามกฎหมายวาดวย
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
กรณีโ ครงการกํา จัด ขยะมูล ฝอยขององคก รปกครอง
สว นทองถิ่น เมื่อกระทรวงมหาดไทยยัง ไมไ ดกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๓๔/๑ โครงการดัง กลา วจึงเปน
โครงการใหเ อกชนรว มลงทุนในกิจ การของรัฐ ที่ตอ งปฏิบตั ติ าม
หลัก เกณฑของกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรว มลงทุนในกิจการ
ของรัฐและประกาศคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑแ ละวิธีการใหเอกชนรว มลงทุน
ในโคร งการ ที่ มีว งเ งิน มูล คา ต่ํา กวา ที่กํา หนดในมาต รา ๒๓
แหง พระราชบัญ ญัติก ารใหเ อกชนรว มลงทุน ในกิจ การของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่อ งจาก บทบัญ ญัติ มาตรา ๓๔/๑
กํา หนดใหคํานึง ถึง หลัก เกณฑต ามกฎหมายวาดว ยการใหเ อกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐดวย
อยา งไรก็ต าม หากในอนาคตกระทรวงมหาดไทยจะออก
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไขตามมาตรา ๓๔/๑
มาใชบงั คับแลว ก็ควรตองมีบทเฉพาะกาลรองรับการดําเนินโครงการ
ที่ไดดาํ เนินการตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐมาแลว แตยงั ดําเนิน การไมแลวเสร็จ ไวดว ย เพื่อใหสามารถ
ดํา เนิน การตา มประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับ ใหมไ ดตอ ไป
โดยมิใหโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวตองเสีย ไป และไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอรัฐและประชาชน ทั้งนี้ เปนไปตามหลักการบริการ
สาธารณะที่ตอ งมีความตอเนื่อง
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) มีขอสังเกตวา ในการ
ตรากฎหมายใด ๆ กรณีที่ก ฎหมายแมบ ทไดบัญ ญัตใิ หตอ งออก
กฎหมายลํา ดับ รองเพื่อ ใหก ฎหมายบัง คับ ใชไ ดอ ยา งสมบูร ณ
แตใ นทางปฏิบัตปิ รากฏอยูเ สมอวา หนว ย งานผูรกั ษาการ
ตามกฎหมายมัก จะปลอ ยปละละเลย ไมป ฏิบตั ติ ามกฎหมาย
โดยออกกฎหมายลํา ดับ รองลา ชาหรือ ไมอ อกกฎหมายลําดับ รอง
มาบัง คับ ใช เป น เหตุใ หเ กิด ความเสีย หายแกป ระชาชน ทํา ให
ประชาชนตอ งถูก บัง คับ หรือถูก ลงโทษตามกฎหมาย อัน ไมเ ปน
ไปตามหลัก นิตธิ รรม หนว ยงานผูรักษาการตามกฎหมายจึง ตอ ง
คํา นึง ถึง ห ลัก นิติธ ร ร ม ต าม ม าต ร า ๒ ๖ ข อง รัฐ ธร ร มนูญ
แหง ราชอาณาจักรไทย และเรงรัด การปฏิบตั ิห นา ที่ต ามกฎหมาย
อยางรวดเร็ว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศและประชาชน
เปนสําคัญ

ข อ บ เข ต ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง คํา วา “ ก า ร ท ว ง ถ า ม ห นี้ ”
ตามพระราชบัญ ญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเจตนารมณ
เพื่อคุมครองลูกหนี้ไมใ หถูกทวงถามใหชําระหนี้โ ดยไมเหมาะสม
ไมเปนธรรม หรือผิดกฎหมาย แมพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ
จะมิไดบญ
ั ญัตบิ ทนิยามคําวา “การทวงถามหนี้” ไวก็ตาม แตเมื่อได
พิจารณาถึงหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขใหผูท วงถามหนี้ตอง
ถือปฏิบตั ิห รือไมปฏิบตั ิแ ลว จึงอาจอนุม านไดวาการทวงถามหนี้
เปนการกระทําใด ๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมเพื่อใหลูกหนี้ชําระหนี้
รวมถึงการทวงหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระดวย
การสง ใบแจง หนี้คา น้ํา ประปา คา ไฟฟา คา โทรศัพ ท
และอื่น ๆ เปนเพียงการแจงจํานวนเงินที่ตองชําระในแตละชวงเวลา
ของการใหบ ริการ เพื่อใหผูใชบริการทราบ และมีร ะยะเวลาในการ
ตรวจสอบ โตแ ยง จํา นวนเงิน ดัง กลา วได จึง มิใ ชก ารทวงหนี้
ตามพระราชบัญ ญัตกิ ารทวงถามหนี้ ฯ เวนแตการแจงจํา นวนเงิน
ดังกลาวจะมีขอความแจงใหชําระจํานวนเงินดวย
กา ร ยึด ร ถ คืน ข อ ง ผูใ หเ ชา ซื้อ ไ มใ ชก า ร ท ว ง ห นี้
ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ เนื่องจากผูใหเชาซื้อจะมีสิทธิ
ยึดทรัพยที่ใหเชาซื้อหรือไม ยอมเปนไปตามสัญญาระหวางผูใหเชาซื้อ
และผูเชาซื้อ ทั้งยังตองคํานึงถึงประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา
เรื่อง ใหธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญ ญัตคิ มุ ครอง
ผูบ ริโ ภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึง ไมใ ชก ารทวงหนี้ต ามพระราชบัญ ญัติ
การทวงถามหนี้ฯ
(เรื่องเสร็จที่ ๗๑๕/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง ข อบ เ ขต ค วาม ห มาย ข อง คํา วา “การ ท วง ถามห นี้ ”
ตามพระราชบัญ ญัตกิ ารทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑))
การดํา เนิน โครงการกํา จัด ข ยะมูล ฝอยขององคก รปกครอง
สว น ทอ งถิ่น ต าม มาต ร า ๓๔/๑ แ หง พ ระ ราช บัญ ญัติ
รัก ษ า ค ว า ม สะ อา ด แ ล ะค ว าม เ ปน ร ะเบีย บ เรีย บ รอ ย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๔/๑ แหงพระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและ
ความเปนระเบีย บเรีย บรอยของบานเมือ ง พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญ ญัตใิ ห

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓-๓

(เรื่องเสร็จ ที่ ๗๒๕/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การดําเนิน โครงการกําจัด ขยะมูล ฝอยขององคก รปกครอง
สว นทอ งถิ่น ตามมาตรา ๓๔/ ๑ แหง พระร าชบัญ ญัตริ กั ษา
ความสะอาดและความเปน ระเบีย บเรีย บรอ ยของบา นเมือ ง
พ.ศ. ๒๕๓๕, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑))

การแ ตง ตั้ง ค ณ ะกรรมการสอบ ขอ เท็จ จ ริง ค ว ามรับ ผิด
ทางละเมิด : กรณีบานพักของทางราชการไดรั บ ความเสียหาย
จากเหตุเพลิงไหม
ขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
กํา หนดให ในกรณีที่เ กิด ความเสีย หายแกห นว ยงานของรัฐ
และหัวหนาหนวยงานของรัฐมีเหตุอันควรเชื่อวาเกิด จากการกระทํา
ของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ แหง นั้น ใหหวั หนา หนว ยงาน
ของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด
หากหัว หนา หนว ยงานของรัฐ เห็น วา มีเ หตุอัน ค วรเ ชื่อ ว า
ความเสีย หายที่เ กิด แกห นว ยงานของรัฐ นั้น เกิด จากการกระทํา
ของ เจา ห นา ที่ หัว ห นา ห นว ย ง านข องรัฐ ก็จ ะ ตอ ง แ ตง ตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ความรับ ผิด ทางละเมิด แตกรณีที่
ปรากฏขอเท็จ จริงวาความเสียหายนั้นไมไดเกิดจากการกระทําของ
เจาหนาที่ หรือเปนกรณีที่แมเปน ความเสีย หายที่เกิด จากการกระทํา
ของเจาหนาที่ แตเจาหนาที่ไดยอมรับผิด และยินยอมชําระคาสินไหม
ทดแทนแลว ก็ไ มจํา ตอ งแตง ตั้ง คณะกรรมการสอบขอ เท็จ จริง
ความรับ ผิด ทางละเมิด กรณีบานพักครูของทางราชการเกิด เหตุ
เพลิงไหมไดรับความเสียหาย หากเลขาธิการคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้น ฐานเห็น วาความเสีย หายดัง กลาวเกิด จากการกระทําของ
เจาหนาที่ที่พกั อาศัยในบานพักครู ก็ยอ มตองแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
โดยที่ค ณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเ ศษ) ไดเ คยให
ความเห็น ไวใ นเรื่อ งเสร็จ ที่ ๕๕๑/๒๕๔๗ โดยวินิจ ฉัย วา การที่
เจาหนาที่เขาพักในบานพัก ของทางราชการ ไมใชก ารปฏิบัตหิ นาที่
ใหแ กห นว ยงานของรัฐ นั้น เปน ประเด็น ที่พิจ ารณาเกี่ย วกับ
การกระทํา ของเจา หนา ที่วา เปน การกระทํา ในการปฏิบัตหิ นา ที่
หรือ ไม ซึ่งตองผานขั้นตอนการพิจารณาวา ความเสีย หายนั้นมีเหตุ
อันควรเชื่อวา เกิ ดจากการกระทําของเจาหนาที่เ สีย กอ นโดยการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับ ผิดทางละเมิด ขั้นตอน
ตอ มาคณะกรรมการสอบขอ เท็จ จริง ความรับ ผิด ทางละเมิด
จึง พิจ ารณาวา การกร ะทํา ของเจา หนา ที่นั้น เปน การ กระทํา
ในการปฏิบัตหิ นาที่ห รือไม จึงไมอาจนํา ความเห็น ดัง กลา วมา เปน
เหตุผลในการไมแตงตั้ง คณะกรรมการสอบขอ เท็จจริงความรับ ผิด
ทางละเมิดได

แนวทางการออกประกาศกํา หนดมาตรฐานควบคุม มลพิษ
จากแหลงกําเนิดตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญ ญัติสงเสริม
และรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัตสิ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัตใิ หรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ มีอํานาจในการออกประกาศกํา หนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ
จากแหลงกําเนิด สํา หรับ ควบคุม การระบายน้ํา ทิ้ง การปลอยทิ้ง
อากาศเสีย การปลอยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหลงกําเนิด
ออกสูสิ่งแวดลอมซึ่งเปนการใหอํานาจในการกํา หนดคามาตรฐาน
น้ํา ทิ้งจากแหลงกําเนิดที่เปน แหลงกําเนิดมลพิษ ออกสูสิ่งแวดลอม
โดยมิไดใหอํานาจในการกําหนดประเภทแหลงรองรับน้ําทิ้งไว จึงอาจ
มีการระบายน้ําทิ้ง ที่มีก ารบําบัด ไปยัง พื้นที่แ หลงรองรับ น้ํา ทิ้ง อื่น
นอกจากแหลง น้ํา สาธารณะก็ไ ด ดัง นั้น การกํา หนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกํา เนิดมลพิษโดยกํา หนดพื้นที่
สํา หรับ เปน แหลงรองรับ น้ํา ทิ้ งเปน การเฉพาะโดยอาศัย อํา นาจ
ตามมาตรา ๕๕ จึงไมอาจกระทําได
อนึ่ง เมื่อ บทบัญ ญัตทิ ี่เกี่ย วของใหอํานาจในการกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งออกสูสิ่งแวดลอ มที่ใชบงั คับ อยู
ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบนั จนทําใหไมอาจคุมครองหรือ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสมควรเสนอใหมี
การดําเนินการเพื่อแกไขปรับปรุงบทบัญญัตทิ ี่เกี่ยวของตอไป
(เรื่องเสร็จที่ ๗๒๗/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง แนวทางการออกประกาศกํา หนดมาตรฐานควบคุม มลพิษ
จากแหลง กํา เนิด ตามมาตรา ๕๕ แหง พระราชบัญ ญัตสิ ง เสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๗))

