พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕๕๑

งานราชการนั้น คืองานของแผนดิน. ขาราชการจึงตองสำเหนียก
ตระหนักอยูตลอดเวลาถึงฐานะและหนาที่ของตน แลวตั้งใจปฏิบัติงานทุกอยาง
โดยเต็มกำลังสติปญญาความสามารถ ดวยความสุจริตเที่ยงตรง และดวยความ
มีสติยั้งคิด รูวาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเวน เพื่อให
งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผลเปนประโยชนที่แท คือความเจริญ
มั่นคงของประเทศชาติและประชาชน.
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

คำนำ
รายงานประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าจั ด ทำขึ้น       
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิสัยทัศน์ ภารกิจ หน้าที่และผลการดำเนินงานของสำนักงานที่ผ่านมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา
ทางกฎหมาย และการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย ในการดำเนินงานทีผ่ า่ นมาสำนักงานได้พยายามปรับปรุง
และแก้ไขปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคบางประการที่เป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งสำนักงานจำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำร่างกฎหมายเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้อง
และสมบูรณ์ ให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน นอกเหนือจาก
รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว สำนักงานได้รวบรวมความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจเพื่อเป็น
หลั ก เกณฑ์ ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการภายใต้ ข อบเขตความถู ก ต้ อ งของกฎหมาย ทั้ ง นี้ หากสนใจข้ อ มู ล
ของสำนักงาน สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก www.krisdika.go.th และ www.lawreform.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหวังว่า รายงานประจำปีฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ท่านผูอ้ า่ นบ้าง
ไม่ ม ากก็ น้ อ ย และสำนั ก งานจะยั ง คงมุ่ ง มั่ น ทำงานเพื่ อ ให้ ป ระเทศชาติ ส ามารถพั ฒ นาก้ า วหน้ า ไปได้
โดยมี ก ฎหมายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น หลั ก ในการบริ ห ารบ้ า นเมื อ ง สมดั ง ค่ า นิ ย มของสำนั ก งานว่ า    
“มุ่งมั่น สร้างสรรค์ กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ”

สารบัญ
หน้า
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ส่วนที่ ๑

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

		   ความเป็นมา
		   อำนาจหน้าที่
		   โครงสร้าง
		   แผนผังองค์กร
		   ผู้บริหาร
		   อัตรากำลัง
		   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
		   ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
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ส่วนที่ ๒

ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน

๑๗

		
		

ผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบตั ริ าชการ ตามคำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจำปีงบประมาณ
ผลการปฏิบตั ริ าชการภายใต้แผนการปฏิบตั ริ าชการ ประจำปีงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมาย
		
และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
		   กลยุทธ์ด้านการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 		   กลยุทธ์ด้านการจัดทำแผนนิติบัญญัติ
		   กลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
		   กลยุทธ์ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลกฎหมาย
		   กลยุทธ์ด้านการเผยแพร่กฎหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย
		   กลยุทธ์ด้านการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
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ส่วนที่ ๓
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รายงานการเงิน

		   งบแสดงฐานะการเงิน
		   งบรายได้และค่าใช้จ่าย
		   หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หน้า
- ตารางที่ ๑ รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงานโดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน
- ตารางที่ ๒ รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
- ตารางที่ ๓ รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน
- ตารางที่ ๔ รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน
- ตารางที่ ๕ รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน
- ตารางที่ ๖ รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน
สินทรัพย์
หนี้สินและทุน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
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ผลการดำเนินงานด้านการจัดทำกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย ๗๓
สถิติเรื่องรับ/เรื่องเสร็จ
ร่างกฎหมายที่ได้รับมาเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ (จำแนกตามประเภท)
ร่างกฎหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ (จำแนกตามประเภท)
เรื่องรับปีงบประมาณ (จำแนกตามหน่วยงานผู้รับบริการ)
เรื่องเสร็จปีงบประมาณ (จำแนกตามหน่วยงานผู้รับบริการ)
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ภาคผนวก
ผลงานความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาทีน่ า่ สนใจ
ผลงานความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ที่น่าสนใจ
ผลงานความเห็นทางกฎหมายเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ที่น่าสนใจ
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สวนที่ ๑

ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน

สวนที่ ๑
ภาพรวมของหนวยงาน
ความเปนมา

ประเทศไทยแต่เดิมยังไม่มอี งค์กรกลางด้านการร่างกฎหมายโดยเฉพาะ โดยปกติแล้วพระมหากษัตริย์
จะทรงมีพระราชดำรัสให้อาลักษณ์เป็นผู้ร่างกฎหมายขึ้นตามพระราชประสงค์ เมื่ออาลักษณ์ดำเนินการเสร็จ
ก็จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงตรวจแก้ด้วยพระองค์เอง แล้วจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศใช้บังคับเป็นเรื่องๆ ไป
ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ตรา “พระราชบัญญัติเคาน์ซิลออฟสเตด คือ ที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ เพื่อเป็น
องค์กรถวายคำปรึกษาแก่พระองค์ในการบริหารราชการแผ่นดิน การร่างกฎหมาย และการพิจารณาเรื่องที่
ราษฎรได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ซึ่ ง อำนาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รดั ง กล่ า วคล้ า ยคลึ ง กั บ Conseil d’Etat หรื อ
Council of State ของกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป
ในระยะเวลาต่อมา เมื่อประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลให้เป็นสากล
เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการแก้ไขสนธิสัญญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ประเทศไทยทำไว้กับต่างประเทศ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งคณะกรรมการร่างประมวล
กฎหมายต่างๆ ขึ้นหลายคณะเพื่อร่างกฎหมายอย่างสากล และในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “กรมร่างกฎหมาย” สังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้น เพื่อให้การชำระประมวลกฎหมายและ
ร่างกฎหมายอื่นๆ เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กรมร่ า งกฎหมายได้ ไ ปขึ้ น ตรงต่ อ
คณะกรรมการราษฎร์ เพือ่ ความสะดวกในการดำเนินการออกกฎหมายและในปีตอ่ มาได้มกี ารตราพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๔๗๖ เพื่อจัดตั้ง “คณะกรรมการกฤษฎีกา” ขึ้นตามแนวทาง
ของสถาบันที่ปฤกษาราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ และ Conseil d’Etat ของกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป
โดยองค์กรดังกล่าวจะทำหน้าที่ร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
แทนกรมร่างกฎหมาย รวมทั้งมีอำนาจพิจารณาเรื่องที่ราษฎรได้รับความเสียหายจากการกระทำตามหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคดีปกครองด้วย เพื่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และให้จัดตั้ง “สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึ้นเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง การจั ด องค์ ก ร อำนาจหน้ า ที่ และกลไกในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการกฤษฎี ก าและ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ส่วนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการพิจารณาเรื่องที่ราษฎรได้รับความเสียหายจากการกระทำตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคดี
ปกครองนั้นได้รับการพัฒนาตลอดมา จนถึงในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นและได้โอนงาน
ส่วนนี้ไปเป็นอำนาจของศาลปกครอง
๖

รายงานประจำป ๒๕๕๑
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อำนาจหนาที่

ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในงานธุรการและวิชาการของ “คณะกรรมการกฤษฎีกา” และ “คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย” ตลอดจนศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย นอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่อื่นอีกดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
(๒) ช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ
(๓) ให้ความเห็นหรือปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามที่รัฐบาล
ต่างประเทศหรือสถาบันระหว่างประเทศร้องขอ
(๔) ฝกอบรมและพัฒนาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้าน
กฎหมายและการร่างกฎหมาย รวมทั้งการเผยแพร่ ทำความเข้าใจในด้านกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป
(๕) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน
(๖) จัดพิมพ์ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเผยแพร่ เว้นแต่เรื่องที่เป็นความลับ
(๗) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๘) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทยและระบบ
กฎหมายต่างประเทศ และงานวิจัยกฎหมายหรือวิชาอื่นที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อ
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
นอกจากนั้น กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(๑) งานประสานการนิตบิ ญ
ั ญัติ โดยการตรวจสอบดูแลงานกฎหมายของประเทศและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งการช่วยเหลืองานด้านกฎหมายในชั้นรัฐสภา
(๒) จัดทำคำแปลกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงินและให้คำปรึกษาหรือ
ปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันระหว่าง
ประเทศร้องขอ
(๓) วิจยั และพัฒนากฎหมาย โดยตรวจสอบสภาพปัญหาของประเทศและสังคม แล้วทำการศึกษา
วิจัยเพื่อเสนอร่างกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิม
(๔) การพัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
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๗

(๕) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลกฎหมาย โดยการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินเพื่อให้บริการค้นคว้าแก่รัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานของรัฐและประชาชน
(๖) ดำเนินการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน
(๗) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าทีข่ องสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
นอกจากหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยั ง ได้ รั บ มอบหมายให้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานวิ ช าการและงานธุ ร การของคณะกรรมการกฤษฎี ก า
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น บริ ษั ท และองค์ ก รทางธุ ร กิ จ คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง ประมวลกฎหมายอาญา
คณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง และคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ทางด้านกฎหมายอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

โครงสราง
เป็นดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กำหนดส่วนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

สำนักอำนวยการ
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง
สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
สำนักกฎหมายต่างประเทศ
สำนักกฎหมายปกครอง
สำนักหลักนิติบัญญัติ

นอกจากส่วนราชการภายในข้างต้นแล้ว ยังได้กำหนดกลุ่มปฏิบัติงานด้านวิชาการ เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่หลักในการจัดทำร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมายและการพัฒนากฎหมาย ขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
(๑) ฝายกฎหมายการเมืองการปกครอง
(๒) ฝายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) ฝายกฎหมายการคลัง
(๔) ฝายกฎหมายการเงิน*
(๕) ฝายกฎหมายคมนาคม
(๖) ฝายกฎหมายการค้าและอุตสาหกรรม
(๗) ฝายกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
(๘) ฝายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา
(๙) ฝายกฎหมายการศึกษา ๑

๘
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(๑๐) ฝายกฎหมายการศึกษา ๒*
(๑๑) ฝายกฎหมายสวัสดิการสังคม
(๑๒) ฝายกฎหมายสาธารณสุข
(๑๓) ฝายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
(๑๔) ฝายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๑๕) ฝายพัฒนากฎหมาย
(๑๖) ฝายกิจการนิติบัญญัติ*
* การแบ่งส่วนราชการภายใน
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๙

โครงสรางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐
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ทำเนียบผูบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คุณพรทิพย จาละ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๑๑

นางจริยา เจียมวิจิตร
รองเลขาธิการ

นายอัชพร จารุจินดา
รองเลขาธิการ

นายสงขลา วิชัยขัทคะ
รองเลขาธิการ

๑๒

รายงานประจำป ๒๕๕๑
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นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
กรรมการรางกฎหมายประจำ

นายธรรมนิตย สุมันตกุล
กรรมการรางกฎหมายประจำ

นายนิพนธ ฮะกีมี
กรรมการรางกฎหมายประจำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๑๓

๑๔

รายงานประจำป ๒๕๕๑
Annual Report 2008

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สวนที่ ๑ : ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน
วิสัยทัศน
ดำรงไว้ ซ่ึ ง ความเป็ น องค์ ก รกลางทางกฎหมาย
ของประเทศ มีอสิ ระทางวิชาการ และได้รบั การยอมรับเชือ่ ถือ
ในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา
ทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิตธิ รรม

พันธกิจ

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๑. จั ด ทำร่ า งกฎหมายที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งและ
สมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และสร้าง
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ
เพื่ อ เป็ น หลั ก เกณฑ์ ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการภายใต้ ข อบเขต
ความถูกต้องของกฎหมาย
พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ
พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ทางกฎหมาย

คานิยม
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ”
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ยุทธศาสตรการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมาย
และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

เปาประสงค์

ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางกฎหมายภาครัฐมีคณ
ุ ภาพสมบูรณ์
ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาล

กลยุทธ์การดำเนินงาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

เปาประสงค์

บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถทันต่อความจำเป็น
ของราชการ และความเปลี่ยนแปลงของโลก

กลยุทธ์การดำเนินงาน

การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
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การจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
การจัดทำแผนนิติบัญญัติ
การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่
การพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลกฎหมาย
การเผยแพร่กฎหมาย

สวนที่ ๒

ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน

สวนที่ ๒
ผลการปฏิบัติราชการ
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิติ/ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

๔๕

ระดับคะแนน

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

ตัวชี้วัดที่ ๑

ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

สำนักงานไม่สังกัดกระทรวง

ตัวชี้วัดที่ ๒

ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ

สำนักงานไม่สังกัดกลุ่มภารกิจ

ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
๓.๑ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของความสำเร็จตามเปาหมาย
ผลผลิตของส่วนราชการ
๓.๑.๑ จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา
ทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ
๓.๑.๒ จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพ
๓.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของกฎหมายที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วเสร็จตามทีน่ ายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ตัวชี้วัดที่ ๓

๑๘
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๓

๕

๐.๑๕๐๐

๒

๕

๐.๑๐๐๐

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนน

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

๓
๒
๑

๔.๕๐๕๔
๕
๔.๗๖๓๑

๐.๑๓๕๒
๐.๑๐๐๐
๐.๐๔๗๖

๓.๓ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของกฎหมายทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วเสร็จตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
- พระราชบัญญัติ
- พระราชกฤษฎีกา
- กฎกระทรวง/ต่ำกว่า

๒
๒
๑

๕
๔.๘๒๑๙
๓.๘๒๗๑

๐.๑๐๐๐
๐.๐๙๖๔
๐.๐๓๘๓

๓.๔ ความสำเร็จของการจัดทำแผนนิติบัญญัติ

๒

๕

๐.๑๐๐๐

๑

๕

๐.๐๕๐๐

๑

๕

๐.๐๕๐๐

๓.๖ ร้อยละของผลงานวิจยั ทีจ่ ดั ทำแล้วเสร็จ
และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

๒

๕

๐.๑๐๐๐

๓.๗ ร้อยละของกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี

๒

๕

๐.๑๐๐๐

๓.๘ ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบ
ความจำเป็นในการตรากฎหมาย
(พิจารณาเฉพาะพระราชบัญญัติ)

๒

๕

๐.๑๐๐๐

มิติ/ตัวชี้วัด
- พระราชบัญญัติ
- พระราชกฤษฎีกา
- กฎกระทรวง/ต่ำกว่า

๓.๕ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
การรวบรวมกฎหมาย
๓.๕.๑ ร้อยละความสำเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรวบรวมกฎหมายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓.๕.๒ ระดับความสำเร็จในการ
เผยแพร่หมวดหมู่หรือ
หัวเรื่องทางกฎหมายไปยัง
กลุ่มเปาหมายที่กำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๑๙

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนน

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

๑
๑
๑

๕
๕
๓.๔

๐.๐๕๐๐
๐.๐๕๐๐
๐.๐๓๔๐

๓.๑๐ การพัฒนาสถานะแบบ Real-time ในการ
ตรวจสอบติดตามการตรวจพิจารณาร่าง
กฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย

๒

๕

๐.๑๐๐๐

๓.๑๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนา
นักกฎหมายภาครัฐ

๒

๕

๐.๑๐๐๐

๓.๑๒ ร้อยละของข้อมูลกฎหมายที่เผยแพร่
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบกับข้อมูล
กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑)

๒

๕

๐.๑๐๐๐

๓.๑๓ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามบันทึกข้อตกลงแนวทางการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องการ
เชือ่ มโยงเครือข่ายข้อมูลร่างกฎหมาย

๒

๕

๐.๑๐๐๐

๓.๑๔ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของการให้ความเห็นทาง
กฎหมายโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖

๔.๘๔๖๓

๐.๒๙๐๘

๓.๑๕ ร้อยละของการเป็นกรรมาธิการในรัฐสภา/
กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พรรคร่วมรัฐบาล และการชี้แจงต่อรัฐสภา
เทียบต่อจำนวนเรื่องที่ได้รับการร้องขอ

๒

๕

๐.๑๐๐๐

มิติ/ตัวชี้วัด
๓.๙ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของการพัฒนานักกฎหมาย
กฤษฎีกา/เจ้าหน้าทีส่ ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาให้มีขีดความสามารถทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๓.๙.๑ ด้านการพาณิชย์, E-commerce
๓.๙.๒ ด้านการค้าระหว่างประเทศ
๓.๙.๓ ด้านการเมืองและการปกครอง

๒๐
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มิติ/ตัวชี้วัด
มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนน

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

๒๐

ตัวชี้วัดที่ ๔

ระดับความสำเร็จในการเปดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติราชการ

๖

๕

๐.๓๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๕

ระดับความสำเร็จในการเปดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ

๓

๕

๐.๑๕๐๐

๓

๕

๐.๑๕๐๐

๑

๕

๐.๐๕๐๐

๒

๑

๐.๐๒๐๐

ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับคุณภาพการให้
บริการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕

๑

๐.๐๕๐๐

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

๑๐
๑

๐.๐๓๐๐

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๖.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามมาตรการ/แผนปฏิบตั กิ ารปองกัน
การทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล
๖.๒ การจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา/
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
การปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
๖.๓ ร้อยละของจำนวนสำนวนการสอบสวน
ที่ดำเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๖

ตัวชี้วัดที่ ๗

ตัวชี้วัดที่ ๘

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

๓

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๒๑

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ระดับคะแนน

คะแนน
ถ่วงน้ำหนัก

๑.๕
๑.๕

๑
๑

๐.๐๑๕๐
๐.๐๑๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ

๒

๕

๐.๑๐๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต

๒

๑

๐.๐๒๐๐

มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร

๒๕

๑

๕

๐.๐๕๐๐

๖

๕

๐.๓๐๐๐

๑๕

๕

๐.๗๕๐๐

๑

๕

๐.๐๕๐๐

๒

๕

๐.๑๐๐๐

มิติ/ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
ส่วนราชการ
๙.๑ ไฟฟา
๙.๒ น้ำมัน

ตัวชี้วัดที่ ๙

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๑๒.๑ ระยะเวลาการส่งรายงานการประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง
๑๒.๒ ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ของความครบถ้วนของการจัดทำ
รายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง
๑๒.๓ ผลคะแนนจากรายงานการประเมิน
องค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ ๗ หมวด
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
๑๓.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๓.๒ ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ

ตัวชีว้ ดั ที่ ๑๓

รวม

๒๒
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๑๐๐

๔.๓๔๒๓

๒.๒ ผลการปฏิบตั ริ าชการภายใตแผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรางกฎหมาย และใหคำปรึกษา
ทางกฎหมาย
๑. กลยุทธดานการจัดทำรางกฎหมายและใหคำปรึกษาทางกฎหมาย
ผลผลิต

๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถดำเนินการจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๙๗๕ เรื่อง ดังนี้
พระราชบัญญัติ
จำนวน ๙๘ เรื่อง
พระราชกฤษฎีกา
จำนวน ๒๘๒ เรื่อง
กฎกระทรวง
จำนวน ๑๘๗ เรื่อง
ระเบียบ
จำนวน ๑๐ เรื่อง
ประกาศ
จำนวน
๕ เรื่อง
คำปรึกษาทางกฎหมาย
จำนวน ๓๘๕ เรื่อง
คำแปล
จำนวน
๘ เรื่อง
โดยสามารถดำเนินการจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่สอดคล้องกับแผนนิติบัญญัติ
จำนวน ๒๒๐ เรื่อง และแผนพัฒนากฎหมาย จำนวน ๖ เรื่อง และสอดคล้องกับแผนนิติบัญญัติและ
แผนพัฒนากฎหมาย จำนวน ๑๗ เรื่อง ดังนี้
๑.๑ กฎหมายตามแผนนิติบัญญัติ จำนวน ๒๒๐ เรื่อง ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติ
จำนวน ๒๗ เรื่อง
- พระราชกฤษฎีกา จำนวน ๑๗๖ เรื่อง
- กฎกระทรวง
จำนวน ๑๗ เรื่อง
๑.๒ กฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมาย จำนวน ๖ เรื่อง ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติ
จำนวน
๓ เรื่อง
- พระราชกฤษฎีกา จำนวน
- เรื่อง
- กฎกระทรวง
จำนวน
๓ เรื่อง
๑.๓ กฎหมายตามแผนนิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมาย จำนวน ๑๗ เรื่อง ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติ
จำนวน ๑๕ เรื่อง
- พระราชกฤษฎีกา จำนวน
๑ เรื่อง
- กฎกระทรวง
จำนวน
๑ เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๒๓

๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถดำเนินการศึกษาวิจยั ได้แล้วเสร็จ และนำไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้
๒.๑ งานศึกษากฎหมายการประกอบกิจการหอพักของประเทศอังกฤษ และประเทศสิงคโปร์
๒.๒ งานศึกษากฎหมายต่างประเทศที่ควบคุมการประกอบธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง
ของประเทศมาเลเซีย ประเทศญี่ปุน และประเทศเกาหลี
๒.๓ งานศึกษาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ
๒.๔ งานศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงความผิดในหมวดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
๒.๕ งานศึกษาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับศพ
๒.๖ งานศึกษาเกี่ยวกับข้อพิจารณาเกี่ยวกับการล้างมลทิน ตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน
พ.ศ. ๒๕๕๐
ทั้ง นี้ งานศึ กษาลำดั บ ที่ ๑ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ห อพั ก พ.ศ. ....
งานศึกษาลำดับที่ ๒ ใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... งานศึกษาลำดับที่ ๓ - ๕ ใช้ประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และงานศึกษาลำดับที่ ๖ ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการ
ล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมี
พระชนมายุ ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถดำเนินการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย
โดยพิจารณาเฉพาะพระราชบัญญัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๖ เรื่อง ดังนี้
๓.๑ ร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
ลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ....
๓.๒ ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๓ ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดทำหนังสือสัญญาทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า หรือการลงทุนอย่างมีนยั สำคัญ พ.ศ. ....
๓.๔ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พ.ศ. ....
๓.๕ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๖ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๗ ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๘ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๙ ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การแต่งตัง้ และการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๓.๑๐
๓.๑๑
๓.๑๒
๓.๑๓
๓.๑๔
๓.๑๕
๓.๑๖

ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยเอกชน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามอบหมายให้เจ้าหน้าทีข่ องสำนักงานเป็นกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการชี้แจงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (ในคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ) และเมื่อดำเนินการจัดตั้งคณะรัฐบาล
ชุดใหม่ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ สำนักงานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นกรรมาธิการ
ในรัฐสภา/กรรมการประสานงานสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคร่วมรัฐบาล และการชีแ้ จงต่อรัฐสภา จำนวน ๑๙๒ ครัง้
ดังนี้
๔.๑ การมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติต่อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๘๓ ครั้ง
๔.๒ การมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในคณะกรรมาธิการวิสามัญในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และเข้าร่วมประชุมหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๑๕ ครั้ง
๔.๓ การมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในคณะอนุกรรมาธิการในสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ
เข้าร่วมประชุมหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายต่อคณะอนุกรรมาธิการ จำนวน ๕ ครั้ง
๔.๔ การมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นกรรมาธิการและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการและ
คณะอนุกรรมาธิการในรัฐสภา จำนวน ๒๘ ครั้ง
๔.๕ การมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงหรื อ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ
ร่างพระราชบัญญัตติ อ่ คณะกรรมการประสานงาน สภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคร่วมรัฐบาล จำนวน ๔๒ ครัง้
๔.๖ การมอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงหรื อ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ
ร่างพระราชบัญญัติต่อคณะอนุกรรมการดำเนินกิจการของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พรรคร่วมรัฐบาล จำนวน ๑๙ ครั้ง

ผลลัพธ

๑. การจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายตามแผนนิติบัญญัติ
และแผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกระบวนการพัฒนากฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สภาวการณ์ของประเทศ และความต้องการ
ของประชาชน รวมทั้งเป็นกระบวนการควบคุมการออกกฎหมายให้มีความเหมาะสม ลด เลิกกฎหมาย
หรือระเบียบที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นแก่ประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๒๕

๒. ผลการศึกษาวิจัยทางด้านกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นข้อมูลที่นำไปใช้
ประโยชน์ประกอบการดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เพือ่ ให้กฎหมาย
มีคุณภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของสังคม เป็นการพัฒนากฎหมาย รวมทั้งเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะสร้างคุณประโยชน์มากยิ่งขึ้น
๓. การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย ช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนระหว่างกฎหมาย
และหน่ ว ยงานเจ้ า ของกฎหมาย ทำให้ ท ราบความจำเป็ น ในการตรากฎหมาย เพื่ อ ให้ ก ฎหมายที่ เ ข้ า สู่
กระบวนการตรวจพิ จ ารณามี ค วามเหมาะสม ตรงกั บ ความต้ อ งการของประชาชนและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม
๔. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใน
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ) และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นกรรมาธิการใน
รัฐสภา/กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร พรรคร่วมรัฐบาล และการชี้แจงต่อรัฐสภา ทำให้การ
พิ จ ารณาร่ า งกฎหมายในชั้ น สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ / รั ฐ สภา ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว นจาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณากฎหมายที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ปญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ ขอเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรค
๑. การขาดแคลนบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นกฎหมาย โดยเฉพาะบุ ค ลากรระดั บ ๗-๘
(ปัจจุบัน คือ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ) ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการร่างกฎหมาย
เพราะการพัฒนาหรือสร้างนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ ต้องอาศัยประสบการณ์และระยะเวลาในการ
ฝกฝนอย่างต่อเนื่อง
๒. งานร่างกฎหมายแต่ละเรื่องมีหลักการ เนื้อหา และลำดับความสำคัญแตกต่างกัน ทำให้
ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้อย่างชัดเจน
๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อให้
สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
๔. การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ในคณะ
กรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ) และการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นกรรมาธิการ
ในรัฐสภา/กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร พรรคร่วมรัฐบาล และการชี้แจงต่อรัฐสภา ตลอดจน
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปร่วมพิจารณาในชั้นยกร่างของกระทรวง
และกรมต่างๆ รวมทั้งการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และเป็นวิทยากรบรรยายในหน่วยงาน
ภาครัฐจำนวนมากทำให้ส่งผลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านตรวจพิ จ ารณาร่ า งกฎหมายและให้ คำปรึกษา
ทางกฎหมาย
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เงื่อนไขความสำเร็จ
๑. แผนนิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมายเป็นเครื่องมือหรือกรอบแนวทางในการจัดทำร่าง
กฎหมายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
๒. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญและผลักดันให้การดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายตามแผน
นิติบัญญัติและแผนพัฒนากฎหมายแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา
๓. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
ของประเทศเป็นอย่างดี ทำให้สามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
๔. มีการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของข้าราชการในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว้
๕. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Information) ได้แก่ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
(Office Automation : OA) เพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ ตรวจสอบ และติ ด ตาม
การดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(Digital Library : DL) และระบบบริหารสำนักงาน (Back Office System) เพื่อใช้ในการบริหารและจัดเก็บ
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
๑. ทุกส่วนราชการควรให้ความร่วมมือในการประสานงานด้านข้อมูล และควรศึกษากฎหมายใน
ความรับผิดชอบให้ครบถ้วน เพื่อให้การจัดทำร่างกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
๒. ทุกส่วนราชการที่เป็นเจ้าของกฎหมายควรมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย รวมทั้งผล
กระทบด้านต่างๆ ของการนำกฎหมายแต่ละฉบับไปบังคับใช้ โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

๒. กลยุทธดานการจัดทำแผนนิติบัญญัติ
ผลผลิต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ แล้วเสร็จ
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของ
สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประเมิ น ผลการพั ฒ นากฎหมายของส่ ว นราชการ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
และสามารถดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนากฎหมาย ตามแผนพัฒนากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ผลลัพธ

๑. การจัดทำแผนนิติบัญญัติ เป็นกลไกที่สำคัญในกระบวนการควบคุมการออกกฎหมาย โดยการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหรื อ ยกเลิ ก กฎหมายที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้การดำเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้สำนักงานต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนากฎหมาย จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

ปญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ ขอเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรค
- ไม่มี เงื่อนไขความสำเร็จ
๑. สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ ม อบหมายให้ ฝ า ยพั ฒ นากฎหมายเป็ น หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ และจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. บุคลากรทางกฎหมายของสำนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นอย่างดี ส่งผล
ให้การดำเนินการจัดทำแผนนิติบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางและฝายกฎหมาย
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนากฎหมาย
ทำให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ข้อเสนอแนะ
๑. ทุกส่วนราชการควรดำเนินการวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อพิจารณากฎหมายที่จำเป็นต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้
ครบถ้วน เพื่อให้การจัดทำแผนนิติบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาควรดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ที่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนากฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน
กฎหมายของสำนักงาน

๒๘
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๓. กลยุทธดานการพัฒนาองคความรูใหกับเจาหนาที่
สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้
ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรูข้ องบุคลากร
ของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
การพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นข้อมูลกฎหมาย
มีการดำเนินการ ดังนี้
๑. การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นา
นักกฎหมายหรือภาครัฐ ดังนี้
๑.๑ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมาย
ภาครัฐระดับต้น รุน่ ที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑.๒ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑.๓ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๑
๑.๔ หลั ก สู ต รการพั ฒ นานั ก กฎหมายภาครั ฐ ระดั บ กลาง รุ่ น ที่ ๕ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑
๑.๕ หลั ก สู ต รการพั ฒ นานั ก กฎหมายภาครั ฐ ระดั บ กลาง รุ่ น ที่ ๖ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑
๒. การฝกอบรมหลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา ผู้เข้ารับการฝกอบรมเป็นนิติกร ระดับ ๓ – ๖
จำนวน ๙๒ คน โดยกำหนดจัดฝกอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒
๓. การจัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้
(KM Team) และทีมผู้นำรุ่นใหม่ด้านการจัดการความรู้ : KM Young Elite (ด้านการจัดทำร่างกฎหมายและ
การให้ความเห็นทางกฎหมาย) ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านข้อมูลกฎหมาย และ
เผยแพร่ในระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation : OA) และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital
Library : DL) ดังนี้
- การรวบรวมคำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานร่างกฎหมายและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย
- การรวบรวมแบบการร่างกฎหมาย
- การรวบรวมมติที่ประชุมฝายร่างกฎหมาย (Staff)
- การรวบรวมคำสั่งสำนักงานและแบบฟอร์มหนังสือ
- การรวบรวมองค์ความรูห้ รือข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการจัดทำบันทึกความเห็นเบือ้ งต้น
- BLOG ชุมชนคนร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๒๙

๔. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation : OA)
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library : DL) ระบบ Intranet และระบบ Internet มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย และความรู้อื่นๆ ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน
๕. จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายนอกผ่าน www.krisdika.go.th
และ www.lawreform.go.th
๖. จัดหาหนังสือ ตำรา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท โดยเฉพาะด้าน
กฎหมายทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศไว้บริการในห้องสมุดของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของสำนักงานและบริการแก่บุคคลภายนอก
การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรของสำนักงาน มีการดำเนินการ ดังนี้
๑. มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพื่อหารือการบริหารราชการ
ทั้งด้านบริหารและด้านวิชาการ เพื่อแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อคิดเห็นในงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ
๒. มีการประชุมระหว่างผู้บริหาร บุคลากรทางกฎหมาย และเจ้าหน้าที่สายอำนวยการ
ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติ
งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวทีถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงสู่ ผู้บริหารระดับกลาง
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้เทคนิควิธีในการปฏิบัติงานหลากหลายรูป
แบบ รวมทั้งการวางแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานด้วย
๓. การจัดทำและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการความรู้
(KM Team) และทีมผู้นำรุ่นใหม่ด้านการจัดการความรู้ : KM Young Elite (ด้านการจัดทำร่างกฎหมายและ
การให้ความเห็นทางกฎหมาย) ซึง่ ได้กำหนดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการจัดการความรู้ ด้านการพัฒนาองค์ความรู้
บุคลากรของสำนักงาน ดังนี้
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๓.๑ กิจกรรมจัดทำ e – Letter
by KM Young Elite เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว
กั บ การดำเนิ น งานด้ า นการจั ด การความรู้ ข อง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เผยแพร่ผ่านทาง
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation : OA)
๓.๒ กิ จ กรรมตู้ ปณ. KM
Young Elite (สารพั น ปั ญ หาทำงาน) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ช่ อ งทางในการรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน
และตอบปัญหาที่เกิดจากการทำงานในเบื้องต้นผ่านทาง e – Letter by KM Young Elite
๓.๓ กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้
๓.๓.๑. กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๑ เรื่อง “การบริหารเงินให้ค้มุ ค่า” ในวันศุกร์
ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ปรี ดี พนมยงค์ วิ ท ยากร คื อ
นายพิสุทธิ์ เทพพิชัยยานนท์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระราม ๙ มีผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๖ คน
๓.๓.๒. กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๒ เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไร...ถ้าอยากไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมภพ
โหตระกิตย์ วิทยากร คือ นายชาคริต สิทธิเวช อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน
๓.๓.๓. กิจกรรมเล่าสูก่ นั ฟัง ครัง้ ที่ ๓ เรือ่ ง “ลดขยะ..เพิม่ คุณค่า..รักษาสิง่ แวดล้อม”
ในวั น อั ง คารที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม สมภพ โหตระกิ ต ย์
วิทยากร คือ นาวาเอกมนตรี ชูนามชัย ผูอ้ ำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ สิง่ แวดล้อม มีผสู้ นใจ
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๓ คน
๔. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติราชการตามกรอบคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ อาคาร
นาวีภิรมย์ ๑ กองทัพเรือ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕. การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่อ ง
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑” ระหว่ า งวั น ที่
๕ – ๗ กันยายน ๒๕๕๑ ณ ไอศวรรย์รีสอร์ท
แอนด์ สปา พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี
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๖. การบรรยาย เรื่อง “E – Commerce” โดย ผศ.ดร. พินัย ณ นคร คณะนิติศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๕๑ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ปรี ดี พนมยงค์ ชั้น ๓ สำนั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
๗. การบรรยาย เรือ่ ง “รัฐธรรมนูญ :
มุ ม มองด้ า นรั ฐ ศาสตร์ ” โดย รศ.ดร. นคริ น ทร์
เมฆไตรรั ต น์ คณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา
๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์
ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๘. การบรรยาย เรื่อง “กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ” โดย ดร. ภาณุมาศ สิทธิเวคิน
กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
๙. การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ดังนี้
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การควบคุมฝายบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Limiting Executive Powers in and Uncodified Constitution)” โดย Professor Peter
Leyland แห่ง London Metropolitan University แห่งสหราชอาณาจักร ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการประสานงานระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในประเทศนิวซีแลนด์” บรรยายโดย Mr. Craig Salmon และ Mr. Brett Longley ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
๑๐. จั ด ฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่อง “การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
แนวใหม่ ” ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ระหว่ า ง
วันศุกร์ที่ ๔ – วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ณ บ้านปู รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดตราด
๑๑. จั ด ส่ ง ข้ า ราชการเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
น้ อ มเกล้ า ฯ ถวายพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
รุ่นที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ สำนักงาน ก.พ.
๑๒. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานที่ www.krisdika.go.th และกฤษฎีกาสาร ดังนี้
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- กลุ่มข้าราชการ ตำแหน่งระดับ ๖ – ๘ จำนวน ๑ คน ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
คือ นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ ตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา ๘ ว
- กลุ่มข้าราชการ ตำแหน่งระดับ ๑ – ๕ จำนวน ๑ คน ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
คือ นางสาวประเสริฐ วรรณวิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๓
- กลุ่มพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ คน ผู้ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ คือ นายประสาร แก่นประธูป ตำแหน่งนักการภารโรง
๑๓. จัดบรรยายธรรมและปฏิบตั ธิ รรม
เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อราชการ
ใสสะอาด โดยจัดให้มีการบรรยายธรรมเป็นประจำ
ทุกเดือนรวม ๑๒ ครั้ง ดังนี้
๑๓.๑ บรรยายธรรมในหัวข้อ
การบริ ห ารจิ ต ” ครั้ ง ที่ ๑ โดยพระธรรมวิ สุ ท ธิ ก วี
วัดโสมนัสวิหาร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
๑๓.๒ บรรยายธรรมในหัวข้อ
การบริ ห ารจิ ต ” ครั้ ง ที่ ๒ โดยพระธรรมวิ สุ ท ธิ ก วี
วั ด โสมนั ส วิ ห าร ในวั น ที่ ๓๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๐
๑๓.๓ บรรยายธรรมในหัวข้อ
ผลแห่งกรรม” ครั้งที่ ๑ โดยพระมหาประนอม ธมฺมา
ลงฺกาโร วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๕๐
๑๓.๔ บรรยายธรรมในหัวข้อ
ผลแห่งกรรม” ครั้งที่ ๒ โดยพระมหาประนอม ธมฺมา
ลงฺกาโร วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๑
๑๓.๕ บรรยายธรรมในหัวข้อ
ผลแห่งกรรม” ครั้งที่ ๓ โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๑๓.๖ บรรยายธรรมในหั ว ข้ อ “หั ว ใจบริ ก าร” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุ ตฺ โ ต
วัดสร้อยทอง ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑
๑๓.๗ บรรยายธรรมในหัวข้อ “อยู่กส็ บาย ตายก็เป็นสุข” โดยแพทย์หญิงอมรา มลิลา
ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑
๑๓.๘ บรรยายธรรมในหัวข้อ “การฝกฝนให้เป็นคนคิดดี ทำดี พูดดี” โดยพระราช
วิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
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๑๓.๙ บรรยายธรรมในหัวข้อ
การใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวัน” โดยพระครูสิริ
ธรรมภาณ วัดละหาร จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๕๑
๑๓.๑๐ บรรยายธรรมใน
หัวข้อ “เข้าพรรษาพัฒนาชีวติ ” โดยพระราชธรรมวาที
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๑
๑๓.๑๑ บรรยายธรรมใน
หัวข้อ “อานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติ” โดยพระราชวิสทุ ธิดลิ ก วัดสามพระยา ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑
๑๓.๑๒ บรรยายธรรมในหัวข้อ “ผู้ไหว้ ๖ ทิศ” โดยพระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา
ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑

ผลลัพธ

๑. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายและ
วิชาการด้านอืน่ ๆ ส่งผลให้การดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายมีคณ
ุ ภาพ
และรวดเร็ว สามารถใช้เป็นกลไกในการบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
๒. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (Competency)
ในการปฏิ บั ติ ง านให้ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
๓. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing) ระหว่างบุคลากรทุกระดับ
ภายในสำนักงาน
๔. บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักตาม
รอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต

ปญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ และขอเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรค
๑. บุคลากรของสำนักงานมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเข้ารับการฝก
อบรมและสัมมนาต่างๆ
๒. สำนักงานมีงบประมาณการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจำกัด
เงื่อนไขความสำเร็จ
๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดการความรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทุกระดับของ
สำนักงานอย่างต่อเนื่อง
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๒. บุคลากรของสำนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเอง
โดยพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓. สำนักงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรสนับสนุนด้านงบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝ ก อบรม สั ม มนา และการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศมากขึ้น
๒. ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับการฝกอบรม และสัมมนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
ตลอดจนมีการพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

