
 

 
 
 
 
 

เดือนตลุาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

 

ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย  กองกฎหมายไทย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

รวมความเหน็ฉบบัย่อท่ีน่าสนใจ 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 



 I 

ดัชนีความเห็นจำแนกตามหัวข้อเรื่อง 

 

หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ 

การคลัง 
การใช้งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 

๑๕๔๑/๒๕๖๑ 

 
 

๑-๒ 

การบริหารหนี้สาธารณะ 
การกู้ยืมเงินของส่วนราชการ (กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน) 

 
๑๕๔๒/๒๕๖๑ 

 

 
๑-๓ 

 
วิธีการงบประมาณ 

การกู้ยืมเงินของส่วนราชการ (กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน) 

๑๕๔๒/๒๕๖๑ ๑-๓ 

การเมอืง 
รัฐธรรมนูญ 

การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก
ในรูปแบบ Build-Operate-Transfer 

 
๒๐๐๒/๒๕๖๑ 

 
๓-๒ 

การปกครอง 
การใช้อำนาจดุลพินิจ 

การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสำหรับ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐฝ่ ายพลเรือนซึ่ งปฏิบัติ หน้ าที่ ในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 

๑๘๕/๒๕๖๒ 
 
 
 

 
๕-๒ 

 
 

การใช้อำนาจออกกฎ 
การใช้งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

๑๕๔๑/๒๕๖๑ ๑-๒ 

การมอบอำนาจ และการมอบหมาย 
การนับองค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
และการเป็นผู้แทนในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

๒๘/๒๕๖๒ ๔-๒ 

การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน 
การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

 
๓๖๖/๒๕๖๒ 

 
๖-๒ 

ละเมิดทางปกครอง 
การประนีประนอมยอมความระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าท่ีผู้กระทำละเมิด กรณีศาลยุติธรรมได้มคีำพิพากษา
ถึงที่สุดใหเ้จ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายแล้ว 

๑๖๓๖/๒๕๖๑ 
 

๑-๔ 
 

หลัก เกณ ฑ์ การปฏิ บั ติ เกี่ ย วกับความรับผิด ทางละเมิ ด 
ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีเจ้าหน้าที่กระทำ
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก 

๑๗๐๓/๒๕๖๑ 
 
 

๑-๕ 
 
 



 II 

หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

การเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับไว้
ในกรณีที่มีการออกคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ที่สูงข้ึนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๓๕/๒๕๖๒ 
 

๔-๓ 
 

บุคลากรภาครัฐ 
การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ัง และการดำรงตำแหน่ง 

การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

 
 

๓๖๖/๒๕๖๒ 

 
 

๖-๒ 

การพ้นจากตำแหน่ง 
การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

 
๓๖๖/๒๕๖๒ 

 
๖-๒ 

เงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน 
การใช้งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

๑๕๔๑/๒๕๖๑ ๑-๒ 

การเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพเพื่อเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานล่วงเวลาให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของการกีฬา
แห่งประเทศไทย 

๑๗๓๖/๒๕๖๑ 
 
 

๒-๒ 
 
 

การเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับไว้
ในกรณีที่มีการออกคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ที่สูงข้ึนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๓๕/๒๕๖๒ 
 
 

๔-๓ 
 
 

การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อคำนวณค่าชดเชยให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๑๐๙/๒๕๖๒ 
 

๔-๔ 
 

การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสำหรับ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐฝ่ ายพลเรือนซึ่ งปฏิบัติ หน้ าที่ ในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๘๕/๒๕๖๒ 
 
 
 

๕-๒ 
 
 
 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๓๖๑/๒๕๖๒ 
 

๖-๒ 
 

วินัย 
การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานของกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษาซึ่งพ้นจากการเป็นพนักงานแล้ว 

๑๓๙/๒๕๖๒ ๔-๖ 

คณะกรรมการ 
องค์ประกอบและที่มา 

การนับองค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
และการเป็นผู้แทนในคณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย 

 
๒๘/๒๕๖๒ 

 
๔-๒ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
คุณ สมบั ติ และลั กษณ ะต้องห้ ามของกรรมการกองทุ น 
เงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๑๔๗/๒๕๖๒ 

 
 
 

 
๔-๗ 

 
 
 

 
 

  



 III 

หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
การแต่งต้ัง การดำรงตำแหน่ง และวาระการดำรงตำแหน่ง 

การดำรงตำแหน่งของกรรมการมหาเถรสมาคมตามบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๑๗๓๗/๒๕๖๑ 

 

 
๒-๓ 

 
องค์ประชุม และการประชุม 

การนับองค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
และการเป็นผู้แทนในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

๒๘/๒๕๖๒ ๔-๒ 

อำนาจหน้าท่ี 
อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ในการวินิจฉัยช้ีขาดการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ของพนักงานอัยการ 
กรณีการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิด ไปคืนหรือชดใช้คืน ให้แก่ผู้ เสี ยหาย 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๑๗๓๕/๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

 
๒-๒ 

 
 
 
 
 

องค์กรภาครัฐ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

การเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจ 
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามนัยมาตรา ๕๕ และการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๓๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

๑๕๖๐-๑๕๖๑/๒๕๖๑ 
 
 
 

 
 

๑-๓ 
 
 
 

การใช้จ่ายเงินแผ่นดินตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๗ (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๓/๒๕๖๒ 
 
 

๔-๓ 
 
 

องค์การมหาชน 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
๓๖๑/๒๕๖๒ 

 

 
๖-๒ 

 

เกษตร และสหกรณ์ 
สหกรณ์ 

สัญชาติของสมาชิกสหกรณ์ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๕๐/๒๕๖๒ 

 
๔-๔ 

คนต่างด้าว 
การเข้าเมือง 

คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครในองค์การกุศล
สาธารณะในราชอาณาจักร 

 
๓๗๘/๒๕๖๒ 

 
๖-๓ 

การทำงาน และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัครในองค์การกุศล
สาธารณะในราชอาณาจักร 

๓๗๘/๒๕๖๒ ๖-๓ 

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
สัตว์ป่า 

อำนาจของกรมปศุสัตว์ในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับรังนก
อีแอ่นตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

๒๓๐/๒๕๖๒ 
 

 
 

๕-๒ 
 



 IV 

หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
พลังงาน 

การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานปิโตรเลียมที่ได้
ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญั ติปิ โตรเลียม (ฉบับที่  ๔ )  
พ.ศ. ๒๕๓๒ ใช้บังคับ 

 
๒๕๓/๒๕๖๒ 

 
 

๕-๓ 
 

แร่ 
การรับฟั งความคิ ด เห็ นผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ยและการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการกำหนดเงินค่าทดแทน สำหรับคำขอประทาน
บัตรทำเหมืองแร่ใต้ดิน (กรณีบริษัทเอเซีย แปซิฟิค โปแตซ  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด) 

๑๑๓-๑๑๔/๒๕๖๒ 
 
 

๔-๕ 
 
 

ธุรกิจ และพาณิชยกรรม 
นำเข้า และส่งออก 

การพิจารณาอนญุาตส่งออกไม้พะยูงตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช 

 
 

๑๕๗/๒๕๖๒ 

 
 

๔-๗ 

ร่วมทุน 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก
ในรูปแบบ Build-Operate-Transfer 

๒๐๐๒/๒๕๖๑ ๓-๒ 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ .ศ . ๒๕๕๖ กรณี โครงการเพื่ อพัฒนาปรับปรุง 
ที่ศาสนสมบัติกลางเฉลิมโลก (ฝั่งเหนือ) กรุงเทพมหานคร 

๒๕๖/๒๕๖๒ 
 
 

๕-๓ 
 
 

ภาษีอากร และค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม 

การเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจ 
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามนัยมาตรา ๕๕ และการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๓๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

๑๕๖๐-๑๕๖๑/๒๕๖๑ 
 
 
 

 
 

๑-๓ 
 
 
 

แรงงาน 
การเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพเพื่อเป็นค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานล่วงเวลาให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของการกีฬา 
แห่งประเทศไทย 

 
๑๗๓๖/๒๕๖๑ 

 
 

 
๒-๒ 

 
 

การหั กหลักประกันคืนแก่กองทุน เพื่ อ ช่วย เหลือคนหางาน 
ไปทำงานในต่างประเทศ 

๑๕๘/๒๕๖๒ 
 

๔-๘ 
 

วัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเท่ียว 
ท่องเท่ียว 

การจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวตามมาตรา ๓๓ 
แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซึ่ งแ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระ ราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ น ำ เที่ ย ว 
และมัคคุเทศก ์(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๑๒๕/๒๕๖๒ 

 
 

 
๔-๖ 

 
 

กีฬา 
การเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพเพื่อเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานล่วงเวลาให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของการกีฬา
แห่งประเทศไทย 

๑๗๓๖/๒๕๖๑ 
 

๒-๒ 
 

   



 V 

หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
ศาล และกระบวนการยุติธรรม 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ในการวินิจฉัยช้ีขาดการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ของพนักงานอัยการ 
กรณีการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืน ให้แก่ผู้ เสียหาย 
ตามมาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 

๑๗๓๕/๒๕๖๑ 
 
 
 
 

 
 

๒-๒ 
 
 
 
 

การระงับข้อพิพาททางเลือก 
การประนีประนอมยอมความระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้าหน้าท่ีผู้กระทำละเมิด กรณีศาลยุติธรรมได้มีคำพพิากษา
ถึงที่สุดให้เจ้าหน้าท่ีชดใช้ค่าเสียหายแล้ว 

๑๖๓๖/๒๕๖๑ 
 

๑-๕ 
 

ศึกษา 
อุดมศึกษา 

การใช้งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 

๑๕๔๑/๒๕๖๑ 
 

 
 

๑-๒ 
 

การกู้ยืมเงินของส่วนราชการ (กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน) 

๑๕๔๒/๒๕๖๑ 
 

๑-๓ 
 

การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อคำนวณค่าชดเชยให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๑๐๙/๒๕๖๒ 
 

๔-๔ 
 

สวัสดิการสังคม 
กองทุน 

การหักหลักประกันคืนแก่กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน 
ไปทำงานในต่างประเทศ 

 
๑๕๘/๒๕๖๒ 

 
๔-๘ 

สัญชาติ 
สัญชาติของสมาชิกสหกรณ์ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕๐/๒๕๖๒ ๔-๔ 

 



 
 

ตลุาคม  
๒๕๖๑ 



 

 

ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน้า 
 

การใช้งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์...................................๑-๒ 
 
การกู้ยืมเงินของส่วนราชการ (กรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลอีสาน)........................................................................... ๑-๓ 
 
การเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจ  
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามนัยมาตรา ๕๕ และการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๓๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
………………………………………………………………………………………….๑-๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 
 
