
 
 
 
 
 
 
 

เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
 

 
 

ฝายขอมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

รวมความเหน็ฉบบัยอที่นาสนใจ 
ของคณะกรรมการกฤษฎกีา 
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หัวขอ เรื่องเสร็จที่ หนา 

การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ 
กองทุน 

การใชเงนิกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวิีตคนพิการ  ใน
การเชา การจัดซ้ือที่ดิน  และการกอสรางศูนยบริการคนพิการ
ระดับจังหวัด 

 
 

๘๗๐/๒๕๖๐ 

 
 

๔-๔ 

อํานาจของคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายในการหักลาง
บัญชเีงนิยืมลกูหน้ีชาวไรออยจากบัญชขีองกองทุนออยและ
นํ้าตาลทรายโดยไมมกีารชาํระหน้ี 

 
๙๒๖/๒๕๖๐ 

 
๔-๕ 

การปกครอง 
การออกกฎ 

การนําประกาศและระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทย  
ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๗  (๔ ) แหง
พระราชบัญญตัิขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 
 

๕๑๔/๒๕๖๐ 

 
 
 

๑-๓ 

การจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ  คาพาหนะเดินทาง และ 
คาเชาที่พักของเจาหนาที่ผูชวยแพทยและผูชวยเจาพนักงาน  
ผูไดทําการชนัสตูรพลกิศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสบิสอง  [การออกระเบียบ 
เกินอํานาจที่กฎหมายกําหนด] 

 

 

๗๑๔/๒๕๖๐ 

 

 

๓-๒ 

แนวทางการออกประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญตัิสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
๗๒๗/๒๕๖๐ 

 
๓-๔ 

การออกกฎกระทรวงยกเวนการควบคุมเครื่องกําเนิดรังส ี ๘๕๓/๒๕๖๐ ๔-๒ 

การรักษาการแทนรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  และ
การกําหนดเง ินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจํา
ตํา แ ห น ง ข อ ง ผูร ัก ษ า ก า ร แ ท น ตํา แ ห น ง บ ร ิห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม  

 
 

๑๐๖๒/๒๕๖๐ 

 
 

๕-๔ 

การปกครองสวนทองถิ่น  
การปฏิบัติหนาที่ข อ งปลดั อ งคกา ร บริ ห าร สวนตําบล  
ซ่ึงไปชวยราชการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ 

 
 

๘๖๑/๒๕๖๐ 

 
 

๔-๓ 

การมอบอํานาจ และการมอบหมาย 
การมอบอํานาจใหทําหนาที่ประธานกรรมการกํากับธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย 

 
๕๕๒/๒๕๖๐ 

 
๑-๔ 

การปฏิบัติหนาที่ข อ งปลดั อ งคกา ร บริห าร สวนตําบล  
ซ่ึงไป ชวยราชการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ 

 
๘๖๑/๒๕๖๐ 

 
๔-๓ 
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หัวขอ เรื่องเสร็จที่ หนา 
การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน  

ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําและการร ับเง ิน
คาตอบแทนของผูร ักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ ซ่ึงมี
คุณสมบัติเรื่องอายุขัดกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสาํ นักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ  (องคการมหาชน ) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 
 

๙๓๘/๒๕๖๐ 

 
 
 

๔-๕ 

ขอทบทวนความเห็นเก่ียวกับการแตงตั้งผูรักษาการแทน
อธิการบดีของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ 

๑๐๑๕-๑๐๑๖/๒๕๖๐ ๕-๓ 

ขอมูลขาวสารของทางราชการ 
การนําประกาศและระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทยไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๗  (๔ )  แหง
พระราชบัญญตัิขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 

๕๑๔/๒๕๖๐ 

 
 

๑-๓ 

ละเมิดทางปกครอง 
การเรียกใหเจาหนาที่การรถไฟแหงประเทศไทยชดใชคาสนิไหม
ทดแทนในสวนที่ทายาทของเจาหนาที่กรมตรวจบัญชสีหกรณ  
ไมตองรับผิด 

 
 

๕๑๕/๒๕๖๐ 

 
 

๑-๔ 

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิ  : 
กรณีบานพักของทางราชการไดรับความเสยีหายจากเหตุเพลงิไหม 

 
๗๓๐/๒๕๖๐ 

 
๓-๔ 

การออกคําสั่งเรียกใหชดใชคาสนิไหมทดแทนเมื่อพนกําหนด
อายุความสบิปตามมาตรา  ๔๔๘ วรรคหน่ึง  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

 
๗๘๑/๒๕๖๐ 

 
๓-๕ 

การเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญตัิความรับผดิทาง
ละเมดิของเจาหนาที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ ของกองทุนสงเคราะหตาม
พระราชบัญญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
๙๘๙/๒๕๖๐ 

 
๕-๒ 

การออกคําสั่งไลเบี้ยใหเจาหนาที่ชดใชคาสนิไหมทดแทนกอนที่
จะไดรับแจงผลการตรวจสอบสํานวนความรับผิดทางละเมดิจาก
กระทรวงการคลัง 

 
๑๐๖๔/๒๕๖๐ 

 
๕-๕ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
การออกคําสั่งเรียกใหชดใชคาสนิไหมทดแทนเมื่อพนกําหนด
อายุความสบิปตามมาตรา  ๔๔๘ วรรคหน่ึง  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

 
 

๗๘๑/๒๕๖๐ 

 
 

๓-๕ 

ความเปนกลางของกรรมการในคณะกรรมการที่มอํีานาจ
พิจารณาทางปกครอง : กรณีกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิไดรับการเสนอชื่อและไดรับการ
คัด เลอืก ใหเปนผูสมควรดําร งตําแหนงกรร มการสภ า
มหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

๘๓๙/๒๕๖๐ 

 
 
 

๓-๖ 

ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําและการรับเงนิคาตอบแทน
ของผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการซ่ึงมคีุณสมบตัิเรื่องอายุขัด
กับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสาํนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 

๙๓๘/๒๕๖๐ 

 
 

๔-๕ 
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หัวขอ เรื่องเสร็จที่ หนา 

การเสนอขอใหโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบงึ 

๑๑๑๓/๒๕๖๐ ๖-๒ 

การแจงคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญตัิธุรกิจนําเที่ยว
และมคัคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยวิธีสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ 

 
๑๒๒๘/๒๕๖๐ 

 
๖-๓ 

บุคลากรภาครัฐ 
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม 

การทําหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญตัิองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน  และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 
 

๙๙๐/๒๕๖๐ 

 
 
 
 

๕-๓ 

การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง และการดํารงตําแหนง 
การสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผูอํานวยการองคการคาของสาํนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 
 
 

๙๘๔/๒๕๖๐ 

 
 
 
 

๕-๒ 

การพนจากตําแหนง 
การทําหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญตัิองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน  และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 

๙๙๐/๒๕๖๐ 

 
 
 

๕-๓ 

เงินเดือน และผลประโยชนตอบแทน 
การกําหนดเง ินเดือนพนักงานการยางแหงประเทศไทย  
ที่โอนยายจากขาราชการสถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร 

 
๘๖๙/๒๕๖๐ 

 
๔-๔ 

การรักษาการแทนรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  และ
การกําหนดเง ินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจํา
ตํา แ ห น ง ข อ ง ผูร ัก ษ า ก า ร แ ท น ตํา แ ห น ง บ ร ิห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม  

 
 

๑๐๖๒/๒๕๖๐ 

 
 

๕-๔ 

วินัย 
การพิจารณายุติการสอบสวนทางวินัยสาํหรับพนักงานที่
เกษียณอายุหรือพนสภาพการเปนพนักงาน 

 
๑๐๒๓/๒๕๖๐ 

 
๕-๔ 

คณะกรรมการ 
องคประกอบและที่มา 

การเสนอขอใหโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบงึ 

 
 

๑๑๑๓/๒๕๖๐ 

 
 

๖-๒ 

การแตงตั้ง การดํารงตําแหนง และวาระการดํารงตําแหนง 
การแตงตั้งและวาระกา รดําร งตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

 
๑๐๖๕/๒๕๖๐ 

 
๕-๕ 
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หัวขอ เรื่องเสร็จที่ หนา 

การพนจากตําแหนง 
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการซ่ึง
แตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ 

 
 

๕๖๕/๒๕๖๐ 

 
 

๒-๒ 

การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกิจนํา
เที่ยวและมคัคุเทศกตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญตัิธุรกิจนํา
เที่ยวและมคัคุเทศก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๗๐๘/๒๕๖๐ 

 
๓-๒ 

องคประชุม 
การมอบอํานาจใหทําหนาที่ประธานกรรมการกํากับธุรกิจรักษา
ความปลอดภัย 

 
๕๕๒/๒๕๖๐ 

 
๑-๔ 

การมีสวนไดเสีย 
ความเปนกลางของกรรมการในคณะกรรมการที่มอํีานาจพิจารณา
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  
สภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิไดรับการเสนอชื่อและไดรับ  
การ คัด เ ลอืก ใหเ ปน ผูส ม ค วร ดํา ร ง ตํา แห นง ก ร ร ม กา ร  
สภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 

๘๓๙/๒๕๖๐ 

 
 
 
 

๓-๖ 

องคกรภาครัฐ 
รัฐว ิสาหกิจ 

การ กําหนด เ ง ิน เด ือนพน ักงานการยางแหงประ เทศไทย  
ที่โอนยายจากขาราชการสถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร 

 
 

๘๖๙/๒๕๖๐ 

 
 

๔-๔ 

องคการมหาชน 
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําและการรับเงนิคาตอบแทน
ของผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการซ่ึงมคีุณสมบัติเรื่องอายุ  
ขัดกับ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสาํนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 
 

๙๓๘/๒๕๖๐ 

 
 
 

๔-๕ 

หนวยงานอื่นของรัฐ 
การเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญตัิความรับผดิทาง
ละเมดิของเจาหนาที่  พ.ศ. ๒๕๓๙ ของกองทุนสงเคราะหตาม
พระราชบัญญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

๙๘๙/๒๕๖๐ 

 
 

๕-๒ 

เกษตรและสหกรณ 
กองทุนเกษตรและสหกรณ 

การรับภาระชาํระหน้ีใหแกเจาห น้ีของเกษตรกรสาํหรับหน้ี  
ในระบบที่ไมใชโครงการสงเสริมของรัฐ  ตามมาตรา ๓๗/๙  
แหงพ ร ะ ราชบัญญตัิกอ งทุนฟนฟูแ ละ พัฒนาเ กษต ร กร   
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
 

๑๑๘๐/๒๕๖๐ 

 
 
 

๖-๒ 

ประมง 
การสั่งกักเรือตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ที่
๒๒ / ๒๕๖๐  เ รื่อ ง  การ แก ไ ขป ญห าการ ทํา ก า ร ป ร ะ ม ง  
ผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน และไรการควบคุม  เพิ่มเต ิม  
ครั้งที่ ๔ 

 
 
 

๑๑๙๑/๒๕๖๐ 

 
 
 

๖-๒ 
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หัวขอ เรื่องเสร็จที่ หนา 

สหกรณ 
อํานาจของคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายในการหักลาง
บัญชเีงนิยืมลกูหน้ีชาวไร ออยจากบัญชขีองกองทุนออยและ
นํ้าตาลทรายโดยไมมกีารชาํระหน้ี 

 
 

๙๒๖/๒๕๖๐ 

 
 

๔-๕ 

ครอบครัวและมรดก 
การขอรับ เด็กที่มสีญัชาติอ่ืนที่มไิดเ กิด ในประ เทศไทย  
เปนบุตรบุญธรรม 

 
๘๐๐/๒๕๖๐ 

 
๓-๕ 

การใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมของ  
สถานสงเคราะหเด็ก 

๘๕๑/๒๕๖๐ ๓-๗ 

ที่ดิน 
การขายที่ดินซ่ึงเปนกรรมสทิธ์ิของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลยั ตามพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 

๘๖๕/๒๕๖๐ 

 
 

๔-๓ 

ที่ราชพัสดุ 
สถานะทางกฎหมายของที่ราชพัสดุ  แปลงโครงการพัฒนา 
ทาอากาศยานอุบลราชธานี 

 
๘๒๖/๒๕๖๐ 

 
๓-๖ 

เวนคืน 
สถานะทางกฎหมายของที่ราชพัสดุ  แปลงโครงการพัฒนา 
ทาอากาศยานอุบลราชธานี 

 
๘๒๖/๒๕๖๐ 

 
๓-๖ 

สาธารณสมบัติของแผนดิน 
สถานะทางกฎหมายของที่ราชพัสดุ  แปลงโครงการพัฒนา 
ทาอากาศยานอุบลราชธานี 

 
๘๒๖/๒๕๖๐ 

 
๓-๖ 

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอม 
สิ่งแวดลอม 

แนวทางการออกประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญตัิสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 
 

๗๒๗/๒๕๖๐ 

 
 
 

๓-๔ 

พลังงาน 
การออกกฎกระทรวงยกเวนการควบคุมเครื่องกําเนิดรังส ี

๘๕๓/๒๕๖๐ ๔-๒ 

ธุรกิจและพาณิชยกรรม 
กูยืมเงิน 

ขอบเขตความหมายของคําวา  “การทวงถามหน้ี” ตาม
พระราชบัญญตัิการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

๗๑๕/๒๕๖๐ 

 
 

๓-๓ 

แขงขันทางการคา และปองกันการผูกขาด 
การหลกีเลี่ยงการชาํระอากรตอบโตการทุมตลาดและอากร
ปกปองจากการนําเขาสนิคาที่เพิ่มขึ้น 

 
๕๗๔/๒๕๖๐ 

 
๒-๒ 

การควบคุมสินคา และราคา 
การหลกีเลี่ยงการชาํระอากรตอบโตการทุมตลาดและอากร
ปกปองจากการนําเขาสนิคาที่เพิ่มขึ้น 

 
๕๗๔/๒๕๖๐ 

 
๒-๒ 

ประกันภัย 
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชกิชมุนุม
สหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด 

 
๖๑๘/๒๕๖๐ 

 
๒-๓ 
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หัวขอ เรื่องเสร็จที่ หนา 
โครงการใหบริการรักษาพยาบาลแกสมาชกิต ลอดชพีเปนการ
รับประกันวินาศภัยหรือไม 

๙๗๖/๒๕๖๐ ๕-๒ 

รวมทุน 
การดําเนินโครงการกําจัดขยะมลูฝอยขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่นตามมาตรา  ๓๔/๑ แหงพระราชบัญญตัิรักษา  
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง   
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 
 

๗๒๕/๒๕๖๐ 

 
 
 

๓-๓ 

สหกรณ 
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชกิชมุนุม
สหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด 

 
๖๑๘/๒๕๖๐ 

 
๒-๓ 

ภาษีอากร และคาธรรมเนียม 
ศุลกากร 

การหลกีเลี่ยงการชาํระอากรตอบโตการทุมตลาดและอากร
ปกปองจากการนําเขาสนิคาที่เพิ่มขึ้น 

 
 

๕๗๔/๒๕๖๐ 

 
 

๒-๒ 

แรงงาน 
การสั่งกักเรือตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ที่ 
๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง  การแกไขปญหาการทําการประมงผดิ
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ 

 
 

๑๑๙๑/๒๕๖๐ 

 
 

๖-๒ 

วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว 
ทองเที่ยว 

การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ธุ ร กิจ นํา เ ที่ย ว แ ล ะ มคั คุเ ท ศ กต า ม บ ท เ ฉ พ า ะ ก า ล  
ของพระราชบัญญตัิธุรกิจนําเที่ยวและมคัคุเทศก  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 

๗๐๘/๒๕๖๐ 

 
 
 

๓-๒ 

การแจงคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญตัิธุรกิจนําเที่ยว
และมคัคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยวิธีสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ 

๑๒๒๘/๒๕๖๐ ๖-๓ 

กีฬา 
การรองทุกขของสโมสรกีฬาอาชพีหรือสมาคมกีฬาอาชพีตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมกีฬาอาชพี 

 
๔๔๙/๒๕๖๐ 

 
๑-๒ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการซ่ึง
แตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ 

 
 

๕๖๕/๒๕๖๐ 

 
 

๒-๒ 

การออกกฎกระทรวงยกเวนการควบคุมเครื่องกําเนิดรังส ี ๘๕๓/๒๕๖๐ ๔-๒ 
ศาลและกระบวนการยุติธรรม 

กระบวนการยุติธรรมยุติธรรมทางอาญา 
การจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ  คาพาหนะเดินทาง และ 
คาเชาที่พักของเจาหนาที่ผูชวยแพทยและผูชวยเจาพนักงาน  
ผูไดทําการชนัสตู รพลกิศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสิบสอง 

 
 
 
 

๗๑๔/๒๕๖๐ 

 
 
 
 

๓-๒ 

กระบวนการยุติธรรมยุติธรรมทางปกครอง 
การออกคําสั่งเรียกใหชดใชคาสนิไหมทดแทนเมื่อพนกําหนด
อายุความสบิปตามมาตรา  ๔๔๘ วรรคหน่ึง  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

 
 

๗๘๑/๒๕๖๐ 

 
 

๓-๕ 
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หัวขอ เรื่องเสร็จที่ หนา 
ศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการคุรุสภา  เลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผูอํานวยการองคการคาของสาํนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 

๙๘๔/๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 

๕-๒ 

อุดมศึกษา 
ความเปนกลางของกรรมการในคณะกรรมการที่มอํีานาจ
พิจารณาทางปกครอง  :  กรณีกรรมการสรรหากรรมการ  
สภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิไดรับการเสนอชื่อและไดรับการ
คัด เ ลอื ก ใ หเ ปน ผูส ม ค ว ร ดํา ร ง ตํา แ ห นง ก ร ร ม ก า ร  
สภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

๘๓๙/๒๕๖๐ 

 
 
 

๓-๖ 

การขายที่ดินซ่ึงเปนกรรมสทิธ์ิของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลยั ตามพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
๘๖๕/๒๕๖๐ 

 
๔-๓ 

ขอทบทวนความเห็นเก่ียวกับการแตงตั้งผูรักษาการแทน
อธิการบดีของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ 

๑๐๑๕-๑๐๑๖/๒๕๖๐ ๕-๓ 

การรักษาการแทนรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  และ
การกําหนดเง ินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจํา
ตํา แ ห น ง ข อ ง ผูร ัก ษ า ก า ร แ ท น ตํา แ ห น ง บ ร ิห า ร ข อ ง
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม  

 
๑๐๖๒/๒๕๖๐ 

 
๕-๔ 

การเสนอขอใหโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลยัราชภัฏหมูบานจอมบงึ 

๑๑๑๓/๒๕๖๐ ๖-๒ 

สวัสดิการสังคม 
คนพิการ 

การรับบริการสาธารณสขุของผูประกันตนที่เปนคนพิการตาม
กฎหมายวาดวยหลกัประกันสขุภาพแหงชาติและกฎหมายวา
ดวยการประกันสงัคม 