(เรื่องเสร็จที่ ๗๓๐/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การแตง ตั้ง คณะกรรมการสอบขอ เท็จ จริง ความรับ ผิด
ทางละเมิด : กรณีบา นพักของทางราชการไดรบั ความเสีย หาย
จากเหตุเพลิงไหม, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ))
่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓-๔

(เรื่องเสร็จที่ ๗๘๑/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การออกคําสั่งเรีย กใหชดใชคา สินไหมทดแทนเมื่อพนกําหนด
อายุความสิบปต ามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ))

การออกคําสั่งเรีย กใหช ดใชค าสิน ไหมทดแทนเมื่อ พน กําหนด
อายุค วามสิบ ปต ามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แหง ประมว ล
กฎหมายแพงและพาณิช ย
การที่ศ าลปกครองสูง สุด ไดมีคําพิพ ากษาวา คํา สั่งเรีย ก
ใหนาย ส. ชดใชคา สินไหมทดแทนเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎห มาย
คํา พิพ า ก ษ า ดัง ก ลา ว ยอ ม ผูก พัน คูก ร ณีต า ม ม า ต ร า ๗ ๐
แหงพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ แตไมมีผลผูกพันไปถึงนาง พ. ซึ่งเปนเจาหนาที่ที่ตอ ง
ชดใชคาสินไหมทดแทนอยางลูกหนี้รวมกับนาย ส. แมขอเท็จจริงที่
ศาลปกครองสูงสุดยกขึ้นวินิจฉัยจะเปนอยางเดียวกันก็ต าม เนื่องจาก
นาง พ. มิไดเขาเปนคูกรณีในคดีนั้นดวย
เมื่อ นาง พ. กระทํา ละเมิด กอ นวัน ที่พ ระราชบัญ ญัติ
ความรับ ผิด ทางละเมิด ของเจา หนา ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผ ลใชบงั คับ
การนับ อายุความใชสิทธิเรียกรองใหเจาหนาที่ผูกระทําละเมิด ชดใช
คา สิน ไหมทดแทนจึง ตอ งเปน ไปตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยหนวยงานของรัฐที่ไดรบั
ความเสียหายจะตองเรีย กใหเจาหนาที่ผูนั้นชดใชคา สินไหมทดแทน
ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตรถู ึงการละเมิดและรูตวั ผูจะพึง
ตอ งใชคา สิน ไหมทดแทน หรือ ภายในสิบ ปนับ แตวัน ทํา ละเมิด
เมื่อหนวยงานไดออกคําสั่งเรีย กใหเจาหนาที่ชดใชคา สินไหมทดแทน
เมื่อลวงพนกําหนดอายุความดังกลาว จึงเปนการออกคําสั่งที่ไมชอบ
ดว ยกฎหมาย หนว ยงาน ยอ ม ไมส ามารถใชม าต รการบัง คับ
ทางปกครองกับ นาง พ. ได เนื่องจากขัด ตอ หลักที่วาการกร ะทํา
ทางปกครองของรัฐตองเคารพหลักความชอบดวยกฎหมาย
อนึ่ง คําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งที่อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒
แหงพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ เรียกให
เจาหนาที่ชดใชคา สินไหมทดแทน อันมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิท ธิห รือ หนา ที่ข องผูอ ยูใ นบัง คับ ข องคํา สั่ง นั้น จึง เปน คํา สั่ง
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญ ญัติวิธีป ฏิบตั ิราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และยอมมีผลตอบุคคลผูรับคําสั่งตั้งแต
ผูนั้น ไดรบั แจง เปน ตนไป ตราบเทา ที่ยงั ไมมีการแกไ ข เพิกถอน
หรือสิ้น ผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอื่น ซึ่งการเพิ ก ถอนคําสั่ง
ดัง กลา ว มาตรา ๔๙ แหง พระราชบัญ ญัตวิ ิธีป ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองฯ บัญญัติใหเจาหนาที่หรือผูบังคับ บัญชาของเจาหนาที่
มีอํา นาจเพิก ถอนคํา สั่ง ทางปกครองได ไมวา จะพน ขั้น ตอน
การกําหนดใหอุทธรณหรือโตแยงตามกฎหมายมาแลวหรือไม ดังนั้น
หากผูทําคําสั่งห รือผูบังคับ บัญชาเห็นวา คํา สั่งดังกลาวเปนคําสั่งที่
ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่อ งจากออกคําสั่งเมื่อ ลวงพนกําหนดอายุ
ความแลวเชนเดียวกับกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาก็ยอ มมี
อํานาจเพิกถอนคําสั่งนั้นได

การข อรับ เด็ก ที่มีสัญ ชาติอื่น ที่มิไ ดเ กิด ใ นประเท ศ ไท ย
เปนบุต รบุญ ธรรม
พระราชบัญญัตกิ ารรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒
มีค วามมุงหมายเพื่อ คุมครองเด็กที่จะเปน บุต รบุ ญธรรมเปนหลัก
โดยไมคํา นึง วา เด็ก จะเกิด ในประเทศใดหรือ มีสัญ ชาติใ ด และ
เมื่อพิจารณาหลักเกณฑการรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยประกอบดวยแลว จะเห็นไดวาไมมีบทบัญญัตใิ ดที่จํากัด
ขอบเขตการใชบ ัง คับ เฉพาะแกเ ด็ก ที่เ กิด ในประเทศไทยหรือ
มีสัญชาติไทยเทานั้น ดังนั้น คณะกรรมการการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
จึงมีอํานาจพิจารณาและมีมติในการรับเด็กที่มีสัญชาติอื่นซึ่งไมไดเกิด
ในประเทศไทยและมีบิดามารดาเปนบุคคลสัญชาติอื่นเปนบุตรบุญธรรม
ไดตามมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมฯ
(เรื่องเสร็จที่ ๘๐๐/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การขอรับ เด็ก ที่มีสัญ ชาติอื่น ที่มิไ ดเ กิด ในประเทศไทยเปน
บุตรบุญธรรม, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑))

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓-๕

สถานะทางกฎหมายของที่ร าชพัส ดุ แปลงโครงการพัฒ นา
ทาอากาศยานอุบลราชธานี

คว ามเปน กลางของกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํา นาจ
พิจ ารณาทางปกครอง : กรณี ก รรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิท ยาลัย ผูท รงคุณ วุฒ ิไ ดรับ การเสนอชื่อ และไดรับ
กา รคัด เลือ ก ใหเ ปน ผูส มค ว รดํา ร งตํา แ หนง กรร มกา ร
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณ วุฒิ

ที่ดนิ แปลงใดที่จ ะถือวา เปนอสังหาริม ทรัพ ยที่ไ ดม าจาก
การเวนคืน อสัง หาริม ทรัพ ย ที่ดนิ แปลงนั้นจะต องเปน กรณีที่รัฐ
ไดที่ดนิ มาดว ยวิธีก ารภายใตบ ทบัญ ญัติข องกฎหมายวา ดว ย
การเวนคืน อสัง หาริมทรัพ ยห รือ บทกฎหมายใด ๆ ที่ใ หอํา นาจ
หนว ยงานของรัฐเวนคืนที่ดนิ ของราษฎรกลับมาเปนของรัฐเทานั้น
แตก รณีก ารไดม าซึ่ง ที่ดิน โด ยการจัด ซื้อ ตามระ เบีย บสํา นัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้น เปนการดําเนินการ
เพื่อ ใหไ ดม าซึ่ง ทรัพ ยสิน บนพื้น ฐานของการทํา ความตกลง
โดยที่ห นว ยงานของรัฐ ไมไ ดอ าศัย อํา นาจตามกฎหมายพิเ ศษ
ที่จ ะบัง คับ ใหเ อกชนตอ งทํา ความตกลงขายที่ดนิ ใหกับ ภาครัฐ
ดัง นั้น เมื่อ ที่ร าชพัส ดุก รมการบิน พาณิช ยจัด ซื้อ ตามระเบีย บ
สํา นักนายกรัฐ มนตรี วา ดวยการพัส ดุฯ จึง ไมใชการไดมาซึ่งที่ดนิ
ดว ยการเวนคืนอสัง หาริมทรัพ ย และแมตอ มาภายหลัง ที่ร าชพัสดุ
ดัง กลา วจะอยูใ นแนวเขต ที่ดนิ ในบริเ วณที่ที่จ ะเวนคืน ต าม
พระราชกฤษฎีก ากํา หนดเขตที่ดินในบริเ วณที่ที่จ ะเวนคืนก็ต าม
ก็ไมมีผลทําใหที่ราชพัสดุนั้น เปลี่ยนไปเปนที่ร าชพัสดุที่ไดมาโดยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย
ที่ร าชพัสดุใดจะเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดินที่ใชเ พื่อ
ประโยชนข องแผน ดิน โดยเฉพาะ จะตอ งปรากฏจากการใชที่ดนิ
ในลักษณะที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยเฉพาะ และในกรณีที่
ทางราชการเขาใชป ระโยชนในพื้ นที่เพียงบางสวน เฉพาะพื้นที่ที่ถูก
ใชเ ทา นั้น ที่จ ะมีส ถานะเปน สาธารณสมบัตขิ องแผน ดินที่ใ ชเ พื่อ
ประ โยชนข องแผน ดิน โดยเฉพาะ เมื่อ ที่ร าชพัส ดุเ ปน ที่ดนิ
ที่ทางราชการยังไมไดใชประโยชน ที่ราชพัสดุดงั กลาวจึงมิไดมีสถานะ
เปน สาธารณสมบัตขิ องแผน ดิน ที่ใ ชเ พื่อ ป ระโยชนข องแผน ดิน
โดยเฉพาะ การจําหนายที่ร าชพัสดุดงั กลาวจึงไมตอง กระทําโดยการ
ตราเปน พระราชบัญ ญัติ แตก ารจํา หนา ยจะตอ งปฏิบตั ติ าม
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
ที่มิใ ชที่ดิน ที่เ ปน สาธารณสมบัติข องแผน ดิน ที่ใ ชเ พื่อ ประโยชน
ของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐

มติของสภามหาวิท ยาลัย ที่ใหค วามเห็นชอบการสรรหา
ตามบัญ ชีรายชื่อที่ค ณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท ร งคุณ วุฒิ เ ปน “คํา สั่ง ท า งป กค ร อง ” ต ามมา ต ร า ๕
แหงพระราชบัญ ญัตวิ ิธีป ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เนื่อ งจากเปนการใชอํา นาจตามกฎหมายที่มีผ ลกระทบตอ สิท ธิ
และหนา ที่ข องบุค คล มีผลทํา ใหผูซึ่งไดรับ การคัด เลือกมีสิท ธิ
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และเปนการปฏิเสธสิทธิ
ของผูเขารับ การสรรหารายอื่น สําหรับ การดําเนินการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเปนขั้นตอนการเตรียมการและดําเนินการ
ที่มีผ ลโดยตรงตอ การออกคําสั่ง ดัง กลา วจึง เปน “การพิจ ารณา
ทางปกครอง” และกรรมการในคณะกรรมการสรรหาฯ จึง เปน
“กรรมการในคณะกรรมการที่มีอํา นาจพิจ ารณา ทางปกครอง”
ซึ่ง ตองมีค วามเปนกลางในการพิจ ารณาและตองอยูภายใตบงั คับ
แหงพระราชบัญญัตวิ ิธีปฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ดวย
ในกรณีที่ก รรมการสรรหาฯ เอง ไดรบั การเสนอชื่อ
และไดรบั การคัด เลือ กใหเ ปน ผูส มควรดํา รงตําแหนง กรรมการ
สภามหาวิท ยาลัย ผูท รง คุณวุฒิ บุค คลดัง กลา ว จึงเปนทั้งผูทําการ
พิจ ารณาทางปกครอง และคูก รณีข องการพิจ ารณาทางปกครอง
ใ น ข ณ ะ เ ดีย ว กัน อัน เ ปน ก า ร ตอ ง หา ม ต า ม ม า ต ร า ๑ ๓
แหง พระราชบัญ ญัตวิ ิธีป ฏิบัติร าชการทางปกครองฯ สง ผลให
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาฯ ยอมไมอาจทําการสรรหาตอไปได
การสรรหากรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผูท รงคุณ วุฒจิ ึง ไมช อบ
ดว ยกฎหมายมาตั้ง แตตน มติข องสภามหาวิท ยาลัย ดัง กลาวยอม
ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย
(เรื่องเสร็จ ที่ ๘๓๙/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ความเปนกลางของกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํา นาจ
พิจ าร ณาทางปกค ร อง : กร ณีก รร ม การ สรร ห ากรร มการ
สภามหาวิท ยาลัย ผูท ร งคุณ วุฒไิ ดรบั การเสนอชื่อ และไดรับ
ก า ร คัด เ ลือ ก ใ หเ ปน ผูส ม ค ว ร ดํา ร ง ตํา แ ห นง ก ร ร ม ก า ร
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ,ิ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘))