การประนีประนอมยอมความระหว่างหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ผู้กระทำละเมิด กรณีศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายแล้ว......................................................๑-๔ 
 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานอัยการสู งสุด กรณี เจ้าหน้ าที่ กระทำละเมิดต่อ
บุคคลภายนอก..............................................................................๑-๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 

รวมความเห็นฉบับย่อของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตุลาคม ๒๕๖๑ 



 

๑-๒ 

ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัย 
ในการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน โดยไม่ขัดหรือแย้ง 
กับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง และมาตรา ๖๕/๑  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ให้อำนาจ
สภาสถาบันอุดมศึกษาในการออกข้อบังคับกำหนดอัตราค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ และการอื่นที่ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบให้กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตรา
ข้าราชการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวกำหนดจำนวนบุคคลที่
จะจ้างและอัตราค่าจ้างได้ตามเหตุผลความจำเป็น โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และอยู่ภาย ในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้ระบบบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จ้างทดแทนอัตราข้าราชการในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจูงใจบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่
ระบบ โดยมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม  ดังนั้น หาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง) และเงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนของลูกจ้าง) เป็นเงินที่สมควรจะต้องจ่ายให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยแล้ว ก็อยู่ในอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะออก
ข้อบังคับกำหนดให้นำเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ดังกล่ าวมาจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลั ยได้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้เงินที่ขอเบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่าย
ไม่หมด ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งคืนคลังโดยไม่ชักช้า ประกอบกับ
กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณงบเงินอุดหนุนไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  
ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว. ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ โดยข้อ ๒.๓ 
กำหนดให้กรณี เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ
ค่าตอบแทนที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่กำหนดจ่ายเป็นรายเดือน 
ให้ เบิกจ่ายตามวงเงินที่จ่ายจริงเป็นรายไตรมาส และข้อ ๒.๖ 
กำหนดให้การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เบิกไปแล้วให้จ่าย

ภายในปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการ 
ให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณี
สิ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล้วปรากฏว่ามีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ดังนี้ เงินงบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อใช้จ่ายใน
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมิได้มีลักษณะการใช้จ่ายเป็นราย
โครงการซึ่งสามารถนำเงินท่ีเหลอือยู่ไปใช้ในปีงบประมาณถัดไปตาม
ข้อ  ๒ .๖  ของหนั งสื อกระทรวงการคลั งดั งกล่ าวได้   ดั งนั้ น 
มหาวิทยาลัยจะต้องนำเงินที่เหลือจ่ายส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
โดยไม่ชักช้า 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ (๒) 
(๑๒) และ (๑๓) แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ  
และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบั นอุดมศึกษาฯ ออกข้อบั งคับมหาวิทย าลั ยราชภั ฏ 
ราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
กองทุนมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์  ว่าด้ วยกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้เมื่อมหาวิทยาลัย
ดำเนินการเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปที่
ได้รับเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละไตรมาสแล้ว ให้นำส่งเข้ากองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงสามารถดำเนินการออก
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยและดำเนินการตามที่กำหนดไว้
ในข้อบังคับได้  อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อ
นำเงินไปเบิกจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวเท่านั้น 
 
เร่ืองเสร็จที ่๑๕๔๑/๒๕๖๑ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การใช้งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใช้ในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ)  
 

การใช้งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือใช้ในการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 



 

๑-๓ 
ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มี
อำนาจในการกู้เงินหรือค้ำประกันในนามของรัฐแต่ผู้เดียว หน่วยงาน
ของรัฐนอกจากกระทรวงการคลังจะกู้หรือค้ำประกันมิได้ เว้นแต่ 
มีกฎหมายให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ และเมื่อพิจารณามาตรา ๕ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะแล้ว ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิการ โดยมีอธิ การบดี เป็ น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔ ประกอบมาตรา ๒๗  
โดยไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดให้อำนาจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสานกู้เงินหรือค้ำประกันได้  ดังนี้ การทำสัญญากู้ยืมเงิน 
Term Loan (ประจำ) ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีในขณะนั้นกับธนาคารจำกัดมหาชน 
แห่งหนึ่ง จึงเป็นการทำสัญญาที่ ไม่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
การบริหารหนี้สาธารณะฯ และเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานไม่มีอำนาจตามกฎหมายแล้ว การทำสัญญากู้เงินดังกล่าว 
จึงเป็นการกระทำที่เกินอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและไม่ผูกพัน
มหาวิทยาลัย แม้ว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีการประชุมมีมติเห็นชอบ
เรื่องดังกล่าว ก็เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีผลผูกพัน
มหาวิทยาลัยให้ต้องปฏิบัติตาม  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่อาจนำเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยไปชดใช้คืนให้กับธนาคารได้ 

ส่วนกรณี ที่ มหาวิทยาลัยจะขอให้กระทรวงการคลัง 
ให้ความเห็นชอบสัญญากู้เงินดังกล่าวย้อนหลัง นั้น มาตรา ๕๒  
แห่งพระราชบัญญัติวินั ยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้กำหนดให้การกู้เงินของรัฐบาลและการค้ำประกันการชำระหนี้ของ
หน่วยงานของรัฐโดยรัฐบาลให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วย
การบริหารหนี้ สาธารณะโดยเคร่งครัด และมาตรา ๔๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดให้การก่อหนี้และการบริหารหนี้
สาธารณะและหนี้ของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามกฎหมายและ
อยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้  
ดังนี้ เมื่อพระราชบัญญัติเทคโนโลยีราชมงคลฯ ไม่ได้ ให้อำนาจ
มหาวทิยาลัยในการกู้เงินหรือค้ำประกันได้  มหาวิทยาลัยจึงไม่อาจที่
จะขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบหรือค้ำประกัน

การชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ระหว่างอธิการบดีในขณะนั้นกับ
ธนาคารได้ 

กรณีหนี้เงินกู้ตามสัญญา และหอพักสวัสดิการนักศึกษา นั้น 
เมื่อพิจารณามาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว เห็นได้ว่ามีเจตนารมณ์ ให้ โอนบรรดากิจการ 
ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้  สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ
อัตรากำลังทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด มาเป็น
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น
เพียงการกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการตามมาตรา ๕๖ แม้ว่า
จะไม่ปรากฏรายการหอพักสวัสดิการนักศึกษาก็ตาม แต่เมื่อหอพัก
สวัสดิการนักศึกษาเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์   ดังนี้  กรรมสิทธิ์ ในหอพัก
สวัสดิการนักศึกษาจึงตกไปเป็นของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยผลของ
มาตรา ๕๖ ดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม เมื่อหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ข้างต้นไม่ผูกพันมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานแล้ว  
หนี้ดังกล่าวจึงไม่โอนไปเป็นหนี้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการแต่อย่างใด 
 
เร่ืองเสร็จที่ ๑๕๔๒/๒๕๖๑ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การกู้ยืมเงินของส่วนราชการ (กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน), คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
 

การกู้ยืมเงินของส่วนราชการ (กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน) 



 

๑-๔ 

ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติห้ามมิให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรือเจ้าหน้าที่ทีผู่้ว่าการแผ่นดินมอบหมาย ใช้หน้าท่ี
และอำนาจตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ ดำเนินการสอบบัญชีโดย
มีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วยรับตรวจ ซึ่งจำกัดเฉพาะค่าใช้จ่าย 
“อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์” เท่านั้น หากมีค่าใช้จ่ายใดไม่มี
ลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ย่อมสามารถเรียกเก็บได้ 
สำหรับค่าล่วงเวลาในการทำงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั้น  
เป็ นค่ า ใช้จ่ ายที่ หน่ วยรับตรวจจะต้ องจ่ าย ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่  
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยตรง เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน
รับตรวจ ย่อมมีลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจากทำ
ให้เจ้าหน้าที่ขาดความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงจากหน่วยรับตรวจ 

สำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนัน้ โดยที่มาตรา ๓๒ (๓) 
แหง่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ 
ประกอบกับคำว่า “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง เงินหรือประโยชน์ 
อย่างอื่นที่ เรียกเก็บตามกฎหมายเนื่องจากการให้ บริการของ
หน่วยงานของรัฐ เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้บริการ 
ในการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบหรือกระทำอื่น จึงย่อม 
มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนตามที่มาตรา ๓๒ (๓) ได้ให้
อำนาจไว้ โดยในการออกระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับเพื่อเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินย่อมต้องคำนึงถึงความยากง่าย ปริมาณที่ต้องทำ และ
ระยะเวลาที่ ต้ องทำให้ แล้ วเสร็จ  ซึ่ งอาจกำหนดเป็น จำนวน
ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันสำหรับหน่วยรับตรวจที่แตกต่างกันได้ 
และเมื่อได้รับค่าธรรมเนียมแล้ว เงินค่าธรรมเนียมนั้นย่อมตกเป็น
รายได้ของกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน มิได้ตกได้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหน่วยรับตรวจโดยตรง ส่วนการจะ
นำเงินจากกองทุนดังกล่าวไปใช้จ่ายในเรื่องใดได้บ้างย่อมเป็นไป
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘๐ ซึ่งได้รวมถึงค่าใช้จ่ายกรณีงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอหรือไม่อาจเบิกจ่ายจากงบประมาณ
แผ่นดินได้ หรือแม้แต่ค่าตอบแทนพิเศษได้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นการจ่ายกัน

ในระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ ของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่เกี่ยวกบัผู้รับตรวจแต่อย่างใด 

 
เร่ืองเสร็จที่ ๑๕๖๐-๑๕๖๑/๒๕๖๑ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชีจาก
หน่วยรับตรวจ อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามนัยมาตรา ๕๕ 
แล ะก ารจั ด เก็ บ ค่ า ธร รม เนี ย ม ต าม ม าต รา  ๓ ๒  (๓ ) แ ห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) 

 

การประนีประนอมยอมความ คือ สัญญาที่คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้แล้วเสร็จ
ไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน ซึ่งการประนีประนอมยอมความมีได้
ทัง้การประนีประนอมยอมความในศาลและนอกศาล โดยอาจจะเป็น
การขอลดจำนวนหนี้ลงหรือขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งจะต้อง
ทราบจำนวนค่าสินไหมทดแทนและทราบบุคคลผู้ที่จะต้องชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนทีแ่น่นอน 

กรณีขบวนรถไฟชนกันเกิดความเสียหายและมีผู้โดยสาร
ได้รับบาดเจ็บ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มีคำสั่งให้
พนักงานขับรถไฟชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ รฟท. ทั้งค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของ รฟท. และความเสียหาย
ทีเ่กิดแก่บุคคลภายนอกท่ี รฟท. ได้ชดใช้ไปแล้ว และได้ส่งสำนวนการ
สอบข้อเท็จจริงให้กระทรวงคมนาคมในฐานะผู้กำกับดูแลตรวจสอบ 
ต่อมาพนักงานขับรถไฟดังกล่าวได้ขอประนีประนอมยอมความ  
และ รฟท. ได้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายจากพนักงานขับรถไฟดังกล่าว 
ต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาให้พนักงานขับรถไฟดังกล่าวชำระ
ค่าเสียหาย ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว จึงเป็นกรณีที่ทราบจำนวนค่าสินไหม
ทดแทนและทราบถึงบุคคลผู้ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ที่แน่นอนแล้ว ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ มิได้ห้ามการประนีประนอมยอมความภายหลังจากศาล
ได้มีคำพิพากษาแล้ว  ดังนั้น รฟท. สามารถประนีประนอมยอมความ
ตามคำขอของพนักงานขับรถไฟได้ แต่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 

การเรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจ 
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามนัยมาตรา ๕๕ และ
การจั ด เก็ บ ค่ าธรรม เนี ยมตามม าตรา ๓ ๒  (๓ ) แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การประนีประนอมยอมความระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
และเจ้ าหน้ าที่ ผู้ กระทำละ เมิด  กรณี ศาลยุ ติธรรม ได้มี  
คำพิพากษาถึงท่ีสุดใหเ้จ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายแล้ว 



 

๑-๕ 
ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สามารถออกระเบียบกำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการค้ำประกัน การวางหลักประกัน หนังสือผ่ 
อนชำระ สัญญาค้ำประกัน การผ่อนผันในกรณีทีเ่จ้าหน้าทีไ่ม่สามารถ
ชำระหนี้  การให้ความเห็นชอบของกระทรวงการคลังในการ
ประนีประนอมยอมความได้ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับ
ดูแลหรือผู้ควบคุมหน่วยงานของรัฐดูแลให้มีระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
สำหรับหน่วยงานของตน หากหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถจัดให้มี
ระเบียบของตนได้ ให้ผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีระเบียบดังกล่าว  
มีคำสั่งให้หน่วยงานนั้น ๆ ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ  
โดยอนุโลม กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก  
ให้รัฐมนตรีที่ เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือผู้ควบคุม
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทำหน้าที่แทนกระทรวงการคลัง  ดังนั้น 
รฟท. ย่อมสามารถจัดให้มีระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ผ่อนชำระหนี้หรือการประนีประนอมยอมความขึ้นใช้บังคับสำหรับ
หน่วยงานของตนได้เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
ในการออกระเบียบ รวมทั้งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในระเบียบให้มี
เหตุผลที่เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของ รฟท. ซึ่งอาจจะ
แตกต่างไปจากแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลังได้ แต่จะต้อง
กำหนดให้ สอดคล้องกับการดำเนินการตาม ระเบี ยบสำนั ก
นายกรัฐมนตรีฯ ข้างต้น 

เมื่อปรากฏว่า รฟท. ยังไม่ได้จัดให้มีระเบียบเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานของตน รฟท. จึงต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยอนุโลม  

สำหรับการประนีประนอมยอมความในกรณีนี้ ให้แยก
ความเสียหายออกเป็น ๒ ส่วน 

๑. ความเสียหายที่เกิดแก่ รฟท. ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

๒. ความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลภายนอก ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยอนุโลม ซึ่งต้องขอความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก่อน 

เมื่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่
ในกรณีนี้มี ๒ ส่วน แต่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดขอประนีประนอม
ยอมความโดยมิได้แยกว่าเป็นความเสียหายแก่ รฟท. หรือความ
เสียหายแก่บุคคลภายนอก  ดังนั้น รฟท. ชอบที่จะขอความเห็นชอบ
ในการประนีประนอมยอมความสำหรับความเสียหายจำนวนเดียวที่
ขอมานั้นจากกระทรวงการคลังเพียงหน่วยงานเดียว เพื่อให้การ
พิจารณาประนีประนอมยอมความ เสร็จไปในคราวเดียวกัน

เร่ืองเสร็จที ่๑๖๓๖/๒๕๖๑ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่ อ ง  ก ารป ระ นี ป ร ะ น อ ม ย อ ม ค วาม ระ ห ว่ า งห น่ ว ย งาน 
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ ผู้ กระทำละเมิด กรณี ศาลยุติธรรมได้มี  
คำพิพากษาถึงที่สุดให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายแล้ว, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
 

 

บทบัญญัติในหมวด ๒ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกนั้น เป็นบทบัญญัติที่ ใช้บังคับ 
แก่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้กำกับหรือผู้ควบคุมหน่วยงานของรัฐดูแลให้มีระเบียบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
สำหรับหน่วยงานของตน หากหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถจัดให้มี
ระเบียบของตนได้ ให้ผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีระเบียบดังกล่าว 
มีคำสั่งให้หน่วยงานนั้น ๆ ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ฯ  โดยอนุ โลม กรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิด 
ต่อบุคคลภายนอก ให้รัฐมนตรีที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแล
หรือผู้ควบคุมหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทำหน้าที่แทนกระทรวงการคลัง 

ส ำนั ก งาน อั ย ก ารสู งสุ ด เป็ น ห น่ วย งาน อื่ น ขอ งรั ฐ 
ตามมาตรา ๓ (๔๘) แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญ ญั ติ ความรับผิดทางละ เมิ ดของเจ้ าหน้ าที่   
พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับ
บทบัญ ญั ติ ในหมวด ๒  แห่ งระเบี ยบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ  
เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุดกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก 
และบุคคลภายนอกผู้เสียหายได้ยื่นคำขอให้สำนักงานอัยการสูงสุด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและสำนักงานอัยการสูงสุดเห็นควรให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย หรือบุคคลภายนอกฟ้องคดีต่อศาล
ขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำนักงาน
อัยการสูงสุดย่อมไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลังและปฏิบัติตาม
คำแนะนำหรือผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังหรือหน่วยงาน
อื่นแต่อย่างใด 

หลัก เกณฑ์ การปฏิบั ติ เกี่ ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีเจ้าหน้าที่
กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก 



 

๑-๖ 

ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีข้อสังเกตว่า  
เมื่อพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ บัญญัติให้
อาจมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำ
พระราชบัญญัติดังกล่าวไปใช้บังคับกับหน่วยงานทุกประเภท กรณีจึง
สมควรนำหลักเกณฑ์ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวท้ังฉบับ
ไปใช้กับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีฯ ทุกหน่วยงานโดยเสมอกันด้วย 

 
เร่ืองเสร็จที ่๑๗๐๓/๒๕๖๑ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่ อง หลัก เกณ ฑ์การปฏิบั ติ เกี่ ยวกับความรับผิดทางละเมิ ด 
ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีเจ้าหน้าที่กระทำ
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)   



 
 

พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ 



 

ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 
 

อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการ
วิ นิ จ ฉั ย ช้ี ข าด ก ารตั้ ง ข้ อ ไม่ ส ม บู รณ์ ข อ งพ นั ก งาน อั ย ก า ร  
กรณีการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙ 
วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒..................................................................................๒-๒ 
 
การเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพเพื่อเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานล่วงเวลาให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของการกีฬ าแห่ง
ประเทศไทย..................................................................................๒-๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หน้า 
 
การดำรงตำแหน่งของกรรมการมหาเถรสมาคมตามบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑.................๒-๓ 

สารบัญ 

รวมความเห็นฉบับย่อของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



๒-๒ 

ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ความในวรรคหกของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ในกรณีที่
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขอให้
พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการ
กระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินนั้น หากมีผู้เสียหายในความผิด 
มูลฐาน ให้เลขาธิการฯ ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาล 
มีคำสั่งให้นำทรัพย์สินดังกล่าวคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทน
การสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน 
กระบวนการตามวรรคสองและวรรคสามจึงต้องนำมาใช้บังคับกับการ
ยื่นคำร้องขอตามวรรคหกด้วย  ทั้งนี้ ความในวรรคสองกำหนดให้ 
ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่น
คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็น
ของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการฯ ทราบเพื่อ
ดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราว
เดียวกัน และวรรคสามกำหนดให้เลขาธิการฯ รีบดำเนินการตาม
วรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้
ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน  
ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้ เลขาธิการฯ ทราบเพื่อส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวินิจฉัยช้ีขาด  
ให้คณะกรรมการฯ ช้ีขาดภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับเรื่องจาก
เลขาธิการฯ และเมื่อวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใด ให้พนักงานอัยการ
และเลขาธิการฯ ปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการฯ มิได้วินิจฉัยช้ี
ขาดภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงาน
อัยการ   

หากพนักงานอัยการไม่เห็นด้วยกับเลขาธิการฯ ในการร้อง
ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืน
หรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย จึงเป็นการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ประการหนึ่ง
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ
ที่จะวินิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม 

เร่ืองเสร็จที ่๑๗๓๕/๒๕๖๑ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ในการวินิจฉัยช้ีขาดการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ของพนักงานอัยการ กรณี
การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙ วรรคหก 
แห่ งพ ระราชบัญ ญั ติ ป้ อ งกั นและปราบปรามการฟอก เงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๑๑) 

 

ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายและการเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๓ กำหนดให้ “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
หรือว่าจ้างจากคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนเท่านั้น กรณีที่พนักงาน
และลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
ล่วงเวลาเพื่อตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินของกองทุนส่งเสริม
กีฬาอาชีพ พนักงานและลูกจ้างดังกล่าวจึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตาม
ระเบียบนี้ จึงไม่อาจเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรอง ค่าตอบแทนและอื่น ๆ  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
ตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าวได้ 

โด ย ที่ ก ารกี ฬ าแห่ งป ระ เท ศ ไท ย เป็ น รั ฐ วิ ส าห กิ จ 
ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔ ๓  
และเป็ นนายจ้ างของพนั กงานหรือลูกจ้ างผู้ ซึ่ งได้ รับอนุ มั ติ  
ให้ปฏิบัติงานล่วงเวลาดังกล่าว จึงย่อมผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม
สภาพการจ้าง ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง 
ในรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
ประกาศกำหนด การที่พนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวได้ทำงาน
ล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด ก็ย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการ
ทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดตามประกาศดังกล่าว  ดังนั้น 
การที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
การทำงานล่วงเวลาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นการจ่ายค่าตอบแทน
การทำงานล่วงเวลาตามสิทธิที่บุคคลดังกล่าวพึงจะได้รับแล้ว 

อำนาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ในการวินิจฉัยชี้ขาดการต้ังข้อไม่สมบูรณ์ของพนักงานอัยการ 
กรณีการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายตาม
มาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญั ติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพเพ่ือเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานล่วงเวลาให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย 



๒-๓ 
ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) มีข้อสังเกตว่า 
ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการบริหารกองทุน การกีฬาแห่งประเทศไทย
สามารถเบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพได้ แต่ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของ
กองทุน มิได้กำหนดอัตราค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาและ 
ค่าทำงานในวันหยุดของบุคคลที่มาปฏิบัติงานให้แก่กองทุนส่งเสริม
กีฬาอาชีพซึ่ งเป็นบุคคลที่ อยู่ภายใต้ กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ไว้ หากการกีฬาแห่งประเทศไทยประสงค์จะใช้
เงินจากกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพก็สมควรปรับปรุงระเบียบหรือ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดอัตราค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา
และค่าทำงานในวันหยุดให้แก่บุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย
ต่อไป 
 