 
 
 

๘๕๕/๒๕๖๐ 

 
 
 

๔-๒ 

การใชเงนิกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวิีตคนพิการ  ใน
การเชา การจัดซ้ือที่ดิน และการกอสรางศูนยบริการคนพิการ
ระดับจังหวัด 

 
๘๗๐/๒๕๖๐ 

 
๔-๔ 

สุขภาพ 
การรับบริการสาธารณสขุของผูประกันตนที่เปนคนพิการตาม
กฎหมายวาดวยหลกัประกันสขุภาพแหงชาติและกฎหมายวา
ดวยการประกันสงัคม 

 
 

๘๕๕/๒๕๖๐ 

 
 

๔-๒ 

สาธารณสุข 
เครื่องสําอาง 

การกําหนดสถานะผลติภัณฑตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญตัิ
เครื่องสาํอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

๖๘๓/๒๕๖๐ 

 
 

๒-๓ 

รักษาความสะอาด 
การดําเนินโครงการกําจัดขยะมลูฝอยขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่นตามมาตรา  ๓๔/๑ แหงพระราชบัญญตัิรักษา  
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง   
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 
 

๗๒๕/๒๕๖๐ 

 
 
 

๓-๓ 
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หัวขอ เรื่องเสร็จที่ หนา 
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

การกําหนดแนวทางการตรวจและการจัดทํารางกฎหมายให
สอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 
๔๗๙/๒๕๖๐ 

 
๑-๒ 

หลักกฎหมายทั่วไป 
การหลกีเลี่ยงการชาํระอากรตอบโตการทุมตลาดและอากร
ปกปองจากการนําเขาสนิคาที่เพิ่มขึ้น  [บทบัญญัติที่กําหนด
ความรับผิดทางอาญาจะตองตีความโดยเครงครัด] 

 
๕๗๔/๒๕๖๐ 

 
๒-๒ 

การดําเนินโครงการกําจัดขยะมลูฝอยขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่นตามมาตรา  ๓๔/๑ แหงพระราชบัญญตัิรักษา  
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง   
พ.ศ. ๒๕๓๕ [หลักความตอเน่ืองของบริการสาธารณะ] 

 
 

๗๒๕/๒๕๖๐ 

 
 

๓-๓ 

การแตงตั้งและวาระการดําร งตําแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ [สถานะของ
ประกาศและคําสั่งของคณะปฏิวัติ] 

๑๐๖๕/๒๕๖๐ ๕-๕ 



  
  

 
 เมษายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หนา 

 
การรองทุกขของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ 
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกีฬาอาชีพ ๑-๒ 

 
การกําหนดแนวทางการตรวจและการจัดทํารางกฎหมาย 
ใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย ๑-๒ 
 
การนําประกาศและระเบียบของการทาเรือแหงประเทศไทย 
ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)  
แหงพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑-๓ 
 
 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รวมความเรวมความเห็ห็นฉบบัยอของคณะกรรมกนฉบบัยอของคณะกรรมการกฤษฎีกาารกฤษฎีกา  

หนา 
 
การเรียกใหเจาหนาที่การรถไฟแหงประเทศไทยชดใชคาสินไหม
ทดแทนในสวนที่ทายาทของเจาหนาท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ 
ไมตองรับผิด ๑-๔ 
 
การมอบอํานาจใหทําหนาท่ีประธานกรรมการกํากับธุรกิจ 
รักษาความปลอดภยั ๑-๔ 
 

 

สารบัญ 



 

 
๑ - ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มาตรา  ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

บญัญัติใหการตรากฎหม ายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรภีาพ  
ของบคุคลตองเปนไปตามเงื่อนไขท่ีบญัญัตไิวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ี
รฐัธรรมนูญมิไดบญัญัติเงื่อนไขไว  กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอ  
หลักนิตธิรรม  ไมเพิ่มภาระหรอืจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบคุคล  
เกินสมควรแกเหตุ  และจะกระทบตอศกั ดิ์ศรีความเปนมนุษย  
ของบคุคลมิได รวมท้ังตองระบเุหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิ
และ เสรภีาพไวดวย  และกฎหมายดงักลาวตองมีผลใชบงัคบั  
เปนการท่ัวไป  ไมมุงหมายใหใชบงัคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรอื  
แกบุคคลใดบคุคลหนึ่งเปนการเจาะจง  จึงกําหนดแนวทางในการ
เขียนคาํปรารภไว ๒ สวน คือ 

สวนท่ีหนึ่ง  คงหลักการเดียวกับการอางบทบัญญัตขิอง
รฐัธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย  ทํานองเดยีวกับ
พระราชบัญญัติท่ีตราขึ้นในชวงที่รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พทุธศกัราช  ๒๕๔๐  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พทุธศกัราช  ๒๕๕๐ ใชบังคบั  กลาวคอืกําหนดไวเปนวรรคสองของ 
คาํปรารภ  

สวนท่ีสอง  เพิ่มความขึ้นเปนวรรคสามของคาํปรารภ   
เพื่อระบถุึงเหตผุลความจําเปนในการตรากฎหมายน้ัน  รวมทั้งระบุ
ดวยวากฎหมายที่ตราข้ึนดงักลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม  ไมเปน
การเพิ่มภาระหรอืจํากัดสิทธิหรอืเสรีภาพของบคุคลเกินสมค วร 
แกเหตุ  และไมกระทบตอศกัดิ์ศรีความเปนมนุษยของบคุคล  
ตลอดจนมีผลใชบังคบั เปนการท่ัวไป  ไมมุงหมายใหใชบงัคบั  
แกกรณีใดกรณีหน่ึง หรอืแกบคุคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง 

สําหรบักรณีกฎหมายลําดับรองนั้น มาตรา ๒๖ มิไดบัญญัติ
เกี่ยวกับการระบุการจํากัดสิทธิและเสรี ภาพในการตรากฎหมาย
แมบทไวในกฎหมายลําดบัรอง  ประกอบกับเมื่อกฎหมายแมบท  
มีการระบเุ ก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ เสรภีาพไวแลว  จึงไมมี  
ความจําเปนตองระบไุวในการตรากฎหมายลําดบัรองอีก  โดยระบุ
เพียงบทอาศยัอํานาจของกฎหมายแมบทในการออกกฎหมาย  
ลําดับรองเทานั้น 

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๔๗๙/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การกําหนดแนวทางการตรวจและการจัดทํารางกฎหมาย  
ใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ)) 

 
 
 
 

พระ ราช บญัญัตสิง เสริม กีฬาอาชีพ  พ .ศ .  ๒๕๕๖  

มีเจตนารมณเพื่อคุมครองสโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ  

ทุกชนิดกีฬา โดยมาตรการคุมครองประการหนึ่ง คอื การกําหนดให

สโ มสรกีฬาอาชีพและสมาคม กีฬาอาชีพ มีสิทธิรอง ทุกขตอ  

นายทะเบียนในกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากการกระทําของ

สโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพอื่น  ซึ่งหมายถึง สโมสร 

กีฬาอาชีพแล ะสมาคมกีฬาอาชีพทุกชนิดไมวาจะเปนชนิดกีฬา

เดียวกันหรอืตางชนิดกัน  

เมื่อสโมสรฟุตบอลไดรองทุกขตอนายทะเบยีน  เน่ืองจาก

ไมไดรับความเปนธรรมจากการกระทําของ สมาคมกีฬาฟตุบอล 

แหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  นายทะเบยีนจึงไดเสนอ  

เรื่องรองทุกขตอ คณะกรรมการพจิารณาเรื่องรองทุกข  ซ่ึงมีหนาท่ี  

ไกลเกล่ียหรอืพจิารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข  หรือมีมตอิยางใด  

อยางหน่ึงเพื่อแกไขเยียวยาความเสียหายใหแกผูรองทุกข   ดงัน้ัน  

การท่ีคณะกรรมการพจิารณาเรื่องรองทุกข มีมตขิอความรวมมือ  

ใหสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ จัดประชุมใหญพเิศษภายใน

กําหนดเวลาตามขอบงัคบัลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬา

ฟตุบอลแหงประเทศไทยฯ  จึงเปนการดําเนินการตามกฎหมาย   

และไมถือวาเปน การแทรกแซงความเปนอิสระใน การดาํเนินงาน 

ของสมาคมกีฬาฟตุบอลแหงประเทศไทยฯ  โดยบคุคลหรือองคกร

ภายนอก 
 
(เรื่องเสร็จที่  ๔๔๙/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การรองทุกขของสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพ  
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิกีฬาอาชีพ , คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะท่ี ๙)) 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การรองทุกขของสโมสรกีฬาอาชีพหรอืสมาคมกีฬาอาชีพ 
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกีฬาอาชีพ 

การกําหนดแนวทางการตรวจและการจัดทํารางกฎหมาย ให
สอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 



 

 
๑ - ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
การวินิจฉัยวา ส่ิงใดเปน  “กฎ” สามารถพจิารณาจาก

รปูแบบและเน้ือหา ดงัน้ี 
๑. ในทางรูปแบบ  “กฎ” หมายถึง  บรรดากฎเกณฑ 

ลําดบัรองที่ออกโดยอาศยัอํานาจของรัฐธรรมนูญหรอืกฎหมาย   
ตามรูปแบบท่ีรัฐธรรมนูญหรอืกฎหมายบัญญัตไิว  

๒. ในทางเ น้ือหา  รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พทุธศกัราช  ๒๕๖๐  
และพระราชบัญญัตวิิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙  
ไดกําหนดลักษณะสําคญัของ  “กฎ” วา เปนกฎเกณฑที่มีผลบงัคบั
เปนการทั่วไป  และไมมุงหมายใหใชบงัคบัแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรอื  
แกบคุคลใดบคุคลหน่ึงเปนการเฉพาะหรือเจาะจง ซึ่งการมีผลบงัคบั
เปนการท่ัวไปของกฎน้ัน  ไมไดหมายความวา  ตองมีผลบงัคบั  
แกประชาชนทุกคน อาจมีผลบังคับเฉพาะประเภทของบคุคลก็ได  
โดยไมตองคาํนึงวาบุคคลท่ีอยูในบงัคบัน้ันจะมีจํานวนเทาใด เพียงแต
ไมใชมีผลบงัคบัเจาะจงตวับคุคลใดบคุคลหน่ึงเทานั้น  

กรณีที่ก าร ทา เ รอืแหงป ร ะ เท ศ ไทย ออกประก าศ  
และระเบยีบท่ีมีเน้ือหามีสภาพอยางกฎ และมีผลบังคับเปนการท่ัวไป
ตอเอกชนที่เกี่ยวของ  การทาเรอืแหงประเทศไทยในฐานะท่ีเปน
หนวยงานของรฐัตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยอมมีหนาท่ีตองส งประกาศและระเบียบ
ดงักลาวไปลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๗ (๔)  มิฉะน้ัน
จะนํามาใชบังคับในทางที่ไมเปนคุณแกผูใดมิได เวนแตผูน้ันจะไดรูถึง
ขอมูลขาวสารน้ันตามความเปนจริงมากอนแลวเปนเวลาพอสมควร    
ในการน้ี จึงตองพจิารณาเน้ือหาของประกาศและระเบยีบ เปนราย
กรณี ดังนี ้

๑. ประกาศการทาเรือแหงประเทศไทย  เรื่อง มาตรการ
ดาํเนินการกับรถท่ีกอใหเกิดมลพษิทางอากาศ  และ/หรอื มีเสียงดัง
เกินกําหนดมาตรฐานในเขตทาเรือกรุงเทพ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนกฎเกณฑท่ีมีผลบงัคบัเปนการทั่วไปใหบคุคลที่จะ
เขามาในเขตทาเรือกรุงเทพตองดาํเนินการ  มิไดมุงหมายใหใชบงัคบั
แกกรณีใดหรือบคุคลใดเปนการเฉพาะ  จึงเปนกฎท่ีมีผลบงัคบั  
เปนการทั่วไปตอเอกชนท่ีเกี่ยวของท่ีการทาเรอืแหงประเทศไทย
จะตองสงลงพมิพในราชกิจจานุเบกษา 

๒. ระเบยีบการทาเรือแหงประเทศไทย วาดวยการรบัมอบ 
จัดเก็บ  และสงมอบสินคา /ตูสินคาผานแดนของทาเรือกรุงเทพ   
พ.ศ. ๒๕๕๙ แมเนื้อหาบางสวนจะเปนการกําหนดแนวทางปฏิบตัิ
ภายในของการทาเรือแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการรับมอบ และการ
เก็บรกัษาสินคา /ตูสินคาผานแดน  แตในหมวด  ๒ ของระเบียบ
ดงักลาวไดกําหนดกฎเกณฑ ท่ีใชบังคับเฉพาะเจาของสินคา  บริษัท
เจาของตูสินคา หรอืตัวแทน แตก็มีผลบงัคับเปนการท่ัวไปตอเอกชน
ท่ีเก่ียวของดวย โดยมิไดมุงหมายใหใชบงัคับแกกรณีใดหรือบคุคลใด
เปนการเฉพาะ  จึงเปนกฎที่มีผลบงัคับเปนการทั่วไปตอเอกชน  
ท่ีเก่ียวของท่ีการทาเรือแหงประเทศไทยในฐา นะหนวยงานของรัฐ
จะตองสงลงพมิพในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อพิจารณามาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการฯ ประกอบการตคีวามคาํวา “กฎ” ใน (๔) แลว 
ยอมเห็นไดวา  “กฎ” ท่ีจะตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา  น้ัน  
ไมจําเปนตองใชกับบุคคลทั่วไปทุ กคน แตตองใชเปนการท่ัวไป  
กับบุค คลที่เ ก่ีย วของ กับบริก ารสาธารณะใน อํานาจหนา ท่ี  
ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐนั้น 
 
(เรื่องเสรจ็ที ่๕๑๔/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การนําประกาศและระเบยีบของการทาเรอืแหงประเทศไทย  
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 )  
แหงพระราชบญัญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ  พ .ศ . ๒๕๔๐ , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๓)) 

ฝายขอ้มูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การนําประกาศและระเบียบของการทาเรอืแหงประเทศไทย  
ไป ป ระก า ศ ใ น รา ช กิจ จ า นุเ บก ษ า ต า มม า ต ร า  ๗  ( ๔ )  
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ 



 

 
๑ - ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
 
 
กรณีรถยนตราชการของกรมตรวจบญัชีสหกรณเกิดอุบัตเิหตุ

ชนกับรถไฟ ณ บรเิวณทางขามปด  - เปด เปนเหตุใหรถยนตราชการ
เสียหายและมีผูเสียชีวิต จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิ
ความรับผิดทา งละเมิด  โดยคณะกรรมการฯ และกรมตรวจบญัชี
สหกรณ เหน็วา  พนักงานขับรถไฟและพนักงานก้ันถนนประมาท
เลินเลออยางรายแรง  ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย  สวนพนักงาน  
ขับรถยนตไมตองรับผิดชดใชคาเสียหาย แตการรถไฟแหงประเทศไทย 
เห็นวา ความเสียหายเกิดข้ึนจากพนักงานขับรถไฟ  พนักงานก้ันถนน 
และพนักงานขับรถยนต จึงตองรวมกันชดใชคาเสียหาย จึงมีการนําคดี
ข้ึนสูศาล  โดยศาลไดวินิจฉัยวา  พนักงานขับรถยนตไมไดประมาท
เลินเลอและไมมีสวนตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  แตความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอของเจาหนาท่ีของการรถไฟ
แหงประเทศไทย คาํพพิากษายอมผูกพนัคูความในคดตีามมาตรา ๑๔๕ 
วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

เมื่อกรมตรวจบัญชีสหกรณและการรถไฟแหงประเทศไทย  
ซ่ึงเปนหนวยงานที่เสียหายไดรูถึงการละเมิดและรูตัวเจาหนาท่ีผูจะพงึ
ตองใชคาสินไหมทดแทนตั้ง แตมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจรงิความรบัผิดทางละเมิดแลว โดยไมปรากฏวาไดมีการเรียกให
เจาหนาที่รบัผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในเหตลุะเมิดมากอน  การที่
กรมตรวจบญัชีสหกรณจะออกคําส่ังเรยีกใหพนักงานของการรถไฟ  
แหงประเทศไทยชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีน้ียอมล วงพนกําหนด
อายคุวามสองปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐ รูถึงการละเมิดและรูตวั
เจาหนา ท่ีผูจะพงึตองใชคาสินไหมทดแทนตามมาตรา  ๑๐  
แหงพระราชบญัญัตคิวามรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ. ๒๕๓๙  
ดงันั้น  กรมตรวจบญั ชีสหกรณจึงไมอาจเรียกใหการรถ ไฟ  
แหงประเทศไทยหรือเจาหนาท่ีของการรถไฟแหงประเทศไทยชดใช  
คาสินไหมทดแทนในสวนที่ทายาทของเจาหนาท่ีท่ีขับรถของกรมตรวจ
บญัชีสหกรณไมตองรับผิดได 
 
(เรื่องเสร็จที่  ๕๑๕/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่อง  การเรยีกใหเจาหนา ท่ีการรถไฟแหงประเทศไทยชดใช  
คาสินไหมทดแทน ในสวนท่ีทายาทของเจาหนาท่ีกรมตรวจบญัชี
สหกรณไมตองรับผิด, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ)) 

การเรียกใหเจาหนาที่การรถไฟแหงประเทศไทยชดใชคาสินไหม
ทดแทนในสวนที่ทายาทของเจาหนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ  
ไมตองรับผิด 

 
 
 
 
มาต รา  ๗๔  แหงพ ระ ร าชบัญ ญัตติาํร วจแ หง ช าติ   

พ.ศ . ๒๕๔๗ ไดบญัญัตเิ ก่ียวกับเรื่องการมอบอํานาจใหปฏิบตัิ  
ราชการแทนไวเปนการเฉพาะ โดยวางหลักวา เพื่อประโยชนในการ
บริหารราชการในสํานักงานตาํรวจแหงชาต ิอํานาจในการดาํเนินการ
อ่ืนใดท่ีผูบญัชาการตาํรวจแ หงชาติหรอืหวัหนาสวนราชการ  
หรือหวัหนาหนวยงานจะพงึปฏิบัติ  หรอืดาํเนินการตามกฎหมาย  
ในเรื่องใด ถากฎหมายในเรื่องน้ันมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว
เปนอยางอ่ืน หรอืมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติหรอืหวัหนาสวนราชการหรอืหัวหนาหนวยง านอาจ 
มอบอํานาจใหผูดาํรงตาํแหนงรองหรอืผูชวยหรือผูดํารงตาํแหนง
หวัหนาสวนราชการหรอืหัวหนาหนวยงานถัดลงไปตามลําดบัหรอื  
ผูดาํรงตาํแหนงเทียบเทาหรอืขาราชการตาํรวจช้ันสัญญาบัตร  
ในสวนราชการหรือในหนวยงานน้ันปฏบิัตริาชการแทนได  