๔. กลยุทธดานการพัฒนาระบบสารสนเทศและขอมูลกฎหมาย
ผลผลิต

๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรวบรวมกฎหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
๑.๑ การจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อบริการแก่บุคลากรภายในสำนักงาน
หน่วยงานภายนอกและประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑.๒ การจัดการระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรม
๑.๒.๑ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนเครื่องเดิม
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Image Server ๑ ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Database Server ๑ ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย FTP/Web Server ๑ ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Proxy/Mail Server ๑ ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย DHCP Server ๑ ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย
(Management Console) ๒ ชุด
๑.๒.๒ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC , Notebook , เครื่อง Printer
- เครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน ๖๕ เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๕๐ เครื่อง
- เครื่อง Printer จำนวน ๑๕ เครื่อง
- เครื่อง Scanner จำนวน ๒๔ เครื่อง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๑.๒.๓ การจัดช่องระบบสำรองข้อมูลด้วยเทป
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Backup Server ๑ ชุด
- โปรแกรมสำรองข้อมูล Backup Software ๑ ชุด
- เทปสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ ๑ ชุด
๑.๒.๔ การเพิม่ หน่วยความจำ (RAM) สำหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยทีท่ ำหน้าที่ Fire Wall
๑.๒.๕ การจัดซือ้ ซอฟแวร์ปอ งกันไวรัส (Anti – Malware Solfware) จำนวน ๕๐๐ Licenses
๑.๓ การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ ประกอบด้วยกิจกรรม
๑.๓.๑ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการข้อมูลภายในสำนักงานและทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้เป็นแบบ Enterprise Portal Site System
๑.๓.๒ การเพิ่มความเร็วของการสื่อสารข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต
๑.๔ การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกฎหมาย
ให้มีประสิทธิภาพและเปนปจจุบัน ได้แก่
๑.๔.๑ งานรวบรวมและจัดทำข้อมูลคำวินิจฉัย
๑.๔.๒ งานรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัย
๑.๔.๓ งานรวบรวมและจัดรูปแบบข้อมูลคำพิพากษาศาลฎีกา
๑.๔.๔ งานตอบกระทู้ถามปัญหากฎหมายในเว็บไซต์ของสำนักงาน
๑.๔.๕ งานปรับปรุงฐานข้อมูลกฎหมายในระบบ Digital Library
๑.๔.๖ งานปรับปรุงข้อมูลกฎหมายลูกบทให้เป็นปัจจุบัน (Update กฎหมาย)
๑.๔.๗ งานลงความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาลงในระบบสำนักงาน
อัตโนมัติ
๑.๔.๘ งานติดตามร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติ
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ ดำเนิ น การสร้ า งและพั ฒ นาระบบบริ ห ารสำนั ก งาน
(Back Office System) เกี่ยวกับเรื่องระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (MIS) หัวข้อระบบร่างกฎหมาย
ทีร่ วบรวมรายละเอียดและสถิตขิ อ้ มูลการดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
ให้ มี ค วามครบถ้ ว นยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจในการกำหนดทิ ศ ทางและนโยบาย
การดำเนินงานสำหรับผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยระบบร่างกฎหมายมีรูปแบบรายงานแบ่งเป็น
๒.๑ รายงานการดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
๒.๒ รายงานการดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย (เรือ่ งรับพิจารณา/เรือ่ งพิจารณาเสร็จ)
๒.๓ รายงานการดำเนินงานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (เรื่องรับพิจารณา/เรื่องพิจารณาเสร็จ)
๒.๔ บั ญ ชี ผ ลการดำเนิ น งานตรวจพิ จ ารณาร่ า งกฎหมาย แยกตามประเภทกฎหมาย
(เรื่องรับพิจารณา/เรื่องพิจารณาเสร็จ)
๒.๕ บัญชีผลการดำเนินงานให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (เรื่องรับพิจารณา/เรื่องพิจารณาเสร็จ)
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๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลง
เรือ่ ง การเชือ่ มโยงเครือข่ายข้อมูลร่างกฎหมาย ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีในกิจกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ครบถ้วนสมบูรณ์
๔. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนา “โครงการพัฒนาการให้บริการ
ข้ อ มู ล ทางกฎหมายลั ก ษณะสื่ อ ผสมผ่ า นเครื อ ข่ า ย Internet ของสำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า”
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน
โดยสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลกฎหมายลักษณะสือ่ ผสม ผ่านเครือข่าย Internet เพือ่ ให้บริการแก่ผพู้ กิ าร
ทางสายตาและผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th)
จำนวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้
๔.๑ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔.๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารฟน ฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
๔.๔ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
๔.๕ ระเบี ย บคณะกรรมการพื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการจดทะเบี ย นคนพิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๓๗
๔.๖ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกีย่ วกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๑
๔.๗ ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการอุ ด หนุ น นั ก เรี ย นพิ ก ารในโรงเรี ย นเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๓
๔.๘ ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๔.๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๑๐ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การใช้สทิ ธิเข้ารับบริการสาธารณสุข
ของทหารผ่านศึกและคนพิการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย มีความครบถ้วน
และสมบูรณ์ สามารถสนับสนุนในการปฏิบัติงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
และการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ของสำนักงาน ตลอดจนสามารถให้บริการข้อมูลทางกฎหมายผ่าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ไปยังหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การรวบรวมรายละเอี ย ดและสถิ ติ
ข้อมูลการดำเนินงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในระบบสารสนเทศ
สำหรับผู้บริหาร (MIS) หัวข้อระบบร่างกฎหมาย
สามารถใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจใน
การกำหนดทิ ศ ทางและนโยบายการดำเนิ น งาน
สำหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
๓. ระบบการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล
ร่างกฎหมายระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลร่างพระราชบัญญัติและติดตามกระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติแต่ละฉบับว่าอยู่ที่หน่วยงานใด ขั้นตอนใด และผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายเป็นส่วนรวม
๔. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสามารถให้บริการข้อมูลทางกฎหมายทั่วถึง และครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุม่ รวมถึงประชาชนผูพ้ กิ ารทางสายตาและผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ โดยให้บริการผ่านทางเว็บไซต์
ของสำนักงาน (www.krisdika.go.th)

ปญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ ขอเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรค
๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้สำนักงานต้องใช้งบประมาณ
จำนวนมากในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบตั งิ านด้านกฎหมายและการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ แต่สำนักงานมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
๒. เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีความเข้าใจไม่ตรงกันเกีย่ วกับแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง ๒ หน่วยงาน ในระยะแรก
๓. การดำเนิ น งานตามโครงการพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ทางกฎหมายลั ก ษณะสื่ อ ผสม
ผ่านเครือข่าย Internet เพื่อให้บริการแก่ผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน อยู่ระหว่างการเริ่มต้น
พัฒนาข้อมูลกฎหมายให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการนำไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มผู้พิการทางสายตา
และผู้พิการทางการได้ยิน จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและความร่วมมือจากหลายๆ ฝายในการดำเนินงาน
โดยเฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำศัพท์กฎหมายภาษามือให้ผู้พิการทางการได้ยินเข้าใจกฎหมาย
ชัดเจนยิ่งขึ้น
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เงื่อนไขความสำเร็จ
๑. ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการดำเนินงานของสำนักงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุม้ ค่า รวมทัง้ เพือ่ ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินการ
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายของสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มอบหมายให้ศนู ย์ขอ้ มูลกฎหมายกลางและส่วนสารสนเทศ
สำนักอำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน
๓. สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า และสำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามสำคั ญ
และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการดำเนิ น การตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงแนวทางการดำเนิ น งาน เรื่ อ งการเชื่ อ มโยง
เครือข่ายข้อมูลร่างกฎหมาย
๔. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการพัฒนางานให้บริการข้อมูล
ทางกฎหมาย เพือ่ สามารถให้บริการข้อมูลทางกฎหมายทัว่ ถึงและครอบคลุมประชาชนทุกกลุม่ รวมถึงประชาชน
ผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพิ่ ม มากขึ้ น
ให้ทันต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้
แก่บุคลากรในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
๒. ควรสร้ า งความรู้ แ ละความเข้ า ใจร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ มี ก ารประสานงานที่ ดี เ กี่ ย วกั บ แนวทาง
การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง เรื่อง การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลร่างกฎหมาย ระหว่างสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓. การจั ด ทำข้ อ มู ล กฎหมายเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ พิ ก ารทางสายตาและผู้ พิ ก ารทางการได้ ยิ น
ควรคำนึงถึงความต้องการและการนำข้อมูลกฎหมายไปใช้ประโยชน์ของผู้พิการทางสายตาและการได้ยิน
รวมทั้งการจัดทำศัพท์กฎหมายภาษามือให้ผู้พิการทางการได้ยินเข้าใจกฎหมายชัดเจนยิ่งขึ้น
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๕. กลยุทธดานการเผยแพรกฎหมาย
ผลผลิต

๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลกฎหมาย
ทั้งในระดับพระราชบัญญัติ และอนุบัญญัติ คำวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ ความเห็นทางกฎหมายของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และข้อมูลแผนที่ท้ายกฎหมาย นำมาวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลของสำนักงาน
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.krisdika.go.th และ www.lawreform.go.th ดังนี้
๑.๑ การจัดทำและปรับปรุงข้อมูลกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติในระบบ
ฐานข้อมูลของสำนักงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน จำนวน ๙,๑๘๗ ฉบับ
๑.๒ การรวบรวมคำวินิจฉัยขององค์กรตุลาการ และนำเข้าในระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน จำนวน ๒๗๓ เรื่อง
๑.๓ การจัดเก็บข้อมูลความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาลงในระบบฐานข้อมูล
ของสำนักงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน จำนวน ๑๖๒ เรื่อง
๑.๔ การจัดเก็บข้อมูลทางกฎหมายลงในระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของสำนักงาน จำนวน ๓๙ เรื่อง
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางปรับปรุงดัชนี
สื บ ค้ น กฎหมายไทย และได้ เ ผยแพร่ ผ่ า น www.krisdika.go.th หน้ า ต่ า ง “ดั ช นี สื บ ค้ น กฎหมายไทย”
ประกอบด้วย
๒.๑ ดัชนีกฎหมายไทยจำแนกตามตัวอักษร
๒.๒ ดัชนีกฎหมายไทยจำแนกตามผู้รักษาการตามกฎหมาย
๒.๓ ดัชนีกฎหมายไทยจำแนกตามหัวข้อเรื่อง
๒.๔ ดัชนีกฎหมายไทยจำแนกตามปีที่ประกาศ
๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน ดังนี้
๓.๑ กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ กรมการขนส่งทางบก
๓.๒ กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
โรงพยาบาลศิริราช
๓.๓ จัดนิทรรศการเนือ่ งในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน
๒๕๕๑ ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์แสดงที่ ๙
๓.๔ การฝกอบรมบุคลากรเพื่อปฏิบัติราชการตามกฎหมายปกครอง ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
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๓.๕ จัดโครงการกฤษฎีกาสัญจร ครัง้ ที่ ๑
วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
๓.๖ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับ
สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ข องประชาชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ระหว่างวันที่
๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓.๗ โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๒
ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
๓.๘ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง เนื่ อ งในสั ป ดาห์ วั น รพี ระหว่ า งวั น ที่ ๔ – ๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๑
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓.๙ โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓.๑๐ โครงการกฤษฎีกาสัญจร ครั้งที่ ๔ ในวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๔. สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ ด ำเนิ น การเป ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของสำนั ก งาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้
๔.๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กำหนดให้ห้องสมุดทางกฎหมายของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ชั้น ๕ (ห้องสมุดอมร จันทรสมบูรณ์) เป็นสถานที่สำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา ๙ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
๔.๒ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ ง กฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” ให้แก่บุคลากรในสำนักงานได้
รับทราบอย่างทั่วถึงกัน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑” เมื่ อ วั น ที่ ๖ กั น ยายน
๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ไอศวรรย์
รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี
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๔.๓ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร โดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้บุคลากรของสำนักงานและประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
๔.๓.๑ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.krisdika.go.th)
๔.๓.๒ จุลสารกฤษฎีกาโฟกัส (Krisdika Focus)
๔.๓.๓ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสาร ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔.๓.๔ เสียงตามสายของสำนักงาน
๔.๓.๕ กิจกรรมกฤษฎีกาสัญจร

ผลลัพธ

๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมาย
โดยเฉพาะการนำระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที ่ ท ั น สมั ย มาใช้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า น
กฎหมายและด้านอืน่ ๆ ของสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถให้บริการข้อมูลและความรูเ้ กีย่ ว
กับกฎหมาย แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
๒. การเผยแพร่และให้บริการข้อมูลความรูด้ า้ นกฎหมายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย
(www.krisdika.go.th และ www.lawreform.go.th) สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว
๓. การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ทำให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนตามหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๔. การเปดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานได้สะดวก และส่งเสริม
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีความโปร่งใส

๔๒

รายงานประจำป ๒๕๕๑
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ปญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ ขอเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรค
๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีบุคลากรทางด้านกฎหมายจำกัด ในการทำหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูลกฎหมาย เพื่อให้บริการผ่านระบบสารสนเทศ
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขความสำเร็จ
๑. ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามสำคั ญ ในการพั ฒ นาระบบการรวบรวมกฎหมาย และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล กฎหมายของสำนั ก งานมี ค วามครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มอบหมายให้ศนู ย์ขอ้ มูลกฎหมายกลาง และส่วนสารสนเทศ
สำนักอำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย (โดยได้
กำหนดให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นปัจจุบันภายในเวลา ๓ วัน) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มอบหมายให้ศนู ย์ขอ้ มูลกฎหมายกลาง และคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทำหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการ
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือห้องสมุดทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ทำให้การเปดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรพั ฒ นาบุ ค ลากรทางด้ า นกฎหมายที่ ทำการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล กฎหมายของสำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์
สนองตอบต่อภารกิจของสำนักงาน
๒. ควรเพิ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานให้มีความทันสมัย
ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ และรวดเร็ ว ตลอดจนการเพิ่ ม
งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
เกี่ ย วกั บ กฎหมายให้ แ ก่ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบ
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๔๓

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย
กลยุทธดานการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. ดำเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๒. ดำเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น รุ่นที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๓. ดำเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง รุ่นที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๑
๔. ดำเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง รุ่นที่ ๕
ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑
๕. ดำเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง รุ่นที่ ๖
ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑

ผลลัพธ

บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถเพิม่ พูนทักษะและความเชีย่ วชาญ
เกีย่ วกับเนือ้ หาทางวิชาการในการร่างกฎหมายและงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานร่างกฎหมาย ส่งผลให้การดำเนินงาน
ด้านกฎหมายของส่วนราชการต่างๆ มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๔๔
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Annual Report 2008

ปญหาและอุปสรรค เงื่อนไขความสำเร็จ และขอเสนอแนะ
ปญหาและอุปสรรค
- ไม่มี เงื่อนไขความสำเร็จ
๑. ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรนักกฎหมายภาครัฐ
๒. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชนเป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ทำให้การดำเนินงานด้านการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ของสำนักงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
๓. ส่วนราชการต่างๆ ให้ความสำคัญและจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนา
นักกฎหมายภาครัฐ
๔. ผูเ้ ข้ารับการฝกอบรมมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของตนเอง และให้ความร่วมมือในการฝกอบรม
ตามที่หลักสูตรกำหนดเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดโครงการฝกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดฝกอบรมให้แก่นักกฎหมายภาครัฐ
อย่างทั่วถึง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๔๕

โครงการกฤษฎีกาสัญจร พ.ศ. ๒๕๕๑
มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
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สวนที่ ๓
รายงานการเงิน

สวนที่ ๓
รายงานการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

๔๘
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบรายไดและคาใชจาย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

๕๐

รายงานประจำป ๒๕๕๑
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งบรายไดและคาใชจาย (ตอ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รายได้จากงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน
รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
หมายเหตุที่ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงิ น นี้ จั ด ทำขึ้ น ตามเกณฑ์ ค งค้ า ง โดยเป็ น ไปตามข้ อ กำหนดในหลั ก การ และ
นโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม
๒๕๔๖ การจัดประเภทและการจัดรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๒๓.๒ /ว๔๑๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรือ่ งรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
๑.๒ หน่วยงานที่เสนอรายงาน
งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมรายการทางบัญชีท่เี กิดขึ้นของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
๑.๓ ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการทางบั ญ ชี ที่ แ สดงในงบการเงิ น เป็ น รายการที่ เ กิ ด จากการได้ ม า การบริ ห าร
จัดการการใช้จ่ายเงินทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑.๔ การรับรู้รายได้
- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้จากเงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
- รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน และแสดงรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้ไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
๑.๕ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ตั ด จำหน่ า ยคำนวณจากราคาทุ น ของอาคารและอุ ป กรณ์ และ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
อาคารสิ่งปลูกสร้าง
๒๐-๓๐ ปี
เขื่อน
๒๘ ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓-๕ ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๒-๕ ปี
ครุภัณฑ์อื่น ๆ
๒-๑๒ ปี

๕๒
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๕๓

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๕๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

๕๖
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๕๗

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

๕๘

รายงานประจำป ๒๕๕๑
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๕๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

๖๐

รายงานประจำป ๒๕๕๑
Annual Report 2008

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๖๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

๖๒

รายงานประจำป ๒๕๕๑
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๖๓

ตารางที่ ๑ รายงานตนทุนรวมของหนวยงานโดยแยกประเภทตามแหลงของเงิน

๖๔

รายงานประจำป ๒๕๕๑
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สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๖๕

ตารางที่ ๒ รายงานตนทุนตามศูนยตนทุนแยกตามประเภทคาใชจาย

๖๖

รายงานประจำป ๒๕๕๑
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ตารางที่ ๓ รายงานตนทุนกิจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงิน

ตารางที่ ๔ รายงานตนทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหลงของเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๖๗

๖๘

รายงานประจำป ๒๕๕๑
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ตารางที่ ๖ รายงานตนทุนผลผลิตหลักแยกตามแหลงของเงิน

ตารางที่ ๕ รายงานตนทุนผลผลิตยอยแยกตามแหลงของเงิน

สินทรัพย

สินทรัพย
สินทรัพย์ทั้งหมด ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ ๒๒.๔๐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ
๗๗.๖๐ มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพยหมุนเวียน
๑. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ ๑๔.๕๒ ประกอบด้วย เงินทดรองราชการ จำนวน
๘๐๐,๐๐๐ บาท เงินฝากธนาคาร จำนวน ๗๔๕,๗๔๘.๘๔ บาท และเงินนอกงบประมาณฝากคลัง จำนวน
๒๐,๙๙๗,๗๓๔.๕๙ บาท
๒. ลูกหนี้ระยะสั้น ร้อยละ ๕.๓๑
๓. รายได้ค้างรับ ร้อยละ ๑.๕๗
๔. สินค้าและวัสดุคงเหลือ ร้อยละ ๑

สินทรัพยไมหมุนเวียน

๕. ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ (สุ ท ธิ ) ร้ อ ยละ ๖๙.๙๘ ประกอบด้ ว ย อาคาร (สุ ท ธิ ) จำนวน
๒๕,๑๒๔,๒๐๙.๗๑ บาท และครุภัณฑ์ (สุทธิ) จำนวน ๘๓,๕๕๒,๖๐๙.๙๕ บาท
๖. สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน (สุทธิ) ร้อยละ ๓.๒๓ ซึง่ เป็นเขือ่ น (สุทธิ) จำนวน ๕,๐๒๓,๖๖๓ บาท
๗. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ร้อยละ ๔.๓๙ ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ) จำนวน
๕,๘๖๖,๔๔๓ บาท สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ) จำนวน ๑ บาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
(สุทธิ) จำนวน ๙๔๕,๗๙๗ บาท

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๖๙

หนี้สินและทุน

หนี้สินและทุน

หนี้สินและทุน ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๗ หนี้สินไม่หมุนเวียน คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๘๘ ทุนของสำนักงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๕

หนี้สินหมุนเวียน

๑. เจ้าหนี้ระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๘
๒. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๘
๓. รายได้รับล่วงหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐
๔. เงินรับฝากระยะสั้น คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๙
๕. หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๒ ประกอบด้วย เงินประกันสัญญา จำนวน ๙๕,๑๘๐ บาท
และเงินประกันผลงาน จำนวน ๒,๒๕๘,๕๖๘.๗๐ บาท

หนี้สินไมหมุนเวียน

๗. รายได้รอการรับรู้ระยะยาว คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๗
๘. เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๑

ทุนของสำนักงาน

๙. ทุน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๖
๑๐.รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๙

๗๐

รายงานประจำป ๒๕๕๑
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รายได

รายได

รายได้ของสำนักงาน ประกอบด้วย รายได้จากรัฐบาล ร้อยละ ๘๐.๒๓ และรายได้จากแหล่งอื่น
ร้อยละ ๑๙.๗๗

รายไดจากรัฐบาล

๑. รายได้จากงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๔
๒. รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙

รายไดจากแหลงอื่น

๓. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑
๔. รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔
๕. รายได้อื่น คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๒

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๗๑

คาใชจาย

คาใชจาย

ค่าใช้จ่ายของสำนักงานเป็นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ร้อยละ
๙๖.๐๖ จำนวน ๔๐๗,๘๖๗,๕๐๔.๐๕ บาท
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๑
๒. ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๖
๓. ค่าใช้จ่ายในการฝกอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๘
๔. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐
๕. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๑
๖. ค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๘
๗. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๑
๘. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
๙. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๑

๗๒

รายงานประจำป ๒๕๕๑
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สวนที่ ๔

ผลการดำเนินงานดานการจัดทำกฎหมาย
และใหความเห็นทางกฎหมาย

สวนที่ ๔
ผลการดำเนินงานดานการจัดทำกฎหมาย
และใหความเห็นทางกฎหมาย
ผลการดำเนินงานในภาพรวมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตุลาคม ๒๕๕๐-กันยายน ๒๕๕๑)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับเรื่องจากคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ มาดำเนินการรวมทั้งสิ้น
๘๔๘ เรือ่ ง แบ่งออกเป็นงานจัดทำกฎหมาย ๔๔๓ เรือ่ ง (ร่างพระราชบัญญัติ ๖๓ เรือ่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกา
๑๕๒ เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ๒๐๗ เรื่อง ร่างประกาศ ๒ เรื่อง และร่างระเบียบ ๑๙ เรื่อง) งานให้ความเห็น
ทางกฎหมาย ๓๙๕ เรือ่ ง และงานแปลกฎหมาย ๑๐ เรือ่ ง โดยหน่วยงานทีส่ ง่ เรือ่ งให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณามากที่สุด ๔ ลำดับแรก คือ หน่วยงานอิสระ (๑๔๗ เรื่อง) กระทรวงการคลัง (๑๒๙ เรื่อง)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๑๐๒ เรื่อง) และกระทรวงมหาดไทย (๗๘ เรื่อง)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมทัง้ สิน้
๙๗๕ เรือ่ ง แบ่งออกเป็นงานจัดทำกฎหมาย ๕๘๒ เรือ่ ง (ร่างพระราชบัญญัติ ๙๘ เรือ่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกา
๒๘๒ เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ๑๘๗ เรื่อง ร่างประกาศ ๕ เรื่อง และร่างระเบียบ ๑๐ เรื่อง) งานให้ความเห็น
ทางกฎหมาย ๓๘๕ เรื่อง และงานแปลกฎหมาย ๘ เรื่อง