เร่ืองเสร็จที่  ๑๗๓๖/๒๕๖๑ , บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) 

 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก้ไข
เพิ่ ม เติ มองค์ ประกอบของมหาเถรสมาคมตามมาตรา ๑ ๒  
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นผลให้ผู้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการมหาเถรสมาคมตามบทบัญญัติเดิมต้องพ้นจากตำแหน่ง 
และจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามหลักเกณฑ์ 
ของกฎหมายใหม่ที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม แต่โดยที่มาตรา ๑๑  
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔)ฯ ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล 
กำหนดให้กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไป จนกว่า
พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมขึ้นใหม่ 
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดผู้ปฏบิัติหน้าท่ี  
ดังนั้น กรรมการมหาเถรสมาคมที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง  
ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔)
ฯ ใช้บังคับ แม้ว่าจะได้ดำรงตำแหน่งมาจนครบระยะเวลาสองปี 
แล้วก็ตาม ย่อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปโดยผลของมาตรา ๑๑ 
แห่ งพระราชบัญ ญั ติ คณ ะสงฆ์  (ฉบั บที่  ๔ )ฯ   ทั้ งนี้  จนกว่ า
พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมขึ้นใหม่ 

เร่ืองเสร็จที ่๑๗๓๗/๒๕๖๑ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การดำรงตำแหน่งของกรรมการมหาเถรสมาคมตามบทเฉพาะ
กาลของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่  ๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 

ก า รด ำ ร งต ำแ ห น่ งข อ งก ร รม ก า รม ห า เถ รส ม าค ม 
ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 
 

ธนัวาคม  
๒๕๖๑ 



 

ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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การให้ เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก 
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สารบัญ 

รวมความเห็นฉบับย่อของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สารบัญ 



๓-๒ 

ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

โครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : 
เมืองการบินภาคตะวันออก (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) ของกองทัพเรือ 
เป็นกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ
ประชาชนตามความหมายของมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมาตรา ๕๖ วรรคสอง บัญญัติว่า “รัฐจะ
กระทำด้วยประการใดให้โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพ้ืนฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ
ประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนหรือ
ทำให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้”  

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติข้างต้นแล้วเห็นได้ว่า เป็นกรณีที่
โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานดังกล่าวต้องเป็นทรัพย์สินของรัฐ 
มิใช่กรณีที่เป็นทรัพย์สินที่เอกชนจัดให้มีขึ้นโดยกรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของ
เอกชน โดยการร่วมลงทุนกับเอกชนตามข้อหารือ ในกรณีการร่วมลงทุน
แบบ Build-Transfer-Operate (BTO) นั้น เป็นกรณีที่เอกชนก่อสร้าง
แล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐและรัฐมอบสิทธิให้เอกชนในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวตลอดอายุสัญญา ส่วนในรูปแบบ 
ร่วมลงทุน Build-Operate-Transfer (BOT) เป็นกรณีที่เอกชนก่อสร้าง
และใช้สิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวตลอดอายุสัญญา  
และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาร่วมลงทุนแล้ว จึงโอน
กรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐ  ดังนั้น การที่กองทัพเรือจะให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในโครงการเมืองการบินภาคตะวันออกในรูปแบบ BTO หรือ BOT  
จึงเป็นเพียงการจัดให้มีโครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และไม่เข้ากรณีการกระทำด้วยประการใด 
ให้โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐานของรัฐตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนตามมาตรา ๕๖  
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อหารือนี้ เป็นปัญหาที่ เกี่ยวกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่จะเป็นผู้วินิจฉัย  ดังนั้น การให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๑๒) ในกรณีนี้ จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการในการ
บริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น แต่การวินิจฉัยชี้ขาดเป็นท่ีสุดย่อมเป็น
อำนาจหน้าทีข่องศาลรัฐธรรมนูญ 

เร่ืองเสร็จที ่๒๐๐๒/๒๕๖๑ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก
ในรูปแบบ Build-Operate-Transfer, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๑๒) 
 
 

ก าร ให้ เอ ก ช น ร่ว ม ล งทุ น ใน โค รงก าร เมื อ งก ารบิ น 
ภาคตะวันออกในรูปแบบ Build-Operate - Transfer 



 
 

มกราคม  
๒๕๖๒ 
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กรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่ งประเทศไทย พ .ศ . ๒๕๒๘ โดยมาตรา ๑๔  ได้กำหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
ฝ่ายหนึ่ง กรรมการจากผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ฝา่ยหนึ่ง กรรมการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ฝ่ายหนึ่ง และผู้ว่าการ 
อีกฝ่ายหนึ่ง  ดังนั้น หากตำแหน่งผู้ว่าการว่างลง กรรมการที่เหลืออยู่
ย่อมไม่ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้และไม่อาจประชุม
เพื่อดำเนินงานต่อไปได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ว่าการได้พ้นวาระ
การดำรงตำแหน่งไปแล้ว แม้ว่าจะได้มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าการ 
เป็นผู้รักษาการแทน โดยรองผู้ว่าการรักษาการแทนผู้ว่าการได้เข้า
ประชุมแทน แต่ผู้รักษาการแทนก็ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการได้ เนื่องจากมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว บัญญัติว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้ว่าการ รักษาการ
แทนผู้ว่าการ ให้ผู้รักษาการแทนมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับ 
ผู้ว่าการ เว้นแต่อำนาจและหน้าที่ของผู้ ว่าการในฐานะกรรมการ  
การประชุมดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการประชุมที่ไม่ครบองค์ประกอบ
ตามทีพ่ระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ กำหนด  

อนึ่ง กรณีที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง การให้กรรมการหรือคณะกรรมการตาม
กฎหมายบางฉบับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ลงวันที่  ๒๒ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ กำหนดให้งดการบังคับใช้บรรดาบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายที่ห้ามมิให้ผู้ทำการแทน ผู้รักษาการแทนหรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ 
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้บริหารนั้น มีอำนาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารในฐานะกรรมการ  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ทำการแทน ผู้รักษาการ
แทน และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ของรัฐมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการในคณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทุกประการ แต่เนื่องด้วย
คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับภายหลังการประชุมในครั้งนี้ จึงไม่อาจนำ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่
กรณีนี้ได้ 

สำหรับกรณีที่คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้บุคคลอื่น
นอกเหนือจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมประชุมแทนในฐานะ
ผู้แทนคณะกรรมการฯ ทั้งที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการฯ  
ได้แต่งตั้งผู้แทนไว้แล้ว ส่วนบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นผู้แทนสำรอง  
แต่เป็นข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เข้าร่วม
ประชุมแทน โดยมิใช่เป็นการมอบหมายจากคณะกรรมการฯ  

ซึ่ งม าตรา ๑ ๔  กำหน ดให้ มี คณ ะกรรมการฯ  โดยมี ผู้ แทน
คณะกรรมการฯ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย  
ซึ่งกรรมการประเภทนี้ต้องเป็นผู้แทนที่มาจากการแต่งตั้ งโดย
คณะกรรมการชุดนี้เท่านั้น กรณีมีความแตกต่างไปจากกรรมการ 
โดยตำแหน่งที่สถานะการเป็นกรรมการเป็นด้วยอำนาจแห่งตำแหน่ง
และสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทนได้   ดังนั้น ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้ งให้ เป็นผู้แทนของคณะกรรมการฯ จึงไม่อาจ
มอบหมายให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้  

ต่อมามีการยกเลิกพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการกีฬา 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ แทน แต่คณะกรรมการฯ ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๑๒๙ แห่งกฎหมายใหม่ 
ซึ่งหลังจากที่กฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับแล้วก็ยังมีการจัดการประชุม
ขึ้นอีกสองครั้ง ซึ่งการประชุมทั้งสองครั้งดังกล่าวย่อมต้องอยู่ใน 
บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายใหม่  ซึ่ งตามมาตรา ๑๒๙  
แห่ งพระราชบัญญั ติการกีฬาแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กำหนดให้คณะกรรมการฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีบทบัญญัติแก้ไข
กรณีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนไว้แล้วตามมาตรา ๑๗ วรรคสี่   
ที่กำหนดให้ในกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้ง 
ผู้ดำรงตำแหน่งแทน ใหค้ณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่
เหลืออยู่แต่จะต้องมีจำนวนกรรมการรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจำนวนกรรมการทั้ งหมด เมื่ อปรากฏข้อเท็จจริงว่า  
การประชุมคณะกรรมการทั้งสองครั้งดังกล่าวมีจำนวนกรรมการ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด  
ด้วยเหตุข้างต้น จึงเป็นการประชุมที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและเป็น
การประชุมที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
 
เร่ืองเสร็จที่ ๒๘/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การนับองค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยและการเป็นผู้แทนในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชมุร่วมคณะที่ ๑ คณะที่ ๒ และคณะ
ที่ ๙)  
 

การนับองค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
และการเป็นผู้แทนในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 



๔-๓ 
ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหน้าที่และ
อำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไว้ตามอนุมาตราต่าง ๆ 
แตกต่างกัน โดยกรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจวางนโยบายการตรวจเงินแผน่ดนิ 
กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และกำกับ
การตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
แต่กรณีตาม (๔) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่
และอำนาจให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
การที่ความใน (๑) (๒) และ (๓) ใช้ถ้อยคำว่า “การตรวจเงินแผ่นดิน” 
ซึ่งแตกต่างจากที่บัญญัติไว้ใน (๔) ซึ่งใช้ถ้อยคำว่า “การใช้จ่ายเงิน
แผ่นดิน” ทั้ง ๆ ที่อยู่ในมาตราเดียวกัน ย่อมเห็นได้ว่ากฎหมาย 
มีความมุ่งหมายที่จะให้มีความหมายแตกต่างกันอย่างชัดแจ้ง สำหรับ
คำว่า “ตรวจเงินแผ่นดิน” ตามมาตรา ๔ ได้ ให้ความหมายว่า 
“ตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บ
รายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการ
บริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ
หรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออำนาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจ” 
จากความหมายดงักลา่วจะเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดความหมายอย่างกว้าง
ซึ่งรวมไปถึงการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจด้วย  ดังนั้น คำว่า 
“การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน” ในมาตรา ๒๗ (๔) และในมาตรา ๗  
จึงหมายความถึงเฉพาะ “การใช้จ่าย” เงินแผ่นดินของหน่วยรับตรวจ 
โดยไม่รวมถึงการจัดเก็บรายได้หรือหนี้สินอันเป็นการ “ตรวจเงิน
แผ่นดิน” อย่างหนึ่ง ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจเงินแผ่นดินตามหน้าที่และอำนาจของ
ตนอยู่แล้วตามปกติ   