ในกรณีท่ีมาตรา  ๖ (๑) แหงพระราชบญัญัตธิุรกิจรกัษา
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ บญัญัติใหผูบญัชาการตาํรวจแหงชาติ
เปนประธานกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย  โดยมิได
กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น  หรอืมิไดหามเรื่องการ
มอบอํานาจไว  ผูบญัชาการตํารวจแหงชาติยอมมอบอํานาจใหแก
บคุคลตามท่ีบัญ ญัตไิวในมาตรา  ๗๔ แหงพระราชบัญญัตติํารวจ
แหงชาตฯิ ใหปฏิบัตริาชการเปนประธานกรรมการตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัยฯ  แทนได  สวนตามมาตรา  ๑๑  
แหงพระราชบัญญัตธิุรกิจรกัษาความปลอดภัยฯ  เปนบทบัญญัติ  
ท่ีเก่ียวกับผูเปนประธานในการประชุม  ซึ่งนํามาใชบงัคบั ในกรณีท่ี
องคประกอบของคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ครบถวนแลว  กลาวคือ  ยงัมีผูดํารงตาํแหนงประธานกรรมการอยู   
แตประธานกรรมการไมมาประชุมหรอืไมอาจปฏิบตัหินาที่ได   
และเปนกรณีท่ีมิไดมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทน   ดงัน้ัน   
หากผูไดรับมอบอํานาจให เปนประธานกรรมการกํากับธุรกิจรกัษา
ความปลอดภัยไดเขารวมประชุมในการประชุมดงักลาว  จึงไมตองมี
การเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุมอีก 

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๕๕๒/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การมอบอํานาจใหทําหนาที่ประธานกรรมการกํากับธุรกิจ รกัษา
ความปลอดภัย, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๒)) 

การมอบอํานาจ ใหทําหนาที่ประธานกรรมการกํากับธุรกิจ  
รกัษาความปลอดภัย 



  
  
 

 
 
 
 
 
 

  หองประชุมปรีด ี พนมยงค 
 พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หนา 

 
การปฏบิตัิหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแหงชาต ิ ๒-๒ 
 
การหลีกเลี่ยงการชําระอากรตอบโตการทุมตลาด 
และอากรปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพ่ิมขึ้น ๒-๒ 
 
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิก 
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด ๒-๓ 
 
การกําหนดสถานะผลิตภณัฑตามมาตรา ๔  
แหงพระราชบญัญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒-๓ 
 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รวมความเรวมความเห็ห็นฉบบัยอของคณะกรรมการกฤษฎีกานฉบบัยอของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 

 

สารบัญ 



 

 
๒ - ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พระราชบัญญัตกิารตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน

ซ่ึงสินคาจากตางประเทศ  พ .ศ . ๒๕๔๒ ตรา ข้ึนเพื่อคุมครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศจากการ ท่ีมีสินคาช นิดเดยีวกัน  
ท่ีถูกนําเขามาในราชอาณาจักรในราคา ท่ีต่ํากวาราคาตลาดภายใน 
ประ เทศจนกอใหเกิดความเ สียหายแกอุตสาหกรรมภายใน   
สวนพระราชบญัญัติมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพิ่มข้ึน  
พ.ศ . ๒๕๕๐ ตราข้ึนเพื่อคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ  
จากการท่ีมีสินคาชนิดเดียวกันท่ีถูกนําเขามาในราชอาณาจักร  
เปนจํานวนมาก ซึ่งพระราชบญัญัติท้ังสองฉบบั อาจกําหนดมาตรการ
ตอบโตการทุมตลาดหรือมาตรการปกปองการนําเขาโดยการเรยีกเก็บ
อากรตอบโตการทุมตลาดหรืออากรปกปองไดโดยใหนํากฎหมายวาดวย
ศลุกากรและกฎหมายวาดวยพกัิดอัตราศุลกากร มาใชบงัคบักับการ
เรียกเก็บอากรเสมือนอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศลุกากร  ดงัน้ัน 
คณะกรรมการพจิารณาการทุมตลาดและการอุดห นุนหรอื
คณะกรรมการพจิารณามาตรการปกปอง จึงสามารถเรยีกเก็บอากร  
ในลักษณะเดียวกันกับอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยศลุกากรได  

ในกรณีที่ มีกา รห ลีก เ ล่ีย งการ ชําร ะอากร ดัง กลา ว   
เมื่อพระราชบญัญัตกิารตอบโตการทุ มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินคา
จากตางประเทศฯ และพระราชบญัญัตมิาตรการปกปองจากการ
นําเขาสินคาท่ีเพิ่ม ข้ึนฯ  ไมไดกําหนดใหนํา บทกําหนดโทษตาม
กฎหมายวาดวยศลุกากรมาใชบังคบั  กรณีจึงไมสามารถนําบทกําหนด
ความผิดและบทกําหนดโทษ ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร มาใช 
บงัคับได  เนื่องจากการบงัคบัใชบทบญัญัติที่กําหนดความรบัผิด  
ทางอาญาจะตองตคีวามโดยเครงครัด 
 
(เรื่องเสร็จที่  ๕๗๔/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่อง  การหลีกเ ล่ียงการชําระอากรตอบโตการทุมตลาดและ  
อากรปกปองจากการนําเขาสินคาท่ีเพิ่มข้ึน  คณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะท่ี ๑๔)) 

 
 
 
 
 
การท่ีคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี

และนวัตกรรมแหงชาติ  (กวทน.) อาศยัอํานาจตามพระราชบัญญัติ  
วาดวยวิทยาศาสตร  เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการดาํ เนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
คณะอนุกรรมการจัดทําดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองประเทศ  
และคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรกําลังคนวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตรของประเทศ  ตอมาไดมี
คาํสั่งหัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ  ท่ี ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง  
การปฏิรปูระบบวิจัยและน วัตกรรมของประเทศ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ใหยบุ เลิก  กวทน. และใหโอนอํานาจหนาที่ของ  กวทน .  
ไปเปนของสภานโยบายและนวัตกรรมแหงชาติ  เวนแตอํานาจหนาท่ี
บางประการใหโอนไปเปนของคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
โดยไมมีบทกําหนดรองรับใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ี   
กวทน. แตงตั้งไว  ยงัคงปฏิบตัิหนาท่ีตอไปได   ดงัน้ัน คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการท่ี กวทน. แตงตั้งดงักลาว  จึงตองถูกยุบเลิกไป
โดยผลของคาํสั่งหวัหนาคณะรักษาความสงบแหงชาตฉิบบั น้ี  
ดวยเชนกัน 

 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๖๕/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่อง  การปฏิบตัิหนาท่ี ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ซ่ึงแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร  เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมแหงชาต,ิ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘)) 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การปฏิบัติหนาที่ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายว ิทยาศาสตร  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาต  ิ

การหลีกเลี่ยงการชําระอากรตอบโตการทุมตลาดและอากร
ปกปองจากการนําเข าสินคาที่เพิ่มขึ้น 



 

 
๒ - ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
การท่ีชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย (ชสค.) 

ไดจัดตั้งกองทุนสวัสดกิารและการสงเคราะหแกสมาชิก  เพื่อให
สวัสดกิารและสงเคราะหแกสมาชิกรายบุ คคลของสหกรณเครดติ  
ยเู น่ียนแตละแหง  โดยเงินของกองทุนไดมาจากการที่สหกรณฯ   
แตละแหงตดัเปนรายจายประจํานําสงเขากองทุนฯ ในรูปเงินอุดหนุน 
และกองทุนฯ  จะจายเงินใหแกสหกรณฯ  เมื่อสมาชิกรายบคุคล  
ของสหกรณฯ  เสียชีวิต  การดาํเนินการดงักลาวจึงมีลักษณะเปน
สัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดย ชสค. 
เปนผูรับประกันภัย  และสหกรณฯ แตละแหง เปนผูเอาประกันภัย
และเปนผูรับประโยชน  สวนเงินอุดหนุนก็มีลักษณะเชนเดยีวกับ  
เบี้ยประกันภัย 

เมื่อการดาํเนินการของ ชสค. มีลักษณะเปนการรบัประกันภัย 
กรณีจึงตองอยูภายใต บังคับแหงพระราชบัญญัตปิระกันวินาศภัย  
พ .ศ . ๒๕๓๕ หรอืพระราชบัญญัตปิระกันชีวิต  พ .ศ .  ๒๕๓๕  
แลวแตกรณี โดยพระราชบญัญัตท้ัิงสองฉบบันี้บญัญัติหามมิใหผูใด
ทําการเปนผูรบัประกันภัยหรอืรับประกันชีวิต  เวนแตจะเปนผูไดรบั
ใบอนุญาตประกอบธุร กิจประกันภัยหรือเปนผู ไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิต   ดงัน้ัน การจัดตั้งกองทุนฯ  ในลักษณะ
ดงักลาวจะทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาต  เวนแตจะสามารถดาํเนินการ
ในลักษณะเชนเดียวกับการประกันภัยโดยอาศยั อํานาจตาม  
กฎหมายเฉพาะ  

สําหรบัประเดน็เ รื่อง  ชสค .  จะสามารถดําเ นินการ  
รบัประกันภัยภายใต พระ ราชบญัญัติสหกรณ  พ .ศ .  ๒๕๔๒  
ไดหรอืไม  นั้น เมื่อมาตรา ๔๖ (๒) แหงพระราชบัญญัตสิหกรณฯ  
กําหนดใหสหกรณมีอํานาจในการใหสวัสดกิารหรอืการสงเคราะห
ตามสมควรแกสมาชิกและครอบครวั  โดยมิไดใหอํานาจแกสหกรณ  
ในการดาํเนินการรบัฝากเงินเพื่อสงเคราะหชีวิตไวอยางชัดเจน   
ท้ังมิไดใหอํานาจสหกรณดําเนินการในลักษณะเชนเดียวกับการรบั
ประกันภัย  ดังนั้น  สหกรณจึงไมสามารถดาํเนินการรับประกันภัย
โดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตสิหกรณฯ ได 
 
(เรื่องเสรจ็ที ่๖๑๘/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสวัสดกิารและการสงเคราะหแกสมาชิกชุมนุม
สหกรณเครดติยูเน่ียนแหงประเทศไทย  จํากัด , คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที ่๕)) 

 
 
 
 
พ ร ะ ร า ช บญั ญัตเิ ค รื่อ ง สํา อ า ง  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๘  

ไดกําหนดนิยามคาํวา  “เครื่องสําอาง ” โดยมุงหมายถึงวัต ถุท่ีใช
เฉพาะกับสวนภายนอกของรางกายมนุษยและใหหมายความรวมถึง
การใชกับฟนและเยื่อบชุองปาก  สําหรับการใช ผาอนามัยชนิดสอด
จะตองสอดใสเขาไปในชองเปดของรางกาย เพื่อรองรบัระดู  
ผาอ นามัย ชนิดสอด จึง มิใ ชวัต ถุสําห รบั ใ ชดว ย วิธีอ่ืนใ ด กับ  
สวนภายนอกของรางกายมนุษย  จึงไมเปนเครื่องสําอางตา ม
พระราชบัญญัติน้ี  

กรณีที่ มาตรา  ๙๔ วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบญัญัติ
เครื่องสําอาง  พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนบทเฉพาะกาลตามรองรบับรรดา
กฎกระทรวง ระเบยีบ  หรอืประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
เค รื่อง สําอา ง  พ .ศ .  ๒๕๓๕  ท่ีใ ชบงัคับอยู ใ นวันกอนวัน ท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใชบงัคบั ใหใชบงัคบัไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรอืแยงกับ
บทบัญญัตแิหง พระราชบญัญัติน้ี  เมื่อกฎหมายใหมกําหนดให
ผาอนามัยชนิดสอดไมเปนเครื่องสําอางอีกตอไป จึงไมอาจนําประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ที่กําหนด ใหผาอนามัยชนิดที่ใชภายนอก  
และผาอนามัยชนิดสอดเปนเครื่องสําอางควบคุม  มาใชบังคับกับ
ผาอนามัยชนิดสอดไดอีกตอไป 

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๖๘๓/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เ รื่อ ง  กา ร กํา หน ด สถา นะผ ลิตภัณฑต า มม าต ร า  ๔  แ หง
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที ่๑๐)) 
 

ฝายขอ้มูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การจัดตั้งกองทุนสว ัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิกชุมนุม
สหกรณเครดิตยเูนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 

ก า ร กํา ห น ด ส ถ า น ะ ผ ลิต ภัณ ฑต า ม ม า ต ร า  ๔  
แหงพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 
  
 

 
 
 
 
 

 

  หองประชุมโบราณ 

 มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ิทธ ิใน ก าร ได ้ร ับบ ํา เห น็จ ต กท อ ดแ ละ บ ําน าญพ ิเศ ษ  
 

  
หนา 

 
การปฏบิตัิหนาท่ีของกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการ 
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกตามบทเฉพาะกาลของ 
พระราชบญัญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก (ฉบบัท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓-๒ 
 
การจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง  
และคาเชาท่ีพักของเจาหนาที่ผูชวยแพทยและผูชวย 
เจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐  
วรรคสิบสอง ๓-๒ 
 
ขอบเขตความหมายของคําวา “การทวงถามหนี้”  
ตามพระราชบญัญัติการทวงถามหนี ้พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓-๓ 
 
การดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นตามมาตรา ๓๔/๑ แหงพระราชบญัญัติ 
รักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอย 
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓-๓ 
 
แนวทางการออกประกาศกําหนดมาตรฐานควบคมุมลพิษ 
จากแหลงกําเนิดตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบญัญัติ 
สงเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓-๔ 
 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รวมความเรวมความเห็ห็นฉบบัยอของคณะกรรมการกฤษฎีกานฉบบัยอของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 

หนา 
 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด 
ทางละเมิด : กรณบีานพักของทางราชการ 
ไดรับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม  ๓-๔ 
 
การออกคาํส่ังเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนเม่ือพนกําหนด 
อายุความสิบปตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ๓-๕ 
 
การขอรับเด็กท่ีมีสัญชาติอื่นที่มิไดเกิดในประเทศไทย 
เปนบุตรบญุธรรม ๓-๕ 
 
สถานะทางกฎหมายของท่ีราชพัสดุ แปลงโครงการพัฒนา 
ทาอากาศยานอุบลราชธาน ี ๓-๖ 
 
ความเปนกลางของกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ 
พิจารณาทางปกครอง : กรณกีรรมการสรรหา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดรับการเสนอช่ือ 
และไดรับการคดัเลือกใหเปนผูสมควรดํารงตําแหนง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ ๓-๖ 
 
การใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
ของสถานสงเคราะหเด็ก ๓-๗ 
 

สารบัญ 



 

 
๓ - ๒ 

การจายคาตอบแทนหรอืคาปว ยการ  คาพ าหนะเดินทาง   
และคา เชา ที่พักข อ งเ จาหนาที่ผ ูช ว ยแ พ ทย แ ล ะผูช ว ย  
เจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสิบสอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มาตรา ๑๕๐  วรรค สิบสอง  แหงประมวลกฎหมาย  

วิธีพจิารณาความอาญา บัญญัตใิหแพทยและเจาพนักงานผูไดทําการ
ชันสูตรพลิกศพมีสิทธิไดรบัคาตอบแทนหรอืคาปวยการ  คาพาหนะ
เดินทาง และคาเชาท่ีพกั  ตามระเบยีบท่ีกระทรวงยตุิธรรมกําหนด
โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง โดยมิไดหมายความรวมถึง
เจาหนาที่ผูชวยแพทยหรือผูชวยเจาพนักงานผูไดทําการชันสูตร  
พลิกศพแตอยางใด  ดงันั้น การที่กระทรวงยตุธิรรมจะแกไขเพิ่มเตมิ
ระเบยีบกระทรวงยุตธิรรม  วาดวยการจายคาตอบแทนหรอื  
คาปวยการ  คาพาหนะเดินทาง  และคาเชา ท่ีพักของแพทยและ  
เจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมาย  
วิธีพจิารณาความอาญา  มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อกําหนดให
เจาหนาที่ผูชวยแพทยหรือผูชวยเจาพนักงานผูไดทําการชันสูตร  
พลิกศพมีสิทธิไดรับคาตอบแทนหรือคาปวยการ  คาพาหนะเดินทาง 
และคาเชาท่ี พัก จึงเปนการออกระเบยีบซ่ึงเกินอํานาจท่ีประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญากําหนดไว ยอมไมสามารถกระทําได  
 
(เรื่องเสรจ็ที ่๗๑๔/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การจายคาตอบแทนหรือคาปวยการ  คาพาหนะเดนิทาง   
และคาเชาท่ีพักของเจาหนาท่ีผูชวยแ พทยและผูชวยเจาพนักงาน  
ผูไดทําการ ชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณา  
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสิบสอง , คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที ่๑๑)) 

 
 
 
 
 
 
พระราชบัญญัตธิุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก  (ฉบบัท่ี  ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดแกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคเุทศกตามมาตรา  ๗ แหงพระราชบญัญัติธุรกิจ  
นําเ ท่ียวและมัคคเุทศก  พ .ศ . ๒๕๕๑ เปนเหตใุหคณะกรรมการ  
ชุดเดิมท้ังคณะตองพนจากตําแหนงและไมอาจปฏิบตัหินาที่ตอไปได  
เมื่อพระราชบญัญัติธุร กิจนํา เที่ยวและมัคคเุทศก  (ฉบับ ท่ี  ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มิไดมีบทเฉพาะกาลรองรับใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
ชุดเดมิปฏิบตัิหนาที่ตอไปไว   ดงั น้ัน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการชุดเดิมยอมพนจากตําแหนงและไมอาจปฏิบัตหินาท่ี
ไดอีกตอไป 

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๗๐๘/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การปฏิบัตหินาท่ีของกรรมการผู ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ
ธุร กิจ นํา เ ท่ีย ว และ มัคคเุ ทศก  (ฉ บบั ท่ี  ๒ )  พ .ศ .  ๒๕๕๙ , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๔)) 
 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ธุร กิจ นํา เที่ย ว แ ล ะมัค คุเ ทศกต ามบ ท เฉพ าะกา ลข อ ง
พระราชบัญญัติธุรกิจนํา เที่ยวและมัคคุเทศก  (ฉบับที่  ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 

 
๓ - ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
พระราชบญัญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเจตนารมณ

เพื่อคุมครองลูกหนี้ไมใหถูกทวงถามใหชําระหนี้โดยไมเหมาะสม   
ไมเปนธรรม  หรอืผิดกฎหมาย  แมพระราชบญัญัติการทวงถามหน้ีฯ   
จะมิไดบญัญัตบิทนิยามคําวา  “การทวงถามหน้ี” ไวก็ตาม แตเม่ือได
พจิารณาถึงหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขใหผูทวงถามหน้ีตอง  
ถือปฏิบตัิหรอืไมปฏิบตัิแลว  จึงอาจอนุมานไดวาการทวงถามหนี้  
เปนการกระทําใด ๆ ไมวาโดยตรงหรอืโดยออมเพื่อใหลูกหน้ีชําระหนี้  
รวมถึงการทวงหนี้ท่ียังไมถึงกําหนดชําระดวย 

การสงใบแจงหน้ีคานํ้าประปา  คาไฟฟา  คาโทรศพัท   
และอ่ืน ๆ เปนเพียงการแจงจํานวนเงินท่ีตองชําระในแตละชวงเวลา
ของการใหบรกิาร  เพื่อใหผูใชบรกิารทราบ  และมีระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ  โตแยงจํานวนเงินดังกลาวได  จึงมิใชการทวงหนี้  
ตามพระราชบัญญัตกิารทวงถามหนี้ ฯ เวนแตการแจงจํานวนเงิน
ดงักลาวจะมีขอความแจงใหชําระจํานวนเงินดวย  

กา ร ยดึ ร ถ คนืข อ ง ผูใ หเ ชา ซ้ือ ไ มใ ชก า รท ว ง ห นี้  
ตามพระราชบญัญัติการทวงถามหน้ีฯ  เน่ืองจากผูใหเชาซื้อจะมีสิทธิ  
ยดึทรพัยท่ีใหเชาซื้อหรือไม ยอมเปนไปตามสัญญาระหวางผูใหเชาซ้ือ
และผูเชาซ้ือ ทั้งยังตองคํานึงถึงประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา  
เรื่อง ใหธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเปนธุรกิจที่ควบคมุ
สัญญา  พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัตคิุมครอง
ผูบริโภค  พ .ศ . ๒๕๒๒ จึงไมใชการทวงหน้ีตามพระราชบญัญัติ  
การทวงถามหนี้ฯ 

 
(เรื่องเสร็จที่ ๗๑๕/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เ รื่อง  ขอบ เ ขตความ หมายของ คาํ วา  “การ ทวง ถามห น้ี ”  
ตามพระราชบัญญัตกิารทวงถามหนี้  พ.ศ . ๒๕๕๘, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑)) 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๓๔/๑ แหงพระราชบญัญัติรกัษาความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือ ง พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัตใิห 
 

ราชการสวนทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจในการเก็บ  ขน และกําจัด  
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  โดยจะดําเนินการเอง  หรอืมอบใหเอกชน
ดาํเนินการหรอืรวมดาํเนินการกับเอกชนก็ไดตามหลักเกณฑ  วิธีการ 
และ เงื่อนไข ท่ีกร ะทรวงมหาด ไทย กําหน ด โด ยประกาศ ใน  
ราชกิจจานุเบกษา  และการมอบใหเอกชนดาํเนินการหรือรวม
ดาํเนินการดังกลาวไมถือวาเปนการรวมลงทุนตามกฎหมายวาดวย
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ  

กรณีโครงการกําจัดขยะ มูลฝอยขององคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน  เม่ือกระทรวงมหาดไทยยงัไมไดกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเงื่อนไขตามมาตรา ๓๔/๑ โครงการดงักลาวจึงเปน
โครงการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ  ท่ีตองปฏิบตัติาม
หลักเกณฑของกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ  
ของรัฐและประกาศคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิจการของรฐั  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหเอกชนรวมลงทุน  
ในโคร งการ ท่ีมีว ง เ งินมูลคา ต่ํากวาที่กําหนดในมาต รา  ๒๓  
แหงพระราชบญัญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรฐั   
พ.ศ . ๒๕๕๖ พ .ศ .  ๒๕๕๙ เนื่องจาก บทบญัญัติ มาตรา ๓๔/๑ 
กําหนดใหคํานึงถึงหลักเกณฑตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชน  
รวมลงทุนในกิจการของรฐัดวย  

อยางไรก็ตาม  หากในอนาคตกระทรวงมหาดไทยจะออก
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขตามมาตรา ๓๔/๑  
มาใชบงัคบัแลว ก็ควรตองมีบทเฉพาะกาลรองรบัการดาํเนินโครงการ
ท่ีไดดาํเนินการตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรฐัมาแลวแตยงัดําเนินการไมแลวเสรจ็ไวดวย  เพื่อใหสามารถ
ดาํเนินการตา มประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับใหมไดตอไป   
โดยมิใหโครงการท่ีไดดําเนินการมาแลวตองเสียไป  และไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอรัฐและประชาชน  ท้ังนี้ เปนไปตามหลักการบรกิาร
สาธารณะท่ีตองมีความตอเน่ือง 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) มีขอสังเกตวา  ในการ
ตรากฎหมายใด  ๆ กรณีท่ีกฎหมายแมบทไดบัญญัตใิหตองออก
กฎหมาย ลําดับรองเพื่อใหกฎหมายบงัคับใชไดอยางสมบรูณ   
แตในทางปฏิบัตปิ รากฏอยูเ สมอวา  หนวย งาน ผูรกัษาการ  
ตามกฎหมายมักจะปลอยปละละ เลย  ไมปฏิบตัติามกฎหมาย   
โดยออกกฎหมายลําดบัรองลาชาหรอืไมออกกฎหมายลําดับรอง  
มาบังคับใช  เปนเหตุใหเ กิดความเสียหายแกประชาชน  ทําให
ประชาชนตองถูกบงัคบัหรอืถูกลงโทษตามกฎหมาย  อันไมเปน  
ไปตามหลักนิตธิรรม  หนวยงานผูรักษาการตามกฎหมายจึงตอง
คาํนึง ถึง ห ลักนิติธ ร ร ม ต าม ม าต ร า  ๒๖  ข อง รัฐ ธร ร ม นูญ  
แหงราชอาณาจักรไทย  และเรงรัดการปฏิบตัิหนาท่ีตามกฎหมาย
อยางรวดเร็ว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศและประชาชน
เปนสําคญั  
 

ฝายขอ้มูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ข อ บ เข ต ค ว า ม ห ม า ยข อ ง คํา วา  “ ก า รท ว ง ถ า ม ห นี้ ”  
ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี ้พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง  
สว น ทอ งถิ่น ต าม มาต ร า  ๓๔ /๑  แ หงพ ระ ราช บัญ ญัติ  
รกั ษ า ค ว า ม สะอา ด แ ล ะคว าม เ ปน ร ะ เบีย บ เรียบ รอ ย  
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 

 
๓ - ๔ 

แนวทางการออกประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ  
จากแหลงกําเนิดตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแตง ตั้ง คณ ะกรรมการสอบขอ เท็จ จ รงิ ค ว ามรบัผิด  
ทางละเมิด : กรณีบานพักของทางราชการไดรับความเสียหาย
จากเหตุเพลิงไหม 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(เรื่องเสร็จที่  ๗๒๕/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่อง  การดาํเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง  
สวนทอง ถ่ินตามมาตรา  ๓๔ /๑  แหงพระร าชบัญญัตริกัษา  
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง   
พ.ศ. ๒๕๓๕, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑)) 

 
 
 
 
 
 
มาตรา ๕๕ แหงพระราชบญัญัตสิงเสริมและรักษาคณุภาพ

ส่ิงแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัตใิหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคมุมลพษิและโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ มีอํานาจในการออกประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิ
จากแหลงกําเนิด  สําหรับควบคมุการระบายนํ้าท้ิง  การปลอยท้ิง
อากาศเสีย การปลอยท้ิงของเสีย  หรือมลพษิอ่ืนใดจากแหลงกําเนิด
ออกสูสิ่งแวดลอมซึ่งเปนการใหอํานาจในการกําหนดคามาตรฐาน  
นํ้าท้ิงจากแหลงกําเนิดที่เปนแหลงกําเนิดมลพษิออกสูสิ่งแวดลอม  
โดยมิไดใหอํานาจในการกําหนดประเภทแหลงรองรบันํ้าท้ิงไว จึงอาจ
มีการระบายน้ําท้ิงท่ีมีการบาํบัดไปยงัพื้นที่แหลงรองรับนํ้าท้ิงอ่ืน
นอกจากแหลงน้ําสาธารณะก็ได   ดงัน้ัน  การกําหนดมาตรฐาน
ควบคมุการระบายนํ้าท้ิงจากแหลงกําเนิดมลพษิโดยกําหนดพื้นท่ี
สําหรบัเปนแหลงรองรับนํ้าท้ิ งเปนการเฉพาะโดยอาศยัอํานาจ  
ตามมาตรา ๕๕ จึงไมอาจกระทําได 

อน่ึง  เมื่อบทบัญญัตทิี่เกี่ยวของใหอํานาจในการกําหนด
มาตรฐานควบคมุการระบายนํ้าทิ้งออกสูส่ิงแวดลอมท่ีใชบงัคบัอยู  
ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบนั  จนทําใหไมอาจคุมครองหรอื
รกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสมควรเสนอใหมี
การดําเนินการเพื่อแกไขปรับปรงุบทบัญญัตทิี่เกี่ยวของตอไป 

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๗/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  แนวทางการออกประกาศกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพษิ  
จากแหลงกําเนิดตามมาตรา  ๕๕ แหงพระราชบญัญัตสิงเสรมิ  
และรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที ่๗)) 
 

 
 
 
 
 
ขอ ๘ แหงระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑ

การปฏิบตัิเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กําหนดให  ในกรณีท่ีเ กิด ความเสียหายแกหนวยง านของรฐั   
และหวัหนาหนวยงานของรัฐมีเหตุอันควรเช่ือวาเกิดจากการกระทํา
ของเจาหนาที่ของหนวยงานของรฐัแหงน้ัน  ใหหวัหนาหนวยงาน  
ของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมิด  
หากหวัหนาหนวยง านของรฐั เหน็ วา  มีเ หตอัุนค วร เ ช่ือว า 
ความเสียหายท่ีเกิดแกหนวยงานของรัฐนั้นเกิดจากการกระทํา  
ของ เ จาหนา ท่ี  หัว หนาหนวย ง านข องรัฐ ก็จ ะตอง แตง ตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมิด  แตกรณีท่ี
ปรากฏขอเท็จจริงวาความเสียหายนั้นไมไดเกิดจากการกระทําของ
เจาหนาท่ี หรอืเปนกรณีที่แมเปนความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทํา
ของเจาหนาท่ี แตเจาหนาท่ีไดยอมรับผิดและยนิยอมชําระคาสินไหม
ทดแทนแลว  ก็ไมจําตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิด  กรณีบานพักครูของทางราชการเกิดเหตุ  
เพลิงไหมไดรับความเสียหาย หากเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษา
ข้ันพื้นฐานเหน็วาความเสียหายดงักลาวเกิดจากการกระทําของ
เจาหนาที่ท่ีพกัอาศยัในบานพักครู  ก็ยอมตองแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจรงิความรับผิดทางละเมิด  

โดยท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะพเิศษ ) ไดเคยให
ความเหน็ไวในเรื่องเสร็จท่ี  ๕๕๑/๒๕๔๗ โดยวินิจฉัยวา  การท่ี
เจาหนาที่เขาพักในบานพกัของทางราชการ  ไมใชการปฏิบัตหินาท่ี
ใหแกหนวยงานของรฐั  น้ัน  เปนประเด็นท่ีพิจารณาเ ก่ียวกับ  
การกระทําของเจาหนาที่วาเปนการกระทําในการปฏิบัตหินาท่ี
หรือไม ซึ่งตองผานข้ันตอนการพจิารณาวาความเสียหายน้ันมีเหตุ  
อันควรเชื่อวาเกิ ดจากการกระทําของเจาหนาที่เสียกอนโดยการ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรบัผิดทางละเมิด  ข้ันตอน
ตอมาคณะกรรมการสอบขอเ ท็จจริงความรับผิดทางละเ มิด  
จึงพิจารณาวาการกระทําของเจาหนา ท่ีน้ัน เปนการกระ ทํา  
ในการปฏิบัตหินาที่หรอืไม  จึงไมอาจนําความเห็นดงักลาวมา เปน
เหตผุลในการไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรบัผิด  
ทางละเมิดได 
 
(เรื่องเสรจ็ที ่๗๓๐/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเ ท็จจรงิความรับ ผิด  
ทางละเมิด  : กรณีบานพกัของทางราชการไดรบัความเสียหาย  
จากเหตเุพลิงไหม , คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)) 
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ฝายขอ้มูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
 
 
การท่ีศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาวา  คาํส่ังเรียก  

ใหนาย ส. ชดใชคาสินไหมทดแทนเปนคาํส่ังท่ีไมชอบดวยกฎห มาย 
คาํ พิพ า ก ษ า ดงั ก ลา ว ยอ ม ผูก พัน คูก ร ณีต า ม ม า ต ร า  ๗ ๐  
แหงพระราชบัญญัตจิัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิารณาคดปีกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ แตไมมีผลผูกพนัไปถึงนาง  พ. ซ่ึงเปนเจาหนาที่ท่ีตอง
ชดใชคาสินไหมทดแทนอยางลูกหน้ีรวมกับนาย  ส. แมขอเท็จจริงท่ี
ศาลปกครองสูงสุดยกขึ้นวินิจฉัยจะเปนอยางเดยีวกันก็ตาม เน่ืองจาก
นาง พ. มิไดเขาเปนคูกรณีในคดนีั้นดวย  

เมื่อ นาง พ . กระทําละเมิดกอนวันท่ีพระราชบัญญัติ  
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใชบงัคบั   
การนับอายคุวามใชสิทธิเรียกรองใหเจาหนาท่ีผูกระทําละเมิดชดใช
คา สินไหมทดแทนจึงตองเปนไปตามมาตรา  ๔๔๘ วรรคหน่ึง  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยหนวยงานของรัฐที่ไดรบั
ความเสียหายจะตองเรยีกใหเจาหนาท่ีผูนั้นชดใชคาสินไหมทดแทน
ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตรูถึงการละเมิดและรูตวัผูจะพงึ
ตองใชคาสินไหมทดแทน  หรือ ภายในสิบปนับแตวันทําละเมิด   
เมื่อหนวยงานไดออกคําสั่งเรยีกใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทน
เมื่อลวงพนกําหนดอายุความดังกลาว  จึงเปนการออกคําสั่งท่ีไมชอบ
ดวยกฎหมาย  หนวยง าน ยอม ไมสามารถใชมาต รการบงัคบั  
ทางปกครองกับนาง  พ. ได เนื่องจาก ขัดตอหลักท่ีวาการกร ะทํา 
ทางปกครองของรัฐตองเคารพหลักความชอบดวยกฎหมาย 

อน่ึง คาํส่ังดงักลาวเปนคาํส่ังท่ีอาศยัอํานาจตามมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ฯ  เรียกให
เจาหนาท่ีชดใชคาสินไหมทดแทน อันมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรอืหนาที่ของ ผูอยูในบังคบัข องคาํสั่ง น้ัน  จึง เปนคาํ ส่ัง  
ทางปกครองตามมาตรา ๕ แหงพระราชบญัญัติวิธีปฏิบตัิราชการ  
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และยอมมีผลตอบุคคลผูรับคาํส่ังตั้งแต  
ผูน้ันไดรบัแจงเปนตนไป  ตราบเทาที่ยงัไมมีการแกไข  เพกิถอน  
หรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตอ่ืุน  ซึ่งการเพิกถอนคาํสั่ง
ดงักลาว  มาตรา ๔๙ แหงพระราชบญัญัตวิิธีปฏิบตัริาชการ  
ทางปกครองฯ บญัญัติใหเจาหนาที่หรอืผูบังคบับญัชาของเจาหนาท่ี  
มีอํานาจเพิกถอนคาํสั่งทางปกครองได  ไมวาจะพนข้ันตอน  
การกําหนดใหอุทธรณหรือโตแยงตามกฎหมายมาแลวหรอืไม  ดงัน้ัน 
หากผูทําคาํส่ังห รือผูบังคบับญัชาเหน็วา  คาํส่ังดังกลาวเปนคําสั่งท่ี  
ไมชอบดวยกฎหมาย  เน่ืองจากออกคาํสั่งเม่ือลวงพนกําหนดอายุ
ความแลวเชนเดยีวกับกรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาก็ยอมมี
อํานาจเพกิถอนคาํสั่งนั้นได 
 

(เรื่องเสร็จที่ ๗๘๑/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การออกคําสั่งเรยีกใหชดใชคาสินไหมทดแทนเม่ือพนกําหนด
อายุความสิบปตามมาตรา  ๔๔๘ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ)) 

 
 
 
 
 
พระราชบญัญัตกิารรับเดก็เปนบตุรบญุธรรม  พ.ศ. ๒๕๒๒  

มีความมุงหมายเพื่อคุมครองเดก็ที่จะเปนบตุรบุ ญธรรมเปนหลัก   
โดยไมคํานึงวาเด็กจะเกิดในประเทศใดหรอืมีสัญชาติใด  และ 
เม่ือพจิารณาหลักเกณฑการรบับตุรบญุธรรมตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยประกอบดวยแลว จะเห็นไดวาไมมีบทบญัญัตใิดท่ีจํากัด
ขอบเขตการใช บังค ับเฉพาะแกเด ็กท่ีเกิดในประเทศไทยหร ือ  
มีสัญชาติไทยเทาน้ัน  ดงัน้ัน คณะกรรมการการรับเดก็เปนบตุรบุญธรรม
จึงมีอํานาจพจิารณาและมีมติในการรับเดก็ที่มีสัญชาติอ่ืนซ่ึงไมไดเกิด  
ในประเทศไทยและมีบิดามารดาเปนบคุคลสัญชาตอิื่นเปนบุตรบญุธรรม
ไดตามมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบญัญัติการรับเดก็เปนบุตรบญุธรรมฯ  

 
(เรื่องเสร็จที่ ๘๐๐/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การขอรบัเด็กท่ีมีสัญชาตอ่ืินท่ีมิไดเกิดในประเทศไทยเปน  
บุตรบญุธรรม, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๑๑)) 

การออกคําสั่งเรยีกใหชดใชคาสินไหมทดแทนเมื่อพนกําหนด
อายคุวามสิบปตามมาตรา  ๔๔๘ วรรคหนึ่ง  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 

การข อรับ เด็กที่มีสัญ ชาติอื่นที่มิไ ดเกิด ใ นประเทศ ไทย  
เปนบุตรบุญธรรม 



 

 
๓ - ๖ 

สถานะทางกฎหมายของที่ราชพัสดุ  แปลงโครงการพัฒนา 
ทาอากาศยานอุบลราชธาน ี

คว ามเปนกลางของกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจ
พิจารณาทางปกครอง  :  กรณีกรรมการสรรหากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิไดรับการเสนอชื่อและไดรับ  
กา รคัด เ ลือก ใหเ ปน ผูส มคว รดํา ร งตํา แ หนง กรรมกา ร  
สภามหาว ิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
 