(เรื่องเสร็จที่ ๘๒๖/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง สถานะทางกฎหมายของที่ร าชพัส ดุ แปลงโครงการพัฒ นา
ทาอากาศยานอุบลราชธานี, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗))

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓-๖

การใหค วามยิน ยอมในการรับ เด็ก เปน บุต รบุญ ธรรมของ
สถานสงเคราะหเด็ก
เด็ก ที่เ กิด ภายในระยะเวลาสามรอ ยสิบ วัน นับ แตวัน ที่
บิด ามารดาหยา รา งกัน เมื่อ ไ มมีก ารสืบ หัก ลา งเปน อยา งอื่น
ใหสันนิษฐานไววาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามี
ตามมาตรา ๑๕๓๖ แหง ประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ย
ตอมามารดาของเด็กเพียงผูเดียวไดแสดงความยินยอมมอบเด็กใหอยู
ในอุปการะเลี้ย งดูของสถานสงเคราะหเด็ก และมอบอํานาจในการ
ใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุต รบุญ ธรรมแกสถานสงเคราะห
แทนมารดาเด็ก โดยบิด าไมไดใ หค วามยิน ยอมและมอบอํานาจ
ดัง กลา วดวย กรณีนี้ยอ มตองถือวาเด็กยังคงมีทั้งบิด าและมารดา
สถานสงเคราะหเ ด็ก จึง ไมมีอํา นาจเปน ผูใ หค วามยินยอมในการ
รับเด็กเปนบุต รบุญธรรมแทนบิดาและม ารดาของเด็กได เนื่องจาก
การทํา หนัง สือ มอบอํานาจใหส ถานสงเคราะหเ ด็กเปน ผูมีอํานาจ
ใหความยินยอมในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมแทนบิด ามารดา
ตอ งกระทํา โดยบิด าและมารดา เมื่อ ป รากฏขอ เท็จ จริง วา
สถานสงเคราะหเ ด็ก ไมส ามารถติด ตอ บิด าของเด็ก ได ดัง นั้น
กรมกิจ การเด็ก และเยาวชนตอ งรอ งขอตอ ศาลใหมีคาํ สั่ง อนุญ าต
แทนการใหค วามยิน ยอมของบิด าตามมาตร า ๑๕๙๘/ ๒๑
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(เรื่องเสร็จที่ ๘๕๑/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การใหค วามยิน ยอมในการรับ เด็ก เปน บุต รบุญ ธรรมของ
สถานสงเคราะหเด็ก, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑))

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓-๗

รวมความเห็นฉบั
นฉบับยอของคณะกรรมการกฤษฎีกา

หองรับรอง

สารบัญ

การออกกฎกระทรวงยกเวนการควบคุมเครื่องกําเนิดรังสี

กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนา

หนา

๔-๒

การใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในการเชา การจัดซื้อที่ดิน และการกอสรางศูนยบริการ
คนพิการระดับจังหวัด
๔-๔

การรับบริการสาธารณสุขของผูประกันตนที่เปนคนพิการ
ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติและกฎหมาย
วาดวยการประกันสังคม
๔-๒
การปฏิบตั ิหนาที่ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ซึ่งไปชวยราชการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ฯ

๔-๓

การขายที่ดินซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

๔-๓

อํานาจของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในการหักลาง
บัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออยจากบัญชีของกองทุนออย
และน้ําตาลทรายโดยไมมีการชําระหนี้
๔-๕
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําและการรับเงิน
คาตอบแทนของผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเรื่องอายุขดั กับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖

๔-๕

การกําหนดเงินเดือนพนักงานการยางแหงประเทศไทย
ที่โอนยายจากขาราชการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ๔-๔

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การรับ บริก ารสาธารณสุข ข องผูป ระกัน ตนที่เ ปน คนพิก าร
ตามกฎหมายวาดว ยหลักประกัน สุขภาพแหงชาติแ ละกฎหมาย
วาดว ยการประกันสังคม

การออกกฎกระทรวงยกเวนการควบคุมเครื่องกําเนิดรังสี
โดยที่มาตรา ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติ
พลัง งานนิว เคลีย รเ พื่อ สัน ติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญ ญัตใิ หมีก ารออก
กฎกระทรวงกําหนดเครื่องกําเนิดรังสีที่ไดรับการยกเวนไมอยูภ ายใต
ก า ร ค ว บ คุม ต า ม พ ร ะ ร า ช บัญ ญัตนิ ี้ไ ด โ ด ย ใ หคาํ นึง ถึง
ระดับ กัม มัน ตภาพ หรือ ลัก ษณะการครอบครองหรือ การใช
เครื่องกําเนิดรังสี ซึ่งอยางนอยตองกําหนดรายชื่อเครื่องกําเนิดรังสี
และระดับ กั มมัน ตภาพหรือลัก ษณะการใชง านเครื่อ งกํา เนิด รัง สี
หากลัก ษณะการใชง านของเครื่อ งกํา เนิด รัง สีมีค วามปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัย พอที่จะปองกันอันตรายจากผลกระทบ
ทางรัง สีตอประชาชนและสิ่งแวดลอ มแลว ก็สามารถกํา หนดให
ไมตอ งอยูภ ายใตการควบคุมได นอกจากนี้ กฎกระทรวงดังกลาว
ยัง สามารถกํา หนดเงื่อนไขที่เกี่ย วกับ ลักษณะการครอบครองหรือ
การใชงานเครื่อ งกํา เนิด รัง สีไ ด ภายใตก รอบวัต ถุป ระสงคข อง
พระราชบัญ ญัติ โดยการใชง านเครื่อ งกํา เนิด รัง สีตอ งมีค วาม
ปลอดภัยอยางเพียงพอที่จะปองกันอันตรายจากผลกระทบทางรังสี
ตอ ประชาชนและสิ่ง แวดลอ ม ซึ่ง จะตอ งพิจ ารณาเปน รายกรณี
แตไมอาจกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกฎกระทรวงได
สํา หรับ การกํา หนดเงื่อ นไขใหตอ งดํา เนิน การตามที่
หนว ยงานอื่น ซึ่ง ไมมีห นา ที่ต ามกฎหมายในการควบคุม ดูแ ล
เครื่อ งกํา เนิด รัง สีไ ปกํา หนดเพิ่ม เติม นั้น อาจมีป ระเด็น ปญ หา
ขอกฎหมายในการมอบอํา นาจตอใหหนวยงานอื่นไปกําหนดเกณฑ
ที่เ ปนสาระสําคัญในการควบคุมดูแลขึ้นใหม หากการครอบครอง
หรือการใชงานเครื่องกําเนิดรังสีไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดแลว
เค รื่อ งกํา เนิด รัง สีนั้น ยอ มไมไ ดรบั การย กเ วน การค วบคุม
ตามพระราชบัญ ญัตนิ ี้ บุค คลที่ดาํ เนิน การเกี่ย วกับ เครื่อ งกําเนิ ด
รัง สีนั้น ตอ ง ไดรับ ใบ อนุญ าต ตาม ที่ก ฎ หมายกํา หนด กอ น
จึงจะดําเนินการตามนั้นได
คณะกรรมการกฤษฎีก า (คณะที่ ๕) มีขอ สัง เกตวา
กระทรวงวิทยาศาสตรควรพิจารณาถึงเครื่องกําเนิดรังสีประเภทอื่น ๆ
ที่ไมไดเรียกรองดวย โดยไมควรกําหนดเฉพาะกรณีที่มีการเรียกรองนี้
เทานัน้

คนพิก าร ที่เ ปน ผูป ร ะ กัน ต นต ามกฎ หมาย วา ดว ย
การประกัน สัง คม มีสิท ธิไ ดรบั ประโยชนท ดแทนจากกองทุน
ประกันสังคมไดตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญ ญัตปิ ระกัน สังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ จนกวา จะมีก ารขยายขอบเขตของสิท ธิรบั บริก าร
สา ธ า ร ณสุข ดัง ก ลา ว ไ ป ยัง ผูมีสิท ธิต า มก ฎ ห ม า ย วา ดว ย
การประกัน สัง คม ตอ มาไดมีคํา สั่ง หัว หนา คณะรัก ษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ
ตามกฎหมายวา ดวยหลัก ประกันสุข ภาพแหง ชาติแ ละกฎหมาย
วา ดว ยประกัน สัง คม ลงวัน ที่ ๑๔ กัน ยายน ๒๕๕๙ กํา หนดให
คนพิก ารตามพระราชบัญ ญัติสง เส ริม และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเปน ผูป ระกัน ตนตามกฎหมายวา ดว ย
การประกันสังคม มีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวย
หลัก ประกัน สุข ภาพแหง ชาติดว ย แตสิท ธิรบั ประโยชนท ดแทน
ตามกฎหมายวา ดวยประกันสัง คมนั้นไมร วมถึงประโยชนท ดแทน
ในกรณีป ระสบอั นตรายหรือ เจ็บ ปว ยอัน มิใ ชเ นื่องจากการทํางาน
ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคมฯ ดังนั้น คนพิการ
ซึ่งเปนผูป ระกันตนจึงไมสามารถเลือ กใชสิท ธิรับประโยชนท ดแทน
ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานได
มีเพียงสิทธิไดรับบริการสาธารณสุข ตามกฎหมายวาดวยหลักประกัน
สุขภาพเทานั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) มีขอสังเกตวา หากมี
การแกไขคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๕๘/๒๕๕๙ฯ
เพื่อใหค นพิการสามารถเลือ กใชสิท ธิรับ บริก ารสาธารณสุข ไดทั้ง
ระบบประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ก็สมควร
ใหคนพิการดังกลาวแสดงเจตนาเลือกใชสิท ธิขอรับ ประโยชนทดแทน
หรือขอรับบริก ารสาธารณสุขไดเพียงประการเดียว ทั้งนี้ เพื่อมิใ ห
มีการเบิก จายเงินซ้ําซอนกันอัน เปนภาระตองบประมาณดา นการ
สาธารณสุขในภาพรวมของรัฐบาล
(เรื่องเสร็จที่ ๘๕๕/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การรับ บริก ารสาธารณสุข ของผูป ระกันตนที่เ ปนคนพิการ
ตามกฎหมายวา ดวยหลัก ประกันสุข ภาพแหง ชาติแ ละกฎหมาย
วาดวยการประกันสังคม คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙))

(เรื่องเสร็จที่ ๘๕๓/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การออกกฎกระทรวงยกเวนการควบคุม เครื่อ งกํา เนิด รังสี ,
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕))