๖๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๐

๗๔

รายงานประจำป ๒๕๕๑
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สถิติรับ/เรื่องเสร็จ ในป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๘๒
๔๔๓
๓๙๕

๓๘๕

รางกฎหมายที่ไดรับมาเพื่อดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
(จำแนกตามประเภท)

รางกฎหมายที่ดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
(จำแนกตามประเภท)
๑.๗%

๑.๙%

๑๖.๘%

๓๒.๑%

๔๘.๕%

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๗๕

เรื่องรับปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
(จำแนกตามหนวยงานผูรับบริการ)

เรื่องเสร็จปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
(จำแนกตามหนวยงานผูรับบริการ)

๗๖

รายงานประจำป ๒๕๕๑
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ภาคผนวก

ผลงานความเห็นทางกฎหมาย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่นาสนใจ*
* ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีการายปีสามารถสืบค้นได้จาก
www.krisdika.go.th (ห้องสมุดกฎหมาย)

เรื่องเสร็จที่ ๒๐๘/๒๕๕๑

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ความรับผิดเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุมงคล “สมเด็จเหนือหัว”
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๒/๑๔๓๘
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า สำนักงานคณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ได้รบั หนังสือร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากแจ้งว่า ได้พบการโฆษณาวัตถุมงคลใช้ชอ่ื ว่า
พระสมเด็จเหนือหัว” ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน คมชัดลึก ปายประกาศริมถนน
สื่อโฆษณาบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคาร
นครหลวงไทย จดหมายแจ้งข่าวจากมูลนิ ธิ อั ฏ ฐมราชานุ ส รณ์ ที่ ส่ ง ถึ ง ประชาชนตามบ้ า นพั ก และป า ย
โฆษณาขนาดใหญ่บนทางยกระดับจตุรทิศ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยใช้ข้อความ
โฆษณาว่า สรางจากดอกไมพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผสมผงพุทธคุณ และวานมงคล
กวาหมืน่ ชนิดของวัดทัว่ พระราชอาณาจักร พระเถระ ปลุกเสก ๗๗๐ อำเภอ พิธพี ทุ ธาภิเษก ณ วัดระฆังโฆสิตาราม
พระเกจิอาจารย ๗๖ จังหวัด สมโภช ๕ ภาค พระอารามหลวง เปนการสรางพระสมเด็จเหนือหัว ๕ สี
ครั้งแรกของชาวไทย
- สีขาวเนื้อวัดระฆัง สมโภชใหญภาคกลาง เปนของชาวกรุงเทพและภาคกลาง
- สีเหลืองในหลวง สมโภชใหญเมืองเหนือ เปนของชาวลานนาภาคเหนือ
- สีเขียวพระแกว สมโภชใหญริมโขง เปนของชาวภาคอีสาน
- สีชมพูทิพย สมโภชใหญภาคตะวันออก เปนของชาวภาคตะวันออก
- สีน้ำทะเล สมโภชใหญปกษใต เปนของชาวภาคใต ฝงอาวไทยและอันดามัน
ทีร่ ะลึกการสรางอุโบสถสองกษัตริย รวมถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๘
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙” และมีภาพประกอบการโฆษณาเป็นพระเครื่องบูชาเนื้อผง
หลายสี “ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูป ด้านหลังมีรอยตราลักษณะคล้ายพระมหามงกุฎ” การที่ผู้สร้างใช้ชื่อว่า
“พระสมเด็จเหนือหัว” และมีตรามงกุฎมาประทับบนองค์พระ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับ “ตราพระมหา
พิชัยมงกุฎ” ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าการจัดสร้างพระดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และสำนักพระราชวัง จึงขอให้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า
การนำตรามงกุฎมาใช้ประทับด้านหลังพระสมเด็จเหนือหัวนัน้ เป็นแนวความคิดของบริษทั ไดมอนด์ ฮิลล์ จำกัด
ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๓๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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โดยนายสิทธิกร บุญฉิม ซึง่ บริษทั ไดมอนด์ ฮิลล์ฯ และนายสิทธิกร เป็นผูก้ ระทำการโฆษณาพระสมเด็จเหนือหัว
ทั้ ง หมด รวมทั้ ง เป็ น ผู้ จั ด กิ จ กรรมให้ เ ช่ า บู ช าพระ โดยใช้ ข้ อ ความโฆษณาที่ ท ำให้ ป ระชาชนเข้ า ใจว่ า
การสร้างพระดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการจัดสร้างพระเพื่อให้ประชาชนที่ เช่า
บู ช าได้ ถ วายความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในพระราชวโรกาสสำคั ญ ที่ พ ระองค์
มีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา เนื่องจากใช้ชื่อพระว่า “สมเด็จเหนือหัว” ที่มีความหมายทำให้ประชาชน
เข้าใจได้ว่าหมายถึงพระมหากษัตริย์ และนำรอยตราที่มีลักษณะคล้ายพระมหามงกุฎใช้ประกอบด้านหลัง
องค์พระ การกระทำดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เพือ่ ประโยชน์ในกิจการของตนโดยมิได้
รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถือเป็นการมิบงั ควรอย่างยิง่ อันอาจเป็นการหมิน่ ต่อพระบรมเดชานุภาพ
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอหารือข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า
กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้นเข้าลักษณะตามบทบัญญัติมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาโดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติ มาตรา ๒๑
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว โดยมีผู้แทนสำนักนายก
รัฐมนตรี (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) และผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า เหตุที่ต้องหารือมานี้เนื่องจากในการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามสอดส่องและวินิจฉัยการโฆษณา มีอนุกรรมการฯ บางฝาย เห็นว่า สมควรส่งเรื่อง
ให้มหาเถรสมาคมเป็นผู้พิจารณา เพราะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ ถือเป็นกฎหมายที่บัญญัติ
เรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑
ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น และให้ นำบทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๒ นี้ ไ ปใช้ บั ง คั บ ได้ เ ท่ า ที่ ไ ม่ ซ้ำ หรือขัดกับ
บทบัญญัติดังกล่าว …” แล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้มีลักษณะเป็นกฎหมายพิเศษที่บัญญัติขึ้น
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในส่วนที่ยังมิได้มีกฎหมายใดบัญญัติไว้ และการนำบทบัญญัติในหมวด ๒

๑

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดได้บัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้นำบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใช้บังคับได้เท่าที่ไม่ซ้ำหรือขัดกับบทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่
ฯลฯ
ฯลฯ
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ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปใช้บังคับก็สามารถกระทำได้เท่าที่ไม่ซ้ำหรือขัดกับ
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายเฉพาะที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ บ ริ โ ภคไว้ และการที่
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะมีอำนาจในการวินิจฉัยว่าการโฆษณาใดใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรม
ต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมอันเป็นการฝาฝนต่อบทบัญญัติ
ตามมาตรา ๒๒๒ และใช้อำนาจออกคำสั่งใดๆ เกี่ยวกับการโฆษณาตามมาตรา ๒๗๓ ได้นั้น จะต้องปรากฏ
ว่าการโฆษณาในเรือ่ งดังกล่าวยังไม่มกี ฎหมายอืน่ ใดบัญญัตไิ ว้โดยเฉพาะตามนัยมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
เมือ่ ได้พจิ ารณาพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้ว ไม่มบี ทบัญญัตใิ ดกล่าวถึงการโฆษณา
วั ต ถุ ม งคลไว้ โ ดยเฉพาะ คงมี แ ต่ ม ติ ม หาเถรสมาคม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๔๗ ๔ เรื่ อ ง การโฆษณาพระพุ ท ธรู ป

มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ
หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสังคมเป็นส่วนรวม
(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้า ใจผิ ด ในสาระสำคั ญ เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารไม่ ว่ า จะกระทำโดยใช้
หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม
(๓) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือนำไปสู่
ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
(๔) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
(๕) ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้
ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (๑)
๓
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๔ (๑) หรือมาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
(๔) ให้ โ ฆษณาเพื่ อ แก้ ไ ขความเข้ า ใจผิ ด ของผู้ บ ริ โ ภคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แล้ ว ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนด
ในการออกคำสั่ ง ตาม (๔) ให้ ค ณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการโฆษณากำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร โดยคำนึ ง
ถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตใจในการกระทำของผู้กระทำการโฆษณา
๔
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เรื่อง การโฆษณาพระพุทธรูป/พระเครื่องและวัตถุมงคลในสื่อหนังสือพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุโทรทัศน์
๒
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พระเครือ่ งและวัตถุมงคลในสือ่ หนังสือพิมพ์ สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ วิทยุโทรทัศน์ เพือ่ เป็นการควบคุมการโฆษณา
พระบูชาและวัตถุมงคลของพระภิกษุ หากผู้จัดทำพระบูชาหรือวัตถุมงคลเป็นคฤหัสถ์ ขอให้พระสังฆาธิการ
ช่วยกันสอดส่องดูแล แจ้งเจ้าหน้าที่ฝายบ้านเมืองดำเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริง
ตามเอกสารและคำชีแ้ จงของผูแ้ ทนสำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและผูแ้ ทนสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติว่า การโฆษณาวัตถุมงคล “สมเด็จเหนือหัว” เป็นการกระทำของคฤหัสถ์ทั้งหมดโดยมิได้ เกี่ยวข้อง
กับพระภิกษุแต่อย่างใด พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ และมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวจึงไม่อาจ ใช้บังคับกับ
การโฆษณาในกรณีนี้ได้ อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายอื่นใดบัญญัติเกี่ยวกับ การโฆษณา
วัตถุมงคลของคฤหัสถ์ไว้โดยเฉพาะ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) จึงเห็นว่า เมือ่ การโฆษณาวัตถุมงคล
ของคฤหัสถ์ไม่มีกฎหมายอื่นใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะตามนัยมาตรา ๒๑๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเป็นอำนาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาโดยตรงทีจ่ ะวินจิ ฉัย ว่าการโฆษณา
ดังกล่าวเข้าลักษณะตามมาตรา ๒๒๖ หรือไม่
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีนาคม ๒๕๕๑

ในการนี้ ที่ประชุมได้สรุปเป็นมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ ดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
๓. หากผู้จัดทำพระบูชาหรือวัตถุมงคลเป็นคฤหัสถ์ ขอให้พระสังฆาธิการช่วยกันสอดส่องดูแล แจ้งเจ้าหน้าที่
ฝายบ้านเมืองดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
๖
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น

๘๒
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เรื่องเสร็จที่ ๕๖๙/๒๕๕๑

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง สถานะของสถาบันคุมครองเงินฝากและความหมายของคำวา “ยอดเงินฝาก
ถัวเฉลี่ย” ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑
สำนั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ได้ มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค ๑๐๐๘/๑๐๖๗ ลงวั น ที่ ๑๓
พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า พระราชบัญญัตสิ ถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และมีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๕๑ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้รบั มอบหมายจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังให้เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการเตรียมการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเห็นว่า เพื่อให้การเตรียมการจัดตั้งและการดำเนินงานของสถาบัน
คุ้ ม ครองเงิ น ฝากเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามชั ด เจนจึ ง ขอหารื อ คณะกรรมการกฤษฎี ก า
ในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คำนวณยอดเงินฝากถัวเฉลี่ย ดังนี้
๑. สถาบันคุม้ ครองเงินฝากถือเป็น “องค์การของรัฐบาล” ตามมาตรา ๒ แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่
๒. ยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองที่นำมาคำนวณเงินนำส่งตามมาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากฯ จะรวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่ายของเงินฝากดังกล่าว
ด้วยหรือไม่ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวได้บญ
ั ญัตวิ า่ เงินฝากทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครอง
ได้แก่ เงินฝากทุกประเภทของสถาบันการเงินที่นำมาคำนวณยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยและดอกเบี้ยค้างจ่าย
ที่เกิดจากเงินฝากนั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) ได้พิจารณาข้อหารือของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โดยมี ผู้ แ ทนกระทรวงการคลั ง (กรมสรรพากรและสำนั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ) และผู้ แ ทนธนาคาร
แห่งประเทศไทย เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นดังนี้

ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๘๒๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๘๓

ประเด็นที่หนึ่ง “องค์การของรัฐบาล” ตามมาตรา ๒๑ แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ องค์การ
ของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ และหน่วยงาน
ธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงิน เสริมสร้าง
ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และดำเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน รวมทัง้ ชำระบัญชีสถาบันการเงินทีถ่ กู เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๖๒
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย๓
โดยพระราชบัญญัตฉิ บับนีก้ ำหนดให้ทนุ ของสถาบันคุม้ ครองเงินฝากประกอบด้วยเงินทุนทีร่ ฐั บาลจัดสรรให้๔
และกำหนดทุนประเดิมให้แก่สถาบันคุ้มครองเงินฝากจำนวนไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท๕ ซึ่งเมื่อพิจารณา
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแล้วเห็นว่า สถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้ง
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการ เพื่อดำเนินกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อเสถียรภาพ
และความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินโดยส่วนรวม และรัฐได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนในการดำเนินกิจการ
ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓) เห็นว่า สถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นกิจการของรัฐที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น จึงเป็น “องค์การของรัฐบาล” ตามมาตรา ๒ แห่งประมวลรัษฎากร

มาตรา ๒ ในประมวลรัษฎากรนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
ฯลฯ
ฯลฯ
“องค์การของรัฐบาล” หมายความว่า องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล
และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลด้วย
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๖ ให้จัดตั้งสถาบันขึ้นเรียกว่า “สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(๑) คุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงิน
(๒) เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
(๓) ดำเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และชำระบัญชีสถาบัน
การเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
๓
มาตรา ๑๑ ให้สถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น
รายได้ของสถาบันไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
๔
มาตรา ๙ ทุนของสถาบันประกอบด้วย
(๑) เงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
ฯลฯ
ฯลฯ
๕
มาตรา ๑๐ ให้กำหนดทุนประเดิมของสถาบันเป็นวงเงินไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท
๑

๘๔
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ประเด็ น ที่ ส อง กรณี ก ารฝากเงิ น ผู้ ฝ ากเงิ น จะได้ รั บ ดอกเบี้ ย เมื่ อ ครบกำหนดระยะเวลา
และเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงกับธนาคาร เมื่อดอกเบี้ยเกิดขึ้นจะถูกนำมารวมคำนวณกับยอดเงินฝากและเป็น
เงินฝากต่อไป การที่สถาบันการเงินมิได้คำนวณจำนวนดอกเบี้ยทุกขณะที่ดอกเบี้ยเกิดขึ้น แต่จะคำนวณ
ตามระยะเวลาทีก่ ำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน เป็นผลให้จำนวนดอกเบีย้ ทีม่ ไิ ด้คำนวณกลายเป็นดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ที่สถาบันการเงินยังมิได้จ่ายให้แก่ผู้ฝากเงิน ดังนั้น ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เกิดขึ้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของเงินฝาก
เมื่อมาตรา ๔๙๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากฯ กำหนดให้สถาบันการเงินนำส่งเงินเข้า
กองทุนคุม้ ครองเงินฝาก ตามอัตราทีก่ ำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกินร้อยละหนึง่ ต่อปีของยอดเงินฝาก
ถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับความคุ้มครอง ยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยดังกล่าวจึงต้องรวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่าย
ที่สถาบันการเงินต้องจ่ายให้แก่ผู้ฝากเงินด้วย
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔๙ ให้สถาบันการเงินนำส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละหนึ่งต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครอง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนครั้งแรกให้กำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุน
เป็นอัตราเดียว สำหรับครั้งต่อไปจะกำหนดอัตราดังกล่าวให้แตกต่างกันตามประเภทหรือฐานะการดำเนินงานของสถาบัน
การเงินก็ได้
มิให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย มาใช้บังคับแก่สถาบันการเงินที่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรานี้แล้ว
๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๘๕

เรื่องเสร็จที่ ๕๘๐/๒๕๕๑

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การผาตัดลูกอัณฑะจะเปนความผิดฐานทำรายรางกายผูอื่น
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหนังสือ ที่ สธ ๐๗๐๒.๐๖/๑๒๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑
ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานพยาบาล
ให้บริการผ่าตัดลูกอัณฑะของผู้ชายที่ต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นผู้หญิง ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ได้ทำการตรวจสอบ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทำที่น่าจะเกิดอันตรายและขัดต่อวัฒนธรรมประเพณี
และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และการประกอบวิชาชีพในลักษณะดังกล่าว
เป็ น เรื่ อ งของมาตรฐานแห่ ง วิ ช าชี พ เวชกรรมที่ อ าจเข้ า ข่ า ยเป็ น การฝ า ฝ น ข้ อ บั ง คั บ แพทยสภา ว่ า ด้ ว ย
การรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับแก้ไข ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้ส่งเรื่องให้แพทยสภาพิจารณาเกี่ยวกับ
มาตรฐานแห่งวิชาชีพเวชกรรม และในการประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ใ ห้กระทรวงสาธารณสุ ข สั่ ง ระงั บ การบริ การตัด ลู กอั ณฑะ
ในสถานพยาบาลไว้กอ่ น จนกว่าแพทยสภาจะวินจิ ฉัยว่าเป็นการกระทำทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
เวชกรรมและกระทรวงสาธารณสุขจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และมีมติให้หารือสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในประเด็นว่าการผ่าตัดลูกอัณฑะนั้นจะถือเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมาย
อาญาหรือไม่
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกระทำการ
ผ่าตัดลูกอัณฑะให้กบั ผูช้ ายทีต่ อ้ งการเปลีย่ นรูปลักษณ์เป็นผูห้ ญิงนัน้ ในทางการแพทย์ถอื ว่าผูช้ ายประเภทนี้
เป็นผูท้ ไ่ี ม่ชอบเพศตัวเอง (Gender Dysphoria หรือ Transsexualism) ถือว่าเป็นคนไข้เพราะว่ามีความผิดปกติ
หรือมีการดำเนินชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งการรักษาจะกระทำโดยจิตแพทย์ร่วมกับแพทย์ทางระบบต่อมไร้ท่อ
โดยให้ ฮ อร์ โ มนรั ก ษา ส่ ว นการผ่ า ตั ด ลู ก อั ณ ฑะออกนั้ น ไม่ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอนในการวางแผนการรั ก ษา
ดังนั้น จะถือได้หรือไม่ว่าการผ่าตัดลูกอัณฑะที่ไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพหรือเครื่องบ่งชี้ทางการแพทย์
เป็นการกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา ๒๙๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่บัญญัติว่า “ผู้ใด
ทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้าย
ร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” เนื่องจากการผ่าตัด

ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๘๔๖ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ลูกอัณฑะออกไม่ใช่วิธีการรักษาทางการแพทย์และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการแปลงเพศซึ่งจะมีผลต่อร่างกาย
ของผู้นั้น คือ แก่เร็ว ศีรษะล้าน อ้วน ความดันโลหิตสูง เป็นโรคซึมเศร้า และถ้ากระทำกับเยาวชนที่อายุไม่ถึง
สิบแปดปีจะทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโต เป็นผลเสียต่อสุขภาพ จึงอาจถือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจของผู้อื่นได้ ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณากรณีดังกล่าวต่อไป
ในการพิจารณาข้อหารือดังกล่าว ผู้แทนแพทยสภาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ
แพทยสภาเองได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑
ซึง่ ทีป่ ระชุมได้มีมติวา่ การผ่าตัดลูกอัณฑะในกรณีทเ่ี ป็นโรคหรือการเสริมสวยโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ถือเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจำเป็นจะต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โดยมีผแู้ ทนกระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และผูแ้ ทนแพทยสภาเป็นผูช้ แ้ี จงข้อเท็จจริงแล้ว
เห็นว่า การผ่าตัดลูกอัณฑะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าได้กระทำโดยเจตนาถือเป็นความผิดฐานทำร้าย
ร่างกายผูอ้ น่ื ตามประมวลกฎหมายอาญา๑ ถึงแม้วา่ การกระทำดังกล่าวจะได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ กู กระทำ
ก็เป็นความผิดเพราะเป็นความยินยอมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