ท่ีดนิแปลงใดท่ีจะถือวาเปนอสังหารมิทรัพยท่ีไดมาจาก  

การเวนคืนอสังหารมิทรพัย  ที่ดนิแปลงน้ันจะต องเปนกรณีที่รัฐ  
ไดท่ีดนิมาดวยวิธีการภายใตบทบญัญัติของกฎหมายวาดวย  
การเวนคืนอสังหารมิทรพัยหรอืบทกฎหมายใด  ๆ ที่ใหอํานาจ
หนวยงานของรฐัเวนคนืท่ีดนิของราษฎรกลับมาเปนของรัฐเทาน้ัน  
แตกรณีการ ไดมาซึ่งที่ดินโด ยการจัด ซ้ือตามระ เบียบ สํา นัก
นายกรัฐมนตร ีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ น้ัน เปนการดาํเนินการ
เพื่อ ใหไดมา ซ่ึงทรพัยสินบนพื้นฐานของการ ทําความตกลง   
โดยท่ีหนวยงานของรฐัไมไดอาศยัอํานาจตามกฎหมายพเิศษ  
ท่ีจะบงัคับใหเอกชนตองทําความตกลงขายที่ดนิใหกับภาครฐั   
ดงันั้น  เมื่อ ท่ีราชพสัดกุรมการบนิพาณิชยจัด ซ้ือตามระเบีย บ 
สํานักนายกรฐัมนตรี  วาดวยการพสัดฯุ  จึงไมใชการไดมาซ่ึงที่ดนิ  
ดวยการเวนคนือสังหาริมทรัพย  และแมตอมาภายหลังท่ีราชพัสดุ
ดงักลาวจะอยูในแนว เขต ท่ีดนิในบริเ วณท่ีท่ีจะ เวนคนืต าม  
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนก็ตาม   
ก็ไมมีผลทําใหที่ราชพสัดน้ัุน เปลี่ยนไปเปนท่ีราชพสัดุท่ีไดมาโดยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย 

ท่ีราชพัสดใุดจะเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดินท่ีใชเพื่อ
ประโยชนของแผนดนิโดยเฉพาะ  จะตองปรากฏจากการใชที่ดนิ  
ในลักษณะที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยเฉพาะ  และในกรณีท่ี
ทางราชการเขาใชประโยชนในพื้นท่ีเพยีงบางสวน  เฉพาะพื้นท่ีที่ถูก
ใชเทาน้ันท่ีจะมีสถานะเปนสาธารณสมบตัขิองแผนดินท่ีใชเพื่อ
ประ โยชนของแผนดนิโ ดย เ ฉพาะ  เ ม่ือ ท่ีราชพสัดุเปน ท่ีดนิ  
ท่ีทางราชการยังไมไดใชประโยชน ท่ีราชพสัดดุงักลาวจึงมิไดมีสถานะ
เปนสาธารณสมบตัขิองแผนดินท่ีใชเพื่อป ระโยชนของแผนดนิ
โดยเฉพาะ การจําหนายท่ีราชพสัดุดงักลาวจึงไมตอง กระทําโดยการ
ตราเปนพระราชบญัญัติ  แตการ จําหนายจะตองปฏิบตัติ าม
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุ  
ท่ีมิใชที่ดินท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดนิที่ใชเพื่อประโยชน  
ของแผนดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
(เรื่องเสรจ็ที ่๘๒๖/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  สถานะทางกฎหมายของท่ีราชพสัดุ  แปลงโครงการพฒันา 
ทาอากาศยานอุบลราชธานี, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๗)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
มติของสภามหาวิทยาลัยที่ใหความเหน็ชอบการสรรหา  

ตามบญัชีรายชื่อท่ีคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทร งคุณวุฒิ  เ ปน  “คาํสั่ง ท า งปกค รอง ”  ต ามมา ต ร า  ๕  
แหงพระราชบัญญัตวิิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เน่ืองจากเปนการใชอํานาจตามกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอสิทธิ  
และหนา ท่ีของบคุคล  มีผลทําใหผูซ่ึงไดรับการคดัเลือกมีสิทธิ  
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  และเปนการปฏิเสธสิทธิ
ของผูเขารับการสรรหารายอื่น  สําหรบัการดาํเนินการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเปนข้ันตอนการเตรียมการและดาํเนินการ
ท่ีมีผลโดยตรงตอการออกคําสั่งดงักลาวจึงเปน  “การพิจารณา 
ทางปกครอง” และกรรมการในคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเปน  
“กรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพจิารณา ทางปกครอง”  
ซ่ึงตองมีความเปนกลางในการพจิารณาและตองอยูภายใตบงัคบั  
แหงพระราชบญัญัตวิิธีปฏิบตัริาชการทางปกครองฯ ดวย 

ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ  เอง ไดรบัการเสนอช่ือ  
และไดรบัการคดัเลือกใหเปนผูสมควรดาํรงตาํแหนงกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผูทรง คณุวุฒิ  บคุคลดงักลาว จึงเปนทั้งผูทําการ
พจิารณาทางปกครอง  และคูกรณีของการพจิารณาทางปกครอง   
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  
แหงพระราชบญัญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  สงผลให
กรรมการในคณะกรรมการสรรหาฯ ยอมไมอาจทําการสรรหาตอไปได 
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒจึิง ไมชอบ  
ดวยกฎหมายมาตั้งแตตน  มตขิองสภามหาวิทยาลัย ดงักลาวยอม  
ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย  
 
(เรื่องเสรจ็ที่  ๘๓๙/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่อง ความเปนกลางของกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ
พจิารณาทางปกครอง  :  กร ณีกรร ม การ สรรห ากรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ผูทร งคณุวุฒไิดรบัการเสนอช่ือและไดรับ  
ก า ร คดั เ ลือ ก ใ หเ ปน ผูส ม ค ว ร ดาํ ร ง ตํา แ ห นง ก ร ร ม ก า ร  
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒ,ิ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘)) 



 

 
๓ - ๗ 

การใหความยินยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญ ธรรมของ  
สถานสงเคราะหเด็ก 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เด็กท่ีเ กิดภายในระยะเวลาสามรอยสิบวันนับแตวันท่ี  

บดิามารดาหยาราง กัน  เมื่อไ มมีการสืบหกัลางเปนอยาง อ่ืน   
ใหสันนิษฐานไววาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามี  
ตามมาตรา ๑๕๓๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
ตอมามารดาของเดก็เพียงผูเดยีวไดแสดงความยินยอมมอบเดก็ใหอยู
ในอุปการะเล้ียงดขูองสถานสงเคราะหเด็ก  และมอบอํานาจในการ 
ใหความยินยอมในการรบัเดก็เปนบตุรบญุธรรมแกสถานสงเคราะห
แทนมารดาเด็ก  โดยบดิาไมไดใหความยนิยอมและมอบอํานาจ
ดงักลาวดวย  กรณีน้ียอมตองถือวาเดก็ยังคงมีทั้งบดิาและมารดา  
สถานสงเคราะหเดก็จึงไมมีอํานาจเปนผูใหความยนิยอมในการ  
รบัเด็กเปนบตุรบุญธรรมแทนบดิาและม ารดาของเดก็ได เน่ืองจาก
การทําหนังสือมอบอํานาจใหสถานสงเคราะหเดก็เปนผูมีอํานาจ  
ใหความยินยอมในการรับผูเยาวเปนบตุรบญุธรรมแทนบดิามารดา
ตองกระ ทําโ ดยบิดาและมารดา  เ ม่ือป รากฏขอเ ท็จจรงิวา   
สถานสงเคราะหเดก็ไมสามารถติดตอบดิาของเด็กได   ดงัน้ัน   
กรมกิจการเด็กและเยาวชนตองรองขอตอศาลใหมีคาํส่ังอนุญาต  
แทนการใหความยินยอมของบดิาตามมาตร า  ๑๕๙๘ /๒๑  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๘๕๑/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การใหความยนิยอมในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมของ  
สถานสงเคราะหเดก็, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑)) 

 



  
  
 

 
 
 
 
 
 

หองรับรอง 

 กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หนา 

 
การออกกฎกระทรวงยกเวนการควบคุมเครื่องกําเนิดรังสี ๔-๒ 

 
การรับบริการสาธารณสุขของผูประกันตนท่ีเปนคนพิการ 
ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติและกฎหมาย 
วาดวยการประกันสังคม ๔-๒ 
 
การปฏบิตัิหนาท่ีของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ซึ่งไปชวยราชการตามคาํส่ังหวัหนาคณะรักษาความสงบ 
แหงชาติ ที่ ๕๙/๒๕๕๙ฯ ๔-๓ 
 
การขายท่ีดินซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบญัญัติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔-๓ 
 
การกําหนดเงนิเดือนพนักงานการยางแหงประเทศไทย 
ที่โอนยายจากขาราชการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ๔-๔ 
 

 
 
 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รวมควรวมความเามเห็ห็นฉบบัยอของคณะกรรมการกฤษฎีกานฉบบัยอของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 

หนา 
 
การใชเงนิกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ  
ในการเชา การจัดซ้ือท่ีดิน และการกอสรางศนูยบริการ 
คนพิการระดับจังหวัด ๔-๔ 
 
อํานาจของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในการหกัลาง 
บญัชีเงนิยืมลูกหนี้ชาวไรออยจากบัญชีของกองทุนออย 
และน้ําตาลทรายโดยไมมีการชําระหนี ้ ๔-๕ 
 
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําและการรับเงนิ 
คาตอบแทนของผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
ซ่ึงมีคณุสมบตัิเรื่องอายุขดักับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ  
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ๔-๕ 
 

สารบัญ 



 

 
๔ - ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
คนพกิารที่เ ปนผูปร ะกันตนต ามกฎ หมาย วาดวย  

การประ กันสังคม มีสิทธิไดรบัประโยชนทดแทนจากกองทุน
ประกันสังคมไดตามมาตรา  ๕๔ แหงพระราชบญัญัตปิระกันสังคม  
พ.ศ . ๒๕๓๓ จนกวาจะมีการขยายขอบเขตของสิทธิรบับรกิาร
สา ธ า ร ณสุข ดงั ก ลา ว ไ ปยงั ผูมีสิท ธิต า มก ฎ ห ม า ย วา ดว ย  
การประกันสังคม  ตอมาไดมีคําส่ังหวัหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี ๕๘/๒๕๕๙ เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพกิาร
ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาตแิละกฎหมาย  
วาดวยประกันสังคม  ลงวันท่ี  ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๙ กําหนดให 
คนพิการตามพระราชบญัญัติสงเส ริมและพฒันาคณุภาพชีวิต  
คนพิการ  พ .ศ . ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนผูประกันตนตามกฎหมายวาดวย  
การประกันสังคม มีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวย
หลักประกันสุขภาพแหงชาตดิวย  แตสิทธิรบัประโยชนทดแทน  
ตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมนั้นไมรวมถึงประโยชนทดแทน  
ในกรณีประสบอันตรายหรอืเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองจากการทํางาน  
ตามมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัตปิระกันสังคมฯ  ดงัน้ัน คนพกิาร
ซ่ึงเปนผูประกันตนจึงไมสามารถเลือกใชสิทธิรับประโยชนทดแทน  
ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางานได   
มีเพยีงสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวยหลักประกัน
สุขภาพเทานั้น 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) มีขอสังเกตวา  หากมี
การแกไขคาํส่ังหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๕๘/๒๕๕๙ฯ 
เพื่อใหคนพิการสามารถเลือกใชสิทธิรับบรกิารสาธารณสุขไดท้ัง
ระบบประกันสังคมและระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ก็สมควร
ใหคนพิการดังกลาวแสดงเจตนาเลือกใชสิทธิขอรบัประโยชนทดแทน
หรือขอรบับรกิารสาธารณสุขไดเพียงประการเดยีว   ท้ังน้ี เพื่อมิให 
มีการเบกิจายเงินซ้ําซอนกันอันเปนภาระตองบประมาณดานการ
สาธารณสุขในภาพรวมของรัฐบาล 

 
(เรื่องเสร็จที่ ๘๕๕/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การรับบริการสาธารณสุขของผูประกันตนท่ีเปนคนพกิาร  
ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาตแิละกฎหมาย  
วาดวยการประกันสังคม คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๙)) 
 

 
 
 
โดยท่ีมาตรา ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๒๕ พระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ  พ .ศ . ๒๕๕๙ บัญญัตใิหมีการออก
กฎกระทรวงกําหนดเครื่องกําเนิดรงัสีท่ีไดรับการยกเวนไมอยูภายใต
ก า ร ค วบ คุม ต า ม พ ร ะ ร า ช บญั ญัตน้ีิไ ด  โ ด ย ใ หคาํ นึง ถึง
ระดับกัมมันตภาพ  หรอื ลักษณะการครอบครองหรอืการ ใช  
เครื่องกําเนิดรังสี  ซึ่งอยางนอยตองกําหนดรายช่ือเครื่องกําเนิดรังสี  
และระดบักั มมันตภาพหรือลักษณะการใชงานเครื่องกําเนิดรังสี   
หากลักษณะการใชงานของเครื่องกําเนิดรงัสีมีความปลอดภัย  
และความมั่นคงปลอดภัยพอท่ีจะปองกันอันตรายจากผลกระทบ  
ทางรงัสีตอประชาชนและส่ิงแวดลอมแลว  ก็สามารถกําหนดให  
ไมตองอยูภายใตการควบคุมได   นอกจากนี้ กฎกระทรวงดงักลาว 
ยงัสามารถกําหนดเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับลักษณะการครอบครองหรอื  
การใชงานเครื่องกําเนิดรังสีได  ภายใตกรอบวัตถุประสงคของ
พระราชบญัญัติ  โดยการใชงานเครื่องกําเ นิดรังสีตอง มีความ
ปลอดภัยอยางเพยีงพอที่จะปองกันอันตรายจากผลกระทบทางรังสี
ตอประชาชนและส่ิงแวดลอม  ซึ่งจะตองพจิารณาเปนรายกรณี   
แตไมอาจกําหนดระยะเวลาส้ินสุดของกฎกระทรวงได  

สําหรบัการกําหนดเ ง่ือนไขใหตองดําเ นินการตามที่
หนวยงานอ่ืน ซ่ึงไมมีหนาที่ตามกฎหมายในการควบคมุดแูล  
เครื่องกําเนิดรงั สีไปกําหนดเพิ่มเตมิ น้ัน  อาจมีประเดน็ปญหา  
ขอกฎหมายในการมอบอํานาจตอใหหนวยงานอ่ืนไปกําหนดเกณฑ  
ท่ีเปนสาระสําคญัในการควบคมุดูแลขึ้นใหม  หากการครอบครอง
หรือการใชงานเครื่องกําเนิดรังสีไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดแลว  
เค รื่อ ง กํา เ นิด รัง สีนั้น ยอมไมไ ดรบัการยกเ วนการควบคมุ  
ตามพระราชบัญญัตน้ีิ  บคุคลที่ดาํเนินการเกี่ยวกับเครื่องกําเนิ ด 
รงัสีน้ัน  ตอง ไดรับ ใบ อนุญาต ตาม ท่ีกฎหมายกําหนด กอน  
จึงจะดาํเนินการตามน้ันได 

คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะ ท่ี ๕ ) มีขอ สังเกตวา  
กระทรวงวิทยาศาสตรควรพิจารณาถึงเครื่องกําเนิดรงัสีประเภทอ่ืน ๆ 
ท่ีไมไดเรยีกรองดวย โดยไมควรกาํหนดเฉพาะกรณีท่ีมีการเรยีกรองนี้
เทานัน้ 

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๘๕๓/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การออกกฎกระทรวงยกเวนการควบคุมเครื่องกําเนิดรังสี , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)) 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การออกกฎกระทรวงยกเว นการควบคุมเครื่องกําเนิดรังส ี การรับบริการสาธารณสุขของผูประกันตนที่เปนคนพิการ  
ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติและกฎหมาย
วาดวยการประกนัสังคม 



 

 
๔ - ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
การท่ีขาราชการองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินไปชวย

ราชการตามคาํส่ังหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ  ยอมมีผลให
ขาราชการผูนั้นตองหยุดปฏิบตัหินาที่เดิมของตน  และไปปฏิบตัิ
หนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายแทน  แมคําสั่งดงักลาวมิไดมีผลให
ขาราชการผูน้ันตองพนจากตําแหนงเดิมของตนก็ตาม  แตเมื่อตอง
หยดุการปฏิบตัิราชการหรอืหนาท่ีเดมิของตน จึงไมอาจอาศัยอํานาจ
หนาท่ีในตําแหนงท่ีตนดาํรงอยูเพื่อไปดาํเนินการใด  ๆ ได กรณีปลัด
องคการบรหิารสวนตาํบลซ่ึงถูกสั่งใหไปชวยราชการตามคาํส่ังหัวหนา
คณะรกัษาความสงบแหงชาตินั้น ยอมตองหยุดปฏิบตัหินาที่ในฐานะ
ปลัดองคการบรหิารสวนตาํบลและตอ งป ฏิบตัหินา ท่ีตาม ท่ี  
ผูวาราชการจังหวดัหรอืผูท่ีผูวาราชการจังหวัดกําหนดมอบหมายแทน 
ปลัดองคการบรหิารสวนตาํบลดงักลาว จึงไมอาจอาศยัอํานาจหนาท่ี
ในตาํแหนงปลัดองคการบรหิารสวนตาํบล  เขารบัการคดัเลือกหรอื
ลงคะแนนคัดเลือกผูแทนพนักงานสวนตาํบลในคณะกรรมการ
พนักงานสวนตาํบลตามมาตรา  ๒๕ แหงพระราชบญัญัตริะเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได 

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๘๖๑/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การปฏิบัตหินาที่ของปลัดองคการบรหิารสวนตาํบลซึ่งไปชวย
ราชการตามคาํสั่งหวัหนาคณะรักษาความสงบแหง ชาติ  ท่ี  
๕๙/๒๕๕๙ฯ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑)) 
 

 
 
 
 
 
มาตรา ๑๓ แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา  

ลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในอสังหารมิทรัพยที่ไดมา
โดยมีผูอุทิศใหได และมหาวิทยาลัยมีหนาที่จัดการทรพัยสินที่ไดรบัมา
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผูอุทิศให  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัย
ประสงคจะจําหนายหรือแลกเปลี่ยนอสังหารมิทรพัยซ่ึงมหาวิทยาลัย
ไดมาโดยมีผูอุทิศใหก็สามารถทําได  หากผูอุทิศใหมีวัตถุประสงคให
จําหนายหรอืแลกเปลี่ย นทรัพยสิน น้ันได  โ ดยกรรมสิทธิ์ใน
อสังหารมิทรพัยของมหาวิทยาลัยจะจําหนายหรอืโอนไดก็แตโดย
พระราชบัญญัติ เมื่อพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยฯ ไดบญัญัตถึิงการจําหนายหรือโอนท่ีดนิท่ีมีผูอุทิศใหแก
มหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะแลว   ดังนั้น การจําหนายท่ีดินของ
มหาวิทยาลัยจึงตอง ดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ  เทาน้ัน  โดยไมตอง
ดาํเนินการเสนอรางพระราชบญัญัติเพื่อโอนท่ีดินตามที่กําหนดไว  
ในประมวลกฎหมายท่ีดนิ 