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔-๒

การปฏิบัต ิหนาที่ของปลัดองคการบริห ารสว นตํา บลซึ่งไปชว ย
ราชการตามคํา สั่ง หัว หนา คณะรัก ษาความสงบแหง ชาติ
ที่ ๕๙/๒๕๕๙

การขายที่ด ิน ซึ่ง เปน กรรมสิท ธิ์ข องมหาวิท ยาลั ยมหาจุฬ า
ลงกรณ ราชวิท ยาลัย ตามพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

การที่ขา ราชการองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ไปชว ย
ราชการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ยอมมีผลให
ขา ราชการผูนั้นตอ งหยุด ปฏิบตั หิ นาที่เดิม ของตน และไปปฏิบตั ิ
หนา ที่ต ามที่ไ ดรับ มอบหมายแทน แมคําสั่ง ดัง กลา วมิไดมีผลให
ขาราชการผูนั้นตองพนจากตําแหนง เดิมของตนก็ต าม แตเมื่อตอ ง
หยุดการปฏิบตั ิราชการหรือหนาที่เดิมของตน จึงไมอาจอาศัยอํานาจ
หนาที่ในตําแหนงที่ตนดํารงอยูเพื่อไปดําเนินการใด ๆ ได กรณีป ลัด
องคการบริหารสวนตําบลซึ่งถูกสั่งใหไปชวยราชการตามคําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาตินั้น ยอมตองหยุดปฏิบตั หิ นาที่ในฐานะ
ปลัด องคก าร บริห ารสว นตํา บลแ ละตอ งป ฏิบตั หิ นา ที่ต ามที่
ผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดมอบหมายแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว จึงไมอาจอาศัย อํานาจหนาที่
ในตําแหนงปลัดองคการบริห ารสวนตําบล เขารับการคัดเลือกหรือ
ลงคะแนนคัด เลือ กผูแ ทนพนัก งานสว นตําบลในคณะกรรมการ
พนัก งานสว นตําบลตามมาตรา ๒๕ แหง พระราชบัญ ญัตริ ะเบีย บ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได

มาตรา ๑๓ แหง พระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัย มหาจุฬ า
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย สามารถถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ไดมา
โดยมีผูอุทิศใหได และมหาวิทยาลัยมีหนาที่จัดการทรัพยสินที่ไดรบั มา
ใหเปน ไปตามวัต ถุป ระสงคของผูอุทิศ ให ในกรณีที่ม หาวิท ยาลัย
ประสงคจะจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพยซึ่งมหาวิท ยาลัย
ไดมาโดยมีผูอุทิศ ใหก็สามารถทําได หากผูอุทิศ ใหมีวัต ถุประสงคใ ห
จํา หนา ย หรือ แลกเปลี่ย นทรัพ ยสิน นั้น ได โดยกรรมสิท ธิ์ใ น
อสัง หาริมทรัพ ยของมหาวิทยาลัย จะจําหนายหรือ โอนไดก็แ ตโ ดย
พระราชบัญ ญัติ เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยฯ ไดบญ
ั ญัตถิ ึงการจําหนายหรือโอนที่ดนิ ที่มีผูอุทิศ ใหแก
มหาวิท ยาลัยไวเ ปนการเฉพาะแลว ดังนั้น การจํา หนายที่ดินของ
มหาวิท ยาลัยจึงตอง ดําเนินการตามที่กําหนดไวในพระราชบัญ ญัติ
มหาวิท ยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิท ยาลัย ฯ เทา นั้น โดยไมตอ ง
ดํา เนินการเสนอรา งพระราชบัญ ญัติเพื่อ โอนที่ดินตามที่กําหนดไว
ในประมวลกฎหมายที่ดนิ

(เรื่องเสร็จที่ ๘๖๑/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การปฏิบัตหิ นาที่ของปลัดองคการบริห ารสวนตําบลซึ่งไปชวย
ราชการ ตามคํา สั่ง หัว หนา คณะรัก ษาค วามสงบ แหง ชาติ ที่
๕๙/๒๕๕๙ฯ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑))

(เรื่องเสร็จที่ ๘๖๕/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การขายที่ดนิ ซึ่งเป นกรรมสิท ธิ์ข องมหาวิท ยาลัย มหาจุฬ า
ลงกรณราชวิท ยาลัย ตามพระราชบัญ ญัตมิ หาวิท ยาลัย มหาจุฬ า
ลงกรณราชวิท ยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, คณะกรรมการกฤษฎีก า
(คณะที่ ๗))

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔-๓

การใชเ งิน กองทุน สง เสริม และพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต คนพิก าร
ในการเชา การจัด ซื้อ ที่ดิน และการกอ สรา งศูน ยบ ริก าร
คนพิการระดับจังหวัด

การกําหนดเงินเดือนพนักงานการยางแหงประเทศไทยที่โอนยาย
จากขาราชการสถาบันวิจ ัยยาง กรมวิชาการเกษตร
การทีข่ าราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสถาบันวิจัยยาง
กรมวิช าการ เกษตร สมัค รใจโอนไปปฏิบัติง านกับ การย าง
แหง ประเทศไทย (กยท.) นั้น มาตรา ๗๑ แหง พระราชบัญ ญัติ
การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญ ญัติใหผูวา การ กยท.
มีอํานาจและหนาที่ในการดํา เนินการบรรจุและแตงตั้ง ขา ราชการ
พนัก งาน หรือ ลูกจา ง ที่โอนมาใหดาํ รงตําแหนง ตา ง ๆ ใน กยท.
ซึ่ง ผูโ อนมานั้น จะตอ งไดรับ เงิน เดือ น คา จา ง คา ตอบแทน
หรือ สวัสดิก าร และประโยชนอ ยา งอื่น ไมตํา่ กวา ที่ไ ดรบั อยูเ ดิม
โดย กยท. สามารถกําหนดบัญ ชีอัต ราเงินเดือนใหมโดยการแยก
คา บริห ารมารวมกับ คา ตอบแทนและไมนําไปรวมกับ เงิน เดือ น
แรกบรรจุไ ด แตจะตองทําใหผูโ อนมานั้นไดรบั เงินเดือน คาจา ง
คาตอบแทน หรือสวัสดิการ และประโยชนอยางอื่น ไมต่ํากวาที่ไดรบั
อยูกอนโอนมา โดยมาตรา ๗๑ ไมไดบัญญัตใิ หเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ กยท. อยางไรก็ดี คณะกรรมการ กยท. ยังคงมี
อํา นาจหนา ที่ต ามที่บัญญัตไิ วใ นมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญ ญัติ
ดังกลาว
สํา ห รับ มาต รา ๑ ๓ แหง พระ ราชบัญ ญัตแิ รงงาน
รัฐ วิสาหกิจสัม พันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนบทบัญ ญัตทิ ี่กําหน ดอํานาจ
หนา ที่ของคณะกรรมการแรงงานรัฐ วิสาหกิจสัมพันธ ในการเสนอ
คณะรัฐ มนตรีเ พื่อกําหนดขอบเขตสภาพการจางที่เ กี่ย วกับ การเงิน
สําหรับ รัฐวิสาหกิจแตละแหงที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได
แตมิใชบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการโอนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
มาปฏิบัตงิ านกับ กยท.

เนื่องจากมาตรา ๒๐/๓ แหงกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต คนพิก าร บัญ ญัตใิ หจัด ตั้ง ศูน ยบ ริ การ
คนพิการขึ้นตามหลัก เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ค ณะกรรมการ
สง เสริม และ พัฒ นาคุณ ภาพ ชีวิต ค นพิก ารแ หง ชาติกํา หนด
และใหศนู ยบริการคนพิการไดรับ เงินสนับสนุนจากกองทุนสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการฯ
กํา หนด แตปจ จุบนั ยัง ไมมีก ารออกระเบี ยบกํา หนดหลัก เกณฑ
ใหศนู ยบริก ารคนพิการไดรบั เงินสนับ สนุนจากกองทุนฯ หากกรม
สง เสริม และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต คนพิการ ประสงคจ ะไดรับ เงิน
สนับ สนุน จากกองทุน ฯ เพื่อ ไปดํา เนิน การเชา การจัด ซื้อ ที่ดนิ
และการกอ สรา งศูน ยบ ริก ารคนพิก ารระดับ จัง หวัด นั้น จะตอ ง
ดําเนินการใหคณะกรรมการฯ กําหนดหลักเกณฑการใหเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ ใหชัดเจนและเปนไปตามวัตถุป ระสงคของกองทุนฯ
ตามมาตรา ๒๓ ตอไป
(เรื่องเสร็จที่ ๘๗๐/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การใชเ งินกองทุน สง เสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิต คนพิการ
ในการเชา การจัด ซื้อที่ดิ น และการกอสรางศูน ยบ ริการคนพิการ
ระดับจังหวัด, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙))

(เรื่องเสร็จที่ ๘๖๙/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การกํา หนดเงิน เดือ นพนัก งานการยางแหง ประเทศไทย
ที่โ อนยา ยจากขา ราชการสถาบัน วิจัย ยาง กรมวิช าการเกษตร ,
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙))

สิทธในการได้ับํเหน็จตกทอดและบํานญพิเศษ

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔-๔

อํานาจของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในการหัก ลา ง
บัญ ชีเ งิน ยืม ลูก หนี้ช าวไรออ ยจากบัญ ชีข องกองทุน ออ ย
และน้ําตาลทรายโดยไมมีการชําระหนี้

คว ามชอบดว ยกฎห มายข องการกระทํา และการรับ เงิน
คา ต อบ แ ท นข องผูรกั ษาการใ น ตํา แ หนง ผูอํา น ว ยกา ร
ซึ่งมีค ุณ สมบัติเรื่องอายุข ัดกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
สง เสริม อุต สาหกรรมซอฟตแ วรแ หง ชาติ (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๖

การดํา เนิน การหัก ลา งบัญ ชีเ งิน ยืม ของกองทุน ออ ย
และน้ําตาลทรายโดยไมมีการเรียกหนี้คนื จากชาวไรออยซึ่งมีสถานะ
เปน ลูก ห นี้นั้น มีผ ลทํา นองเดีย วกัน กับ การ จํา ห นา ยห นี้สูญ
จากบัญชีลูก หนี้ทําใหท รัพ ยสินของกองทุนลดลง การหักลางบัญ ชี
เงิน ยื ม ดัง กลา วจึง เปนการจํา หนา ยหนี้สูญ โดยพระราชบัญ ญัติ
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ มิไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจําหนายหนี้สูญไวเปนการเฉพาะ อีกทั้งมาตรา ๑๗
แหง พระราชบัญ ญัตดิ ังกลาว ก็มิไ ดกํา หนดใหค ณะกรรมการออย
และน้ํา ตาลทรายมีห นา ที่ใ นการดํา เนิน การอื่น ใดเกี่ย วกับ การ
จํา หนา ยหนี้สูญ แตโ ดยที่ไดมีม ติสภาบริห ารคณะปฏิวัตเิ มื่อวัน ที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ กําหนดหลักเกณฑการจําหนายหนี้สูญของ
หนวยงานภาครัฐไว เมื่อหนี้เ งิน คางชํา ระของกองทุนมีจํา นวนเกิน
หาลานบาท การจําหนา ยหนี้สูญ ตามขอหารือ นี้จึง ตองดํา เนิน การ
ตามมติข องสภาบริห าร คณะปฏิวัตดิ ัง กลา ว โดยสํา นัก งาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ออ ย แ ล ะ น้ํา ต า ล ท ร า ย ตอ ง เ ส น อ เ รื่อ ง
ตอ กระทร วงการ คลัง เ พื่อ ข ออนุมัตคิ ณะ รัฐ มนตรีเ สีย กอ น
จึงจะดําเนินการจําหนายหนี้สูญนั้นได