 
เร่ืองเสร็จที่ ๓๓/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การใช้จ่ายเงินแผ่นดินตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๗ (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๑, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) 

 

การเลื่อนและแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นคำสั่งที่ออกโดยอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีม่ีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ
หน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีจึงเป็น “คำสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อ
คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงเป็น
คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่โดยที่คำสั่งทางปกครอง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีนี้เป็นคำสั่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่
และอำนาจตามกฎหมายกำหนด ไม่ใช่เป็นคำสั่งที่เป็นการให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดในลักษณะเดียวกับเงินหรือทรัพย์สิน
โดยตรงตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ประกอบกับเงินเดือน ทรัพย์สินหรือประโยชน์
ใดที่ได้รับไปในระหว่างดำรงตำแหน่งนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายที่จะ
ได้รับเพือ่ตอบแทนการทำงานให้แก่ทางราชการ  ดังนั้น การเรียกคืน
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ได้รับไว้ในส่วนที่ไม่มี
สิทธิจะได้รับ จึงต้องพิจารณาว่ามีกฎหมายกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้
โดยเฉพาะหรือไม่ อย่างไร 

เมื่อมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนด
หลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะว่า การสั่งให้บุคลากรทางการศึกษา
กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อื่นใดที่บุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับไปแล้วใน
ระหว่างที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง  ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จึงไม่อาจอาศัยอำนาจ 
ตามกฎหมายดังกล่าวเรียกคืนเงินเดือน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ในส่วนที่เจ้าหน้าที่ได้รับไว้อันเนื่องมาจากผลของคำสั่งสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาดังกล่าวที่ถูกยกเลิกไปได ้

 
เร่ืองเสร็จที่ ๓๕/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การเรียกให้เจ้าหน้าท่ีคืนเงินเดือนหรอืผลประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับไว้
ในกรณีที่มีการออกคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 
 

การใช้จ่ายเงินแผ่นดินตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๗ (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน 
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การเรียกให้เจ้าหน้าที่คืนเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นที่ได้รับไว้
ในกรณีที่มีการออกคำสั่งเลื่อนและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
ที่สูงขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 



๔-๔ 

ฝ่ายขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดความหมาย
ของคำว่า “สหกรณ์” ไว้ในบทนิยามมาตรา ๔ หมายถึง คณะบุคคล
ซึ่งรวมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และมาตรา ๓๓  
วรรคหนึ่ง ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ จึงเป็นสิทธิ
ของบุคคลทั่วไปท่ีจะเข้าร่วมกันดำเนินกิจการของสหกรณ์ได้ และเมื่อ
พิจารณาลักษณะสำคัญอันเป็นองค์ประกอบของสหกรณ์ตามมาตรา 
๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ซึ่งกำหนดให้สหกรณ์ต้องมีสมาชิกเป็น
บุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน
ข้อบังคับภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๔๓ (๗) ประกอบมาตรา ๖๔  
วรรคหนึ่ง (๑) (ข) ก็ได้บัญญัติไว้เพียงว่าให้สหกรณ์จัดทำทะเบียน
สมาชิกโดยอย่างน้อยต้องระบุช่ือ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก  
ซึ่ งบทบัญญัติดั งกล่าวแสดงว่าสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัตินี้  
จะกำหนดให้สมาชิกสหกรณ์มีสัญชาติใดก็ได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะว่า
จะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น  ดังนั้น สมาชิกสหกรณ์ตามมาตรา ๖๔ 
วรรคหนึ่ง (๑) (ข) จึงไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
 
เร่ืองเสร็จที่ ๕๐/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง สัญชาติของสมาชิกสหกรณ์ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๙) 

 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในกำกับ
ของรัฐ โดยกิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  
ซึ่งมาตรา ๑๓ กำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครอง
และประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน และเมื่อมิได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ 
มหาวิทยาลัยจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว 
หากมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ก็ย่อมกระทำได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความ
จำเป็นและเหมาะสม ซึ่งเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยในการที่จะ
ออกข้อบังคับเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ตลอดจน
ค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ มหาวิทยาลัยยังมิได้มีการออก
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๒๒ (๓) กรณีจึง
ต้องนำข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม โดยผลของบทเฉพาะกาลมาตรา ๙๒ วรรคสอง โดยข้อบงัคับ
ดงักล่าวกำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดระบบสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล
และเงินตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม และในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าที่ราชการกำหนด  
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ประโยชน์
เกื้อกูลและเงินตอบแทนดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) กำหนด  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงมีอำนาจที่จะพิจารณากำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. กำหนดได้  

เมื่อ ก.บ.ม. ได้อาศยัอำนาจตามมาตรา ๓๘ (๒) และมาตรา ๙๒ 
วรรคสอง และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประกาศ ก.บ.ม. กำหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
และมีการกำหนดให้การนับระยะเวลาการปฏบิัติงานเพื่อคำนวณค่าชดเชย
ในกรณี พนักงานมหาวิทยาลัยที่ ได้ รับการบรรจุและแต่งตั้ งก่อน
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ โดยให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบัตงิานเพื่อคำนวณค่าชดเชย ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ไปจนถึงวันพ้นสภาพ ดังนั้น การจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว 

สัญชาติของสมาชิกสหกรณ์ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือคำนวณค่าชดเชยให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 



๔-๕ 
ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เร่ืองเสร็จที่ ๑๐๙/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อคำนวณค่าชดเชยให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 

 

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดกระบวนการ 
ปิดประกาศการขอประทานบัตรตามมาตรา ๕๖ การจัดรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ 
รวมทั้งกำหนดให้มีกระบวนการประชุมปรึกษาเบื้องต้นกับผู้มีส่วนได้เสีย
ตามมาตรา ๘๖ ไว้แตกต่างจากกระบวนการตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งการปิดประกาศหรือการรับฟังความคิดเห็นที่ได้
ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้
บังคับ หากยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปิดประกาศและรับฟัง
ความคิดเห็นตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ย่อมต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าวด้วย   

เมื่ อข้อ เท็ จจริงปรากฏว่า บริษัท เอกชนรายหนึ่ งได้
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนเสร็จสิ้นแล้ว 
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งขั้นตอนต่ าง ๆ ดั งกล่าวทั้ งที่ บัญญั ติ ไว้ ใน
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ล้วนเป็นขั้นตอนที่กำหนดให้ต้องดำเนินการในช้ันยื่นคำขอทั้งสิ้น  
ในการยื่นคำขอผู้ขอจึงต้องดำเนินการต่าง ๆ มาแล้วจนครบถ้วนและ
เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับคำขอไว้แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่จะต้องดำเนินการต่อไปในขั้นตอนการออก
ประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน อันเป็นการดำเนินการที่พ้นจากข้ันตอน
ซึง่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  ดังนั้น คำขอ
ที่ยื่นและดำเนินการตามขั้นตอนที่ครบถ้วนแล้ว จึงเป็นคำขอตาม
มาตรา ๑๘๘ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ การดำเนินการ
ต่อจากนั้นไปจึงต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่บัญญัติ ไว้ใน
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๙ ๒  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ แ ร่  พ .ศ . ๒ ๕๖ ๐  
เป็นหลักการที่กำหนดขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ได้มีการยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดินที่ลึกเกิน
กว่าหนึ่งร้อยเมตรจากผิวดินในท้องที่ใดแล้ว ให้มีคณะกรรมการ
กำหนดเงินค่าทดแทนเพื่อทำหน้าที่กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทน
ให้แก่ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิทำกินในที่ดิน
นั้นซึ่งได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองใต้ดินดังกล่าว และในการ
กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทน ขั้นตอนในการขอรับและจ่ายเงิน 
ค่าทดแทน ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ระยะเวลา และวิธีการ 

ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เมื่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ไม่ได้
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเงิน 
ค่าทดแทน ดังเช่นกรณีตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ แต่ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านเหมืองแร่ได้กำหนดเง่ือนไขให้บริษัทดังกล่าวต้องจ่ายเงิน 
ค่าทดแทนไว้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงมีหน้าที่
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเงินค่าทดแทนเพื่อทำหน้าที่  
ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และต้องเร่งรัด
ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการกำหนด
จำนวนเงินค่าทดแทน การขอรับและจ่ายเงินค่าทดแทนด้วย   

โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทดังกล่าวได้มีการจ่ายเงิน
ค่ าทดแทนหรือ  “เงินค่ าลอดใต้ ถุน”  ตามที่ คณ ะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านเหมืองแร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กำหนดไปแล้วบางส่วน ซึ่งเป็นเงินที่บริษัทดังกล่าวเสนอ
จ่ าย ให้ แก่ เจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ ดิ น ในพื้ นที่ ป ระทานบั ตรเอง  
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม เรียกว่า ค่าตอบแทน
พิเศษให้แก่เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินในพ้ืนท่ีประทานบัตร กรณีจะถือว่า
เงินดังกล่าวเป็นเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดเงินค่าทดแทน
กำหนดขึ้นตามมาตรา ๙๒ มิได้ แต่ในการพิจารณากำหนดจำนวนเงิน
ค่าทดแทนของคณะกรรมการกำหนดเงินค่าทดแทน คณะกรรมการ
ต้ องคำนึ งถึ งข้ อ เสนอเงินค่ าตอบแทนพิ เศษของบริษั ท เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาด้วย เพราะการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นผลจากการ
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่  
 
เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๓-๑๑๔/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดเงินค่าทดแทน สำหรับคำขอประทานบัตร 
ทำเหมืองแร่ใต้ดิน (กรณีบริษัทเอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรช่ัน 
จำกัด), คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 

การรับฟั งความคิดเห็ น ผู้มี ส่ วนได้ เสียและการแต่ง ต้ั ง
คณะกรรมการกำหนดเงินค่าทดแทน สำหรับคำขอประทาน
บัตรทำเหมืองแร่ใต้ดิน (กรณีบริษัทเอเซีย แปซิฟิค โปแตซ 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด) 



๔-๖ 

ฝ่ายขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๖ แห่ งพระราชบัญญั ติ ธุรกิจนำเที่ ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจ 
นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดใหผู้้ประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยวมีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารซึ่งต้องมีรายละเอียด 
ในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการจัดให้มีมัคคุเทศก์ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต
เป็นมัคคุเทศก์จากนายทะเบียนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ 

สำหรับ “มัคคุเทศก์” ที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดให้
มีตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง นั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ประกาศกำหนด โดยมี
สาระสำคัญ ๒ ประการคือ 

(๑) ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องใช้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาต ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๐ และมาตรา ๕๗  

(๒ ) มั คคุ เทศก์ซึ่ งได้ รับ ใบอนุญ าตที่ เดิ นทางไปกั บ
นักท่องเที่ยวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยว
และมัคคุเทศก์กำหนด เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวน
มัคคุเทศก์ต่อนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวแต่ละกรณี  