มาตรา ๒๙๕ ผู้ใดทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิด
ฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๒๙๗ ผู้ ใ ดกระทำความผิ ด ฐานทำร้ า ยร่ า งกายจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ถู ก กระทำร้ า ยรั บ อั น ตรายสาหั ส
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี
อันตรายสาหัสนั้น คือ
(๑) ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียฆานประสาท
(๒) เสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์
(๓) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
(๔) หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว
(๕) แท้งลูก
(๖) จิตพิการอย่างติดตัว
(๗) ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
(๘) ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกิน
กว่ายี่สิบวัน
๑
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อย่างไรก็ตาม หากการผ่าตัดลูกอัณฑะนั้นเป็นการกระทำในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น
การตรวจโรค การวิ นิ จ ฉั ย โรค การบำบั ด โรค หรื อ การป อ งกั น โรค โดยผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕๒ การผ่าตัดลูกอัณฑะย่อมเป็นการกระทำเพื่อบำบัดโรค
ให้ผู้ปวยจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย หากกระทำโดยความยินยอมของผู้ปวยย่อมไม่เป็นการ
“ทำร้าย” ผู้อื่นอันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา๓
สำหรับการผ่าตัดลูกอัณฑะตามกรณีที่หารือมานี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าการผ่าตัดลูกอัณฑะ
ไม่ใช่วิธีการรักษาทางการแพทย์และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการแปลงเพศ ซึ่งการผ่าตัดจะส่งผลเสียต่อสภาพ
ร่างกายของผู้นั้น คือ แก่เร็ว ศีรษะล้าน อ้วน ความดันโลหิตสูง เป็นโรคซึมเศร้า และถ้ากระทำกับเยาวชน
ที่อายุไม่ถึงสิบแปดปีจะทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโต เป็นผลเสียต่อสุขภาพ กรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือว่า
เป็ น การบำบั ด โรคอั น เป็ น การประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ย่ อ มเป็ น ความผิ ด ฐานทำร้ า ยร่ า งกายผู้ อื่ น
ตามประมวลกฎหมายอาญา
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“วิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรคการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค
การปองกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนซ์สมั ผัส การแทงเข็ม หรือการฝังเข็มเพือ่ บำบัดโรคหรือเพือ่ ระงับความรูส้ กึ
และหมายความรวมถึงการกระทำทางศัลยกรรม การใช้รังสี การฉีดยา หรือสสาร การสอดใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในร่างกาย
ทั้งนี้ เพื่อการคุมกำเนิด การเสริมสวย หรือการบำรุงร่างกายด้วย
“โรค” หมายความว่า ความเจ็บปวย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจ และหมายความรวมถึง
อาการที่เกิดจากภาวะดังกล่าวด้วย
“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมจากแพทยสภา
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น
๔
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
๒
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ผลงานความเห็นทางกฎหมาย
เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองที่นาสนใจ

เรื่องเสร็จที่ ๔๘๓/๒๕๕๑

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่อง การคัดคานผูออกคำสั่งลงโทษทางวินัย
สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ มี ห นั ง สื อ ลั บ ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๖๖๔
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอหารือเกี่ยวกับการคัดค้านผู้ออกคำสั่ง
ลงโทษทางวินัย สรุปข้อเท็จจริงได้ ดังนี้
เดิมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้หารือกรณี นายสุรศักดิ์ สว่างแสง ผูอ้ ำนวยการ
โรงเรียนบัวแก้วเกษร ผู้ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงคัดค้านนายจำรูญ พรมสุวรรณ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
และคณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองได้พจิ ารณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานแล้ว ได้มคี วามเห็นปรากฏตามบันทึกคณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง เรือ่ งการคัดค้าน
ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (เรื่องเสร็จที่ ๓๖๖/๒๕๕๐) สรุปความได้ว่า การกระทำ
ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่อาจถูกคัดค้านว่ากระทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ตามมาตรา ๑๓
หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ต้องพิจารณาขอบเขต
การใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นว่ามีความสัมพันธ์กับการพิจารณาทางปกครองถึงระดับที่ทำให้
ผลการพิจารณาทางปกครองเสียความเป็นกลางหรือไม่ มิใช่หมายถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนในขั้นตอนต่างๆ
ของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ด้วยเหตุที่ในชั้นการออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น
ผู้ อ อกคำสั่ ง ยั ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมายอั น เป็ น เนื้ อ หาสาระของการทำผิ ด วิ นั ย
แต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยไม่ว่าผู้ใดดำรงตำแหน่ง
นั้นก็ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติเช่นเดียวกัน ซึ่งการพิจารณาทางปกครองสำหรับการดำเนินการทาง
วินัยต้องถือว่าเริ่มตั้งแต่การดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นต้นไป ดังนั้น นายสุรศักดิ์ฯ
จึงไม่สามารถคัดค้านนายจำรูญฯเพื่อมิให้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ แต่อาจ
คัดค้านบุคคลผู้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่ามีลักษณะไม่เป็นกลาง รวมทั้งหาก
นายจำรูญฯ จะเป็นผู้ออกคำสั่งลงโทษหลังจากเสร็จสิ้นการสอบสวนทางวินัยแล้ว นายสุรศักดิ์ฯ ก็สามารถ
คัดค้านในขั้นตอนดังกล่าวได้
โดยที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงดำเนินการสอบสวนใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วและ
นายจำรู ญ ฯจะต้ อ งเป็ น ผู้ พิ จ ารณาสำนวนการสอบสวนทางวิ นั ย และเป็ น ผู้ อ อกคำสั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๕๘๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ ยกเลิกชั้นความลับ
๑

๙๐
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ซึ่งนายสุรศักดิฯ์ ได้ฟอ งนายจำรูญฯเป็นคดีอาญาต่อศาลจังหวัดธัญบุรี ตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๘๒๗/๒๕๔๙
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอหารือดังนี้
๑. จากพฤติการณ์ดังกล่าว นายจำรูญ พรมสุวรรณ เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีลักษณะตามมาตรา
๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่ถูกคัดค้าน หรือไม่
๒. หากนายจำรูญ พรมสุวรรณ เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีลักษณะตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะสามารถพิจารณาสำนวนการสอบสวนทางวินัยหรือ
ออกคำสั่งลงโทษทางวินัยกับนายสุรศักดิ์ สว่างแสง ได้หรือไม่ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานควรดำเนินการอย่างไร เพื่อให้การดำเนินการทางวินัยนายสุรศักดิ์ สว่างแสง เป็นไปโดยชอบ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผู้แทนกระทรวง
ศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ในการสอบสวนทางวินัยที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้แล้วเสร็จและมีมติโดยเร็ว
ตามข้อ ๔๐ แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่งใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๒๑ (๒)๒
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีปัญหาว่าอาจมีการ
คัดค้านผูอ้ ำนวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปทุมธานี เขต ๑ (นายจำรูญฯ) ในขัน้ ตอนการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาได้ นอกเหนือไปจากการคัดค้านว่า ในชั้นการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย ผู้อำนวยการเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ (นายจำรูญฯ) เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การ
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ ซึ่งอาจทำให้การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่านายจำรูญ
พรมสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ไปรับราชการที่จังหวัดอื่น โดยมีนางสาวศศิธร วงษ์เมตตา เข้ารับตำแหน่ง

มาตรา ๒๑ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาเรียก
โดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ ประกอบด้วย
(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน
(๒) อนุกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสามคน ได้แก่ ผู้แทน ก.ค.ศ. ผู้แทนคุรุสภา และผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(๓) อนุกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ำนวนสามคน ซึง่ คัดเลือกจากบุคคลในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
ฯลฯ
ฯลฯ
๒

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ต่อจากนายจำรูญฯ ตัง้ แต่วนั ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐
และจากการตรวจสอบรายงานการประชุมของอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตั้งแต่ครั้งที่
๙/๒๕๕๐ จนถึงครัง้ ที่ ๑๖/๒๕๕๐ ซึง่ เป็นการพิจารณาเพือ่ ดำเนินการทางวินยั นายสุรศักดิฯ์ มีนางสาวศศิธรฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ คนใหม่ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
และหลังจากนั้นนางสาวศศิธรฯ ยังเป็นผู้ลงนามในคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ที่ ๕๓๓/๒๕๕๐ เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ ให้ปลดนายสุรศักดิ์ สว่างแสง ออกจากราชการ จึงไม่มี
เหตุทจ่ี ะต้องพิจารณาว่านายจำรูญฯ เป็นเจ้าหน้าทีท่ ม่ี เี หตุอนั อาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ตามข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอีก
เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสงค์จะให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองพิจารณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการต่อไป คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจึงเห็นควรให้คำแนะนำ ดังนี้
(๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและเลขานุการ
โดยตำแหน่งจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่ตนถูกคัดค้านว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุซึ่งมีสภาพ
ร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางได้หรือไม่อย่างไร เห็นว่า การดำเนินการทาง
วินัยซึ่งเริ่มตั้งแต่การดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจนถึงการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย
ต้องดำเนินการด้วยความเป็นกลาง มาตรา ๑๖๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้บัญญัติเหตุที่อาจคัดค้านการพิจารณาทางปกครองของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการได้

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๑๓ เกี่ ย วกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ กรรมการใน
คณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการ
พิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี
(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มี
คำสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณี ว่าผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่
ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๓
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เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่งใน
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๒๑ (๒)๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาฯ จึ ง มี ฐ านะเป็ น กรรมการในคณะกรรมการที่ มี อำนาจพิ จ ารณาทางปกครองในชั้ น การ
พิจารณาข้อเท็จจริงและการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย และอาจเป็นผู้มีเหตุที่จะทำให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลางได้ ซึ่งการพิจารณาว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเหตุดังกล่าวหรือไม่
นั้น ต้องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาตามมาตรา ๑๖ ประกอบกับมาตรา ๑๕๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เห็นว่ามีสภาพร้ายแรง
ที่จะทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ไม่สามารถร่วมพิจารณา
สำนวนการสอบสวนทางวินัยนั้นได้ โดยการพิจารณาว่าลักษณะใดจะถือว่ามีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงจำต้อง
พิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป
(๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย จะถูก
คัดค้านว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางได้
หรือไม่ เห็นว่า การพิจารณาสั่งการในกรณีผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้อ ๔๐ (๓)๖ แห่งกฎ
ก.ค.ศ. ว่ า ด้ ว ยการสอบสวนพิ จ ารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้ ก รณี ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนเห็ น ว่ า

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น
มาตรา ๑๕ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณา
ทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น
ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม
ถ้าคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้าน ในระหว่างที่กรรมการผู้ถูกคัดค้านต้อง
ออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน
ถ้ า ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ก รรมการผู้ ถู ก คั ด ค้ า นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของ
กรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระทำโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด
การยื่นคำคัดค้านและการพิจารณาคำคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
๖
ข้ อ ๔๐ เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนได้ เ สนอสำนวนการสอบสวนมาแล้ ว ให้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนการสอบสวนตามข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ ข้อ ๔๕ และข้อ ๔๖ แล้วดำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำผิดหรือไม่มีเหตุที่จะให้ออกจากราชการ
ตามมาตรา ๑๑๒ สมควรยุติเรื่อง หรือกระทำผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันได้รับสำนวนการสอบสวน
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับหน้าที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑
๔

๕
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ผู้ถูกสอบสวนกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงสมควรลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๑) หรือ (๒) หรือเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑๒ ให้ผู้มี
อำนาจตามมาตราดังกล่าวดำเนินการโดยไม่ชักช้า และให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้แล้ว
เสร็จและมีมติโดยเร็ว และให้ผู้มีอำนาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีมติดังกล่าว กรณีนี้จะ
เห็นว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะผู้มีอำนาจจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีมติเป็นอย่างใด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้องออกคำสั่งตามมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไม่อาจมีคำสั่งให้แตกต่างไปได้ จึงไม่มี
ประเด็นว่าเป็นผู้มีเหตุที่ทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีอื่นที่ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสามารถพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรได้ แสดงว่าเป็นกรณีที่สามารถใช้ดุลพินิจ
ในการพิจารณาสั่งสำนวนได้ จึงอาจจะมีเหตุที่จะทำให้ทำให้การพิจารณาสำนวนไม่เป็นกลางตามมาตรา
๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถุนายน ๒๕๕๑

ให้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนพิ จ ารณาสำนวนการสอบสวนดั ง กล่ า ว หากเห็ น ว่ า มี เ หตุ ต ามที่
คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามมาตรา ๑๑๑
(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงสมควรลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาตาม
มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๑) หรือ (๒) หรือเป็นกรณีตามมาตรา ๑๑๒ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตราดังกล่าวดำเนินการโดยไม่ชักช้า
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันได้รับสำนวนการสอบสวน และให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาให้แล้วเสร็จและมีมติโดยเร็ว และให้ผู้มีอำนาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่มีมติดังกล่าว

๙๔
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เรื่องเสร็จที่ ๖๙๐/๒๕๕๑

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่อง การใชมาตรการบังคับทางปกครองนอกเขตกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๔๐๕/๑๓๕๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ถึงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองนอกเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปความได้ว่า โดยที่การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด การอายัดและการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม ซึ่งการบังคับคดีตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีกรณีที่การบังคับคดีนอกเขตศาลนั้น ต้องให้ศาลที่ออกหมายบังคับคดีส่ง
หมายบังคับคดีไปให้อีกศาลหนึ่งบังคับคดีแทนแล้วส่งทรัพย์ที่ยึดได้หรือเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
ไปยังศาลที่ออกหมายบังคับคดีเพื่อดำเนินการต่อไป เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่อยู่เฉพาะภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น กรุงเทพมหานครจึงขอหารือว่า
เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการยึด การอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินนอกเขต
กรุงเทพมหานครได้หรือไม่ หากกรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการบังคับทางปกครองได้ จะมีหน่วยงาน
ใดสามารถดำเนินการแทนกรุงเทพมหานครได้บ้าง
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผู้แทนกระทรวง
การคลัง (กรมสรรพากร) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (กรมบังคับคดี) และผู้แทนกรุงเทพมหานครเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองที่เรียกให้ชำระเงิน โดยไม่คำนึงว่า
ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใด แม้กรุงเทพมหานครจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีอาณาเขต
ท้องที่ คือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามหลักของการกระจายอำนาจปกครองจากรัฐไปยังองค์กรอื่นเพื่อจัดทำ
บริ ก ารสาธารณะบางอย่ า งโดยให้ มี ค วามเป็ น อิ ส ระไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาของราชการบริ ห าร
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ส่วนกลาง ซึ่งอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๘๙ ๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และมาตรา ๑๘ ๒ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้ น เป็ น หน้ า ที่ ใ นการจั ด ระบบบริ ก าร
สาธารณะภายในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องดำเนินการเฉพาะภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่การ
ดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึด การอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา
๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น มิใช่การจัดระบบบริการสาธารณะ
ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงสามารถดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้อยู่
ในบังคับทางปกครองที่มีทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องอยู่นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน ๒๕๕๑

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพ
มหานครในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และตามกฎหมายอื่น
ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
(๒) การทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด
(๓) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๕) การผังเมือง
(๖) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๑๘ ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
๑

๙๖
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เรื่องเสร็จที่ ๘๙๔/๒๕๕๐

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรือ่ ง ขอความเห็นเกีย่ วกับการตีความขอบังคับแพทยสภาวาดวยกระบวนการพิจารณา
เกี่ยวกับคดีดานจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘
กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือที่ สธ ๐๒๐๑.๐๑๔/๔๓๐๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐
ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอให้พิจารณาใหม่ตามข้อบังคับ
แพทยสภาว่ า ด้ ว ยกระบวนการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ คดี ด้ า นจริ ย ธรรมของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘ สรุปความได้ดังนี้
นางปรี ย านั น ท์ (ดลพร) ล้ อ เสริ ม วั ฒ นา มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๙ กั น ยายน ๒๕๓๗ ร้ อ งเรี ย นต่ อ
คณะกรรมการแพทยสภา กล่าวหาแพทย์โรงพยาบาลพญาไท ๑ ว่าการทำคลอดเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๓๔ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทำให้เด็กคลอดออกมาแขนขาผิดปกติ หลังคลอดต้องทำ
กายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมได้สอบสวนข้อเท็จจริงพร้อม
ทำความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๓๙ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๓๙ พิจารณาว่ากรณีดงั กล่าวเป็นคดีไม่มมี ลู ซึง่ คณะกรรมการแพทยสภาได้มหี นังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๓๙ แจ้งผลการพิจารณาไปยังโรงพยาบาลพญาไท ๑ แพทย์ผู้ถูกร้องเรียน และนางปรียานันท์ (ดลพร)ฯ
อย่างไรก็ตาม เมือ่ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๕ นางปรียานันท์ (ดลพร)ฯ ได้มหี นังสือขอให้คณะกรรมการแพทยสภา
พิจารณาทบทวนเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอีกครั้ง โดยอ้างว่าไม่อาจยอมรับมติของคณะกรรมการแพทยสภาได้
เนื่องจากมิได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม และการตัดสินของคณะกรรมการแพทยสภาอาจไม่มี
ความเป็นกลาง เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าของโรงพยาบาลพญาไท ๑ ในขณะที่
มีการร้องเรียน ดังนั้น ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ ที่ประชุมคณะกรรมการ
แพทยสภามีมติให้ส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาโดยเชิญผู้ร้องเรียน
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๕ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ได้เสนอ
ข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นตามทีไ่ ด้เชิญนางปรียานันท์ (ดลพร)ฯ มาให้ขอ้ มูล พร้อมร่วมรับฟังและชีแ้ จงข้อมูล
ให้เข้าใจในกระบวนการรักษาจากผูแ้ ทนราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปดกิ ส์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยต่อคณะกรรมการแพทยสภา และ
คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่รับรื้อฟนคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ เนื่องจากไม่มีข้อมูลใหม่
ต่อมา นางปรียานันท์ (ดลพร)ฯ ได้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือที่ สม ๐๐๐๔/๓๓๔๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙
แจ้งขอให้แพทยสภาเร่งรัดรื้อฟนคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ และขอทราบผลความคืบหน้า ซึ่งคณะกรรมการ
แพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๙ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ พิจารณาแล้วมีมติให้ส่งเรื่อง
ขอความเห็นไปยังคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของแพทยสภา เพื่อขอความเห็นว่ากรณีนี้สามารถ
ดำเนินการตรวจสอบได้หรือไม่ อย่างไร และจะเป็นการขัดต่อขั้นตอนการดำเนินคดีทางด้านจริยธรรมของ
แพทยสภาหรือไม่ อย่างไร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๙๗

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของแพทยสภาได้นำความเห็นเสนอคณะกรรมการแพทยสภา
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐ โดยมีความเห็นว่าเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๒๕
ประกอบมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมไิ ด้มอี ำนาจในการสัง่ ให้แพทยสภารือ้ ฟน คดีขน้ึ มาพิจารณาใหม่ แต่ในกรณีนแ้ี พทยสภา
ควรจะพิจารณาว่ากรณีของนางปรียานันท์ (ดลพร)ฯ นั้นมีประเด็นเรื่องมีข้อมูลใหม่หรือไม่ กล่าวคือ ได้มี
การพิจารณาในประเด็น Delayed treatment ในการพิจารณาเดิมที่นางปรียานันท์ (ดลพร)ฯ กล่าวอ้างว่า
เป็นข้อมูลใหม่หรือไม่ หากมีประเด็นเรือ่ ง Delayed treatment ต้องระบุไว้ในรายงานการประชุมให้ชดั เจนว่า
อยูใ่ นการพิจารณาตรงส่วนใด และเมือ่ ได้ขอ้ สรุปเป็นประการใดแล้ว แพทยสภาควรจะแจ้งให้คณะอนุกรรมการ
ด้านสุขภาพอนามัยและผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบด้วย พร้อมมีขอ้ สังเกตว่า
เนื่องจากแพทยสภาได้มีการออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรม
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎหมายดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์การขอให้พิจารณา
ใหม่ไว้ตามข้อ ๖๗ ของข้อบังคับแพทยสภาดังกล่าว ดังนัน้ เพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาและเป็นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติในโอกาสต่อไป คณะกรรมการแพทยสภาโดยข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมายของแพทยสภา จึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าตามหลักเกณฑ์การขอให้พิจารณาใหม่ตาม
ข้อ ๖๗ ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ การยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึง
เหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ จะมีผลย้อนหลังได้หรือไม่ และหากมีผลย้อนหลังได้ ควรมีผลย้อนหลังไป
ถึงเมื่อใด เพราะการย้อนหลังไปพิจารณาคดีใหม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ถูกร้องเรียนด้วย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นแตกต่างกันออกเป็น ๓ ฝาย ดังนี้
ฝายทีห่ นึง่ เห็นว่า พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอให้
พิจารณาใหม่ไว้ เนื่องจากมติของที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาในเรื่องที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๒๕๑
มาตรา ๒๕ มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการในเรือ่ งดังต่อไปนี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษก่อน
จึงจะดำเนินการตามมตินั้นได้
(๑) การออกข้อบังคับ
(๒) การกำหนดงบประมาณของแพทยสภา
(๓) การให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๓ (๓)
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๓๙
ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง การดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องอื่นใด หากคณะกรรมการเห็น
สมควร อาจขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษก่อนได้
ให้นายกแพทยสภาเสนอมติในเรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ หรือในเรือ่ งอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควรขอความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษต่อสภานายกพิเศษโดยมิชักช้าสภานายกพิเศษอาจมีคำสั่งยับยั้งมติน้นั ได้
ในกรณีที่มิได้ยับยั้งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับมติที่นายกแพทยสภาเสนอ ให้ถือว่าสภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบ
มตินั้น
ถ้าสภานายกพิเศษยับยั้งมติใด ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการประชุมนั้นถ้ามีเสียงยืนยัน
มติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ก็ให้ดำเนินการตามมตินั้นได้
๑