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๘๖๕/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การขายท่ีดนิซึ่งเป นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย  ตามพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย  พ .ศ .  ๒๕๔๐ ,  คณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที ่๗)) 

ฝายขอ้มูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การปฏิบัติหนาที่ของปลัดองคการบริหารสวนตําบลซ ึ่งไปชวย
ราชการตามคําสั่งหัว หนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ   
ที ่๕๙/๒๕๕๙ 

การขายที่ดินซึ่ง เปนกรรมสิทธิ์ของมหาว ิทยาลั ยมหาจุฬา 
ลงกรณ ราชว ิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติมหาว ิท ยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 



 

 
๔ - ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
เนื่องจากมาตรา ๒๐/๓ แหงกฎหมายวาดวยการสงเสรมิ

และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร  บญัญัตใิหจัดตั้งศนูยบริ การ 
คนพิการข้ึนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
สง เ สริมและพฒันาคณุภาพ ชีวิตคนพกิารแหงชาตกํิาหนด   
และใหศนูยบริการคนพกิารไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนสงเสรมิ
และพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิารตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการฯ  
กําหนด  แตปจจุบนัยังไมมีการออกระเบี ยบกําหนดหลักเกณฑ  
ใหศนูยบรกิารคนพิการไดรบัเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ  หากกรม
สงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ประสงคจะไดรับเ งิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ  เพื่อไปดาํเนินการเชา  การจัด ซ้ือที่ดนิ   
และการกอสรางศูนยบรกิารคนพกิารระดบัจังหวัดนั้น  จะตอง
ดาํเนินการใหคณะกรรมการฯ กําหนดหลักเกณฑการใหเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ ใหชัดเจนและเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ  
ตามมาตรา ๒๓ ตอไป 
 
(เรื่องเสรจ็ที ่๘๗๐/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การใชเงินกองทุนสงเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพกิาร   
ในการเชา การจัดซ้ือท่ีดิ น และการกอสรางศูนยบริการคนพกิาร
ระดบัจังหวัด, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙)) 

 
 
 
 
การท่ีขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของสถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการ เกษตร  สมัครใจโอนไปปฏิบัติงานกับการย าง  
แหงประเทศไทย  (กยท.) นั้น  มาตรา ๗๑ แหงพระราชบญัญัติ  
การยางแหงประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘ บญัญัติใหผูวาการ  กยท.  
มีอํานาจและหนาที่ในการดาํเนินการบรรจุและแตงตั้ง ขาราชการ 
พนักงาน หรอืลูกจาง ท่ีโอนมาใหดาํรงตําแหนงตาง  ๆ ใน กยท .  
ซ่ึงผูโ อนมานั้นจะตองไดรับ เ งิน เดอืน  คาจาง  คาตอบแทน   
หรอืสวัสดกิาร  และประโยชนอยางอื่น ไมต่ํากวาท่ีไ ดรบัอยูเดมิ   
โดย กยท. สามารถกําหนดบัญชีอัตราเงินเดอืนใหมโดยการแยก  
คาบรหิารมารวมกับคาตอบแทนและไมนําไปรวมกับเงินเดอืน  
แรกบรรจุได  แตจะตองทําใหผูโอนมาน้ันไดรบั เงินเดอืน  คาจาง  
คาตอบแทน หรอืสวัสดกิาร และประโยชนอยางอ่ืน ไมต่ํากวาที่ไดรบั
อยูกอนโอนมา โดยมาตรา ๗๑ ไมไดบัญญัตใิหเปนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการ กยท.  อยางไรก็ดี  คณะกรรมการ กยท. ยังคงมี
อํานาจหนาท่ีตามที่บัญญัตไิวในมาตรา  ๒๒ แหงพระราชบญัญัติ
ดงักลาว 

สําห รบัมาต รา  ๑๓  แหงพระ ราชบญัญัตแิ รงง าน
รฐัวิสาหกิจสัมพนัธ  พ.ศ . ๒๕๔๓ เปนบทบัญญัตทิี่กําหน ดอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการแรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพนัธ  ในการเสนอ
คณะรฐัมนตรเีพื่อกําหนดขอบเขตสภาพการจางท่ีเก่ียวกับการเงิน
สําหรบัรฐัวิสาหกิจแตละแหงท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันอาจดําเนินการเองได  
แตมิใชบทบญัญัติท่ีเก่ียวกับการโอนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
มาปฏิบัตงิานกับ กยท. 

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๘๖๙/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การกําหนดเงินเดอืนพนักงานการยางแหงประเทศไทย  
ท่ีโอนยายจากขาราชการสถาบนัวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙)) 

ส ิทธ ิใน ก าร ได ้ร ับบ ํา เห น็จ ต กท อ ดแ ละ บ ําน าญพ ิเศ ษ  
 

การกําหนดเงินเดือนพนักงานการยางแหงประเทศไทยที่โอนยาย
จากขาราชการสถาบันวิจ ัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การใชเงินกองทุนสงเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการ   
ในการ เชา  การจัดซ ื้อ ที่ดิน  และการกอสรางศูนยบริการ  
คนพิการระดับจังหว ัด 



 

 
๔ - ๕ 

คว ามชอบดว ยกฎหมายของการกระทําและการรับ เงิน
คา ตอบแ ท นข องผูรกั ษาการใ น ตําแ หนง ผูอําน ว ยกา ร  
ซึ่งมีคุณสมบัติเรื่องอายขุ ัดกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
สงเสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ  (องคการมหาชน ) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
การดาํ เนินการหกัลางบัญชีเ งินยืมของกองทุนออย  

และนํ้าตาลทรายโดยไมมีการเรยีกหนี้คนืจากชาวไรออยซ่ึงมีสถานะ
เปน ลูกห น้ีน้ัน  มีผลทํานองเดยีวกันกับการ จําหนายห น้ีสูญ  
จากบัญชีลูกหน้ีทําใหทรัพยสินของกองทุนลดลง  การหักลางบญัชี 
เงินยืมดงักลาวจึงเปนการจําหนายหน้ีสูญ  โดยพระราชบัญญัติ  
ออยและนํ้าตาลทราย  พ.ศ. ๒๕๒๗ มิไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขในการจําหนายหนี้สูญไวเปนการเฉพาะ อีกท้ังมาตรา ๑๗ 
แหงพระราชบัญญัตดิังกลาว  ก็มิไดกําหนดใหคณะกรรมการออย  
และนํ้าตาลทรายมีหนาที่ในการดํา เนินการอื่นใดเกี่ยว กับการ
จําหนายหนี้สูญ  แตโดยท่ีไดมีมติสภาบริหารคณะปฏิวัตเิม่ือวันท่ี   
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ กําหนดหลักเกณฑการจําหนายหน้ีสูญของ
หนวยงานภาครฐัไว  เม่ือหน้ีเงินคางชําระของกองทุนมีจํานวนเกิน  
หาลานบาท  การจําหนายหนี้สูญตามขอหารอืน้ีจึงตองดาํเนิน การ
ตามมตขิองสภาบริหารคณะปฏิวัตดิังกลาว  โดย สํานักง าน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ออ ย แ ล ะ นํ้า ต า ล ท ร า ย ตอ ง เ ส น อ เ รื่อ ง  
ตอกระทรวงการค ลัง เ พื่อขออนุมัตคิณะรฐัมนตรเี สียกอน  
จึงจะดาํเนินการจําหนายหนี้สูญนั้นได 

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๙๒๖/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง อํานาจของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในการหักลาง
บญัชีเ งินยมืลูกหน้ีชาวไรออยจากบัญ ชีของกองทุนออยและ  
นํ้าตาลทรายโดยไมมีการชําระหน้ี ,  คณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที ่๕)) 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๒๕ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานสงเสรมิ

อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ  (องคการมหาชน ) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ไดกําหนดคณุสมบตัิและลักษณะตองหามของผูอํานวยการสํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ  โดยกําหนดใหมีอายุ  
ไมต่ํากวา ๒๕ ปบริบรูณและไมเกิน ๖๕ ปบริบรูณ เม่ือคณะกรรมการ
บรหิารสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟต แวรแหงชาติ  ไดมีมติ
แตงตั้งใหกรรมการผูทรงคุณวุฒสิองคนเปนผูรักษาการในตาํแหนง
ผูอํานวยการฯ  แตปรากฏขอเท็จจรงิวา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
ท้ังสองคนตางมีอายเุกิน  ๖๕ ปบริบรูณ  เม่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการฯ  จึงตองมีคุณสมบัตใินเรื่ องอายุ
เชนเดยีวกับผูอํานวยการ  กรรมการผูทรงคุณวุฒทิั้งสองคนจึงขาด
คณุสมบตัหิรอืมีลักษณะตองหามในการดาํรงตาํแหนง  เปนเหตใุห
ตองพนจากตาํแหนง  

แตการดาํเนินการของผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
ท้ังสองคน ซ่ึงเปนการดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายยอมไมถูก
กระทบกระเ ทือน เ น่ืองจากมาตรา  ๑๙ แหงพระราชบญัญัติ  
วิธีปฏบิัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดบญัญัตริองรับกรณีท่ี
ปรากฏภายหลังวาเจาหนาท่ีใดขาดคณุสมบตัิหรือมีลักษณะตองหาม
อันเปนเหตใุหผูนั้นตองพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวาน้ี
ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูน้ั นไดปฏิบตัิไปตามอํานาจหนาท่ี  
เมื่อผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการฯ  ท้ังสองคนไดปฏิบัตงิาน
ตามอํานาจหนาที่ซ่ึงมีผลสมบรูณอยู จึงถือวาเปนสิทธิโดยชอบธรรม
ของผูรกัษาการในตาํแหนงผูอํานวยการฯ  ท่ีจะ ไดเงินเดือน  
เปนคาตอบแทนจากการทํางานของตน 

 
(เรื่องเสร็จที่ ๙๓๘/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําและการรับเ งิน
คาตอบแทนของผูรักษาการในตาํแหนงผูอํานวยการซึ่งมีคุณสมบตัิ
เรื่อ งอายขุัด กับพระราชกฤษฎีกา จัดตั้ง สํา นักงานสง เส รมิ
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ  (องคการมหาชน ) พ.ศ. ๒๕๔๖, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๓)) 

อํานาจของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในการหักลาง
บัญชีเงินยมืลูกหนี้ช าว ไ รออยจากบัญ ชีข องกองทุนออย  
และน้ําตาลทรายโดยไมมีการชําระหนี ้



  
  
 

 
 
 
 
 
 

  สถาบนัพัฒนานักกฎหมายมหาชน  
 สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หนา 

 
โครงการใหบริการรักษาพยาบาลแกสมาชิกตลอดชีพ 
เปนการรับประกันวินาศภัยหรือไม ๕-๒ 

 
การสรรหาบคุคลเพ่ือดํารงตําแหนงเลขาธิการครุุสภา 
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศกึษาและผูอํานวยการองคการคา 
ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา  ๕-๒ 
 
การเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
ของกองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ๕-๒ 
 
การทําหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลการปฏบิัติงานตามพระราชบญัญัติ 
องคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ๕-๓ 
 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รวมความเรวมความเห็ห็นฉบบัยอของคณะกรรมการกฤษฎีกานฉบบัยอของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

หนา 
 
ขอทบทวนความเหน็เกี่ยวกับการแตงตั้งผูรักษาการ 
แทนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ๕-๓ 
 
การพิจารณายุติการสอบสวนทางวินัยสําหรับพนักงาน 
ท่ีเกษียณอายุหรือพนสภาพการเปนพนักงาน ๕-๔ 
 
การรักษาการแทนรองอธิการบดแีละผูชวยอธิการบดี  
และการกําหนดเงนิประจําตําแหนงและคาตอบแทน 
ประจําตําแหนงของผูรักษาการแทนตําแหนง 
บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ๕-๔ 
 
การออกคาํส่ังไลเบี้ยใหเจาหนาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน 
กอนท่ีจะไดรับแจงผลการตรวจสอบสํานวน 
ความรับผิดทางละเมิดจากกระทรวงการคลัง ๕-๕ 
 
การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ ๕-๕ 
 

สารบัญ 



 

 
๕ - ๒ 

การสร รหาบุคคล เพื่อดํา รงตํา แหนง เลข าธิก ารคุรสุภ า  
เลขาธิการคณะกรรมการสง เสริมสวัสดิการและสว ัสดิภาพ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูอํานวยการองคการคา  
ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสว ัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการเห็นสมควรเพื่อใหการดาํเนินการ
สรรหาผูดาํร งตาํแหนง ดงักลาว เปนไปอยาง โป รง ใ สและ มี
ประสิทธิภาพ  ยอมสามารถใชอํานาจตามคําสั่งหวัหนาคณะรกัษา
ความสงบแหงชาติ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การสรรหาข้ึนใหม  โดยอาจกําหนดใหมีบคุคลภายนอกทําหนาท่ี  
สรรหาบคุคล เพื่อเสนอใหคณะกรรมการคุรสุภาและคณะกรรมการ
สงเสรมิสวัสดิการและสวัสดิภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา
พจิารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดงักลาวตอไปได  

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๙๘๔/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การสรรหาบคุคลเพื่อดาํรงตาํแหนง เลขาธิการครุสุภา  
เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดกิารและสวัสดิภาพครู  
และบคุลากรทางการศกึษาและผูอํานวยการองคการคาของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดภิาพครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา , คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘)) 
 

 
 
 
 
 
คาํวา “หนวยงานของรัฐ” ตามพระราชบญัญัตคิวามรบัผิด

ทางละเ มิด ของเจาหนา ท่ี  พ .ศ .  ๒๕๓๙  หมายถึงหนวยงาน   
๓ ประเภท คอื  

๑.  สวนราชการ  ไดแก  กระทรวง ทบวง กรม หรอื 
สวนราชการท่ีเรยีกช่ืออยาง อ่ืนและมีฐานะเปนกรม  ราชการ 
สวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น  

๒. รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา  

๓. หนวยงานอื่นของรฐัท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปน
หนวยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติความรับผิดทางละเ มิด  
ของเจาหนาท่ีฯ 

สําหรบั กองทุนสงเคราะหตามพระราชบัญญัตโิรงเรี ยน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีฐานะเปนนิตบิคุคล  ท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ
ป ร ะ เ ภ ท สว น ร า ช กา ร ห รอื ป ร ะ เ ภ ท รฐั วิส า ห กิจ ท่ีตั้ง ข้ึน  
โดยพระราชบญัญัติหรอืพระราชกฤษฎีกา  แตมีลักษณะเปน
หนวยงานอื่นของรัฐ  เนื่องจากมีการจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ  
ไดรบัเงินสมทบจากกระทรวงศกึษาธิการ  และมีคณะกรรมการ
บริหารกองทุน โดยมีปลัดกระทรวงศกึษาธิการเปนประธานกรรมการ  
แตก ารที่หนวย งาน อ่ืนของรัฐจะ เปนหนวย งานของรฐัต าม
พระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ฯ ก็ตองมี 
พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรฐัตามพระราชบัญญัติ
ความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ เสียกอน เมื่อในปจจุบันยังไมมี 
 

 
 
 
 
โดยท่ีมาตรา  ๘๖๑ มาตรา ๘๖๒ และมาตรา ๘๖๙  

แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บญัญัตใิห  สัญญาประกัน
วินาศภัย เปนสัญญาซึ่งผูรบัประกันภัยตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน  
ในกรณีที่มีความเสียหายอยางใด  ๆ ซ่ึงพึงประมาณเปน เ งินได  
โดยผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเงินซ่ึงเรียกวาเบี้ยประกันภัยให  

กรณีโครงการใหบริการรักษาพยาบาลแกสมาชิกตลอดชีพ   
มีวัตถุประสงคเปนการใหสิทธิประโยชนตาง  ๆ แกสมาชิก โดยสมาชิก
ตองเสียคาแรกเขา  และสัญญาไมมีขอตกลงท่ีจะชดใชคาสินไหม
ทดแทนในกรณีมีความเสียหายอยางใด ๆ เกิดข้ึน สัญญาดังกลาวจึงมี
ลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนประเภทหน่ึง ซ่ึงผูใหบริการฝายหน่ึง
ตกลงจะใหบรกิารตามเง่ือนไขที่กําหนดไว และผูซื้อบริการอีกฝายหน่ึง
ตกลงชําระเงินลวงหนาเปนการตอบแทน   ดังนั้น  โครงการดงักลาว 
จึงไมเขาลักษณะเปนสัญญาประกันวินาศภัย และไมอยูภายใตบงัคบั
กฎหมายวาดวยประกันวินาศภยั 

 
(เรื่องเสร็จที่  ๙๗๖/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่อง โครงการใหบรกิารรกัษาพยาบาลแกสมาชิกตลอดชีพเปนการ
รบัประกันวินาศภยัหรอืไม, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
คาํส่ังหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที ่๑๗/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แกไขเพิ่มเติมคาํ ส่ังหวัหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ   
ท่ี ๗/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๐ กําหนดให
รฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการอาจเหน็สมควรกําหนดใหมีการ
สรรหาผูดํารงตาํแหนง เลขาธิการครุุสภา  เลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสรมิสวัสดกิารและสวัสดิภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา และ
ผูอํานวยการองคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสง เสรมิ
สวัสดกิารและสวัสดิภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา และสามารถ
มอบหมายใหคณะกรรมการคุรสุภาและคณะกรรมการสงเสรมิ
สวัสดกิารและสวัสดิภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา ดาํเนินการ
สรรหาและแตงตั้ง ผูดํารงตําแหนงดังกลาว ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษากําหนด  และในกรณีท่ี 
 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

โครงการใหบริก ารรักษาพยาบาลแกสมาชิกตลอดชีพเปนการ
รบัประกันวินาศภัยหรอืไม 

การเปนหนวยงานของรฐัตามพระราชบัญญัติความรบัผิด  
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ .ศ . ๒๕๓๙ ของกองทุนสงเคราะห
ตามพระราชบัญญัติโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 

 
๕ - ๓ 

การทําหนาที่ข องคณะกรรมการติดต ามแ ละประเมินผ ล  
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่ นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระราชกฤษฎีกากําหนดใหกองทุนสงเคราะหน้ีเปนหนวยงานของรัฐ  
ดงัน้ัน  กองทุนสงเคราะหน้ีจึงไมมีสถานะเปนหนวยงานของรัฐ  
ตามพระราชบญัญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ 
 