เมื่ อหลัก เกณ ฑ์ที่ คณ ะกรรมการธุร กิจนำเที่ ยวและ
มัคคุเทศก์กำหนดตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง นั้น เป็นเง่ือนไข 
ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำก่อน ซึ่งหากยังไม่มีการดำเนินการ
ตามเง่ือนไขดังกล่าวอย่างครบถ้วน ย่อมไม่สามารถดำเนินการตาม
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ได้ เมื่อปัจจุบันคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยว
และมัคคุเทศก์ยังไม่ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๓๓ 
วรรคหนึ่ง จึงยังไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทาง
ไปกับนักท่องเที่ยวขึ้นใช้บังคับ เจ้าพนักงานตำรวจจึงไม่อาจ
ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๘๕ และนาย
ทะเบียนก็ไม่อาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตาม
มาตรา ๔๕ (๒) ได้ 

อนึ่ง ในการตรากฎหมายใด ๆ ท่ีกฎหมายแม่บทได้บัญญัติ
ให้ต้องออกกฎหมายลำดับรองเพื่อให้การบังคับการตามกฎหมาย
เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ในทางปฏิบัติมักปรากฏว่าหน่วยงานผู้รักษาการ
ตามกฎหมายไม่ดำเนินการออกกฎหมายลำดับรองหรือออกกฎหมาย
ลำดบัรองล่าช้า อันเป็นเหตุให้การบังคับใช้กฎหมายไมม่ีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานผู้รักษาการตามกฎหมายในการ
จัดทำกฎหมายลำดับรองให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

เร่ืองเสร็จที่ ๑๒๕/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวตามมาตรา ๓๓ 
แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุ เทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) 

 

พระราชบัญ ญั ติ กองทุน เงิน ให้ กู้ ยื ม เพื่ อการศึ กษ า  
พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีสถานะเป็น
หนว่ยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจและมีฐานะเป็น
นิติบุคคล การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานของกองทุนฯ  
ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลของกองทุน  

ในกรณีที่มีพนักงานของกองทุนฯ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด
วินัยอย่างร้ายแรง การดำเนินการทางวินัยต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย
พนักงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กำหนดว่า เมื่อพนักงานผู้ใด 
ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และผู้จัดการเห็นว่ากรณีมี
มูล ให้ผู้จัดการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน ซึ่งมีระดับ
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้กระทำผิดวินัยขึ้นทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า 
สำหรับกรณีนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงจำนวน ๕ คน ซึ่งแต่ละคนเป็นพนักงานของกองทุนฯ  
ที่มีระดับไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา จึงถือได้ว่าองค์ประกอบของ
คณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อบังคับ
กองทุนฯ แล้ว ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงไว้
เป็นการเฉพาะ จึงมิใช่กรณีที่จะนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้
สำหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีนีไ้ด้ 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าวแล้ว ผู้ถูก
กล่าวหาได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของกองทุนฯ เนื่องจาก
ครบกำหนดตามสัญญาจ้างและมิได้มีการต่ออายุสัญญาจ้าง แม้จะได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงก่อนที่ผู้ถูก
กล่าวหาจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วก็ตาม แต่เมื่อข้อบังคับ
กองทุนฯ ไม่ได้กำหนดให้กองทุนฯ มีอำนาจดำเนินการทางวินัยกับ
พนักงานที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานกองทุนฯ ไปแล้วได้ กองทุนฯ 
จึงไม่สามารถดำเนินการทางวินัยกับพนักงานผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้พ้น
สภาพจากการเป็นพนักงานรายนี้ได้ 

การจัดให้มีมัคคุเทศก์เดินทางไปกับนักท่องเที่ยวตามมาตรา ๓๓ 
แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญั ติธุรกิจนำเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานของกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษาซ่ึงพ้นจากการเป็นพนักงานแล้ว 



๔-๗ 
ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) มีข้อสังเกตว่า 
การไม่สามารถดำเนินการทางวินัยกับพนักงานกองทุนฯ ในกรณีนี้  
เป็นผลโดยตรงมาจากการไม่มีหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยกับ
พนักงานท่ีพ้นจากการเป็นพนักงานไปแล้ว อันอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
การควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและรักษาผลประโยชน์ของ
กองทุนฯ กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำผิดวินัยของ
พนักงาน และส่งผลเสียต่อระบบการควบคุมความประพฤติของ
พนักงานในภาพรวมได้  ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนฯ ในฐานะที่มี
อำนาจหน้าที่ในการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของกองทุนฯ อาจพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ เพื่อให้ 
สามารถดำเนินการทางวินัยกับพนักงานที่พ้นจากการเป็นพนักงาน
กองทุนฯ ไปแล้วภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรได้  
 
เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๙/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาซึ่งพ้นจากการเป็นพนักงานแล้ว, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘) 

 

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับแล้ว คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของกรรมการกองทุนเงินทดแทนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นไป
ตามมาตรา ๓๑/๑ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่กำหนดให้ “ไม่เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทน”  ดังนั้น ผู้ที่เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทนมาก่อนการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน เมื่อ
พ ระ ราชบั ญ ญั ติ เ งิน ท ด แ ท น  (ฉบั บ ที่  ๒ )ฯ  มี ผ ล ใช้บั งคั บ  
ผู้นั้นจะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตราดังกล่าว 

กรณีที่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนชุดที่มีอยู่ก่อน
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ 
ยังไม่สิ้นสุดลงเนือ่งจากพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี ๒)ฯ มิได้
ยกเลิกมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗  
ดังนั้น กรรมการที่มีอยู่ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไป  
แต่กรรมการซึ่งรัฐมนตรแีต่งตั้งนั้นอาจต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุ
ไม่ มี คุณ สมบั ติ ห รือมี ลั กษณ ะต้องห้ ามตาม ที่ ม าตรา ๓๑ /๑  

แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดไว้  
โดยต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

ในส่วนของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็น
กรรมการโดยตำแหน่งตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงมิใช่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
และไม่เข้ากรณีการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
เงินทดแทนฯ 
 

เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๗/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นพืช
อนุรักษ์ ส่งผลให้ไม้ซุง ไม้แปรรูปและไม้แผ่นบางที่มาจากไม้พะยูง 
เป็นพืชอนุรักษ์ได้รับการควบคุมตามมาตรา ๒๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน
พืชอนุรักษ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมาย ส่วนมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่ อวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ที่ ห้ ามการนำเข้าไม้และ
สิ่ งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูงจากราชอาณาจักรกัมพูชาและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งห้ามการส่งออกไม้
พะยูงทุกกรณีออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นเพียงการวางนโยบาย
หรือการสั่งการของคณะรัฐมนตรีเท่านั้น แต่มิได้มีผลเป็นกฎภายใต้
กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช  ดังนั้น อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจึงมีอำนาจ
ในการพิจารณาอนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์เฉพาะในส่วนกฎหมาย 
ว่าด้วยพันธุ์พืชตามที่มาตรา ๒๙ ตรี ได้ 

อย่างไรก็ตาม การส่งออกไม้พะยูงไปนอกราชอาณาจักร
มิได้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืชฉบับเดียวเท่านั้น แต่ไม้พะยูง
เป็นสินค้าซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการ
นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้าหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรด้วย  ด้วยเหตุนี้ ในการพิจารณาอนุญาต
นำเข้าหรือส่งออกไม้พะยูง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องต้อง
พิจารณาตามบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและ
การนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ งสินค้าและมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกไม้พะยูงด้วย 

 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิ ม เติม โดยพระราชบัญ ญั ติ เงินทดแทน (ฉบับที่  ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การพิจารณาอนุญาตส่งออกไม้พะยูงตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช 



๔-๘ 

ฝ่ายขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เร่ืองเสร็จที่ ๑๕๗/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การพิจารณาอนุญาตส่งออกไม้พะยูงตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) 

 

การหักเงินที่นายทะเบียนจัดหางานกลางจัดการให้
คนหางานเดินทางกลับประเทศไทยจากหลักประกันท่ีวางไว้ ต้องเป็น
กรณีตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ กล่าวคือ 

(๑) กรณีที่คนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทำงาน
แล้วไม่ได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน ผู้รับอนุญาตจัดหา
งานได้ดำเนินการจัดการให้คนหางานเดินทางกลับประเทศไทย  
โดยออกค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
ให้แก่คนหางานจนกว่าคนหางานจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย 
ตามมาตรา ๓๙ (๑) 

(๒) กรณีที่คนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทำงาน
แล้วได้ค่าจ้างต่ำกว่าหรือได้ตำแหน่งงานหรือสิทธิประโยชน์อื่นไม่ตรง
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน และคนหางานได้ขอให้ผู้รับ
อนุญาตจัดหางานจัดการให้ตนเดินทางกลับประเทศไทยตามมาตรา 
๔๐ 

สำหรับกรณีคนหางานเดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทำงาน
และได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานแล้ว และมิใช่กรณี
ค่าจ้างต่ำกว่าหรือได้ตำแหน่งงานหรือสิทธิประโยชน์อื่นไม่ตรงตาม 
ที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน จึงไม่ปรากฏเหตุตามมาตรา ๓๙ (๑) 
หรือมาตรา ๔๐ การที่นายจ้างไม่จ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับ
ประเทศไทยแก่คนหางาน และผู้รับอนุญาตจัดหางานไม่รับผิดชอบ
กับกรณีดังกล่าวตามที่สัญญาจัดหางานได้กำหนดไว้ คนหางานย่อม
ใช้สิทธิเรียกร้องกับผู้รับอนุญาตจัดหางานโดยฟ้องเป็นคดีต่อศาล
แรงงานได้ เมื่อการได้รับค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับ มิใช่สิทธิ
ประโยชน์อื่นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๐ แล้ว การที่คนหางาน
ไม่ได้รับค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวกลับจึงไม่ใช่กรณีที่คนหางาน
เดินทางไปถึงประเทศที่จะไปทำงานแล้วได้สิทธิประโยชน์ไม่ตรง
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน นายทะเบียนจัดหางานกลาง 
จึงไม่อาจใช้อำนาจตามมาตรา ๔๓ ในการหักหลักประกันตามมาตรา 
๓๑ (๗) ได้ 

อนึ่ ง ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กรมการจัดหางาน ว่าด้วยการขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงาน 
ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออกตามมาตรา ๓๖ (๑) โดยระเบียบ
ดังกล่าวกำหนดให้ผู้ รับอนุญาตที่ประสงค์จะขออนุญาตจัดส่ง
คนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอตามแบบ จง. ๒๗ 
และในแบบคำขอ จง. ๒๗ กำหนดให้ผู้ขอรับอนุญาตต้องรับรอง
ตนเองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดในหนังสืออนุญาตและ
ตามสัญญาจัดหางานที่แนบมาพร้อมนี้ทุกประการ ซึ่งปรากฏว่า
สัญญาจัดหางานในกรณีนี้กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบ 
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับของคนหางานด้วย  ดังนั้น  
เมื่อคนหางานได้ทำงานจนสัญญาจัดหางานสิ้นสุดลงแล้ว แต่ผู้รับ
อนุญาตจัดหางานไม่รับผิดชอบต่อคนหางานตามข้อสัญญาที่กำหนดไว้ 
จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว นายทะเบียนจึงมีอำนาจ 
สั่งให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง และหากผู้รับอนุญาต 
ไม่ปฏิบัติหรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่ าว 
นายทะเบียนก็สามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๗๐  