๙๘

รายงานประจำป ๒๕๕๑
Annual Report 2008

แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ ซึ่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภาตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราช
บัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ดังนั้น คู่กรณีที่ประสงค์จะโต้แย้งคัดค้านคำสั่งทางปกครองที่ออกโดย
รัฐมนตรีต้องฟองคดีต่อศาลปกครองโดยตรง ไม่จำต้องมีการอุทธรณ์ทบทวนภายในฝายปกครองก่อน
กรณีที่ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ กำหนด
ให้มีการขอให้พิจารณาใหม่อันเป็นการทบทวนภายในฝายปกครองนั้น จึงเป็นข้อบังคับที่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายแม่บท ย่อมไม่มีผลบังคับใช้
นอกจากนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการแพทยสภาเป็นกระบวนการที่มุ่งตรวจสอบผู้ประกอบ
วิชาชีพเท่านั้น ผู้ร้องเรียนจึงมิใช่คู่กรณีในกระบวนการพิจารณาคดีด้านจริยธรรม เนื่องจากมิใช่ผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายจากการที่แพทยสภาพิจารณาลงโทษหรือไม่ลงโทษแพทย์ผู้ถูกร้องเรียน ดังนั้น
ผู้ร้องเรียนจึงไม่ใช่คู่กรณีที่จะขอให้พิจารณาใหม่ได้ สำหรับกรณีของนางปรียานันท์ (ดลพร)ฯ อยู่ในชั้นการ
สอบสวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเท่านัน้ ซึง่ มติคณะกรรมการแพทยสภา
ที่ยกข้อกล่าวหาเนื่องจากคดีไม่มีมูล จึงมิได้กระทบสิทธิของผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา มีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราช
บัญญัตินี้
๒
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ฝายที่สอง เห็นว่า กรณีที่จะขอให้พิจารณาใหม่ตามข้อ ๖๗๓ ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วย
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ จะต้องเป็น
กรณีที่มีการออกคำสั่งแพทยสภาแล้วเท่านั้น แต่กรณีที่หารือมานั้นเป็นเพียงมติคณะกรรมการแพทยสภา
จึงไม่อาจจะขอให้พิจารณาใหม่ตามข้อบังคับนี้ได้ อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่ามติของแพทยสภา
ดังกล่าวไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง
ฝายที่สาม เห็นว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกฎหมาย
กลางที่กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติราชการทางปกครองไว้ หากกฎหมายเฉพาะมิได้กำหนดวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองไว้ ย่อมนำบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้
บังคับด้วย โดยที่ศาลปกครองสูงสุดและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณาแล้วว่า
การพิจารณาคดีด้านจริยธรรมเป็นการพิจารณาทางปกครอง ดังนั้น แม้จะไม่ปรากฏว่ามีการออกข้อบังคับ
แพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกีย่ วกับคดีดา้ นจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘
แต่คกู่ รณีกอ็ าจขอให้พจิ ารณาใหม่ได้ตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเห็นว่า
ข้อบังคับดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดขัน้ ตอนการพิจารณาคดีดา้ นจริยธรรมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น หลักเกณฑ์การขอให้พิจารณาใหม่ตามข้อบังคับนี้
จึงไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท และกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมมีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและคุ้มครองความปลอดภัย
ของประชาชน จึงกำหนดให้แพทยสภาทำหน้าที่ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
และบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมย่อมมีสิทธิกล่าวหา
หรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อแพทยสภาได้ การที่แพทยสภายกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
ย่อมกระทบต่อสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนจึงถือว่าผูร้ อ้ งเรียนเป็นผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการทีแ่ พทยสภา
ยกข้อกล่าวหา

ข้อ ๖๗ เมือ่ คูก่ รณีมคี ำขอ คณะกรรมการอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิม่ เติมคำสัง่ แพทยสภาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ
(๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมหรือได้เข้ามาในกระบวนการ
พิจารณาครั้งก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรม
(๓) เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งแพทยสภา
(๔) ถ้าคำสั่งแพทยสภาได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้น
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี
การยืน่ คำขอตามวรรคหนึง่ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระทำได้เฉพาะเมือ่ คูก่ รณีไม่อาจทราบถึงเหตุนน้ั ในการพิจารณา
ครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น
การยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้
๔
คำสัง่ ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๔๔ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๑/๒๕๔๙ และบันทึกคณะกรรมการ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง เรือ่ ง การดำเนินการทางด้านจริยธรรมกับสมาชิกแพทยสภาผูถ้ กู ร้องเรียนซึง่ เสียชีวติ ในระหว่าง
การสอบข้อเท็จจริง (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๑/๒๕๔๙)
๓
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สำหรับมติคณะกรรมการแพทยสภาที่พิจารณาว่ากรณีของนางปรียานันท์ (ดลพร)ฯ เป็นคดีไม่มีมูล
ย่อมเป็นคำสั่งทางปกครองเนื่องจากเป็นคำสั่งปฏิเสธที่จะออกคำสั่งทางปกครอง ย่อมนำหลักเกณฑ์การขอ
ให้พิจารณาใหม่มาใช้บังคับได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อ
ปรากฏเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) เห็นว่า หลักเกณฑ์การขอให้พิจารณาใหม่ตามข้อ ๖๗
ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัตไิ ว้เช่นเดียวกับมาตรา ๕๔๕ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ การวิ นิ จ ฉั ย กรณี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารขอให้ พิ จ ารณาใหม่ นำไปใช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ก่อนกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับย่อมมีผลเป็นการวางแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย และเมื่อไม่ปรากฏว่าเคยมีการหารือต่อคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองในประเด็นดังกล่าวมาก่อน จึงมีมติให้ฝา ยเลขานุการฯ นำเรือ่ งเสนอเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อสั่งการให้นำข้อหารือดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองได้พจิ ารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผแู้ ทนแพทยสภา
เป็นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดข้อเท็จจริง พร้อมขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีของนางปรียานันท์ (ดลพร)ฯ
ด้วยว่าสามารถดำเนินการพิจารณาใหม่ได้หรือไม่ จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณา ๒ ประเด็น ดังนี้

มาตรา ๕๔ เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองที่พ้นกำหนดอุทธรณ์
ตามส่วนที่ ๕ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ
(๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณา
ครั้งก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
(๓) เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
(๔) ถ้าคำสัง่ ทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนัน้
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี
การยื่ น คำขอตามวรรคหนึ่ ง (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้ ก ระทำได้ เ ฉพาะเมื่ อ คู่ ก รณี ไ ม่ อ าจทราบถึ ง เหตุ นั้ น
ในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น
การยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้
๕
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ประเด็นที่หนึ่ง หลักเกณฑ์การขอให้พิจารณาใหม่ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ จะนำมาใช้บังคับแก่กรณี
ที่เกิดขึ้นก่อนข้อบังคับแพทยสภาดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้หรือไม่ เห็นว่า หลักเกณฑ์การขอให้พิจารณาใหม่
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาโดยแท้
เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่ให้ประชาชนมีสิทธิเรียกร้องในการขอทบทวนกระบวนพิจารณาที่เสร็จสิ้นไปแล้ว
โดยการเปดกระบวนการพิจารณาใหม่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงใหม่ เมื่อหลักเกณฑ์การขอให้พิจารณาใหม่
ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกีย่ วกับคดีดา้ นจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดไว้เช่นเดียวกับมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
จึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ร่วมกันได้ ดังนั้น หลักเกณฑ์การขอให้พิจารณาใหม่จึงนำไปใช้บังคับ
แก่ ก รณี ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ก่ อ นพระราชบั ญ ญั ต ิ ว ิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ
แพทยสภาว่ า ด้ ว ยกระบวนการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ คดี ด้ า นจริ ย ธรรมของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับได้
อย่างไรก็ตาม ข้อ ๖๗ ของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกีย่ วกับคดี ด้านจริยธรรม
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดไว้เช่นเดียวกับตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยคู่กรณีสามารถยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ได้ เมื่อปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี้ (๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทำให้ขอ้ เท็จจริงทีฟ่ งั เป็นยุตแิ ล้วนัน้ เปลีย่ นแปลงไปในสาระสำคัญ
(๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณา
ครัง้ ก่อนแล้วแต่ถกู ตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีสว่ นร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง (๓) เจ้าหน้าที่
ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น (๔) ถ้าคำสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญในทางที่จะเป็น
ประโยชน์แก่คกู่ รณี สำหรับการยืน่ คำขอตามกรณีท่ี (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระทำได้เฉพาะเมือ่ คูก่ รณีไม่อาจทราบ
ถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น และการยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่
ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้
ในกรณีที่คู่กรณีได้รู้ถึงเหตุแห่งการขอให้พิจารณาใหม่ก่อนที่หลักเกณฑ์การขอให้พิจารณาใหม่
ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้ อ บั ง คั บ แพทยสภาว่ า ด้ ว ย
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับ
การยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ
ประเด็นทีส่ อง สำหรับข้อหารือของกระทรวงสาธารณสุขกรณีของนางปรียานันท์ (ดลพร)ฯ ว่าจะขอ
ให้พิจารณาใหม่ได้หรือไม่ นั้น จะต้องปรากฏว่ามีการออกคำสั่งทางปกครองแล้ว คู่กรณีจึงจะยื่นคำขอ
ให้พจิ ารณาใหม่ได้ ดังนัน้ จึงมีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาในเบือ้ งต้นว่า มติคณะกรรมการแพทยสภาตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมให้ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษในกรณีที่เห็นว่า
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ข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษนัน้ ไม่มมี ลู ตามมาตรา ๓๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
เป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมือ่ แพทยสภาได้รบั การกล่าวหา
หรือการกล่าวโทษ เลขาธิการแพทยสภามีหน้าที่เสนอเรื่องดังกล่าวต่อประธานอนุกรรมการจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพเวชกรรมเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงพร้อมทำรายงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการแพทยสภา
ซึ่งการแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเพียงการรวบรวมและสอบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่
การพิจารณาคดีดา้ นจริยธรรมจึงไม่ถอื ว่าเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และคณะกรรมการแพทยสภาอาจมีมติอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามมาตรา ๓๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
ตามข้อเท็จจริงที่หารือมานั้น คณะกรรมการแพทยสภามีมติตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมให้ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าว
โทษนั้นไม่มีมูลตามมาตรา ๓๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ อันเป็นการพิจารณา
ตามที่นางปรียานันท์ (ดลพร)ฯ ได้ใช้สิทธิร้องเรียนแล้ว และโดยที่การพิจารณาในขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวม
ข้อเท็จจริง รวมทั้งพิจารณาว่ามีมูลหรือไม่ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้
แต่ผลการดำเนินการมิได้มผี ลกระทบต่อสิทธิทางปกครองของผูร้ อ้ งเรียนแต่อย่างใด ดังนัน้ มติคณะกรรมการ
แพทยสภาให้ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษนั้นไม่มีมูล
ตามมาตรา ๓๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ย่อมไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง
นางปรียานันท์ (ดลพร)ฯ จึงไม่อาจยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ได้
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธันวาคม ๒๕๕๐

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
ฯลฯ
ฯลฯ
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่ง
ทางปกครอง
๗
มาตรา ๓๕ เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
เวชกรรมแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณารายงานและความเห็นดังกล่าวแล้วมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหาข้อเท็จจริงเพิม่ เติมเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
(๒) ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษนั้นมีมูล
(๓) ให้ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษนั้นไม่มีมูล
๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State
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ผลงานความเห็นทางกฎหมาย
เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ที่นาสนใจ

เรื่องเสร็จที่ ๔๘๑/๒๕๕๑

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การจัดใหมีระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้มหี นังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๔/๑๕๑๘๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สรุปความได้ดังนี้
(๑) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับ
ดูแลหรือผู้ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
ดูแลให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีระเบียบเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่สำหรับหน่วยงานของตน และในกรณีราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกายังไม่สามารถจัดให้มีระเบียบได้ ให้ผู้รับผิดชอบจัดให้มีระเบียบของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวมีคำสั่งให้หน่วยงานของตนปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ โดยอนุโลม โดยในกรณีตามหมวด ๒ ของระเบียบนั้น
ให้ รั ฐ มนตรี ที่ เ ป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ กำกั บ ดู แ ลหรื อ ผู้ ค วบคุ ม หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง นั้ น ทำหน้ า ที่ แ ทน
กระทรวงการคลัง
(๒) กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้แก่ เทศบาล
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล ถือปฏิบตั ติ ามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอนุโลม โดยใน
กรณีตามหมวด ๒ ของระเบียบนั้น ข้อความใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลหรือควบคุมหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๖/ว ๒๐๙๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น) และกระทรวงมหาดไทยได้
หารือการปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สรุปได้ว่า กระทรวงมหาดไทยจะต้องออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางให้ราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ หรือจะให้ราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งดำเนินการออกระเบียบเอง ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๕/๖๔๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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มีเจตนารมณ์ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่สำหรับหน่วยงานของตนเอง ซึ่งในทางปฏิบัติต้องพิจารณาว่ากฎหมายให้อำนาจใครเป็น
ผู้ดำเนินการออกระเบียบต่างๆ ได้ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/๘๖๑๔ ลงวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๔๒)
(๓) กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้ดำเนินการยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยพิจารณามาโดยตลอด รวมทั้งมีการหารือ
ปัญหาข้อกฎหมายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น ตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๔๖๓/๒๕๔๘ เรื่อง แนวทางการดำเนินการยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ พ.ศ. .... กรณีเจ้าหน้าทีข่ องราชการ
ส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคร่วมกับเจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
เป็นต้น และในปัจจุบันนี้การดำเนินการร่างระเบียบดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นโดยผลของการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕
(๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาการดำเนินการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. .... ประกอบกับ
ประเด็นที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย ตามข้อเท็จจริงใน (๒)
สรุปได้ว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ดังกล่าวข้างต้นมีเจตนารมณ์ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับ
หน่วยงานของตน ซึ่งในทางปฏิบัติต้องพิจารณาว่ากฎหมายให้อำนาจใครเป็นผู้ดำเนินการออกระเบียบ
ต่างๆ ได้แล้ว เห็นว่า กรณีดังกล่าวมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจในการออกระเบียบให้
ราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ กล่าวคือ
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตำบล และเมืองพัทยา มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แต่ประการใด
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖ ประกอบกับมาตรา ๗๖
บัญญัติไว้สรุปได้ว่า ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ
เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และการคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สนิ การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ การพัสดุและการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบทีก่ ระทรวงมหาดไทย
กำหนด
๓. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๙ ประกอบกับมาตรา ๗๗ บัญญัติไว้สรุปได้ว่า
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี และให้กระทรวงมหาดไทยตราระเบียบข้อบังคับว่าด้วยวิธกี ารคลัง ตลอดถึงวิธกี ารงบประมาณ
การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมาขึ้นไว้

๑๐๖

รายงานประจำป ๒๕๕๑
Annual Report 2008

๔. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕ ประกอบกับ
มาตรา ๘๘ บัญญัติไว้สรุปได้ว่า ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ
การโอน การจัดหาทรัพย์สิน การซื้อ การจ้าง ค่าตอบแทนและค่าจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวง
มหาดไทย
๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ บัญญัติไว้สรุปได้ว่า
ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตินี้
๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๒ บัญญัติไว้สรุปได้ว่า การกำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและ
เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ และการกำกับดูแลดังกล่าว
ให้ มี ก ารกำหนดมาตรฐานกลางเพื่ อ เป็ น แนวทางให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เลื อ กไปปฏิ บั ติ ไ ด้ เ อง
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจดำเนินงานตาม
ความต้ อ งการขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ก ลไกการตรวจสอบการดำเนิ น งานโดย
ประชาชนเป็นหลัก
ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายจัดตั้งราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์ การบริ หารส่ วนตำบล และเมื อ งพั ท ยา ตามที่ ก ล่ า วมาแล้ ว มี ข้ อ พิ จ ารณาได้ ว่ า ราชการ
ส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น
และน่ า จะเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยในการออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ให้ราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายจัดตั้งราชการส่วนท้องถิ่นไม่ได้บัญญัติ
ไว้อย่างชัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ของราชการส่วนท้องถิน่ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๒ บัญญัตไิ ว้วา่ การกำกับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการกำหนดมาตรฐานกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
กรณีจึงมีประเด็นข้อกฎหมายว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบ
เกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีข่ องราชการส่วนท้องถิน่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ถือปฏิบตั โิ ดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายจัดตัง้ ราชการส่วนท้องถิน่
ตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ข้างต้นได้หรือไม่ หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องเสนอ
กระทรวงมหาดไทยให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจัดตั้งราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยมี
อำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วจึงขอหารือประเด็นปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวเพื่อ
เป็นแนวทางในการออกระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ถือปฏิบัติต่อไป
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พจิ ารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผแู้ ทนกระทรวงมหาดไทย
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ) เป็นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นว่า อำนาจของกระทรวง
มหาดไทยในการออกระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อบังคับใช้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นอำนาจกำกับดูแลที่มีผลบังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีบทบัญญัติของ
กฎหมายให้อำนาจกำกับดูแลนั้นไว้โดยชัดเจน กรณีจึงต้องพิจารณาว่า มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้
อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเช่นว่านั้นได้
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นกฎหมาย
ในเรื่องนี้โดยตรงแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเช่น
ว่านั้นได้ และเมื่อพิจารณากฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีกฎหมาย
ใดให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเช่นว่านั้นไว้โดยชัดเจนเช่นเดียวกัน การที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะเสนอกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่สามารถกระทำได้
หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอกระทรวงมหาดไทยให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจออกระเบียบเช่นว่านัน้ ย่อมจะต้องแก้ไขเพิม่ เติม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่หลายฉบับ จึงสมควรเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราช
บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพียงฉบับเดียว โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายร่วมกับนายกรัฐมนตรี และมีอำนาจออกระเบียบ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในการกำกับ
ดูแลของเจ้าพนักงานในความรับผิดชอบของตน ซึ่งจะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจ
ออกระเบียบเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถุนายน ๒๕๕๑
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เรื่องเสร็จที่ ๖๐๓/๒๕๕๑