(เรื่องเสรจ็ที ่๙๘๙/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบญัญัตคิวามรบัผิด  
ทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ . ๒๕๓๙ ของกองทุนสงเคราะห 
ตามพระราชบัญญัตโิรงเรยีนเอกชน  พ.ศ . ๒๕๕๐, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ)) 

 
 
 
 
 
 
การไดมาและลักษณะของการดาํรงตาํแหนงของกรรมการ

ตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิานตามพระราชบัญญัตอิงคกร
จัด ส ร ร ค ลื่น ค ว า ม ถ่ีแ ล ะ กํา กับ กิจ ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิจ ก า ร
วิทยุกระจาย เสีย ง  วิทยุโทร ทัศน  และ กิจการ โทรคมนาคม   
พ .ศ .  ๒๕๕๓  แตกตา งจากบทบัญ ญัตเิรื่องคณะกร รมการ  
ในกฎหมายอื่นท่ีสวนใหญจะ กําหนดใหมีการแตงตั้งกรรมการ  
แทนท่ีกรรมการซึ่งพนจากตาํแหนงดวยเหตอุื่นกอนครบวาระ   
แตพระราชบัญญัตนิี้บญัญัติใหในกรณีที่กรรมการท่ีพนจากตําแหนง
ดวยเหตอุื่นกอนครบวาระ  ถายังมีกรรมการเหลืออยูตั้งแต  ๓ คน 
ข้ึนไป ใหกรรมการเทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอ ไปได และใหถือวา
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีเหลืออยู  เพื่อใหการ
ทํางานไมหยุดชะงัก  โดยวุฒสิภาไมตองดาํเนินการสรรหากรรมการ
แทนท่ีกรรมการที่พนจากตําแหนงอีก เนื่องจากกฎหมายประสงคให
คณะกรรมการชุดน้ีมีวาระการดํารงตําแหนงเริ่มตนและส้ินสุดวาระ
ไปพรอมกัน  

กรณีท่ีเหลือกรรมการเพียง  ๓ คน แตมีกรรมการ  ๑ คน  
ไมสามารถปฏิบตัหินาที่ได  สภานิตบิญัญัติแหงชาตจิึงไดคดัเลือก
กรรมการแทนตาํแหนงท่ีวาง ในกรณีนี้ถือวาเปนการจําเปนเพื่อแกไข
ปญหาใหคณะกร รมการชุด น้ีสามารถปฏิบตัหินา ท่ีตอไปได   
แตกรรมการที่ไดรบัคัดเลือ กน้ีตองมีวาระการดาํรงตาํแหนงเทากับ
วาระการดาํรงตาํแหนงท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน  แตหาก
การไมสามารถปฏิบัตหินาท่ีไดของกรรมการคนนี้เปนไปโดยผลของ
คาํส่ังของหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิท่ีสั่งใหกรรมการคนน้ี
ระงับการปฏิบตัิราชการในตาํแหนงกรรมการช่ัวคราว  ซ่ึงคาํสั่ง  
ของหวัหนา  คสช. มีผลเพยีงระงับการปฏิบัตหินาท่ีในตําแหนง
กรรมการเทาน้ัน  โดยไมมีผลทําใหพนจากตาํแหนงกรรมการ   
เมื่อคณะกรรมการยังมีกรรมการเหลืออยู ๓ คน จึงครบองคประกอบ 
 

ตามกฎหมาย สวนกรรมการอีก ๒ คน เม่ือไมมีขอตองหามใหปฏิบตัิ
หนา ท่ีน้ันก็ย อมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนในการ
ปฏบิัตหินาที่ตาํแหนงกรรมการ 

การท่ีกรรมการคนห น่ึงยังมีสถานะเปนพนักงานของ
สํานักงาน กสทช. ในวันเริ่มการปฏิบตัิหนาท่ีของคณะกรรมการฯ   
ทําใหกรรมการคนน้ีมีลักษณะตองหามในการ เปนกรรมการ   
จึง ไมอาจเปนกรรมการไดตั้ง แตแรก  ซ่ึงตองพนจากตําแหนง
กรรมการตั้งแตวันท่ีเริ่มปฏิบตัิหนาท่ีในกรรมการ  และตองชดใช
คาตอบแทนและคาใชจายอื่นท่ีไดรับไปอันเน่ืองมาจากการเปน
กรรมการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยไมตองพจิารณา
เรื่องการไดรับคาํส่ังลงโทษไลออกจากงานอันเน่ืองมาจากก ารทุจรติ
ตอหนาท่ีและประพฤติช่ัวอยางรายแรงอีก 

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๙๙๐/๒๕๖๐ บนัทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การทําหนาท่ีของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล  
การปฏิบัตงิานตามพระราชบัญญัตอิงคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี  
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ โทรทัศน  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที ่๕)) 

 
 
 
 
 
การแตงตั้ง ผูรกัษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  

วลัยลักษณ  นั้น  มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัย  
วลัย ลักษณ  พ .ศ .  ๒๕๓๕ ไดบญั ญัตหิลักเกณฑไวเปนลําดบั   
ในกรณีที่อ ธิการบดไีมปฏิบตัิ หนาที่ได  ใหรองอธิการบดเีปน  
ผูรักษาการแทนกอน แตถาไมมีอธิการบดหีรอืรองอธิการบดท่ีีจะเปน
ผูรักษาการแทนอธิการบดี  หรือมีแตไมอ าจปฏิบตัิหนาที่ไ ด   
สภามหาวิทยาลัยจึงจะมีอํานาจแตงตั้งผูมีคณุสมบตัิตามมาตรา  ๒๓ 
เปน ผูรักษาการแทนอธิการบดไีด  ซ่ึงตองพิจ ารณาเงื่อนไข  
ในการแตงตั้ง ผูรกัษาการแทนอธิการบดี  โดยไมจํากัดแตเพียง  
เงื่อนไขแรกท่ีวามีผูดาํรงตําแหนงรองอธิการบดอียูหรอืไม  เทาน้ัน  
แตตองพิจารณาถึงกรณีท่ีรองอธิการบดีท่ีจะเปนผูรกัษาการ  
แทนอธิการบดีไมอาจปฏิบตัิหนาท่ีไดดวย 

คาํวา “หนาท่ี” ตามมาตรา ๒๕ น้ี หมายความถึงหนาท่ีใน 
๒ ประการ คอื (๑) หนาที่ในการบรหิารงานท่ัวไปในสภาวะปกติ  
และ (๒) หนาท่ีในการแกไขปญหาหรอืสถานการณวิกฤตท่ีิเกิดข้ึน  
กับองคกรนั้นเอง  ซ่ึงท้ังสองกรณีเปนหนาท่ีที่ผูดาํรงตาํแหนงน้ัน  
หรือผูรักษาการแทนผูดาํรงตาํแหนงน้ันจะตองป ฏิบัติ  ดังนั้น คาํวา 
“ไมอาจปฏบิัตหินาท่ีได” จึงหมายความถึงการท่ีไมอาจปฏิบัตหินาท่ี  
 

ฝายขอ้มูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ขอทบทวนคว ามเห็น เกี่ยวกับการแตงตั้งผ ูรกัษาการแทน
อธิการบดีของมหาว ิทยาลัยวลัยลักษณ 



 

 
๕ - ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) มีขอสังเกตวา  ธอท . 
ควรพจิารณาตรวจสอบและแกไขระเบียบและขอบงัคบัของ  ธอท .  
ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการบรหิารจัดการเงินรายไดทุกประเภทของ  ธอท. 
ใหมีความรดักุม และมีกระบวนการในการตรวจสอบการรบัจายเงิน 
ท่ีชัดเจนและตรวจสอบได และควรมีการปรบัปรงุแกไขขอบงัคบั  
ของ ธอท. ใหสามารถดาํเนินการทางวินัยกับพนักงานภายหลังที่พน
จากการเปนพนักงานไปแลวดวย  
 
(เรื่องเสรจ็ที่  ๑๐๒๓/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  เรื่อง  การพจิารณายตุกิารสอบสวนทาง วินัยสําหรบั
พ นัก ง าน ที่เ ก ษี ย ณ อา ยุห รอืพน ส ภ า พก าร เ ปนพ นัก ง าน , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒)) 

 
 
 
 
 
 
 
เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑  

ไมมีบทบญัญัตมิาตราใดกําหนดระยะเวลาในการรกัษาการแทน  
รองอธิบดแีละผูชวยอธิบดีไว แตโดยท่ีมาตรา ๔๓ แหงพระราชบญัญัตน้ีิ
กําห นดใหก าร รกัษา กา รแทนข องผูดาํร ง ตาํแ หนงตา ง  ๆ  
ใน ม หา วิท ย า ลัย เ ปน ไ ป ต า ม ขอ บัง คบั ข อ ง ม หา วิทย า ลัย   
และมหาวิทยาลัยเชียงใหมก็ไดออกขอบงัคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
วาดวยการรกัษาการแทน  การมอบอํานาจใหปฏิบตักิารแทน   
และการมอบอํานาจชวงใหปฏิบตัิการแทนของผูดาํรงตาํแหนงตาง  ๆ 
ในมหาวิทยา ลัยเ ชียงใหม  พ .ศ .  ๒๕๕๔  จึงตอง นําขอบงัคบั
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ดงักลาวมาใชบงัคบักับการรักษาการแทน  
รองอธิการบดแีละผูชวยอธิการบดดีวย  

อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑในเรื่องเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบคุคลของมหาวิทยาลัย  หลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิและ
สวัสดกิารพนักงานมหาวิทยาลัย และการกําหนดเงินประจําตาํแหนง
และคาตอบแทนประจําตาํแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย  
เปนอํานาจเฉพาะของสภามหาวิทยาลัย  เม่ือคณะกรรมการบรหิาร 
งานบคุคลมีมติเก่ียวกับการไดรับเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน
ประจําตาํแหนงผูบรหิารของผูรกัษาการแทนตาํแหนงบริหารแลว   
ก็จะตองเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเหน็ชอบกอน  
แลวจึงจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป  สําหรับการกําหนดให
ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการยอนหลังเพื่อรองรับใหสามารถ
จายเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจําตาํแหนงบรหิารใหแก
ผูรักษาการแทนท่ีไดปฏิบัตหินาท่ี ในตาํแหนงนั้น  เปนไปเพื่อให
ผูรักษาการแทนในตําแหนงไดรบัเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทน 
 

ท้ังสองประการ หรือไมอาจปฏิบตัหินาที่ประการใดประการหน่ึง
เพียงประการเดยีวไดดวย 

เมื่อขอเท็จจริงในครั้งนี้เปล่ียนแปลงไปจากขอเท็จจรงิ  
ท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใชในการพจิารณาตามบันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแตงตั้งผูรกัษาการแทนอธิการบดี  
รองอธิการบด ีและผูชวยอธิการบด ีและการกําหนดเงินคาตอบแทน
ใหแกผูรกัษาการแทนในตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
(เรื่องเสรจ็ที่ ๑๓๕๙/๒๕๕๙) ที่เคยใหความเห็นไว  สรุปความไดวา 
กรณีท่ีอธิการบดีลาพักการปฏิบตัิงานช่ัวคราวแตยงัไมไดลาออก   
ถือวาเปนกรณีท่ีผูดํารงตาํแหนงอธิการบดไีมอาจปฏิบตัหินาที่ได   
ใหรองอธิการบดีเปนผูรักษาการแทน  หากสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนผูรกัษาการแทน  คาํส่ังแตงตั้งดงักลาว
ยอมไมชอบดวยกฎหมาย  เมื่ออธิการบดลีาออก  เปน เหตุให  
รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีตองพนจากตําแหนงไปดวย  
ตามกฎหมาย ถือวาเปนกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดแีละไมมี
ผูรักษาการแทน  จึงตองแตงตั้ง ผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๓  
เปนผูรักษาการแทน หากแตงตั้งบุคคลอ่ืนเปนผูรักษาการแทนถือวา
เปนคาํส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  สงผลใหความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎีกาในเรื่องน้ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  กรณีดังกลาวถือไดวา  
เ ปน ก ร ณีท่ีร อง อ ธิก าร บ ดทุีก ค น ไมอ า จ ปฏิบตัหิ นา ท่ีไ ด   
สภามหาวิทยาลัยจึงมีอํานาจแตงตั้งผูมีคุณสมบัตติามมาต รา ๒๓ 
เปนผูรกัษาการแทนอธิการบดีได  ดังน้ัน คําสั่งแตงตั้งผูรักษาการแทน
อธิการบดีดงักลาวจึงเปนคาํส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 

 
(เรื่องเสร็จที่  ๑๐๑๕/๒๕๖๐ - ๑๐๑๖/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  เ รื่อง  ขอทบทวนความเหน็เ ก่ียวกับ  
การแตงตั้งผูรกัษาการแทนอธิการบ ดขีองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘)) 

 
 
 
 
 
การพจิารณาโทษทาง วินัย กับพนักงานของธนาคาร  

อิสลามแหงประเทศไทย  (ธอท.) ตองเปนไปตามขอบังคับธนาคาร  
อิสลามแหงป ร ะ เท ศไทย  โ ดยไ มสามารถนํา มาตร า  ๑๐๐  
แหงพระราชบญัญัติระเบยีบขาราชการพลเรือน  พ .ศ . ๒๕๕๑  
มาปรบัใชแกการพจิารณาโทษทางวินัยกับพนักงานของ  ธอท. ได 
เมื่อขอบงัคับดงักลาวมิไดกําหนดให  ธอท . สามารถดําเนินการ  
ทางวินัยกับพนักงานของ  ธอท. ที่เกษียณอายหุรอืที่พนสภาพ  
การทํางานไปแลว  ดังนั้น  ธอท. จึงไมสามารถดําเนินการทางวินัย  
แกพนักงานของ ธอท. ซ่ึงเกษียณอายกุารทํางานไปแลวได 

 
 

ส ิทธ ิใน ก าร ได ้ร ับบ ํา เห น็จ ต กท อ ดแ ละ บ ําน าญพ ิเศ ษ  
 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การพิจ ารณ ายตุิก ารสอบสวนทางวินัยสําหรบัพนักงาน  
ที่เกษียณอายหุรอืพนสภาพการเปนพนักงาน 

การรกัษ ากา รแท นรองอธิก ารบดีแ ละผูชว ยอธิก ารบดี   
และการกําห น ด เงิน ป ระจํา ตําแ หนง แ ล ะคา ตอบแ ทน  
ประจําตําแ หนง ข อ งผูรักษาก ารแ ทน ตําแ หนงบ รหิ า ร 
ของมหาว ิทยาลัยเชียงใหม 



 

 
๕ - ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประจําตาํแหนงจากการท่ีไดปฏิบตัหินาที่ในตาํแหนงที่ตนไปรัก ษาการ 
หากสภามหาวิทยาลัยพจิารณาเห็นวาการดําเนินการดงักลาวมีความ
จําเปนและเหมาะสม  เปนไปเพื่อประโยชนภายใตวัตถุประสงค  
ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยก็ยอมจะพจิารณากําหนดใหได  
 
(เรื่องเสรจ็ที่  ๑๐๖๒/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การรักษาการแทนรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  
และการกําหนดเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนประจําตาํแหนง
ของผูรักษาการแทนตาํแหนงบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๘)) 

 
 
 
 
 
 
การท่ีสํานักงานตาํรวจแหงชาติไดสงสํานวนการสอบ

ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีใหกระทรวงการคลัง
ตรวจสอบตามนัยขอ ๑๗ แหงระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  
พ .ศ .  ๒๕๓๙ และกระทรวงการคลังไมแจงผลการตรวจสอบ  
ใหแลว เสร็จกอนอายคุวามสองปสิ้น สุด ไมนอยกวาหกเดือน   
ตามขอ  ๑๗ วรรคหา  แหงระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรี  วาดวย
หลักเกณฑการปฏิบตัเิก่ียวกับความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ  
และจะทําใหการเรยีกใหชดใชคาสินไหมทดแทนของสํานักงานตํารวจ
แหงชาตจิะขาดอายุความหน่ึงปตามมาตรา  ๙ แหงพระราชบัญญัติ
ความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ยอมถือไดวามีเหตุ
อันสมควรที่จะไมตอง รอผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง  
ดงัน้ัน สํานักงานตํารวจแหงชาติชอบที่จะออกคําส่ังเรียกใหเจาหนาท่ี
ชด ใชคา สินไหมทดแทนไดโ ดยไมตอง รอผลการตรวจสอบ  
ของกระทรวงการคลัง แตหากตอมากระทรวงการคลังมีความเหน็
แตกตางจากสํานัก งานตาํรวจแหงชาติ  สํานักงานตาํรวจแหงชาติ  
ก็ตองมีคาํส่ังใหมตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  โดยเพกิถอน
คาํส่ังเดมิท้ังหมดหรือบางสวน แลวแตกรณี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะพเิศษ ) มีขอสังเกตวา   
อายคุวามไลเบี้ยตามมาตรา  ๙ แหงพระราชบัญญัตคิวามรบัผิด  
ทางละเมิดของเจาหนาท่ีฯ  ที่ใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีหนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายน้ัน  จะตองเปน
การชําระหน้ีแกตวัเจาหน้ีหรอืแกบคุคลผูมีอํานาจรบัชําระหน้ี  
แทนเจาหน้ีตามมาตรา ๓๑๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
หากสํานักงานตาํรวจแหงชาตนิําเงินไป วางศาลโดยไมไดตกลงกับ
ผูเสียหายซ่ึงเปนเจาหนี้ตามคาํพพิากษาวาใหศาลเปนผูมีอํานาจ  
 

 
ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รบัชําระหน้ีแทนเจาหน้ี  อายคุวามจะเริ่มนับตั้งแตวันท่ีเจาหน้ี  
ตามคาํพพิากษาไดรับเงินท่ีสํานักงานตาํรวจแหงชาตินําไปวางไวศาล  
 
(เรื่อง เสรจ็ที่  ๑๐๖๔/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมก าร
กฤษฎีกา เรื่อง การออกคําสั่งไลเบี้ยใหเจาหนาท่ีชดใชคาสินไหม
ทดแทนกอนท่ีจะไดรับแจงผลการตรวจสอบสํานวนความรบัผิด  
ทางละเมิดจากกระทรวงการคลัง, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ)) 
 

 
 
 
 
คาํสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี ๙๐/๒๕๔๗ เรื่อง 

การแ ตง ตั้ง คณะก ร รม การ ส่ิงแ ว ดลอ ม แหง ช าติ  ลง วัน ท่ี  
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เปนการแตงตั้งคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาตเิปนการเฉพาะเพื่อใหทําหนาท่ีแทนคณะกรรมการฯ  ท่ีมี 
อยูแลวตามพระราชบญัญัตสิงเสริมและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คาํส่ังคณะรกัษาความสงบแหงชาติดงักลาว  
จึงมี สถานะเปนกฎหมายที่ไมไดแกไขหรือเพิ่มเตมิหรอืยกเลิก
กฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบัน  แตมีผลเปนการสรางกลไกข้ึนมาคูขนาน
กับกลไกท่ีมีอยูแลวตามกฎหมาย  โดยมิไดมีสถานะเปนประกาศ  
หรอืคาํส่ังทางบริหาร 