มาตรา ๒๕ แหงพระราชกฤษฎีกาจัด ตั้งสํานักงานสงเสริม
อุต สาหกรรมซอฟตแ วรแหง ชาติ (องคก ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
ไดกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูอํานวยการสํานักงาน
สง เสริม อุต สาหกรรมซอฟตแ วรแ หง ชาติ โดยกํา หนดใหมีอ ายุ
ไมตํา่ กวา ๒๕ ปบริบรู ณและไมเกิน ๖๕ ปบริบรู ณ เมื่อคณะกรรมการ
บริห ารสํานักงานสงเสริมอุต สาหกรรมซอฟต แวรแ หงชาติ ไดมีมติ
แตงตั้งใหกรรมการผูทรงคุณวุฒสิ องคนเปนผูรักษาการในตําแหนง
ผูอํา นวยการฯ แตป รากฏขอ เท็จจริง วา กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ทั้งสองคนตางมีอายุเ กิน ๖๕ ปบริบรู ณ เมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการฯ จึงตองมีคุณสมบัตใิ นเรื่ องอายุ
เชนเดีย วกับ ผูอํา นวยการ กรรมการผูทรงคุณวุฒทิ ั้งสองคนจึงขาด
คุณสมบัตหิ รือ มีลัก ษณะตองหามในการดํารงตําแหนง เปนเหตุใ ห
ตองพนจากตําแหนง
แตการดําเนินการของผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
ทั้งสองคน ซึ่ง เปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายยอมไมถูก
กระทบกระเทื อ น เนื่อ งจากมาตรา ๑๙ แหง พระราชบัญ ญัติ
วิธีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดบญ
ั ญัตริ องรับกรณีที่
ปรากฏภายหลังวาเจาหนาที่ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อันเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวานี้
ไมก ระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้ นไดป ฏิบตั ิไปตามอํา นาจหนาที่
เมื่อผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการฯ ทั้ง สองคนไดปฏิบัตงิ าน
ตามอํานาจหนาที่ซึ่งมีผลสมบูรณอยู จึงถือวาเปนสิท ธิโดยชอบธรรม
ของผูรกั ษาการในตํา แหนง ผูอํา นวยการฯ ที่จ ะไดเ งิน เดือ น
เปนคาตอบแทนจากการทํางานของตน

(เรื่องเสร็จที่ ๙๒๖/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง อํานาจของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในการหักลาง
บัญ ชีเ งิน ยืม ลูก หนี้ช าวไรออ ยจากบัญ ชีข องกองทุน ออ ยและ
น้ํา ตาลทรายโดยไมมีก ารชํา ระหนี้ , คณะกรรมการกฤษฎีก า
(คณะที่ ๕))

(เรื่องเสร็จที่ ๙๓๘/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง ความชอบดว ยกฎหมายของการกระทํา และการรับ เงิน
คาตอบแทนของผูรักษาการในตําแหนงผูอํา นวยการซึ่งมีคุณสมบัติ
เรื่อ งอายุขัด กับ พร ะราชกฤ ษฎีก าจัด ตั้ง สํา นัก งานสง เสริม
อุต สาหกรรมซอฟตแ วรแหง ชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖,
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓))

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔-๕

รวมความเห็นฉบั
นฉบับยอของคณะกรรมการกฤษฎีกา

สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
สารบัญ

สิงหาคม ๒๕๖๐
หนา

หนา
โครงการใหบริการรักษาพยาบาลแกสมาชิกตลอดชีพ
เปนการรับประกันวินาศภัยหรือไม

๕-๒

การสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการคุรุสภา
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาและผูอํานวยการองคการคา
ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕-๒
การเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ของกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐
๕-๒
การทําหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
๕-๓

ขอทบทวนความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งผูรักษาการ
แทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

๕-๓

การพิจารณายุติการสอบสวนทางวินัยสําหรับพนักงาน
ที่เกษียณอายุหรือพนสภาพการเปนพนักงาน

๕-๔

การรักษาการแทนรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
และการกําหนดเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน
ประจําตําแหนงของผูรักษาการแทนตําแหนง
บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

๕-๔

การออกคําสั่งไลเบี้ยใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน
กอนที่จะไดรับแจงผลการตรวจสอบสํานวน
ความรับผิดทางละเมิดจากกระทรวงการคลัง

๕-๕

การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

๕-๕

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรเพื่อใหการดําเนินการ
สรร หาผูดาํ ร งตํา แหนง ดัง กลา วเปน ไปอยา งโป รง ใสและมี
ประสิท ธิภ าพ ยอมสามารถใชอํานาจตามคําสั่งหัว หนา คณะรัก ษา
ความสงบแหงชาติ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การสรรหาขึ้น ใหม โดยอาจกํา หนดใหมีบคุ คลภายนอกทําหนา ที่
สรรหาบุคคล เพื่อเสนอใหค ณะกรรมการคุรสุ ภาและคณะกรรมการ
สง เสริม สวัสดิก ารและสวัสดิภ าพครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวตอไปได

โครงการใหบริก ารรักษาพยาบาลแกสมาชิก ตลอดชีพ เปน การ
รับประกันวินาศภัยหรือไม
โดยที่ม าตรา ๘๖๑ มาตรา ๘๖๒ และมาตรา ๘๖๙
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัตใิ ห สัญญาประกัน
วินาศภัย เปนสัญญาซึ่งผูรบั ประกันภัยตกลงจะใชคา สินไหมทดแทน
ในกรณีที่มีค วามเสีย หายอยา งใด ๆ ซึ่ง พึง ประมาณเปน เงิน ได
โดยผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวาเบี้ยประกันภัยให
กรณีโครงการใหบริการรักษาพยาบาลแกสมาชิกตลอดชีพ
มีวัตถุประสงคเปนการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ แกสมาชิก โดยสมาชิก
ตองเสียคาแรกเขา และสัญญาไมมีขอ ตกลงที่จ ะชดใชคา สินไหม
ทดแทนในกรณีมีความเสียหายอยางใด ๆ เกิดขึ้น สัญญาดังกลาวจึงมี
ลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนประเภทหนึ่ง ซึ่งผูใหบริการฝายหนึ่ง
ตกลงจะใหบริการตามเงื่อนไขที่กําหนดไว และผูซื้อบริการอีกฝายหนึ่ง
ตกลงชําระเงินลวงหนาเปนการตอบแทน ดังนั้น โครงการดังกลาว
จึงไมเขาลักษณะเปนสัญ ญาประกันวินาศภัย และไมอยูภายใตบงั คับ
กฎหมายวาดวยประกันวินาศภัย

(เรื่องเสร็จที่ ๙๘๔/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การสรรหาบุค คลเพื่อ ดํา รงตํา แหนง เลขาธิก ารคุรสุ ภา
เลขาธิก ารคณะกรรมการสง เสริม สวัส ดิก ารและสวัส ดิภ าพครู
และบุค ลากรทางการศึก ษาและผูอํา นวยการองคก ารคา ของ
สํา นักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิก ารและสวัสดิภ าพครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘))
การเปน หนว ยงานของรัฐ ตามพระราชบัญ ญัติค วามรับ ผิด
ทางละเมิด ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ของกองทุน สงเคราะห
ตามพระราชบัญ ญัต ิโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

(เรื่องเสร็จที่ ๙๗๖/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง โครงการใหบริการรักษาพยาบาลแกสมาชิกตลอดชีพเปนการ
รับประกันวินาศภัยหรือไม, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕))

คําวา “หนวยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัตคิ วามรับ ผิด
ทางละเมิด ของเจา หนา ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หมายถึง หนว ยงาน
๓ ประเภท คือ
๑. สว นราชการ ไดแ ก กระทรวง ทบวง กรม หรือ
สว นราชการที่เ รีย กชื่อ อยา งอื่น และมีฐ านะเปน กรม ราชการ
สวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
๒. รัฐวิสาหกิจที่ต้งั ขึ้นโดยพระราชบัญ ญัติห รือพระราช
กฤษฎีกา
๓. หนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน
หนว ยงานของรัฐ ตามพระราชบัญ ญัติค วามรับ ผิด ทางละเมิด
ของเจาหนาที่ฯ
สํา หรับ กองทุนสงเคราะหต ามพระราชบัญ ญัตโิ รงเรี ยน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีฐานะเปนนิตบิ คุ คล ที่ไมใชห นวยงานของรัฐ
ป ร ะ เ ภ ท สว น ร า ช กา ร ห รือ ป ร ะ เ ภ ท รัฐ วิส า ห กิจ ที่ตั้ง ขึ้น
โดยพระราชบัญ ญัติห รือ พระราชกฤษฎีก า แตมีลัก ษณะเปน
หนว ยงานอื่นของรัฐ เนื่องจากมีก ารจัด ตั้งขึ้น โดยพระราชบัญ ญัติ
ไดรบั เงิน สมทบจากกระทรวงศึกษาธิก าร และมีค ณะกรรมการ
บริหารกองทุน โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานกรรมการ
แตก ารที่ห นว ย งานอื่น ของรัฐ จะเปน ห นว ย งานของรัฐ ต าม
พระราชบัญ ญัติค วามรับ ผิด ทางละเมิด ของเจา หนา ที่ ฯ ก็ ตอ งมี
พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาทีฯ่ เสียกอน เมื่อในปจจุบันยังไมมี

การสร รหาบุค คลเพื่อ ดํา รงตํา แ หนง เลข าธิก ารคุรสุ ภ า
เลขาธิก ารคณะกรรมการสง เสริม สวัส ดิก ารและสวัส ดิภ าพ
ครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาและผูอํา นวยการองคก ารคา
ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม สวัสดิก ารและสวัส ดิภาพ
ครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษา
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๗/๒๕๖๐
เรื่อ ง แกไ ขเพิ่ม เติมคํา สั่ง หัว หนาคณะรักษาความสงบแหง ชาติ
ที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวัน ที่ ๒๑ มีนาคม พุท ธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอาจเห็นสมควรกําหนดใหมีการ
สรรหาผูดํารงตําแหนง เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุค ลากรทางการศึกษา และ
ผูอํา นวยการองคก ารคา ของสํา นัก งานคณะกรรมการสง เสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถ
มอบหมายให ค ณะกรรมการคุรสุ ภาและคณะกรรมการสง เสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการ
สรรหาและแตงตั้ง ผูดํารงตํา แหนงดังกลาว ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษากําหนด และในกรณีที่
่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕-๒

พระราชกฤษฎีกากําหนดใหกองทุนสงเคราะหนี้เปนหนวยงานของรัฐ
ดัง นั้น กองทุน สงเคราะหนี้จึง ไมมีส ถานะเปน หนว ยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ

ตามกฎหมาย สวนกรรมการอีก ๒ คน เมื่อไมมีขอตองหามใหปฏิบตั ิ
หนา ที่นั้น ก็ย อมมีสิท ธิไ ดรับ คา ตอบแทนและคา ใชจายอื่นในการ
ปฏิบัตหิ นาที่ตาํ แหนงกรรมการ
การที่ก รรมการคนหนึ่ง ยัง มีส ถานะเปน พนัก งานของ
สํา นักงาน กสทช. ในวัน เริ่มการปฏิบตั ิห นา ที่ของคณะกรรมการฯ
ทํา ใหก รรมการคนนี้มีลัก ษณะตอ งหา มในการเปน กรรมการ
จึง ไมอ าจเปน กรรมการไดต้งั แตแ รก ซึ่ง ตอ งพน จากตํา แหนง
กรรมการตั้งแตวันที่เ ริ่ม ปฏิบตั ิห นา ที่ใ นกรรมการ และตองชดใช
คา ตอบแทนและคา ใชจา ยอื่นที่ไ ดรับ ไปอัน เนื่องมาจากการเปน
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยไมตอ งพิจารณา
เรื่องการไดรับคําสั่งลงโทษไลออกจากงานอันเนื่องมาจากก ารทุจริต
ตอหนาที่และประพฤติชั่วอยางรายแรงอีก