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ผูเสียหายยื่นคำขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาสินไหมทดแทน
ในขณะที่มีคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลยุติธรรม
กรมคุมประพฤติได้มหี นังสือ ที่ ยธ ๐๓๑๗/๐๒๙๗๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ถึงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือกรณีผู้เสียหายยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน
ขณะที่มีคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม สรุปความได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙
เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายดลเหราะ หมัดอะดัม พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ได้ขับรถยนต์ส่วนกลางของกรมคุมประพฤติ หมายเลขทะเบียน สท ๒๖๓๔ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ใน
ราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวนิลุบล แสงทอง และนางสาวมาลินี เพชรแก้ว
นัง่ โดยสารไปด้วย เพือ่ ไปสืบเสาะทีต่ ำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายดลเหราะฯ ได้ขบั รถยนต์
ไปตามถนนสายสงขลา-นครศรีธรรมราช ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสทิงพระ
เป็นถนนสี่ช่องทางจราจร มีเกาะกลางกั้นแบ่งระหว่างถนนออกเป็นสองด้านๆ ละสองช่องทางจราจร ให้รถ
แต่ละด้านแล่นไปในทิศทางเดียวกันระยะหนึ่ง เมื่อสุดถนนที่แบ่งสี่ช่องทางเดินรถ ก็จะเป็นถนนสองช่องทาง
เดินรถแล่นสวนกัน โดยใช้เส้นแบ่งช่องทางจราจรด้วยการทาสีที่บริเวณพื้นถนน นายดลเหราะฯ ได้ขับ
รถยนต์โดยใช้ความเร็วประมาณ ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อรถยนต์แล่นมาได้ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
ซึ่งพ้นจากจุดสิ้นสุดของช่องทางสี่ช่องจราจรประมาณ ๑๕๐ เมตร ปรากฏว่ารถยนต์ที่นายดลเหราะฯ ขับอยู่
มีอาการเอียงไปทางซ้ายอย่างรวดเร็วและแล่นลงไปที่ไหล่ทาง และกระดอนขึ้นเล็กน้อยตลอดทาง พุ่งเข้าหา
เสาไฟฟาและต้นมะขามข้างทางซึ่งนางสาวนิลุบลฯ มองเห็นว่ารถยนต์นั้นได้แล่นผ่านเสาไฟฟาและต้น
มะขามอย่างหวุดหวิดและพุ่งเข้าชนบ้านเลขที่ ๓/๑ หมู่ ๗ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ของนายผล รองเลื่อน และนางฉวาง รองเลื่อน เป็นเหตุให้บ้านและรถยนต์ดังกล่าวได้รับความเสียหาย
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้เปรียบเทียบปรับนายดล
เหราะฯ เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ข้อหาขับรถยนต์ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และทำให้ทรัพย์สิน
เสียหาย ตามคดีเปรียบเทียบปรับที่ ๕๓๘/๔๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
นายผลและนางฉวาง รองเลื่อน จึงได้ฟองกรมคุมประพฤติต่อศาลจังหวัดสงขลา เป็นคดีแพ่งตามคดี
หมายเลขดำที่ ๑๐๔๗/๒๕๕๐ ในความผิดฐานละเมิดของเจ้าหน้าที่ และเรียกค่าสินไหมทดแทน โดยมี
ทุนทรัพย์ ๗๕๙,๕๖๙ บาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นไต่สวนคำร้องขอยื่นคำให้การของ

ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๕/๘๙๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๑๐๙

จำเลย ต่อมา นายผลฯ และนางฉวางฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ ยื่นคำขอรับการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนต่อกรมคุมประพฤติ ซีง่ กรมคุมประพฤติได้รบั หนังสือดังกล่าวเมือ่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว กรมคุมประพฤติมีประเด็นข้อกฎหมายที่ขอหารือ ดังนี้
๑. ปรากฏว่าก่อนยืน่ คำขอรับการชดใช้คา่ สินไหมทดแทน ผูย้ น่ื คำขอได้ฟอ งเรียกค่าสินไหมทดแทน
ต่อศาลยุติธรรมแล้ว กรมคุมประพฤติจะต้องพิจารณาคำขอดังกล่าวต่อไปหรือไม่
๒. อายุความในการยื่นคำขอรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของนายผลและนางฉวาง รองเลื่อน
เริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด มีกำหนดอายุความกี่ปี การที่นายผลฯ และนางฉวางฯ ได้ยื่นคำขอต่อกรมคุมประพฤติ
ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้รับคำขอเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
คำขอดังกล่าวขาดอายุความหรือไม่
อนึ่ง ในประเด็นดังกล่าว กรมคุมประพฤติเคยมีหนังสือหารือแนวทางการดำเนินการไปยังกรม
บัญชีกลางแล้ว และได้รับแจ้งว่ากรณีอายุความในการยื่นคำขอไม่มีระเบียบ กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์
หรือแนวทางปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด หากกรมคุมประพฤติเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็น
สำคัญทีจ่ ะต้องใช้ประกอบการพิจารณาคำขอ ควรหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยตรงต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/๑๑๒๐๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๐
๓. หากกรมคุมประพฤติจะต้องรับเรือ่ งไว้พจิ ารณา แต่ผยู้ น่ื คำขอไม่ได้ระบุจำนวนค่าสินไหมทดแทน
มาในคำขอ กรมคุมประพฤติจะต้องดำเนินการอย่างไร
๔. หากการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุด คณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยให้กรม
คุมประพฤติต้องรับเรื่องไว้พิจารณา แต่เนื่องจากผู้ยื่นคำขอไม่ได้ระบุจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ต้องการ
ให้ชัดเจน หากจะต้องให้กรมคุมประพฤติแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ ยื่นคำขอเพิ่มเติมโดยระบุจำนวนเงินที่ชัดเจน
ระยะเวลาที่ต้องพิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันจะต้องเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด
๕. หากกรมคุมประพฤติต้องพิจารณาคำขอและแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ซึ่งตามกฎหมาย หาก
ผู้ยื่นคำขอไม่พอใจก็สามารถนำคดีไปฟองต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๑๑ ประกอบ มาตรา ๑๔ แห่ง
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากเป็นกรณีที่คดีอยู่ในระหว่าง
พิจารณาของศาลยุติธรรม ในชั้นการแจ้งผลการพิจารณาคำขอ กรมคุมประพฤติจะสามารถแจ้งสิทธิการ
ฟ อ งคดี ต่ อ ศาลปกครองให้ ผู้ ยื่ น คำขอทราบได้ ห รื อ ไม่ หรื อ ควรทำประการใด ทั้ ง นี้ ต ามคำแนะนำของ
สำนักงานศาลปกครองที่ ๑/๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟองคดีปกครองตามมาตรา ๕๐
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือของกรมคุมประพฤติ โดยได้รับฟัง
คำชีแ้ จงข้อเท็จจริงเพิม่ เติมจากผูแ้ ทนกระทรวงยุตธิ รรม (กรมคุมประพฤติ) แล้ว มีความเห็นว่า พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งเยียวยาความเสียหายที่ บุคคล
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ภายนอกได้รับจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ จึงกำหนดให้
บุคคลที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิฟองคดีต่อศาลตามมาตรา ๕๑ หรือยื่นคำขอเรียกให้หน่วยงาน
ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑๒ ซึ่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
มิได้กำหนดว่า บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจะต้องเลือกใช้สิทธิในการฟองคดีต่อศาลหรือมีคำขอ
ต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การที่ให้องค์กร
สององค์กร คือ ศาลยุติธรรมและหน่วยงานของรัฐพิจารณาเรื่องที่มีมูลเหตุเดียวกัน อาจทำให้การวินิจฉัย
ชี้ ข าดแตกต่างกันได้ ควรที่จะให้องค์กรใดองค์ กรหนึ่ง เป็ น ผู้ พิจ ารณาการชดใช้ ค่ า สิ นไหมทดแทนจาก
ข้อเท็จจริงตามข้อหารือปรากฏว่านายผลฯและนางฉวางฯ ได้ฟองคดีต่อศาลยุติธรรมและคดีอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลยุติธรรมถือได้ว่านายผลฯ และนางฉวางฯ เลือกที่จะใช้สิทธิฟองคดีต่อศาลแล้ว
แม้ต่อมาจะได้มีการยื่นคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรมคุมประพฤติไม่จำต้องรับคำขอของนายผลฯ
และนางฉวางฯ ไว้พิจารณา
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๕๑

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติ
หน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟองหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟองเจ้าหน้าที่ไม่ได้
ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง
๒
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อ
หน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้อง
ออกใบรั บ คำขอให้ ไ ว้ เ ป็ น หลั ก ฐานและพิ จ ารณาคำขอนั้ น โดยไม่ ชั ก ช้ า เมื่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ มี คำสั่ ง เช่ น ใดแล้ ว หาก
ผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตาม
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคำขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากเรื่องใดไม่
อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกำกับหรือควบคุมดูแลหน่วย
งานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
ให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
๑
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เรื่องเสร็จที่ ๘๐๗/๒๕๕๐

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรือ่ ง การแตงตัง้ คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของกรุงเทพมหานคร
กรณีเจาหนาที่กระทำละเมิดตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นและตอบุคคลภายนอก
กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๔๐๕/๑๗๕๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐
ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว สรุปความได้ดังนี้
(๑) เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ สำนักงานเขตสายไหมได้เบิกรถเทรลเลอร์ หมายเลขทะเบียน
๔ ต-๖๗๗๓ กรุงเทพมหานคร เพื่อทำการขนย้ายรถขุด หมายเลขทะเบียน ๔ ต-๖๖๓๔ กรุงเทพมหานคร
(ข ๘) จากซอยสายไหม ๔๙ ไปปฏิบัติงานที่ซอยเพิ่มสิน โดยมอบหมายให้นายชลอ ภู่อินทร์ พนักงานขับ
เครือ่ งจักรขนาดเบา และนายสมศักดิ์ บัณฑิตคุณธรรม ลูกจ้างชัว่ คราว คนงานประจำรถ สังกัดศูนย์เครือ่ งมือกล
สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยที่ซอยเพิ่มสินมีพื้นที่แคบมาก
ประกอบกับรถขุดมีขนาดใหญ่ทำให้มีส่วนเกินจากส่วนท้ายของตัวรถเทรลเลอร์ประมาณข้างละ ๑ เมตร
และในขณะเลี้ยวรถเข้าซอยได้มีรถยนต์ส่วนบุคคลวิ่งสวนออกมา ทำให้พนักงานขับรถยนต์ต้องหักหลบและ
แผ่นเทรคของรถขุดได้เกี่ยวกับเหล็กกั้นเสาไฟฟาทำให้เสาไฟฟาล้มลงสองต้นและเสาโทรศัพท์ล้มลงหนึ่งต้น
การไฟฟานครหลวงจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๒๑๑.๑๑๓/๑๕๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ถึงผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งให้กรุงเทพมหานครชำระค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๔,๗๗๘.๓๘ บาท
และบริษัท เอ.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด โดยนายอร่าม แสนสิทธิ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้กรุงเทพมหานคร
ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๓,๑๗๗.๕๕ บาท
(๒) ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อาศัย
อำนาจตามความในข้อ ๘ และข้อ ๓๑ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบกับคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๔๖/๒๕๔๐ ลงวันที่
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เรือ่ งมอบอำนาจให้ขา้ ราชการกรุงเทพมหานครปฏิบตั ริ าชการแทนผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
มีคำสั่งที่ ๒๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด

ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๕/๑๑๙๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ทางละเมิดกรณีดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ความเสียหายที่กรุงเทพมหานครจะต้องชดใช้แก่บุคคลภายนอก และความรับผิดของเจ้าหน้าที่ในการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน
(๓) เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้
รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ สรุปสาระสำคัญได้
ดังนี้
๓.๑ นายชลอ ภู่อินทร์ พนักงานขับเครื่องจักร ได้รับคำสั่งโดยชอบให้นำรถเทรลเลอร์ไปปฏิบัติ
หน้าที่และในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ซึ่งความเสียหายดังกล่าวเกิดจาก
การที่นายชลอฯ ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ
แต่ไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิด
สังกัดจึงต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และกรณีน้เี จ้าหน้าที่มิได้
กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ งึ ไม่ตอ้ งร่วมรับผิดกับกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อกรุงเทพมหานคร
ได้ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่ผเู้ สียหายแล้ว ย่อมไม่อาจเรียกให้เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำละเมิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
ดังกล่าวให้แก่กรุงเทพมหานครได้
๓.๒ สำหรับค่าเสียหายทีก่ ารไฟฟานครหลวงและบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) ได้ เรียกร้องให้
กรุงเทพมหานครชำระนัน้ เห็นว่า ค่าเสียหายทีก่ ารไฟฟานครหลวงและบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน)
เรียกร้อง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ่อมที่เหมาะสมและได้มีการจัดซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ การไฟฟานครหลวงและบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่เรียกร้องมา ดังนี้
- ค่าเสียหายในส่วนของ การไฟฟานครหลวง จำนวน ๓๔,๗๗๘.๓๘ บาท
- ค่าเสียหายในส่วนของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒๓,๑๗๗.๕๕ บาท
(๔) ต่อมา ผูอ้ ำนวยการสำนักการโยธาพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดงั กล่าวเจ้าหน้าทีข่ องกรุงเทพมหานคร
ได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่การไฟฟานครหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งข้อ ๑๐ แห่งระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าทีฯ่ กำหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดสังกัดมี
อำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรุงเทพมหานครจึงได้ประสาน
ไปยังการไฟฟานครหลวงขอให้จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของการไฟฟานครหลวง จำนวน ๒ ราย เพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ทั้งนี้ เมื่อได้รับแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟานครหลวงจำนวน ๒ รายแล้ว
กรุงเทพมหานครได้จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยระบุว่า
เป็นกรณีทก่ี รุงเทพมหานครและการไฟฟานครหลวงอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ ที่ กท
๐๙๐๑/๓๘๑๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงผู้ว่าการการไฟฟานครหลวงขอให้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดังกล่าว
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(๕) ในระหว่างการพิจารณาของการไฟฟานครหลวง สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือ ที่ อส
(สฟยพ) ๐๐๑๕/๘๔๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงผู้ว่าการการไฟฟานครหลวงแจ้งว่า ตามที่การ
ไฟฟานครหลวงได้ส่งข้อพิพาทระหว่างการไฟฟานครหลวงและกรุงเทพมหานครไปยังสำนักงานอัยการ
สูงสุดเพื่อให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง การยุติการดำเนินคดี
แพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น สำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อกรณี
นี้ปรากฏว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของกรุงเทพมหานครยอมรับว่า
ค่าเสียหายจำนวน ๓๔,๗๗๘.๓๘ บาท ที่การไฟฟานครหลวงขอให้กรุงเทพมหานครชดใช้นั้นเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดซ่อมที่เหมาะสม สำนักงานอัยการสูงสุดจึงเห็นว่า กรุงเทพมหานครต้องรับผิดชดใช้เงินจำนวน
ดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่เวลาที่ทำละเมิด (๑๑ เมษายน ๒๕๔๘) จนกว่า
จะชำระเสร็จให้แก่การไฟฟานครหลวง และโดยที่เป็นกรณีหน่วยงานของรัฐพิพาทกันเอง สมควรที่การไฟฟา
นครหลวงและกรุงเทพมหานครจะได้เจรจากันโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ หากเจรจาแล้วไม่สามารถตกลง
กันได้ขอให้แจ้งสำนักงานอัยการสูงสุดทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ เมื่อพ้นกำหนดแล้ว
สำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด จะได้ เ สนอเรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาชี้ ข าดการยุ ติ ใ นการดำเนิ น คดี แ พ่ ง
ของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ พิจารณา
ตัดสินชี้ขาดต่อไป
(๖) ต่อมา ผู้ว่าการการไฟฟานครหลวงได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๒๑๑.๑๑๓/๒๘๐๓/๔๙ ลงวันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๔๙ แจ้งกรุงเทพมหานครว่า การไฟฟานครหลวงได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาและมีความ
เห็นชี้ขาดให้กรุงเทพมหานครรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๔,๗๗๘.๓๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่เวลาที่ทำละเมิด (๑๑ เมษายน ๒๕๔๘) จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่การไฟฟา
นครหลวง กรณีจึงถือว่าเลยขั้นตอนในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว
จึงขอส่งคำสั่งดังกล่าวคืน และขอให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่การไฟฟานครหลวง
ด้วย
(๗) เมื่อผู้ว่าการการไฟฟานครหลวงไม่ประสงค์ที่จะลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้รายงานปัญหาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ กำกั บ ดู แ ลการไฟฟ า นครหลวงและ
กรุงเทพมหานครทราบ โดยเสนอความเห็นว่า ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กำหนดว่า ถ้าผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามข้อ ๑๐ ไม่ดำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการภายในเวลาอันควร ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรี
ซึ่ ง เป็ น ผู้ บั ง คับบัญชาหรือกำกับดูแล หรือ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลดั ง กล่ า ว มี อำนาจแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการแทนผู้ มี อำนาจแต่ ง ตั้ ง นั้ น ได้ ต ามที่ เ ห็ น สมควร ดั ง นั้ น กรณี นี้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
มหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลการไฟฟานครหลวงและกรุงเทพมหานคร ย่อมอาศัยอำนาจตาม ข้อ ๑๒
ดังกล่าวดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้
(๘) กระทรวงมหาดไทยได้ มี ห นั ง สื อ ที่ มท ๐๒๐๒.๒/๘๙ ลงวั น ที่ ๒๒ มี น าคม ๒๕๕๐ ถึ ง
กรุงเทพมหานครแจ้งความเห็นในเรื่องดังกล่าว สรุปความได้ว่า เนื่องจากเรื่องนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้
พิจารณาข้อพิพาทระหว่างการไฟฟานครหลวงและกรุงเทพมหานครแล้ว เห็นว่า กรุงเทพมหานครต้องรับผิด
๑๑๔
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ชดใช้เงินจำนวน ๓๔,๗๗๘.๓๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด และผลการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามคำสั่งสำนักการโยธา ที่ ๒๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๔๘ ก็ปรากฏว่า คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า กรุงเทพมหานครต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้
แก่การไฟฟานครหลวง เป็นเงินจำนวน ๓๔,๗๗๘.๓๘ บาท และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นเงินจำนวน ๒๓,๑๗๗.๕๕ บาท ตามที่การไฟฟานครหลวงและบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายจากกรุ ง เทพมหานครโดยไม่ มี ป ระเด็ น ขั ด แย้ ง เรื่ อ งจำนวนค่ า เสี ย หาย ดั ง นั้ น
หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ก็อาจทำให้กรุงเทพมหานครต้องรับภาระ ในส่วนของดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จึงให้
กรุงเทพมหานครหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้วรายงาน
ผลพร้อมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป
กรุงเทพมหานครจึงขอหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. กรณีเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานของรัฐแห่งหนึง่ ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึง่
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
ข้อ ๑๐ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่
ผู้กระทำละเมิดสังกัดมีอำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิด
และจำนวนค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหากข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีละเมิดครั้งเดียวกันนั้นได้ก่อความเสียหาย
แก่บุคคลภายนอกด้วย คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบดังกล่าว จะมีอำนาจพิจารณา
และมีความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยหรือไม่ อย่างไร
๒. กรณีสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาข้อพิพาทระหว่างกรุงเทพมหานครและการไฟฟานครหลวง
และเห็นว่ากรุงเทพมหานครต้องรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่การไฟฟานครหลวง จำนวน ๓๔,๗๗๘.๓๘
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่เวลาที่ทำละเมิด กรุงเทพมหานครจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าทีฯ่ อีกหรือไม่ และในส่วนทีก่ ารไฟฟานครหลวงมีหนังสือที่ มท ๕๒๑๑.๑๑๓/๒๘๐๓/๔๙ ลงวันที่
๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมีความเห็นว่าเลยขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดแล้ว พร้อมกับส่งเรื่องคืน และแจ้งให้กรุงเทพมหานครชดใช้ค่าเสียหายให้การไฟฟานครหลวงตามที่
สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ในกรณีเช่นนี้กรุงเทพมหานครจะต้องปฏิบัติอย่างไร
๓. กรุงเทพมหานครสามารถนำผลการพิจารณาข้อพิพาทของสำนักงานอัยการสูงสุด และผลการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ข้อ ๘ ประกอบกับข้อ
๓๑ โดยผู้อำนวยการสำนักการโยธาในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่มิได้
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับการไฟฟานครหลวงตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบดังกล่าว เสนอให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครวินิจฉัยสั่งการรวมทั้งเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงการคลัง
แล้วแต่กรณี พิจารณาได้หรือไม่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๑๑๕