การท่ีคณะรฐัมนตรมีีมตแิตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
ชุดเดมิท่ีไดรบัแตงตั้งตามคาํส่ังคณะรกัษาความสงบแหงชาติดงักลาวให
เปนคณะกรรมการฯ ตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมฯ  ยอมมีผลทําใหกรรมการ
ผูทรงคณุวุฒท่ีิไดรับการแตงตั้งตามคาํส่ังคณะรักษาความสงบ
แหงชาติดงักลาวไมใชกรรมการผูทรงคุ ณวุฒใินคณะกรรมการฯ  
ตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบญัญัติสงเสรมิและรกัษา
คณุภาพสิ่งแวดลอมฯ แมวาบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามมติคณะรฐัมนตรจีะเปนบุคคลเดยีวกันกับกรรมการ
ผูทรงคณุวุฒติามคาํส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาตดิงักลาว  
ก็ไมอาจถือไดวาบคุคลนั้นเคยดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการฯ ตามพระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพ
ส่ิงแวดลอมฯ  มากอน  การนับวาระการดาํรงตําแหนงกรรมการ
ผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการฯ  จึง ตอง เริ่ม นับตั้ง แตวัน ท่ี
คณะรฐัมนตรมีีมตใิหเปนการดาํรงตาํแหนงในวาระแรก 

 
(เรื่อง เสรจ็ที่  ๑๐๖๕/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การแตงตั้งและวาระการดาํรงตาํแหนงของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ , คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที ่๑)) 
 

การออกคําสั่ง ไลเบี้ยใหเจาหนาที่ชด ใชคาสินไ หมทดแทน 
กอนที่จะไดรบัแจงผลการตรวจสอบสํานวนความรบัผิด  
ทางละเมิดจากกระทรวงการคลัง 

การแตง ตั้ง แ ละว าระการดําร งตําแ หนง ข อง กรรมกา ร
ผูทรงคุณว ุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ



  
  

 
กันยายน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หนา 

 
การเสนอขอใหโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคณุวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบงึ ๖-๒ 

 
การรับภาระชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรสําหรับ 
หนี้ในระบบท่ีไมใชโครงการสงเสริมของรัฐ ตามมาตรา ๓๗/๙  
แหงพระราชบญัญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ๖-๒ 
 
การส่ังกักเรือตามคาํส่ังหวัหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขปญหาการทําการประมง 
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคมุ  
เพ่ิมเติมครั้งที่ ๔ ๖-๒ 
 
การแจงคาํส่ังทางปกครองตามพระราชบญัญัติธุรกิจนําเที่ยว 
และมัคคเุทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยวิธีสงทางไปรษณยี 
ลงทะเบยีนตอบรับ ๖-๓ 
 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รวมความเรวมความเห็ห็นฉบบัยอของคณะกรรมการกฤษนฉบบัยอของคณะกรรมการกฤษฎีกาฎีกา  

 สารบญั 



 

 
๖ - ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดแก (๑) หน้ีที่เกิดขึ้นจากโครงการสงเสริมของรัฐ (๒) หน้ีท่ีเกิดข้ึน
จากการกูยืมจากสถาบันการเงิน  (๓) หนี้ท่ีเ กิดขึ้นจากการกูยมื  
จากสถาบันเกษตรกร 

เมื่อเกษตรกรซ่ึงเปนหนี้ในระบบไดยื่นคาํขอขึ้นทะเบียน
เกษตรกรตอสํานักจัดการหน้ีของเกษตรกรแลว สํานักจัดการหน้ีของ
เกษตรกรจะตรวจสอบหลักฐานแสดงความมีอยูจ รงิของหน้ีและ
หลักประกันท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยคําวา “หลักประกันท่ีถูกตอง
ตามกฎหมาย” นี้ จะเปนไดท้ังการใชทรัพยสินเปนหลักประกันและ
การค้ําประกันดวยบคุคล  จากน้ันสํานักจัดการหน้ีของเกษตรกร  
จึงแยกประเภทหน้ีตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการจัดการหน้ี  
ของเกษตรกรกําหนด โดยท่ีพระราชบญัญัติน้ีไดกําหนดหลักเกณฑ
การดาํเนินการกรณีที่เปนหนี้ในระบบตามโครงการสงเสริมของรัฐ
และกรณีท่ีไมใชโครงการสงเสรมิของรัฐไวแตกตางกัน  

ในกรณีที่เปนหนี้ในระบบตามโครงการสงเสรมิของรัฐ   
และคณะกรรมการกองทุนฟนฟแูละพฒันาเกษตรกรเหน็วา  
ไมประสบความสําเรจ็โดยมิใชความผิดของเกษตรกร  กองทุนจะรบั 
ภาระหน้ีน้ันท้ังหมดหรือบางสวนก็ได  แตจะตองไดรับความเหน็ชอบ
จากคณะรฐัมนตรีกอน  โดยกฎหมายมุงประสงคจะยกเลิกหน้ี  
ใหเกษตรกร หลักประกันการชําระหนี้ยอมเปนอันระงับเพราะหน้ี  
ท่ีประกันระงับส้ินไป สําหรบักรณีหน้ีในระบบท่ีไมใชโครงการสงเสรมิ
ของรฐั  กฎหมายไมไดมุงหมายท่ีจะยกเลิกหน้ีใหกับเกษตรกร   
แตมุงหมายท่ีจะใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกเกษตรกร  
ในลักษณะของการชําระห น้ีใหแกเจาห น้ีของเกษตรกรแทน  
เกษตรกรผูน้ัน  ซึ่งยงัคงมูลหน้ีเดมิไว  จึงตองกําหนดใหมีทรพัยสิน  
เปนหลักประกันเพื่อมิใหกองทุนตองรบัภาระหรอืความเส่ียงจากการท่ี
ลูกหน้ีผิดนัดชําระหนี้อันจะเปนการสรางภาระแกงบประมาณของ
ภาครฐัเกินจําเปน   ดงันั้น  กองทุนจึงไมสามารถรบัภาระชําระหน้ี  
ท่ีมีบุคคลค้ําประกันหรือไมมีทรพัยสินเปนหลักประกันได 

 
(เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๘๐/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่อง การรบัภาระชําระหน้ีใหแกเจาหน้ี ของเกษตรกรสําหรับหนี้  
ในระบบ ท่ีไมใชโครงการสงเสรมิของรฐั  ตามมาตรา  ๓๗/๙  
แหงพระราชบญัญัติกองทุนฟนฟแูละพฒันาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๗)) 

 
 
 
 
 
 
การที่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติมีคาํส่ังใหพนักงาน

เจาหนาที่ตามคาํส่ังท่ี  ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง  การแกไขปญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคมุ เพิ่มเตมิครั้งท่ี ๔ 

 
 
 
 
มาตรา ๑๖ แหงพระราชบญัญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ   

พ.ศ. ๒๕๔๗ บญัญัตใิหมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

จํานวนสิบ เอ็ด คน  ซ่ึงท ร งพร ะกรุณาโ ปรด เ กลาฯ  แตง ตั้ง  
จากบคุคลภายนอกมหาวิทยาลัย  การท่ีสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ 
หมูบานจอมบงึไดดําเนินการสรรหาผูสมควรดาํรงตําแหนงดงักลาว
จนครบจํานวนสิบเอ็ดคน แตตอมาถึงแกกรรมไปหน่ึงคน เหลือเพยีง

สิบคน สภามหาวิทยาลัยจึง มีมตใิหนํา รายช่ือบคุคลจํานวนสิบคน

ดงักลาว เพื่อทรงพระกรณุา โปรดเกลาฯ  แตงตั้ง ใหดํารงตาํแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  จึงไมสอดคลองกับจํานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตาม มาตรา ๑๖  ดงัน้ัน   
มตสิภามหาวิทยาลัยดงักลาวยอมไมชอบดวยกฎหมาย 

อน่ึง  คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะท่ี  ๘ )  ไดเคย มี
ค วา ม เห็นวา  กา ร ดาํ เ นินก ระบว นการ สร ร ห ากร ร มก า ร  
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน  
จอมบงึ ในคราวเดียวกันกับเรื่องท่ีหารอืนี้ไมชอบดวยกฎหมาย  
เ นื่อ ง จ า ก ผูซึ่ง ทําห นา ท่ีเ ปน กร ร มก า รส ร ร ห า กร ร มก า ร  
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒไิดเขาไปเปนคูกรณีในการพจิารณา
ทางปกครอง จึงเปนเหตุใหมตขิองสภามหาวิทยาลัยที่เห็นชอบดวย
บญัชีรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒไิมชอบ  
ดวยกฎหมาย   ดวยเหตนุี้  จึงไมอาจ เสนอรายช่ือผูสมควรดาํรง
ตาํแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิตามม ตขิอง 
สภามหาวิทยาลัยดงักลาวเพื่อใหทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒไิด 

 
(เรื่องเสร็จที่  ๑๑๑๓/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา  เรื่อง  การเสนอขอใหโปรดเกลาฯ  แตงตั้งกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิของมหาวิทยาลัยรา ชภัฏหมูบาน  
จอมบงึ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)) 

 
 
 
 
 
พระราชบญัญัตกิองทุนฟนฟแูละพัฒนาเกษตรกร   

พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดแนวทางการแกไขปญหาหน้ีของเกษตรกร   
โดยจะตองเปนหน้ีอัน เนื่องมาจากการประกอบเกษตรกรรม  
ของเกษตรกรซ่ึงเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกร และเปนหน้ีในระบบ 

ฝายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การเสนอขอใหโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณว ุฒิของมหาว ิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

การสั่งกักเรือตามคําสั่งหัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ   
ที่ ๒๒ /๒๕๖๐ เ รื่อง  การแ กไข ปญ หาการทําการประมง  
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เพ ิ่มเติมครั้งที่ ๔ 
 

การรบัภาระชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรสําหรับหนี้ในระบบ
ที่ไมใช โครงการสง เสริมของรฐั  ตามมาตรา  ๓๗/๙ แหง
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ .ศ. ๒๕๔๒ 



 

 
๖ - ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

มีอํานาจสั่งกักเรือไวจนกวาคดจีะถึงท่ีสุดในกรณีมีหลักฐานอันควรเช่ือ
ไดวาเรือประมงลํานั้นเก่ียวของกับการกระทําความผิดตามกฎหมาย  
วาดวยการประมงหรือกฎหมายวาดวยสิทธิการประ มงในเขตต 
การประมงไทย กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ  
คามนุษย  กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวย  
การทํางานของคนตางดาวหรอืกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง  ไมวา
เรือประมงดงักลาวจะเปนทรพัยสินท่ีใชในการกระทําความผิดหรอืไม  
น้ัน เปนการตรากฎหมายท่ีจํากัดสิทธิในทรพัยสินของบคุคล  จึงตอง
พจิารณาโดยรอบคอบเพื่อมิใหการบงัคบัใชกฎหมายขัดตอหลักนิติธรรม
หรือจํากัดสิทธิหรือเสรภีาพของบคุคลเกินสมควรแกเหตตุามที่บัญญัติ
ไวในมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ดงัน้ัน การส่ัง
กักเรือประมงของพนักงานเจาหนาท่ี ตามคาํสั่งหัวหนาคณะรกัษา  
ความสงบแหงชาติดงักลาว จึงตองเปนกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเช่ือได
วาเรือประมงลําน้ันเกี่ยวของโดยตรงกับการกระทําความผิดดวย  ไดแก 
การใชเรอืประมงทําการประมงโดยฝาฝนกฎหมายวาดวยการประมง
หรือกฎหมายวาดวยสิทธิการประมงในเขตตการประมง ไทย มีการ
กระทําผิดฐานคามนุษยในเรอืประมง  หรอืมีการจางคนตางดาวโดย
ไมไดรบัอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการบริหารจัดการการทํางาน  
ของคนตางดาวหรอืไมไดรบัอนุญาตใหเขาเมืองตามกฎหมายวาดวย  
คนเขาเมืองทํางานในเรือประมง 

สําหรบัการฝาฝนกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน น้ัน 
เนื่องจากกฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล   
พ.ศ. ๒๕๕๗ บญัญัตข้ึินเพื่อคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล
โดยเฉพาะ โดยไดกําหนดหลักเกณฑที่เ ก่ียวกับการจัดสวัสดภิาพ  
ของแรงงานในเรอืประมงไวสองลักษณะ 

(๑) เปนขอหามท่ีเก่ียวของกับเรือประมงโดยตรง ไดแก การ
หามมิใหนายจางจางลูกจาง ท่ีมีอายตุ่ํากวาสิบแปดปทํางาน  
ในเรือประมง และ 

(๒) เปนการกําหนดหนาท่ีของเจาของเรือในการปฏิบตัิกับ
ลูกจางอันเปนการกําหนดถึงความสัมพนัธสวนบคุคลซ่ึงไมเกี่ยวของกับ
การใชเรอืประมง  เชน การกําหนดเวลาพักในแตละวันทํางาน  การ
กําหนดใหนายจางจัดทําสัญญาจางเปนหนังสือ  การกําหนดใหนายจาง
จัดทําทะเบยีนลูกจางตั้งแตสิบคนข้ึนไป  การกําหนดใหนายจางเก็บ
รกัษาทะเบยีนลูกจางและเอกสารเก่ียวกับการจางไวจนกวาคดีจะถึง
ท่ีสุดในกรณีมีการฟองรองคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน การจัดใหมี
อาหารและน้ําดื่มที่ถูกสุขลักษณะ หองสวม เวชภัณฑและยาในจํานวนที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการทํางานและระยะเวลาการใชชีวิตบนเรอื  
และการใหความรูแกลูกจางเก่ียวกับสภาพการทํางาน การใชเครื่องมือ 
สุขภาพอนามัย สภาพความเปนอยูบนเรอื และอุปกรณความปลอดภัย
บนเรือกอนการทํางาน 

ในกรณีท่ีมีการฝาฝ นหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง
คุมครองแรงงานในงานประมงทะเลฯ เปนเหตใุหพนักงานเจาหนาท่ี  
 

มีอํานาจ ส่ัง กักเรอืประมงไดจึงหมายถึงการฝาฝนห ลักเกณฑ  
ท่ีเก่ียวของกับเรือประมงโดยตรง คอื การจางเดก็อายตุ่ํากวาสิบแปดป
ทํางานในเรอืประมงอันเปนการฝาฝนกฎกระทรวงคุมครองแรงงาน
ในงานประมงทะเลฯ 

 
(เรื่องเสรจ็ที่ ๑๑๙๑/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เรื่อง การส่ังกักเรอืตามคาํส่ังหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ   
ท่ี ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไรการควบคมุ เพิ่มเติมครั้งท่ี  ๔, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพเิศษ)) 

 
 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคเุทศก  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มีบทบญัญัติท่ีเก่ียวกับการแจงคําสั่งทางปกครองไวเฉพาะกรณีการ
แจงคาํส่ังพกัใชหรอืเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวตาม
มาตรา ๔๗ เทาน้ัน  โดยมิไดมีบทบญัญัติใดกําหนดวาการแ จง
ลักษณะใดบางถึงจะเปนการแจงโดยชอบดวยกฎหมาย  สําหรับการ
แจง คาํสั่งท า ง ปกครองอื่นนอก จาก น้ี  จึง ตอ ง เปน ไปต าม
พระราชบญัญัตวิิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย
มาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัตนิี้บญัญัติใหการแจงโดยวิธีสงทาง
ไปรษณียตอบรับใหถือวาไดรบัแจงก็ตอเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแต
วันสงสําหรบักรณีการสงภายในประเทศ หรอืเม่ือครบกําหนดสิบหา
วันนับแตวันสงสําหรบัสําหรบักรณีสงไปยงัตางประเทศ  เ ม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวา  ไดมีการแจงคาํสั่งทางปกครองทางไปรษณีย
ตอบรบัภายในประเทศ แตเจาหนาที่ไปรษณียไมสามารถนําจายได
เนื่องจากเหตุขัดของตาง ๆ เม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันสงแลว ก็
ตองถือวาผูรับแจงไดรับแจงคําส่ังทางปกครองน้ันแลว   อยางไรก็ดี 
กําหนดระยะเวลาในการถือวาผูรบัแจงไดรับแจงโดยชอบดวย
กฎหมายน้ัน ไมเปนการตัดสิทธิผูรบัแจงในการพสูิจนวาผูรับแจง
ไมไดรบัหรอืไดรบักอนหรอืหลังจากวันท่ีครบกําหนดตามระยะเวลา
ดงักลาว  

 
(เรื่องเสรจ็ที่  ๑๒๒๘/๒๕๖๐ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การแจงคําสั่งทางปกครองตามพระราชบญัญัติธุรกิจ
นําเ ท่ียวและมัคคเุทศก  พ .ศ .  ๒๕๕๑ โดยวิธีสงทางไปรษณีย
ลงทะเบยีนตอบรับ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๕)) 

ส ิทธ ิใน ก าร ได ้ร ับบ ํา เห น็จ ต กท อ ดแ ละ บ ําน าญพ ิเศ ษ  
 

ฝายขอ้มูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย่  

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การแจงคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติธ ุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยวิธีสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ 



 

 

คณะผูจัดทํา 

 
 

ที่ปรึกษาโครงการ 
 

นายนพดล  เภรีฤกษ 
กรรมการรางกฎหมายประจํา 

นายสุชัย  งามจิตตเอื้อ 
ผูอาํนวยการกองกฎหมายไทย 

นางสุริศา  ไขวพ ันธุ 
ผูอาํนวยการฝายขอมลูกฎหมาย 

 
 

คณะผูจัดทํา 
 

นางสาวจันทกานต  เชิดช ู
นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ 

นางสาวภคมน  นาถเสว  ี
นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 
นางสาวปริญสินีย  พรสวัสดิ ์

พนักงานราชการ (นิติกร) 
นางสาวกมลฤทัย  เศรษฐไกรกุล 

เจาหนาที่ฝายขอมลูกฎหมาย 
นายจิระเดช  ลิมปประภากุล 
เจาหนาที่ฝายขอมลูกฎหมาย 

นางสาวธัญญกานต  บุษบรรณ 
เจาหนาที่ฝายขอมลูกฎหมาย 

นางสาวจุฑามาศ  ขันทแพทย 
เจาหนาที่ฝายขอมลูกฎหมาย 
นางสาวรุงระว  ี สุนทรวีระ 
เจาหนาที่ฝายขอมลูกฎหมาย 
นายปองภพ  ศรีอุดมขจร 

เจาหนาที่ฝายขอมลูกฎหมาย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
๑ ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร กรงุเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ 
www.krisdika.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
๑ ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร กรงุเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ 
www.krisdika.go.th 

 
 