 
เร่ืองเสร็จที่ ๑๕๘/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การหักหลักประกันคืนแก่กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน 
ไปทำงานในต่างประเทศ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) 

การหักหลักประกันคืนแก่กองทุนเพ่ือช่วยเหลือคนหางาน 
ไปทำงานในต่างประเทศ 



 
 

กมุภาพนัธ ์ 
๒๕๖๒ 
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ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตามที่ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้
เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้
เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  
มีอำนาจในการออกประกาศกำหนดรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติ 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณพีิเศษ โดยประกาศ
ดังกล่าวกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะ
เป็นกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้อำนวยการองค์การ
มหาชน มีหน้าที่ส่งเรื่องและเอกสารประกอบคำขอเลื่อนเงินเดือน 
เป็นกรณีพิเศษ ไปยังประธานคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
เป็นกรณีพิ เศษ ภายในเวลา ๙๐ วันนับแต่วันที่มี เหตุกรณีเกิดขึ้น  
เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของผู้เสียชีวิตหรือได้รับ
บาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่ กำหนดระยะเวลา ๙๐ วันดังกล่าวจึงเป็น
เพียงระยะเวลาเร่งรัดให้มีการดำเนินการ ไม่ใช่อายุความการใช้สิทธิ
เรียกร้องที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้องสิ้นสิทธิหากไม่ดำเนินการ
ขอรับสิทธิพิเศษภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีที่มีการดำเนินการ
ล่าช้า เลขาธิการ ศอ.บต. ย่อมมีอำนาจในการวินิจฉัยผ่อนปรน 
ตามรายละเอียดและวิธีการทีป่ระกาศกำหนดไว้ตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่เลขาธิการ ศอ.บต. เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ตาม
ประกาศอาจก่อให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติ เลขาธิการ ศอ.บต. ย่อมมี
อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตาม
ระเบียบดังกล่าวได้ ซึ่งอาจกำหนดรายละเอียดและวิธีการปฏิบัตใิห้การ
ส่งเรื่องและเอกสารประกอบคำขอของผู้รับผิดชอบให้คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ พิจารณาโดยไม่ต้องมีกรอบ
ระยะเวลา หรือกำหนดระยะเวลาเร่งรัดกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบไม่อาจส่งเรื่องและเอกสารประกอบคำขอได้ทันภายใน
ระยะเวลา ต้องช้ีแจงเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการฯ  
มีอำนาจพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร 

เร่ืองเสร็จที่ ๑๘๕/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การเลื่ อนเงินเดือน เป็นกรณี พิ เศษตามระเบียบว่าด้ วย
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๔, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓) 

 

รังของนกอีแอ่นกินรังเป็นสิ่งใด ๆ ท่ีได้จากสัตว์ที่มีชีวิตและ
เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ โดยผู้ทำการค้า
หรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ 
แต่โดยที่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ออกตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้นกอีแอ่นเป็น
สัตว์ป่าคุ้มครอง ประกอบกับมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่า
คุ้มครอง ยกเว้นผู้ซึ่งได้รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นตามกฎหมาย 
ว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น โดยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติอากร 
รังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บรังนกที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
บนเกาะหรือในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยไม่ได้รับสัมปทาน  
จะเห็นได้ว่า กรณีรังนกอีแอ่นกินรังที่เก็บจากบ้านหรือคอนโดรังนก 
ไม่อยู่ในสัมปทานที่จะได้รับอนุญาตให้เก็บได้ตามพระราชบัญญัติ
อากรรังนกอีแอ่นฯ  ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์จึงไม่อาจอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ ในการออกใบอนุญาต
ทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลาง หรือใบอนุญาตให้ทำการ
เคลื่อนย้ายซึ่งรังนกอีแอ่นที่เก็บจากบ้านหรือคอนโดรังนกได้ 

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) มีข้อสังเกตว่า 
ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕  
โดยมีหลักการในการห้ามบุคคลใดเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นรังของสัตว์ป่า
คุ้มครองตามชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และโดยได้รับใบอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกรณีผู้ที่มีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ ใน
ครอบครองโดยถูกต้อง ซึ่งเมื่อมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย ส่วนราชการ
ต่าง ๆ สมควรดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้มีการกำหนดเขตพื้นที่
ควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือนำอาคารที่มีอยู่เดิมไปดัดแปลงให้
นกอีแอ่นเข้ามาทำรัง ดูแลควบคุมการดำเนินการของผู้ได้รับอนุญาต
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ
และใหค้ำนึงถึงความปลอดภัยต่อประชาชนด้วย  

การเลื่อนเงิน เดือน เป็ นกรณี พิ เศษตามระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อำนาจของกรมปศุสัตว์ในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับรังนก
อีแอ่นตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๕-๓ 
ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

เร่ืองเสร็จที่ ๒๓๐/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง อำนาจของกรมปศุสัตว์ในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับรังนก
อี แอ่ น ต ามพระราชบัญ ญั ติ โรคระบ าดสั ต ว์  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๘ , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 

 

กรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมประสงค์จะต่อระยะเวลาผลิต
ปิโตรเลียมให้แก่สัมปทานปิโตรเลียมฉบับหนึ่ง ที่ ได้ออกก่อนที่
พระราชบัญญัติปิ โตรเลียม (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ  
การพิจารณาต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้แก่สัมปทานปิโตรเลียม
ฉบับนี้ ต้องบังคับตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ ที่กำหนดให้การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมต้องอยู่
ภายใต้ข้อกำหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ทั่วไปในขณะนั้นเป็น
เวลาไม่เกินสิบปี คำว่า “ในขณะนั้น” ย่อมหมายถึงในขณะต่อ
ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม  ดังนั้น การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม
ตามสัมปทานปิ โตรเลียมฉบับนี้จึ งต้องเป็นไปตามข้อกำหนด  
ข้อผูกพัน และเง่ือนไขที่ ใช้อยู่ทั่ วไปในขณะต่อระยะเวลาผลิต
ปิโตรเลียม   

ตามที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบ
กิจการปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทานหลายประการ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับสัมปทานอย่าง
ร้ายแรง อีกทั้งยังขัดต่อข้อกำหนดว่าด้วยการเคารพต่อข้อกำหนด 
ขั้นมูลฐานในสัมปทาน อันอาจนำมาซึ่ งข้อพิพาท มาตรา ๓๕  
จึงบัญญัติให้บรรดาบทบัญญัติที่ได้แก้ไขใหม่ ไม่ใช้บังคับแก่ผู้รับ
สัมปทานสำหรับสัมปทานที่ได้ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ดั งกล่ าวใช้บั งคับ  เว้นแต่ กรณี ยกเว้นตามที่ กำหนด และให้
พระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ เดิมก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม ยังคงใช้
บังคับต่อไป เมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในสัมปทานจำต้อง
กระทำโดยการออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติม กรณีจึงไม่อาจ
นำบทบัญญัติที่ ได้แก้ไขใหม่มาใช้บังคับแก่สัมปทานปิโตรเลียม
เพิ่มเติมของสัมปทานที่ได้ออกให้ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
(ฉบับที่ ๔)ฯ ใช้บังคับได้ ซึ่งรวมถึงสัมปทานปิโตรเลียมเพิ่มเติมที่มี
สาระสำคัญเป็นการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของสัมปทานที่ได้
ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔)ฯ ใช้บังคับ 
ดว้ย 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๒๖ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ รวมทั้งข้อกำหนดใน
สัมปทานปิโตรเลียมที่ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม 

(ฉบับที่  ๔)ฯ ใช้บังคับ ซึ่ งได้กำหนดให้การต่อระยะเวลาผลิต
ปิโตรเลียมเป็นไปตามข้อกำหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ทั่วไป
ในขณะต่อระยะเวลาผลิต โดยผูร้ับสัมปทานก็ได้ทราบหลกัเกณฑ์และ
เงือ่นไขในการต่อระยะเวลาผลิตดังกล่าวตั้งแต่วันลงนามในสัมปทาน
แล้ว  ดังนั้น การเจรจาทำความตกลงกันเพื่อให้สัมปทานปิโตรเลียม
เพิ่มเติมที่ต่อระยะเวลาผลิต มีข้อกำหนดที่สอดคล้องกับข้อกำหนด 
ข้อผูกพัน และเง่ือนไขตามที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในสัมปทานปิโตรเลียม
ฉบับอ่ืน ๆ ในขณะต่อระยะเวลาผลิต จึงอาจกระทำได้ 

 
เร่ืองเสร็จที่ ๒๕๓/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานปิโตรเลียมที่ได้
ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ใช้บังคับ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) 

 

ก า รพิ จ า รณ าว่ า โค ร งก า ร ใด จ ะ ต้ อ งป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
หรือไม่ ต้องพิจารณาว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไข ๒ ประการ หรือไม่ คือ ประการที่หนึ่ง โครงการนั้นเข้า
ลักษณะเป็น “กิจการของรัฐ” หรือไม่ และประการที่สอง มีการให้
เอกชน “ร่วมลงทุน” หรือไม่  

เมื่อพิจารณามาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ เห็นได้ว่า กฎหมายมีหลักการให้สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบัติกลาง แต่เนื่องจากศาสนสมบัติกลางไม่เป็น 
นิติบุคคลตามกฎหมาย บทบัญญัติดังกล่าวจึงให้ถือว่าสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางในฐานะที่เป็น
ผู้ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง แต่ก็หาได้มุ่งหมายที่จะให้
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงไม่  
ฉะนั้ น  ศาสนสมบัติ กลางจึ งไม่ เป็นทรัพย์สิ นของสำนั กงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ การที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
จะนำที่ศาสนสมบัติกลางไปให้เอกชนพัฒนาปรับปรุงที่ดินจึงไม่เป็น
กิจการของรัฐตาม (๒) ของบทนิยามคำว่า “กิจการของรัฐ” ตาม
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ 
ของรัฐฯ ในลักษณะที่จะต้องใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการหน่วยใด
หน่วยหนึ่ง  อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ ซึ่งกำหนดให้การดูแลรักษาและ
จัดการศาสนสมบั ติ กลาง เป็ นอำนาจหน้ าที่ ของสำนั กงาน

การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานปิโตรเลียมที่ได้
ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๓๒ ใช้บังคับ 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน  
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีโครงการเพ่ือพัฒนา
ป รับ ป รุ งที่ ศ าส น ส ม บั ติ ก ล าง เฉลิ ม โล ก  ( ฝ่ั ง เห นื อ ) 
กรุงเทพมหานคร 



๕-๔ 

ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

พ ระ พุ ท ธศ าส น าแ ห่ งช าติ  จึ ง เห็ น ได้ ว่ า ก า รที่ ส ำนั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาตินำที่ศาสนสมบัติกลางไปให้เอกชนพัฒนา
ปรับปรุงที่ดิน มีลักษณะเป็นกิจการของรัฐตาม (๑) ของบทนิยาม 
คำว่า “กิจการของรัฐ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐฯ ในลักษณะที่ส่วนราชการ 
มีอำนาจหน้าที่ต้องทำตามกฎหมาย และโดยที่การร่วมลงทุน 
หมายถึงการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชน
ลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิ
ไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยให้ความเห็นเป็น
แนวทางไว้ว่า การร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่รวมถึงการจ้าง 
การซื้อขาย หรือการเช่า ที่ไม่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับ
ผลกำไรหรือขาดทุนกับเอกชน กรณีจึงต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์
ว่าจะให้เอกชนเข้ามาดำเนินการในรูปแบบใด และมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบผูกพันอย่างไรบ้าง เมื่อยังไม่มีการดำเนินการศึกษา
ดังกล่าว จึงไม่มีข้อเท็จจริงที่จะนำมาพิจารณาว่าการดำเนินโครงการ
ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐฯ หรือไม่ 
 
เร่ืองเสร็จที่ ๒๕๖/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรุงที่ศาสน
สมบัติกลางเฉลิมโลก (ฝั่งเหนือ) กรุงเทพมหานคร, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) 
 
 



 
 

มีนาคม  
๒๕๖๒ 

 



 

ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.................๖-๒ 
 
การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา............................๖-๒ 

 
 

 
 
 
 

หน้า 
 
คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในองค์การกุศลสาธารณะ
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สารบัญ 

รวมความเห็นฉบับย่อของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มีนาคม ๒๕๖๒ 



๖-๒ 

ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ 
ในการควบคุมดูแลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
ตามมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้ สปสช. ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ที่กำหนดไว้  ดังนั้น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงมี
อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบให้
ผู้ปฏิบัติงานของ สปสช. มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามผลการ
ปฏิบัติงานได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย  
และโดยที่ สปสช. ต้องเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายของ สปสช. ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติฯ สปสช. จึงเป็นหน่วยรับงบประมาณตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งจะใช้จ่ายเงินงบประมาณได้เฉพาะตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายอย่างเคร่งครัด ประกอบกับมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นบทกฎหมาย 
ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งได้กำหนดเรื่องการใช้จ่ายเงินขององค์การมหาชน  
ให้ใช้จ่ายไปเพื่อกิจการขององค์การมหาชนโดยเฉพาะ  ดังนั้น เมื่อไม่มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดไว้ สปสช. ย่อมไม่สามารถนำ
งบประมาณเหลือจ่ายและไม่มีภาระผูกพันมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แกเ่จ้าหน้าที่และลูกจ้างได้ 

 
เร่ืองเสร็จที่ ๓๖๑/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) 

 

ตามที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติ
ให้สภาสถาบันการอาชีวศึกษาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม 
ที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งเมื่อสภา
สถาบันฯ ได้มีมติเสนอช่ือบุคคลผู้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แล้ว และไม่ปรากฏว่ามีการยกเลิกหรือเพิกถอนมติดังกล่าว ย่อมถือว่า
มติดังกล่าวยังคงมีผลอยู่จนกว่าจะมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงมติ
นั้น สว่นข้อขัดข้องทีไ่ม่สามารถแต่งตั้งบุคคลทีเ่สนอช่ือได้นั้นเป็นปัญหา
ในทางบริหารของกระบวนการแต่งตั้ ง มิใช่เหตุที่ทำให้มติดังกล่าว 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อนึ่ ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๘)  

มีข้อสังเกตว่าแม้ว่าในทางกฎหมายมติสภาสถาบันฯ จะยังคงมีผลอยู่
เพราะยังไม่ ได้ถูกเพิกถอน แต่ระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว 
และมีข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเคยมีมติไว้เดิมเป็นอย่างมาก 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงควรเสนอให้มีการพิจารณา
ทบทวนการเสนอช่ือบุคคลดังกล่าว เนื่องจากในการแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งใดจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคล สถานการณ์ 
ระยะเวลา และวาระการดำรงตำแหน่งของผู้นั้นในขณะที่เสนอแต่งตั้ง
ประกอบด้วย 

ในกรณีที่บุคคลซึ่ งได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้ งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษายังคงดำรงตำแหน่งเป็น
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอยู่ โดยไม่ยินยอมออกหรือเปลี่ยนจากตำแหน่ง
เดิม การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวย่อมขัดกับบทบัญญัติในมาตรา ๓๖  
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาฯ ที่บัญญัติไว้ว่า ผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ ช่วยผู้อำนวยการ
สถาบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ 
และผู้อำนวยการที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย จะดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตำแหน่งในขณะเดียวกันมิได้ กรณีนี้จึงต้อง
ดำเนินการใด ๆ ให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
เสียก่อน ซึ่ งสามารถกระทำได้หลายวิธี  เช่น การให้ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง  
มีคำสั่งให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งเดิม หรือการเปลี่ยน
ตำแหน่งของผู้อำนวยการวิทยาลัยมาเป็นตำแหน่งครู หรือการย้ายให้
มาดำรงตำแหน่งอื่นในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตามความเหมาะสม แต่หากบุคคลซึ่งได้รับการสรรหาได้เกษียณอายุ
ราชการและพ้นจากตำแหน่งเดิมไปแล้ว ก็ไม่จำต้องเปลี่ยนตำแหน่ง
ก่อนการแต่งตั้งอีก  อย่างไรก็ดี การจะแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใด
ย่อมต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคล สถานการณ์ ระยะเวลา  
และวาระการดำรงตำแหน่ งของผู้นั้นในขณะที่ เสนอ ช่ือแต่งตั้ ง
ประกอบด้วย 

กรณีที่มีการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้ ช่วยผู้อำนวยการ
สถาบัน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ 
และผู้อำนวยการหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
วิทยาลัย นั้น สามารถกระทำได้ แต่จะต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษาฯ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อให้การรักษา
ราชการแทนกระทำได้ภายในระยะเวลาอันจำกัดเพียงเพื่อดำเนินการ
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเป็นการถาวรโดยไม่ชักช้าดังนั้น หากมีการรักษา
ราชการแทนครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้ว ผู้นั้นย่อมไม่สามารถรักษา
ราชการหรือทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้นต่อไปอีกได้ 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

การแต่งต้ังผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 



๖-๓ 
ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 

ในกรณีที่สภาสถาบันฯ แต่งตั้งให้บุคคลผู้อยู่ในตำแหน่ง
ราชการ เช่น ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้เป็นผู้รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ ย่อมเป็นกรณีที่สภาสถาบันฯ 
ต้องการสถานะความเป็นข้าราชการและตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ 
ผู้นั้นด้วย หากบุคคลดังกล่าวเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากตำแหน่ง 
จึงมิใช่ผู้ที่ดำรงสถานะของบุคคลที่สภาสถาบันฯ จะแต่งตั้งให้รักษา
ราชการแทนอีกต่อไป และจะตอ้งพ้นจากการเป็นผู้รักษาราชการแทนด้วย 
 
เร่ืองเสร็จที่ ๓๖๖/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๘) 

 

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเจตนารมณ์ในการทีจ่ะควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
ทั้งระบบ ซึ่งกำหนดความหมายของคำว่า “ทำงาน” โดยมุ่งหมาย
เฉพาะการประกอบอาชีพของต่างด้าว ไม่ว่าจะมีนายจ้างหรือไม่ก็ตาม 
และจะต้องได้รับค่าจ้างหรือมีรายได้ไปเลี้ยงชีวิตตนเองหรือครอบครัว
เป็นประจำ สำหรับการพิจารณาว่าการปฏบิัติงานใดเปน็การประกอบ
อาชีพตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ 
หรือไม่ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป 

กรณีที่คนต่างด้าวเป็นอาสาสมัครด้วยความเต็มใจและไม่ได้
รับค่าจ้างหรือมีรายได้ ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่ งตอบแทน 
ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงิน หรือแม้แต่กรณีที่ได้รับการจัดหาอาหารหรือ
ที่พักให้ตามสมควร ย่อมไม่ใช่การทำงานตามพระราชบัญญัตินี้   
และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย 

สำหรับคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัคร และได้รับ
ค่าจ้างหรือมีรายได้ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครนั้น เช่น 
ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเลี้ยงชีวติตนเองหรือครอบครัวเป็นประจำ 
ถือว่าเป็นการทำงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาต
ทำงานตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๕๙ 

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) มีข้อสังเกตว่า 
การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในองค์การกุศลสาธารณะ  
และการขยายระยะเวลาการอนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราวต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งกำหนดให้คนต่างด้าว
ที่มีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะต่อไป 
ต้องยื่นสำเนาใบอนุญาตทำงานประกอบการพิจารณาของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ด้วย นั้น ไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
การทำงานของคนตา่งด้าว  ดังนั้น กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน 

กรมการกงสุล และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงต้องร่วมกัน
พิ จารณ าวางแนวทางการตรวจลงตราและการขออนุญ าต 
เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีอาสาสมัครใหส้อดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวต่อไป 

 
เร่ืองเสร็จที่ ๓๗๘/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในองค์การกุศล
สาธารณะในราชอาณาจักร, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) 
 

คนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในองค์การกุศล
สาธารณะในราชอาณาจักร 



 

 

คณะผู้จัดทำ 
 
 

ที่ปรึกษาโครงการ 

 
นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ ์

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

นายสุชัย  งามจิตต์เอื้อ 

ผู้อำนวยการกองกฎหมายไทย 

นางสุริศา  ไขว้พันธุ์  
ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลกฎหมาย 

 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

นางสาวจันทกานต์  เชิดชู 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ 

นางสาวภคมน  นาถเสวี 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ 

นายอนุกูล  ทองระย้า 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ 
นางสาวภัทรานิษฐ์  มณีพันธุ์ 

นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 
นางสาววศมล  แซ่ซิ่ม 

พนักงานราชการ (นิติกร) 
นางสาวกมลฤทยั  เศรษฐไกรกุล 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย 



 

 

นางสาวธัญญกานต์  บุษบรรณ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย 
นายภัทรพล  ศรีอุดมขจร 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย 
นายสุรศักดิ์  เผือกจีน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย 
นายพงศ์เพชร  เลิศอัคฆากร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย 

นางสาวสุนารี  ทะนงค์ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย 
นางสาวจิรัชยา  สารการ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
๑ ถนนพระอำทิตย ์เขตพระนคร กรงุเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

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

 