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผู้แทนกรุงเทพมหานคร
และผู้แทนการไฟฟานครหลวงเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้ว ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ ๒๕
มกราคม ๒๕๕๐ กรุงเทพมหานครได้ชดใช้เงินค่าเสียหายจำนวน ๒๓,๒๒๔.๖๒ บาทให้แก่บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่
จำกัด (มหาชน) หลักฐานตามใบรับเงินศาลแขวงพระนครเหนือ เล่มที่ ๔๕๙๕๒/๒๕๕๐ เลขที่ ๕๗ ทั้งนี้
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ส่วนความเสียหายที่การไฟฟานครหลวงเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครชดใช้จำนวน ๓๔,๗๗๘.๓๘ บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่เวลาที่ทำละเมิด นั้น กรุงเทพมหานครเห็นว่า เมื่อเรื่องนี้ยัง
อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร
และการไฟฟานครหลวงให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งหากคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง
และพิจารณาค่าเสียหายแล้ว ย่อมได้ข้อเท็จจริงและค่าเสียหายที่ยุติและเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝาย ดังนั้น
ในชั้นนี้กรุงเทพมหานครจึงยังไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่การไฟฟานครหลวง สำหรับความคืบหน้าของการยุติ
ข้อพิพาทตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วน
ราชการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นัน้ จนบัดนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดยังมิได้เสนอข้อพิพาทระหว่างกรุงเทพมหานคร
และการไฟฟานครหลวงให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตัดสินชี้ขาดแต่อย่างใด
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อหารือของกรุงเทพมหานครมี
ประเด็นที่ต้องพิจารณา ๓ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง กรณีที่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครทำความเสียหายแก่การไฟฟานครหลวง และ
สำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาข้อพิพาทระหว่างกรุงเทพมหานครและการไฟฟานครหลวงตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรือ่ ง การยุตกิ ารดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า กรุงเทพมหานครต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่การไฟฟานครหลวง
กรุงเทพมหานครและการไฟฟานครหลวงยังจะต้องร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ อีกหรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครทำความ
เสียหายแก่การไฟฟานครหลวง จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่
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หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึง่ ซึง่ ข้อ ๙ ๑ ประกอบกับข้อ ๑๐๒ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายและหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น สั ง กั ด อยู่ มี อำนาจร่ ว มกั น แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ดังนัน้ การทีก่ รุงเทพมหานครได้อาศัยอำนาจตามข้อ ๘
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีฯ่
มีคำสั่งที่ ๒๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดแต่เพียงหน่วยงานเดียว จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง กรณีนี้กรุงเทพมหานครและการไฟฟา
นครหลวงจะต้องร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นใหม่ตามข้อ ๑๐
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยหน่วยงานของรัฐทั้งสองจะต้องตกลงกันให้หน่วยงานของรัฐแห่งใด
แห่งหนึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แล้วให้หน่วยงานของ
รัฐอีกแห่งหนึ่งลงนามในคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เคยวินิจฉัยประเด็นทำนอง
เดียวกันนี้ไว้ในเรื่องเสร็จที่ ๒๒๑/๒๕๔๔๓

ข้อ ๙ ถ้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิดความเสียหายแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและให้มีการรายงานตามลำดับชั้นจนถึงหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐที่ตนสังกัด เว้นแต่
(๑) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิดความเสียหายเป็นรัฐมนตรี ให้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรี
(๒) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิดความเสียหายเป็นกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้แจ้ง
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
(๓) ถ้าเจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ำให้เกิดความเสียหายเป็นผูซ้ ง่ึ ไม่ได้สงั กัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้แจ้งต่อกระทรวงการคลัง
(๔) ถ้ า เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ทำให้ เ กิ ด ความเสี ย หายเป็ น ผู้ ซึ่ ง ไม่ มี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและมิ ใ ช่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งต่อผูม้ อี ำนาจกำกับดูแล ผูแ้ ต่งตัง้ ตน หรือผูซ้ ง่ึ สัง่ ให้ตนปฏิบตั งิ านให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ
๒
ข้อ ๑๐ ในกรณีความเสียหายเกิดขึ้นตามข้อ ๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดหรือผู้ซึ่งระเบียบนี้กำหนดให้เป็นผู้รับแจ้งตามข้อ ๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่
กรณี มีอำนาจร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
๓
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอให้
ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนสำหรับความเสียหาย ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๖/๒๐๗ ลงวันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oﬃce of the Council of State

๑๑๗

ส่วนการที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาข้อพิพาทระหว่างกรุงเทพมหานครและการไฟฟา
นครหลวงแล้วมีความเห็นว่า กรุงเทพมหานครต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่การไฟฟานครหลวง
จะถื อ เป็ น เหตุ ที่ ทำให้ ไ ม่ ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ตามข้ อ ๑๐
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ หรือไม่ นั้น เห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
เรื่อง การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้กรณีที่ส่วนราชการ
กับรัฐวิสาหกิจมีกรณีพพิ าทกัน ให้สง่ เรือ่ งพิพาทให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการโดยพิจารณาข้อเรียกร้อง
ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เสนอเรื่องมาว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าวมีมูลหรือไม่ และอีกฝายจะต้องรับผิด
หรือไม่ จำนวนเท่าใด เพือ่ เสนออัยการสูงสุดพิจารณาและเสนอคณะกรรมการพิจารณาชีข้ าดฯ เพือ่ มีคำวินจิ ฉัย
ชี้ ข าดต่ อ ไป สำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด จึ ง เป็ น เพี ย งหน่ ว ยงานที่ ก ลั่ น กรองเรื่ อ งก่ อ นเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเท่านั้น ดังนั้น
การที่ สำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ได้ มี ค วามเห็ น ตามหนั ง สื อ สำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ที่ อส (สฟยพ)
๐๐๑๕/๘๔๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ว่า กรุงเทพมหานครต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จำนวน ๓๔,๗๗๘.๓๘ บาท พร้ อ มกั บ ดอกเบี้ ย ในอั ต ราที่ ก ฎหมายกำหนดให้ แ ก่ ก ารไฟฟ า นครหลวง
ความเห็นดังกล่าวจึงยังไม่มีผลผูกพันกรุงเทพมหานคร กรณีนี้จะต้องมีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
พิจ ารณาชี้ ขาดฯ พิจารณาต่อไป และเมื่อใดคณะกรรมการพิจ ารณาชี้ ขาดฯ ได้มี คำวินิจ ฉัยชี้ ขาดเป็ น
ประการใดแล้ว จึงจะมีผลผูกพันกรุงเทพมหานครให้ต้องปฏิบัติตาม
อีกประการหนึ่ง การพิจารณาข้อพิพาทของสำนักงานอัยการสูงสุดตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เรื่อง การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
ดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยุติกรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ มิให้เกิดคดีความระหว่างหน่วย
งานของรัฐด้วยกันเอง ขณะที่การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบสวนให้ทราบถึงความรับผิดของเจ้าหน้าที่ว่า เจ้าหน้าที่ผู้ทำให้เกิดความเสียหายจะ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่
เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชดใช้เป็นจำนวนเท่าใด และความเสียหายที่เกิดขึ้นหน่วยงานของรัฐมีส่วนบกพร่อง
อันจะทำให้ต้องมีการหักส่วนความรับผิดด้วยหรือไม่ เพียงใด จึงเห็นได้ว่า การพิจารณาข้อพิพาทของ
สำนักงานอัยการสูงสุดตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างจากการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และมิใช่เหตุที่จะทำให้ไม่ต้อง
ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แม้สำนักงานอัยการสูงสุดจะได้พิจารณาข้อพิพาทระหว่างกรุงเทพ
มหานครและการไฟฟานครหลวง และมีความเห็นว่า กรุงเทพมหานครต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราที่กฎหมายกำหนดให้แก่การไฟฟานครหลวง แต่ก็ไม่ถือเป็นการยกเว้นการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
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ทั้งนี้ หากผู้ว่าการการไฟฟานครหลวงยังคงยืนยันที่จะไม่ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรณีย่อมเป็นไปตามข้อ ๑๒๔ แห่งระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรี ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชา
หรือกำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แทน กรณีตามข้อหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลการไฟฟานครหลวงย่อม
เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแทนผู้ว่าการการไฟฟานครหลวง
กรุงเทพมหานครจึงต้องแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดร่วมกับกรุงเทพมหานครต่อไป
ประเด็นที่สอง กรุงเทพมหานครสามารถนำผลการพิจารณาข้อพิพาทของสำนักงานอัยการสูงสุด
เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดแก่การไฟฟานครหลวง และผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อ ๘ และข้อ ๓๑ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดแก่การไฟฟานครหลวง และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอให้
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวินิจฉัยสั่งการ และเสนอให้กระทรวงการคลังหรือกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่
กรณี พิจารณาต่อไปได้หรือไม่ เห็นว่า ประเด็นนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นสองกรณี ดังนี้
กรณีที่หนึ่ง ผลการพิจารณาข้อพิพาทของสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดแก่
การไฟฟานครหลวง และผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ในส่วนของความเสียหายที่เกิดแก่การไฟฟานครหลวง เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า การที่
กรุงเทพมหานครได้อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ มีคำสั่งที่ ๒๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิด
แก่การไฟฟานครหลวง เป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และการพิจารณา
ข้อพิพาทของสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน
๒๕๔๐ เรื่อง การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์แตกต่าง

ข้อ ๑๒ ถ้าผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ ไม่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ภายในเวลาอันควรหรือแต่งตั้งกรรมการโดยไม่เหมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
หรือกำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการแทน
ผู้มีอำนาจแต่งตั้งนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
๔

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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จากการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อีกทั้งผลการพิจารณา
ข้อพิพาทของสำนักงานอัยการสูงสุดดังกล่าวยังไม่มผี ลผูกพันกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ กรุงเทพมหานครจึงไม่
อาจนำผลการพิจารณาข้อพิพาทของสำนักงานอัยการสูงสุด และผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงฯ เสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวินิจฉัยสั่งการได้ กรณีนี้ กรุงเทพมหานครและการ
ไฟฟานครหลวงจะต้องร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดขึ้นใหม่ตามข้อ
๑๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และเมื่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ได้ดำเนินการสอบสวนและมี
ความเห็นประการใดแล้ว จึงสามารถเสนอความเห็นให้ผู้แต่งตั้งทั้งสองฝายร่วมกันวินิจฉัยสั่งการต่อไปได้
กรณีที่สอง ผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในส่วนของความเสียหายที่เกิดแก่บริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นว่า โดยที่ข้อ ๓๑๕ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กำหนดว่า กรณีเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลภายนอก ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องในการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แจ้ง
ต่อผู้บังคับบัญชาและให้มีการรายงานถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และให้นำข้อ ๘ ถึงข้อ ๒๐ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ดังนั้น กรณีตามข้อหารือ เมื่อผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ได้รบั รายงานเกีย่ วกับความเสียหาย และได้อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ และข้อ ๓๑ แห่งระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีฯ มีคำสั่งที่ ๒๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นสอบสวนกรณีดังกล่าว จึงถือได้ว่าคณะกรรมการดังกล่าวแต่งตั้งขึ้น
โดยถูกต้องและมีอำนาจสอบสวนและเสนอความเห็นเกีย่ วกับความเสียหายในส่วนของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่
จำกัด (มหาชน) กรณีนี้กรุงเทพมหานครจึงสามารถเสนอผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดใน
ส่วนของความเสียหายที่เกิดแก่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
วินิจฉัยสั่งการได้
อนึ่ง โดยที่ความเสียหายที่เกิดแก่การไฟฟานครหลวง และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุทั่วไปและมีค่าเสียหายไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงไม่จำเป็น

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเห็นว่าความเสียหาย
เกิดขึ้นเนื่องในการที่ตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้า และให้มีการ
รายงานตามลำดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นรัฐมนตรีหรือ กรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือผู้ซึ่งไม่สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดหรือผู้ซึ่งไม่มีผู้บังคับบัญชา ให้ดำเนินการตามข้อ ๙
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และให้นำข้อ ๘ ถึงข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๕

๑๒๐

รายงานประจำป ๒๕๕๑
Annual Report 2008

ต้องรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงทั้งสองกรณีให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบแต่
อย่างใด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๑๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
ประเด็นที่สาม หากกรุงเทพมหานครและการไฟฟานครหลวงจะต้องร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ คณะกรรมการ
ดังกล่าวจะมีอำนาจพิจารณาและมีความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่กรณีความเสียหายที่เกิดแก่
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้วยหรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
กรุงเทพมหานครได้ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไปแล้ว ประกอบกับ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้งขึ้นตามข้อ ๘ และข้อ ๓๑
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ได้วินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดแก่บริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดังนั้น การสอบข้อเท็จจริงในส่วนของความเสียหายที่เกิดแก่ บริษัท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงเป็นที่ยุติ ไม่จำต้องดำเนินการใดๆ อีก กรณีจึงมิใช่เรื่องอยู่ในอำนาจของ
คณะกรรมการที่จะร่วมกันแต่งตั้งขึ้นใหม่ตามข้อ ๑๐ ดังกล่าวที่จะพิจารณา
(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ
(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๑. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐจากสาเหตุท่วั ไป (เช่น อุบัติเหตุเพลิงไหม้ ทรัพย์สิน
เสียหายหรือสูญหาย เป็นต้น) ซึ่งมิได้มีสาเหตุจากการทุจริต เงินขาดบัญชีหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรีหรือข้อบังคับต่างๆ หน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ดังนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
๑.๒ สำหรับราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอืน่ ของรัฐ ค่าเสียหายครัง้ ละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ฯลฯ
ฯลฯ
๖
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ประมวลภาพกิจกรรมในรอบป พ.ศ. ๒๕๕๑
การปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “หลักธรรมของในหลวงในการดำเนินชีวติ ” ตามโครงการ
กฤษฎี ก าสามั ค คี รวมพลั ง ทำดี ถวายในหลวง” โดย ดร.วิ ษ ณุ เครื อ งาม
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๙ พ.ย. ๕๐)

คุณพรทิพย์ จาละ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้
ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ (๓ ธ.ค. ๕๐ )

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การควบคุมฝายบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร” (Limiting Executive in an Uncodified Constitution)
โดย Pf. Peter Leyland แห่ง London Metropolitan University ณ ห้องประชุม
ปรีดี พนมยงค์ (๒๒ ม.ค. ๕๑)
นายอัชพร จารุจินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติราชการตามกรอบคำรับรอง
การปฏิ บั ติ ร าชการ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑” ณ โรงแรมนาวี ภิ ร มย์
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ (๑๔-๑๖ มี.ค. ๕๑)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดการฝกอบรม “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรสายงานอำนวยการ เทคนิคการปฏิบตั งิ านภาครัฐและเอกชน” ระหว่างวันที่
๑๒ ก.พ.- ๔ มี.ค. ๕๑ ผู้เข้าร่วมการฝกอบรมประกอบด้วยข้าราชการสายงาน
อำนวยการ ระดับ ๕-๘ จำนวน ๓๘ คน โดยศึกษาดูงานด้านการร่างกฎหมาย
ของภาครั ฐ และการดำเนินกิจกรรมทางกฎหมายของภาคเอกชน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการร่างกฎหมาย
ประจำ เป็นประธานในพิธเี ปดการสัมมนาเพือ่ รับฟัง
ความคิดเห็น “โครงการปรับปรุงระบบบริการข้อมูล
ให้เป็นแบบ Enterprise Portal Site System”
ณ ผึง้ หวานรีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(๒๘-๓๐ มี.ค. ๕๑)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๑๒๓

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยสำนักกฎหมายปกครอง
จัดการฝกอบรมบุคลากรเพือ่ การปฏิบตั ริ าชการตามกฎหมาย
ปกครอง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการฝ ก อบรมเป็ น บุ ล ากรในสายงาน
ด้านกฎหมายของสำนักงาน จำนวน ๙๐ คน ณ โรงแรม
เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (๑๓-๑๔ พ.ค. ๕๑)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดโครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เรือ่ ง “การพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ริ าชการแนวใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ก.ค. ๕๑ ณ บ้านปูรีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดตราด
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิธเี ปดการฝกอบรมหลักสูตร “นักกฎหมายกฤษฎีกา”
ณ ห้องปรีดี พนมยงค์ ผู้เข้ารับการฝกอบรมประกอบด้วย
นิติกร ระดับ ๓-๖ จำนวน ๙๒ คน ระยะเวลาการฝกอบรม
ระหว่างเดือน ก.ค. ๕๑ - เดือน มี.ค. ๕๒ (๒๘ ก.ค. ๕๑)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดการสัมมนา คูม่ อื
แบบการร่างกฎหมาย” โดยผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเป็นบุคลากร
ในสายงานด้านกฎหมายของสำนักงาน จำนวน ๑๓๕ คน
ณ โรงแรม อมารี ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ ทาวเวอร์ พัทยา
จังหวัดชลบุรี (๑-๓ ส.ค. ๕๑)
นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการร่างกฎหมาย
ประจำ ให้การต้อนรับกลุม่ ผูน้ ำสตรีจาก ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
ในการศึกษาดูงาน “การร่างกฎหมายและการจัดทำความเห็น
ทางกฎหมาย” ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ (๗ ส.ค. ๕๑)
นายอัชพร จารุจนิ ดา รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นประธานในพิธเี ปดการสัมมนา “คูม่ อื แบบการร่างกฎหมาย”
โดยผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเป็นบุคลากรในสายงานด้านกฎหมาย
ของหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา
หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ (๒๖ ก.ย. ๕๑)
การบรรยายพิเศษ “ข้อวิเคราะห์และความเห็นเกีย่ วกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศในขอบการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา” โดย ศ.ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ (ประธานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา คณะที่ ๖) วันที่ ๒๒ ก.ย. - ๒๐ ต.ค. ๕๑ (ทุกวันจันทร์)
ณ ห้องสมภพ โหตระกิตย์
๑๒๔
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ที่ตั้งสำนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท ๐-๒๒๒๒-๐๒๐๖-๙
โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๖๒๐๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒ (เทเวศร)
เลขที่ ๓๙๔/๑๔ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
สำนักกฎหมายปกครอง/ฝายกิจการนิติบัญญัติ
โทรศัพท ๐-๒๒๘๐-๐๙๕๑ / ๐-๒๒๘๐-๐๕๖๐
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๕๙๘๒
สำนักกฎหมายตางประเทศ/ฝายพัฒนากฎหมาย
โทรศัพท ๐-๒๒๘๐-๘๔๒๔
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๘๔๒๖
สำนักหลักนิติบัญญัติ
โทรศัพท ๐-๒๒๘๐-๘๔๒๐-๓ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๘๔๒๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๓
เลขที่ ๕๗ (อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น ๔)
ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
โทรศัพท ๐-๒๒๘๐-๐๗๙๐ / ๐-๒๒๘๐-๐๗๙๖-๘
โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๗๘๒
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๑๒๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔
(อาคารกรมการขนสงทางน้ำและพาณิชยนาวี)
เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
(ป ๒๕๕๑ ไดปดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงอาคาร
และจะเปดใหบริการปลายป ๒๕๕๒)

หมายเลขโทรศัพท
สำนักหลักนิติบัญญัติ
๐-๒๒๘๐-๘๔๒๐-๓
สำนักกฎหมายต่างประเทศ
๐-๒๒๘๐-๘๔๒๔
สำนักกฎหมายปกครอง
๐-๒๒๘๑-๕๙๘๑
สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน ๐-๒๒๘๐-๐๗๙๐
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง
๐-๒๒๒๒-๗๖๙๔
สำนักอำนวยการ
๐-๒๒๒๔-๑๓๘๖
ฝายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
๐-๒๒๒๖-๕๑๙๕
ฝายกฎหมายการเมืองการปกครอง ๐-๒๖๒๓-๖๓๗๙
ฝายกฎหมายการเงิน
๐-๒๒๒๔-๑๓๔๕
ฝายกฎหมายการคลัง
๐-๒๖๒๓-๖๓๗๕
ฝายกฎหมายคมนาคม
๐-๒๒๒๔-๐๘๒๒
ฝายกฎหมายการค้าและอุตสาหกรรม
๐-๒๒๒๖-๕๑๙๔

๑๒๖
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ฝายกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ ๐-๒๖๒๓-๖๓๗๖
ฝายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
๐-๒๒๒๔-๑๓๙๓
ฝายกฎหมายการศึกษา ๑
๐-๒๒๒๖-๖๒๐๔
ฝายกฎหมายการศึกษา ๒
๐-๒๒๒๔-๑๓๓๕
ฝายกฎหมายสวัสดิการสังคม
๐-๒๖๒๓-๖๓๗๘
ฝายกฎหมายสาธารณสุข
๐-๒๒๒๓-๑๗๒๒
ฝายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
๐-๒๖๒๓-๖๓๗๗
ฝายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๐-๒๒๒๔-๑๓๕๓
ฝายพัฒนากฎหมาย
๐-๒๒๘๐-๘๔๒๔
ฝายกิจการนิติบัญญัติ
๐-๒๒๘๐-๐๕๖๐/
๐-๒๒๘๐-๐๙๕๑-๘

ศูนยขอ มูลขาวสาร
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตั้งอยูที่ :
หองสมุด ดร.อมร จันทรสมบูรณ ชั้น ๕
อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเลขโทรศัพท ๐-๒๒๒๒-๐๒๐๖ - ๙ ตอ ๕๒๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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๑๒๗

ผู้จัดพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขที่ ๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th
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