(เรื่องเสร็จที่ ๙๘๙/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การเปน หนว ยงานของรัฐ ตามพระราชบัญ ญัตคิ วามรับ ผิด
ทางละเมิด ของเจา หนา ที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ของกองทุน สงเคราะห
ตามพระราชบัญ ญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ))
การทํา หนา ที่ข องคณะกรรมการติด ต ามแ ละป ระเมิน ผ ล
การปฏิบัต ิงานตามพระราชบัญ ญัติอ งคก รจัด สรรคลื่ นความถี่
และกํากับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสีย ง วิท ยุโทรทัศ น
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(เรื่องเสร็จที่ ๙๙๐/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อ ง การทํา หนา ที่ข องคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผล
การปฏิบัตงิ านตามพระราชบัญ ญัตอิ งคก รจัด สรรคลื่น ความถี่
และกํา กับ การประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิท ยุ โทรทัศ น
และกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, คณะกรรมการกฤษฎีก า
(คณะที่ ๕))

การไดมาและลักษณะของการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ติด ตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามพระราชบัญญัตอิ งคกร
จัด ส ร ร ค ลื่น ค ว า ม ถี่แ ล ะ กํา กับ กิจ ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิจ ก า ร
วิท ยุก ระ จาย เสีย ง วิท ยุโ ทร ทัศ น และ กิจ การโทร คมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ แต กตา งจากบทบัญ ญัตเิ รื่อ งค ณะกร รมการ
ในกฎหมายอื่น ที่สว นใหญจ ะ กํา หนดใหมีก ารแตง ตั้ง กรรมการ
แทนที่ก รรมการซึ่ง พน จากตํา แหนง ดว ยเหตุอื่น กอ นครบวาระ
แตพระราชบัญญัตนิ ี้บญ
ั ญัติใหในกรณีที่กรรมการที่พน จากตําแหนง
ดว ยเหตุอื่นกอ นครบวาระ ถายังมีก รรมการเหลืออยูต้งั แต ๓ คน
ขึ้นไป ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอ ไปได และใหถือวา
คณะกรรมการประกอบดว ยกรรมการเทา ที่เ หลือ อยู เพื่อใหการ
ทํางานไมหยุดชะงัก โดยวุฒสิ ภาไมตองดําเนินการสรรหากรรมการ
แทนที่กรรมการที่พน จากตําแหนงอีก เนื่องจากกฎหมายประสงคให
คณะกรรมการชุด นี้มีวาระการดํารงตําแหนงเริ่มตนและสิ้นสุด วาระ
ไปพรอมกัน
กรณีที่เ หลือกรรมการเพียง ๓ คน แตมีก รรมการ ๑ คน
ไมสามารถปฏิบตั หิ นาที่ได สภานิตบิ ญ
ั ญัติแ หง ชาติจึงไดคดั เลือก
กรรมการแทนตําแหนงที่วาง ในกรณีนี้ถือวาเปนการจําเปนเพื่อแกไข
ปญ หาใหค ณะกร รมการชุด นี้ส ามารถปฏิบตั หิ นา ที่ตอ ไปได
แตกรรมการที่ไดรบั คัดเลือ กนี้ตองมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับ
วาระการดํา รงตําแหนงที่เหลืออยูของกรรมการที่ต นแทน แตหาก
การไมสามารถปฏิบัตหิ นาที่ไดของกรรมการคนนี้เปนไปโดยผลของ
คําสั่งของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่สั่งใหกรรมการคนนี้
ระงับ การปฏิบตั ิร าชการในตํา แหนง กรรมการชั่ว คราว ซึ่ง คําสั่ง
ของหัว หนา คสช. มีผลเพีย งระงับ การปฏิบัตหิ นา ที่ใ นตํา แหนง
กรรมการเทา นั้น โดยไมมีผ ลทํา ใหพน จากตํา แหนง กรรมการ
เมื่อคณะกรรมการยังมีกรรมการเหลืออยู ๓ คน จึงครบองคประกอบ

ขอทบทวนคว ามเห็น เกี่ย วกับ การแตง ตั้ง ผูรกั ษาการแ ทน
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
การแตง ตั้ง ผูรกั ษาการแทนอธิก ารบดีม หาวิท ยาลัย
วลัย ลัก ษณ นั้น มาตรา ๒๕ แหง พระราชบัญ ญัตมิ หาวิท ยาลัย
วลัย ลัก ษณ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบญ
ั ญัตหิ ลัก เกณฑไ วเ ปน ลํา ดับ
ในกรณีที่อ ธิก ารบดีไ มป ฏิบตั ิ หนา ที่ไ ด ใหร องอธิก ารบดีเ ปน
ผูรักษาการแทนกอน แตถาไมมีอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่จะเปน
ผูรัก ษาการแ ทนอธิก ารบดี หรือ มีแ ตไ มอ าจป ฏิบตั ิห นา ที่ไ ด
สภามหาวิทยาลัย จึงจะมีอํานาจแตงตั้งผูมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา ๒๓
เปน ผูรัก ษาการแทนอธิก าร บดีไ ด ซึ่ง ตอ งพิจ ารณาเงื่อ นไข
ในการแตง ตั้ง ผูรกั ษาการแทนอธิก ารบดี โดยไมจํา กัด แตเ พีย ง
เงื่อนไขแรกที่วา มีผูดาํ รงตําแหนงรองอธิการบดีอยูห รือ ไม เทา นั้น
แตตอ งพิจ ารณาถึง กรณีที่ร องอธิก ารบดีที่จ ะเปน ผูรกั ษาการ
แทนอธิการบดีไมอาจปฏิบตั ิหนาที่ไดดวย
คําวา “หนาที”่ ตามมาตรา ๒๕ นี้ หมายความถึงหนาที่ใน
๒ ประการ คือ (๑) หนาที่ในการบริห ารงานทั่ว ไปในสภาวะปกติ
และ (๒) หนาที่ในการแกไขปญ หาหรือสถานการณวิกฤติที่เกิด ขึ้น
กับ องคกรนั้น เอง ซึ่ง ทั้ง สองกรณีเปน หนา ที่ที่ผูดาํ รงตําแหนง นั้น
หรือผูรักษาการแทนผูดาํ รงตําแหนงนั้นจะตองป ฏิบัติ ดังนั้น คําวา
“ไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได” จึงหมายความถึงการที่ไมอาจปฏิบัตหิ นาที่
่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕-๓

ทั้ง สองประการ หรือ ไมอาจปฏิบตั หิ นาที่ป ระการใดประการหนึ่ง
เพียงประการเดียวไดดวย
เมื่อขอ เท็จจริง ในครั้งนี้เปลี่ย นแปลงไปจากขอ เท็จจริง
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดใชในการพิจารณาตามบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแตงตั้งผูรกั ษาการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี และการกําหนดเงินคาตอบแทน
ใหแกผูรกั ษาการแทนในตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๙/๒๕๕๙) ที่เคยใหความเห็นไว สรุปความไดวา
กรณีที่อธิการบดีลาพักการปฏิบตั ิง านชั่วคราวแตยงั ไมไดลาออก
ถือวาเปน กรณีที่ผูดํารงตํา แหนงอธิการบดีไมอาจปฏิบตั หิ นาที่ได
ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน หากสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนผูรกั ษาการแทน คําสั่งแตงตั้งดังกลาว
ย อ มไมช อบดว ยกฎหมาย เมื่อ อธิก ารบดีล าออก เปน เหตุใ ห
รองอธิการบดีแ ละผูชว ยอธิก ารบดีตอ งพนจากตําแหนง ไปดว ย
ตามกฎหมาย ถือวาเปนกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีและไมมี
ผูรัก ษาการแทน จึง ตอ งแตง ตั้ง ผูมีคุณ สมบัติต ามมาตรา ๒๓
เปนผูรักษาการแทน หากแตงตั้ งบุคคลอื่นเปนผูรักษาการแทนถือวา
เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย สงผลใหความเห็น คณะกรรมการ
กฤษฎีกาในเรื่องนี้เ ปลี่ย นแปลงไปจากเดิม กรณีดังกลาวถือ ไดวา
เปน ก ร ณีที่ร อง อ ธิก าร บ ดีทุก ค น ไมอ า จ ป ฏิบตั หิ นา ที่ไ ด
สภามหาวิท ยาลัย จึงมีอํานาจแตง ตั้ง ผูมีคุณสมบัตติ ามมาต รา ๒๓
เปนผูรกั ษาการแทนอธิการบดีได ดังนั้น คําสั่งแตงตั้งผูรักษาการแทน
อธิการบดีดงั กลาวจึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีขอสังเกตวา ธอท.
ควรพิจ ารณาตรวจสอบและแกไขระเบียบและขอบัง คับ ของ ธอท.
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายไดทุกประเภทของ ธอท.
ใหมีความรัดกุม และมีกระบวนการในการตรวจสอบการรับ จายเงิน
ที่ชั ด เจนและตรวจสอบได และควรมีการปรับปรุง แกไขขอบัง คับ
ของ ธอท. ใหสามารถดําเนินการทางวินัยกับ พนักงานภายหลังที่พน
จากการเปนพนักงานไปแลวดวย
(เรื่อ งเสร็จ ที่ ๑๐๒๓/๒๕๖๐ บัน ทึก สํา นัก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีก า เรื่อ ง การพิจ ารณายุตกิ ารสอบสวนทางวินัย สํา หรับ
พ นัก ง าน ที่เ ก ษี ย ณ อา ยุห รือ พน ส ภ า พ ก าร เ ปน พ นัก ง าน ,
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒))
การรัก ษ ากา รแ ท นรองอธิก าร บดีแ ละผูชว ยอธิก ารบ ดี
แ ละการ กํา ห น ด เงิน ป ระจํา ตํา แ ห นง แ ล ะคา ต อบ แ ท น
ปร ะจํา ตํา แ ห นง ข อ งผูรัก ษาก ารแ ท น ตํา แ ห นง บ ริห า ร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่อพระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยเชีย งใหม พ.ศ. ๒๕๕๑
ไมมีบ ทบัญ ญัตมิ าตราใดกําหนดระยะเวลาในการรักษาการแทน
รองอธิบดีและผูชวยอธิบดีไว แตโดยที่มาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัตนิ ี้
กํา ห นดใหก าร รัก ษา กา ร แ ท นข องผูดาํ ร ง ตํา แ ห นง ตา ง ๆ
ใน ม ห า วิท ย า ลัย เ ปน ไ ป ต า ม ขอ บัง คับ ข อ ง ม ห า วิท ย า ลัย
และมหาวิทยาลัย เชียงใหมก็ไดออกขอบังคับ มหาวิทยาลัยเชีย งใหม
วา ดว ยการรัก ษาการแทน การมอบอํา นาจใหป ฏิบตั กิ ารแทน
และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบตั ิการแทนของผูดาํ รงตําแหนงตาง ๆ
ในมหาวิท ยา ลัย เชีย งใหม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึง ตอ งนํา ขอ บัง คับ
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม ดัง กลา วมาใชบงั คับ กับการรักษาการแทน
รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีดวย
อํา นาจในการกํา หนดหลัก เกณฑใ นเรื่อ งเกี่ย วกับ การ
บริห ารงานบุค คลของมหาวิท ยาลัย หลักเกณฑเกี่ย วกับ สิท ธิแ ละ
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และการกําหนดเงินประจําตําแหนง
และคา ตอบแท นประจํา ตํา แหนง ของพนัก งานมหาวิท ยาลัย
เปนอํานาจเฉพาะของสภามหาวิท ยาลัย เมื่อคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลมีมติเกี่ยวกับการไดรับเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน
ประจําตํา แหนงผูบ ริหารของผูรกั ษาการแทนตํา แหนงบริหารแลว
ก็จะต องเสนอใหสภามหาวิท ยาลัยพิจารณาใหค วามเห็นชอบกอน
แลวจึงจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป สําหรับการกําหนดให
ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการยอนหลังเพื่อรองรับใหสามารถ
จายเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจําตําแหนงบริห ารใหแก
ผูรัก ษาการแทนที่ไ ดป ฏิบัตหิ นา ที่ ในตํา แหนง นั้น เปน ไปเพื่อ ให
ผูรักษาการแทนในตําแหนงไดรบั เงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน

(เรื่อ งเสร็จ ที่ ๑๐๑๕/๒๕๖๐ - ๑๐๑๖/๒๕๖๐ บันทึก สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีก า เรื่อ ง ขอทบทวนความเห็น เกี่ย วกับ
การแตงตั้งผูรกั ษาการแทนอธิการบ ดีของมหาวิท ยาลัยวลัยลักษณ ,
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘))
การพิจ ารณ ายุติก ารสอบสว นทางวิน ัย สํา หรับ พ นัก งาน
ที่เกษียณอายุห รือพนสภาพการเปนพนักงาน
การพิจ ารณาโทษทางวินัย กับ พนัก งานของธนาคาร
อิสลามแหง ประเทศไทย (ธอท.) ตอ งเปนไปตามขอบังคับ ธนาคาร
อิส ลามแหง ป ร ะเท ศไท ย โดยไ มส ามาร ถนํา มาตร า ๑๐ ๐
แหง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บขา ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑
มาปรับ ใชแกก ารพิจารณาโทษทางวินัยกับ พนัก งานของ ธอท. ได
สิทธในการได้ับํเหน็จตกทเมื
อดและบํานญพิเศษ ่อ ขอ บัง คับ ดัง กลา วมิไ ดกํา หนดให ธอท. สามารถดํา เนิน การ
ทางวินัย กับ พนัก งานของ ธอท. ที่เ กษีย ณอายุห รือ ที่พน สภาพ
การทํางานไปแลว ดังนั้น ธอท. จึง ไมสามารถดําเนิน การทางวินัย
แกพนักงานของ ธอท. ซึ่งเกษียณอายุการทํางานไปแลวได
่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕-๔

ประจําตําแหนงจากการที่ไดปฏิบตั หิ นาที่ในตําแหนงที่ตนไปรัก ษาการ
หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นวาการดําเนินการดังกลาวมีความ
จํา เปน และเหมาะสม เปนไปเพื่อประโยชนภ ายใตวัต ถุป ระสงค
ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยก็ยอ มจะพิจารณากําหนดใหได

รับ ชํา ระหนี้แ ทนเจา หนี้ อายุค วามจะเริ่มนับ ตั้ง แตวัน ที่เ จา หนี้
ตามคําพิพากษาไดรับเงินที่สํานักงานตํารวจแหงชาตินําไปวางไวศาล
(เรื่อ งเสร็จ ที่ ๑๐๖๔/๒๕๖๐ บัน ทึก สํา นัก งานคณะกรรมก าร
กฤษฎีกา เรื่อง การออกคําสั่ง ไลเ บี้ยใหเจา หนา ที่ชดใชคา สินไหม
ทดแทนกอ นที่จ ะไดรับ แจง ผลการตรวจสอบสํา นวนความรับ ผิด
ทางละเมิดจากกระทรวงการคลัง, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ))

(เรื่อ งเสร็จ ที่ ๑๐๖๒/๒๕๖๐ บัน ทึก สํา นัก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การรักษาการแทนรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
และการกําหนดเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจําตําแหนง
ของผูรักษาการแทนตํา แหนงบริห ารของมหาวิท ยาลัย เชีย งใหม ,
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘))

การแ ตง ตั้ง แ ละว าระการดํา ร งตํา แ หนง ข อง กรรมกา ร
ผูท รงคุณ วุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

การออกคํา สั่ง ไลเ บี้ย ใหเ จา หนา ที่ช ดใชค า สิน ไ หมทดแทน
กอ นที่จ ะไดรบั แจง ผลการตรวจสอบสํา นวนความรับ ผิด
ทางละเมิด จากกระทรวงการคลัง

คําสั่งคณะรักษาความสงบแหง ชาติ ที่ ๙๐/๒๕๔๗ เรื่อ ง
การ แ ตง ตั้ง ค ณะ ก ร ร ม การ สิ่ง แ ว ด ลอ ม แ หง ชาติ ลง วัน ที่
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เปนการแตงตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเปนการเฉพาะเพื่อใหทํา หนาที่แทนคณะกรรมการฯ ที่มี
อยูแ ลวตามพระราชบัญ ญัตสิ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติดงั กลา ว
จึง มี สถานะเปน กฎหมายที่ไ มไ ดแ กไ ขหรือ เพิ่ม เติม หรือ ยกเลิก
กฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน แตมีผลเปนการสรางกลไกขึ้นมาคูขนาน
กับ กลไกที่มีอ ยูแ ลวตามกฎหมาย โดยมิไดมีสถานะเปนประกาศ
หรือคําสั่งทางบริหาร
การที่ค ณะรัฐ มนตรีมีม ติแ ตง ตั้งกรรมการผูท รงคุณวุฒิ
ชุดเดิมที่ไดรบั แตงตั้งตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติดงั กลาวให
เปนคณะกรรมการฯ ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมฯ ยอมมีผลทํา ใหก รรมการ
ผูท รงคุณวุฒทิ ี่ไ ดรับ การแตง ตั้ง ตามคํา สั่ง คณะรัก ษาความสงบ
แหง ชาติดงั กลา วไมใ ชกรรมการผูท รงคุ ณวุฒใิ นคณะกรรมการฯ
ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมฯ แมวาบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามมติคณะรัฐมนตรีจะเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการ
ผูท รงคุณ วุฒติ ามคํา สั่ง คณะรัก ษาความสงบแหง ชาติดงั กลา ว
ก็ไมอาจถือไดวา บุคคลนั้นเคยดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการฯ ตามพระราชบัญ ญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมฯ มากอน การนับ วาระการดํา รงตําแหนงกรรมการ
ผูท รงคุณ วุฒิใ นค ณะกรร มการฯ จึง ตอ งเริ่ม นับ ตั้ง แตวัน ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติใหเปนการดํารงตําแหนงในวาระแรก

การที่สํา นัก งานตํา รวจแหง ชาติไ ดสง สํา นวนการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ของเจาหน าที่ใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบตามนัย ขอ ๑๗ แหงระเบีย บสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ และกระทรวงการคลัง ไมแ จง ผลการตรวจสอบ
ใหแ ลว เสร็จ กอ นอายุค วามสองปสิ้น สุด ไมนอ ยกวา หกเดือ น
ตามขอ ๑๗ วรรคหา แหง ระเบีย บสํานัก นายกรัฐ มนตรี วาดว ย
หลักเกณฑการปฏิบตั เิ กี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจาหนาที่ฯ
และจะทําใหการเรียกใหชดใชคา สินไหมทดแทนของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติจะขาดอายุความหนึ่งปตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ยอมถือไดวามีเหตุ
อันสมควรที่จะไมตอง รอผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง
ดังนั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติชอบที่จะออกคําสั่งเรียกใหเจาหนาที่
ชดใชคา สิน ไหมทด แทนไดโ ดยไมตอ งรอผลการตรวจสอบ
ของกระทรวงการคลัง แตหากตอมากระทรวงการคลังมีค วามเห็น
แตกตา งจากสํานัก งานตํา รวจแหงชาติ สํา นัก งานตํา รวจแหงชาติ
ก็ตองมีคาํ สั่งใหมตามความเห็นของกระทรวงการคลัง โดยเพิกถอน
คําสั่งเดิมทั้งหมดหรือบางสวน แลวแตกรณี
คณะกรรมการกฤษฎีก า (คณะพิเ ศษ) มีขอ สัง เกตวา
อายุค วามไลเ บี้ย ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญ ญัตคิ วามรับ ผิด
ทางละเมิดของเจาหน าที่ฯ ที่ใหเริ่มนับ ตั้งแตวันที่ห นวยงานของรัฐ
หรือ เจาหนาที่ไดใชคา สินไหมทดแทนแกผูเ สีย หายนั้น จะตองเปน
การชํา ระหนี้แ กตวั เจา หนี้ห รือ แกบคุ คลผูมีอํา นาจรับ ชํา ระหนี้
แทนเจาหนี้ตามมาตรา ๓๑๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
หากสํา นักงานตํา รวจแหงชาตินํา เงินไป วางศาลโดยไมไ ดต กลงกับ
ผูเ สีย หายซึ่งเปน เจาหนี้ต ามคํา พิพ ากษาวาใหศ าลเปน ผูมีอํานาจ

(เรื่อ งเสร็จ ที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๐ บัน ทึก สํา นัก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ , คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑))
่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕-๕

รวมความเห็นฉบั
นฉบับยอของคณะกรรมการกฤษฎีกา

สารบัญ

กันยายน ๒๕๖๐

หนา
การเสนอขอใหโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบา นจอมบึง
๖-๒
การรับภาระชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรสําหรับ
หนี้ในระบบที่ไมใชโครงการสงเสริมของรัฐ ตามมาตรา ๓๗/๙
แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๔๒
๖-๒
การสั่งกักเรือตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขปญหาการทําการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
เพิ่มเติมครั้งที่ ๔
๖-๒
การแจงคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยวิธีสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ
๖-๓

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ไดแก (๑) หนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการสงเสริมของรัฐ (๒) หนี้ที่เกิด ขึ้น
จากการกูยืมจากสถาบัน การเงิน (๓) หนี้ที่เ กิด ขึ้นจากการกูยมื
จากสถาบันเกษตรกร
เมื่อเกษตรกรซึ่ง เปนหนี้ในระบบไดย่นื คําขอขึ้นทะเบีย น
เกษตรกรตอสํานักจัดการหนี้ของเกษตรกรแลว สํานักจัดการหนี้ของ
เกษตรกรจะตรวจสอบหลัก ฐานแสดงความมีอ ยูจ ริงของหนี้แ ละ
หลักประกันที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยคําวา “หลักประกันที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย” นี้ จะเปนไดทั้งการใชทรัพยสินเปนหลักประกันและ
การค้ํา ประกัน ดวยบุค คล จากนั้นสํานัก จัด การหนี้ข องเกษตรกร
จึง แยกประเภทหนี้ต ามหลัก เกณฑที่ค ณะกรรมการจัด การหนี้
ของเกษตรกรกําหนด โดยที่พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดหลักเกณฑ
การดําเนินการกรณีที่เปนหนี้ในระบบตามโครงการสงเสริมของรัฐ
และกรณีที่ไมใชโครงการสงเสริมของรัฐไวแตกตางกัน
ในกรณีที่เ ปน หนี้ใ นระบบตามโครงการสง เสริม ของรัฐ
และคณะกรรมการกองทุน ฟน ฟูแ ละพัฒ นาเกษตรกรเห็น วา
ไมประสบความสําเร็จโดยมิใชค วามผิด ของเกษตรกร กองทุนจะรับ
ภาระหนี้นั้นทั้งหมดหรือบางสวนก็ได แตจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐ มนตรีกอ น โดยกฎหมายมุง ประสงคจ ะยกเลิก หนี้
ใหเกษตรกร หลักประกันการชําระหนี้ยอ มเปนอัน ระงับเพราะหนี้
ที่ประกันระงับสิ้นไป สําหรับกรณีหนี้ในระบบที่ไมใชโครงการสงเสริม
ของรัฐ กฎหมายไมไ ดมุง หมายที่จ ะยกเลิก หนี้ใ หกับ เกษตรกร
แตมุงหมายที่จ ะใหค วามชว ยเหลือ ทางดา นการเงิน แกเกษตรกร
ในลัก ษณะของการชํา ระหนี้ใ หแ กเ จา หนี้ข องเกษตรกรแทน
เกษตรกรผูนั้น ซึ่งยัง คงมูลหนี้เ ดิมไว จึงตองกําหนดใหมีท รัพยสิน
เปนหลักประกันเพื่อมิใหกองทุนตองรับภาระหรือความเสี่ยงจากการที่
ลูกหนี้ผิด นัดชําระหนี้อันจะเปนการสรางภาระแกงบประมาณของ
ภาครัฐเกินจําเปน ดังนั้น กองทุนจึงไมส ามารถรับภาระชํา ระหนี้
ที่มีบุคคลค้ําประกันหรือไมมีทรัพยสินเปนหลักประกันได

การเสนอขอใหโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิท ยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
มาตรา ๑๖ แหง พระราชบัญ ญัตมิ หาวิท ยาลัย ราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัตใิ หมี กรรมการสภามหาวิทยาลั ย ผูทรงคุณวุฒิ
จํา นวนสิบ เอ็ด คน ซึ่ง ท ร งพร ะกรุณ าโ ปรดเ กลา ฯ แ ตง ตั้ง
จากบุค คลภายนอกมหาวิท ยาลัย การที่สภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ไดดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงดังกลา ว
จนครบจํานวนสิบเอ็ดคน แตตอมาถึงแกกรรมไปหนึ่งคน เหลือเพีย ง
สิบ คน สภามหาวิท ยาลัย จึง มีม ติใ หนํา รายชื่อ บุค คลจํา นวนสิบ คน
ดัง กลา ว เพื่อทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ แตง ตั้ง ใหดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ จึง ไมสอดคลองกับจํานวน
กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผูท รงคุณวุฒิต าม มาตรา ๑๖ ดัง นั้น
มติสภามหาวิทยาลัยดังกลาวยอมไมชอบดวยกฎหมาย
อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีก า (คณะที่ ๘) ไดเ คยมี
ค วา ม เห็น วา กา ร ดํา เ นิน ก ร ะ บ ว นการ สร ร ห ากร ร มก า ร
สภามหาวิท ยาลัย ผูท รงคุณ วุฒิของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ หมูบา น
จอมบึง ในคราวเดีย วกัน กับ เรื่องที่ห ารือ นี้ไ มช อบดว ยกฎหมาย
เนื่อ ง จ า ก ผูซึ่ง ทํา ห นา ที่เ ปน กร ร มก า ร ส ร ร ห า กร ร มก า ร
สภามหาวิท ยาลัย ผู ท รงคุณวุฒไิ ดเขาไปเปน คูกรณีในการพิจารณา
ทางปกครอง จึงเปนเหตุให มติของสภามหาวิท ยาลัยที่เห็นชอบดวย
บัญ ชีร ายชื่อ กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผูท รงคุณ วุฒไิ มช อบ
ดว ยกฎหมาย ดว ยเหตุนี้ จึง ไมอ าจเสนอรายชื่อ ผูส มควรดํา รง
ตํา แหนง กรรมการสภามหาวิท ยาลัย ผูท รงคุณ วุฒิต ามม ติข อง
สภามหาวิทยาลัย ดังกลาวเพื่อใหทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒไิ ด
(เรื่อ งเสร็จ ที่ ๑๑๑๓/๒๕๖๐ บัน ทึก สํา นัก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีก า เรื่อ ง การเสนอขอใหโ ปรดเกลา ฯ แตง ตั้ง กรรมการ
สภามหาวิท ยาลัย ผูท รงคุณวุฒิของมหาวิท ยาลัย รา ชภัฏ หมูบา น
จอมบึง, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘))

(เรื่องเสร็จที่ ๑๑๘๐/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การรับ ภาระชําระหนี้ใหแ กเ จาหนี้ ของเกษตรกรสํา หรับ หนี้
ในระบบที่ไ มใ ชโ ครงการสง เสริม ของรัฐ ตามมาตรา ๓๗/๙
แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒,
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗))

การรับภาระชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรสําหรับหนี้ในระบบ
ที่ไ มใ ชโ ครงการสง เสริม ข องรัฐ ตามมาตรา ๓๗/๙ แหง
พระราชบัญ ญัติกองทุนฟนฟูแ ละพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒

การสั่งกัก เรือตามคําสั่งหัว หนา คณะรักษาความสงบแหง ชาติ
ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อ ง การแ กไ ข ปญ หาการทํา การป ระมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ ๔

พระ ราชบัญ ญัตกิ องทุน ฟน ฟูแ ละพัฒ นาเกษตร กร
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดแนวทางการแกไขปญหาหนี้ของเกษตรกร
โดยจะตอ งเปน หนี้อัน เนื่อ งมาจากการประกอบเกษตรกรรม
ของเกษตรกรซึ่งเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกร และเปนหนี้ในระบบ

การที่หวั หนาคณะรักษาความสงบแหงชาติมีคาํ สั่งใหพนักงาน
เจาหนาที่ตามคําสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขปญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ ๔

่ อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย
ฝายข้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖-๒

มีอํานาจสั่งกักเรือไวจนกวาคดีจะถึงที่สุดในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อ
ไดวาเรือประมงลํานั้นเกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามกฎหมาย
วา ดว ยการประมงหรือ กฎหมายวา ดว ยสิท ธิการประ มงในเขตต
การประมงไทย กฎหมายวา ดว ยการปองกันและปราบปรามการ
คา มนุษย กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
การทํางานของคนตา งดาวหรือกฎหมายวาดว ยคนเขาเมือ ง ไมวา
เรือประมงดังกลาวจะเปนทรัพยสินที่ใชในการกระทําความผิดหรือไม
นั้น เปนการตรากฎหมายที่ จํากัดสิทธิในทรัพยสินของบุคคล จึงตอง
พิจารณาโดยรอบคอบเพื่อมิใหการบังคับใชกฎหมายขัดตอหลักนิติธรรม
หรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุตามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การสั่ง
กักเรือประมงของพนักงานเจาหนาที่ ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติดงั กลาว จึงตองเปนกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได
วาเรือประมงลํานั้นเกี่ยวของโดยตรงกับการกระทําความผิดดวย ไดแก
การใชเรือประมงทําการประมงโดยฝาฝนกฎหมายวาดวยการประมง
หรือกฎหมายวาดวยสิทธิการประมงในเขตตการประมง ไทย มีการ
กระทําผิดฐานคามนุษยในเรือประมง หรือมีการจางคนตางดาวโดย
ไมไดรบั อนุญาตตามกฎหมายวาดวยการบริหารจัด การการทํางาน
ของคนตางดาวหรือไมไดรบั อนุญาตใหเขาเมืองตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมืองทํางานในเรือประมง
สําหรับการฝาฝนกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน นั้น
เนื่อ งจากกฎกร ะทรวงคุม ครองแรงงานในงานประมงทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญ ญัตขิ ึ้น เพื่อ คุมครองแรงงานในงานประมงทะเล
โดยเฉพาะ โดยไดกํา หนดหลัก เกณฑที่เ กี่ย วกับการจัด สวัสดิภ าพ
ของแรงงานในเรือประมงไวสองลักษณะ
(๑) เปนขอหามที่เกี่ยวของกับเรือประมงโดยตรง ไดแก การ
ห า มมิใ หน ายจา งจา งลูก จา งที่มีอ ายุต่ํา กวา สิบ แปดปทํา งาน
ในเรือประมง และ
(๒) เปนการกําหนดหนาที่ของเจาของเรือในการปฏิบตั ิกับ
ลูกจางอันเปนการกําหนดถึงความสัมพันธสวนบุคคลซึ่งไมเกี่ยวของกับ
การใชเรือประมง เชน การกําหนดเวลาพักในแตละวันทํางาน การ
กําหนดใหนายจางจัดทําสัญญาจางเปนหนังสือ การกําหนดใหนายจาง
จัดทําทะเบียนลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไป การกําหนดใหนายจางเก็บ
รักษาทะเบีย นลูกจางและเอกสารเกี่ย วกับการจางไวจนกวาคดีจะถึง
ที่สุดในกรณีมีการฟองรองคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน การจัดใหมี
อาหารและน้ําดื่มที่ถูกสุขลักษณะ หองสวม เวชภัณฑและยาในจํานวนที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการทํางานและระยะเวลาการใชชีวิตบนเรือ
และการใหความรูแกลูกจางเกี่ยวกับสภาพการทํางาน การใชเครื่ องมือ
สิทธในการได้ับํเหน็จตกทสุอดและบํานญพิเศษ ขภาพอนามัย สภาพความเปนอยูบนเรือ และอุปกรณความปลอดภัย
บนเรือกอนการทํางาน
ในกรณีที่มีการฝาฝ นหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
คุมครองแรงงานในงานประมงทะเลฯ เปนเหตุใหพนักงานเจาหนาที่

มีอํา นาจสั่ง กัก เรือ ประมงไดจึง หมายถึง การฝา ฝน หลัก เกณฑ
ที่เกี่ยวของกับเรือประมงโดยตรง คือ การจางเด็กอายุตํา่ กวาสิบแปดป
ทํางานในเรือประมงอันเปนการฝาฝนกฎกระทรวงคุมครองแรงงาน
ในงานประมงทะเลฯ
(เรื่องเสร็จที่ ๑๑๙๑/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การสั่งกักเรือตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ ๔, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ))
การแจง คําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญ ญัติธ ุรกิจ นําเที่ย ว
และมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยวิธ ีสงทางไปรษณียล งทะเบีย น
ตอบรับ
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัค คุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑
มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ การแจงคําสั่งทางปกครองไวเฉพาะกรณีการ
แจงคําสั่งพักใชห รือเพิก ถอนใบอนุญาตประกอบธุร กิจนําเที่ย วตาม
มาตรา ๔๗ เทา นั้น โดยมิไ ดมีบ ทบัญ ญัติใ ดกํา หนดวา การแ จง
ลักษณะใดบางถึงจะเปนการแจงโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับการ
แจง คํา สั่ง ท าง ป กค ร องอื่น นอก จาก นี้ จึง ตอ ง เปน ไป ต าม
พระราชบัญ ญัตวิ ิธีป ฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย
มาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัตนิ ี้บญ
ั ญัติใหการแจงโดยวิธีสงทาง
ไปรษณียต อบรับใหถือวาไดรบั แจงก็ตอ เมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับ แต
วันสงสําหรับกรณีการสงภายในประเทศ หรือเมื่อครบกําหนดสิบ หา
วัน นับ แตวัน สง สํา หรับ สํา หรับ กรณีสง ไปยัง ตา งประเทศ เมื่อ
ขอเท็จ จริงปรากฏวา ไดมีการแจง คําสั่งทางปกครองทางไปรษณีย
ตอบรับ ภายในประเทศ แตเจาหนาที่ไปรษณียไมสามารถนําจายได
เนือ่ งจากเหตุขัดของตาง ๆ เมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงแลว ก็
ตองถือวา ผูรับแจงไดรับแจงคําสั่งทางปกครองนั้นแลว อยางไรก็ดี
กํา หนดระยะเวลาในการถือ วาผูรบั แจง ไดรับ แจง โดยชอบดว ย
กฎหมายนั้น ไมเ ปนการตัด สิท ธิผูรบั แจง ในการพิสูจ นวาผูรับ แจง
ไมไดรบั หรือไดรบั กอนหรือหลังจากวันที่ค รบกําหนดตามระยะเวลา
ดังกลาว
(เรื่อ งเสร็จ ที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๐ บัน ทึก สํา นัก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การแจงคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติธุร กิจ
นํา เที่ย วและมัค คุเ ทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยวิธีสง ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕))
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