
 
 

 

 

 

 
 

เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมนีาคม ๒๕๖๓ 

ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายไทย 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

รวมความเหน็ฉบบัย่อท่ีน่าสนใจ 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ดัชนีความเห็นจำแนกตามหัวข้อเรื่อง 
 

หัวข้อ เรื่องเสร็จที่ หน้า 
การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ 

กองทุน 
กองทุนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กองทุนสวัสดิการสังคม 
การจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นสูญของกองทุนประกันสังคม 

 
 
 

๒๐๗/๒๕๖๓ 
 
 

๑๔๔๑/๒๕๖๒ 

 
 
 

๕-๗ 
 
 

๒-๒ 

วิธีการงบประมาณ 
การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑๓๓๙/๒๕๖๒ 

 
๑-๙ 

การเมือง 
พรรคการเมือง 

การปฏิบัตติามพระราชบญัญัตสิ่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ของพรรคการเมือง 

 
 

๑๖๓/๒๕๖๓ 

 
 

๕-๕ 

การปกครอง 
การใช้อำนาจออกกฎ 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

๒๐๗/๒๕๖๓ 

 
 

๕-๗ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
การห้ามจ่ายเงินหรือนำเงินไปใช้จา่ยเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงาน 
ในต่างประเทศตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัต ิ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 
๑๒๙๗/๒๕๖๒ 

 
๑-๕ 

การมอบอำนาจ และการมอบหมาย 
การมอบอำนาจให้ปฏบิัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
๒๒๗/๒๕๖๓ 

 
๕-๙ 

 
การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน 

การมอบอำนาจให้ปฏบิัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
๒๒๗/๒๕๖๓ 

 
๕-๙ 

 
ละเมิดทางปกครอง 

ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหนา้ที่ซึ่งมิได้มตีำแหน่งเป็นพนักงานขับรถ 
แต่ใช้รถราชการไปปฏิบัตริาชการ : กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน 

 
๑๓๗๕/๒๕๖๒ 

 
๑-๑๑ 
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องค์กรภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ 
อำนาจหน้าที่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในการใหล้กูหนี้
ผ่อนชำระตามคำพิพากษา 

 
 

๑๓๔๕/๒๕๖๒ 

 
 

๑-๑๐ 

เกษตรและสหกรณ์ 
ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าไม ้พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในเขตปฏริูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม 

 
 

๑๒๔/๒๕๖๓ 

 
 

๕-๔ 

ประมง 
การอนุญาตให้ใช้หรือมไีว้ในครอบครองเพ่ือใช้ซึ่งเครื่องมืออวนรุน 
ที่ใช้ติดกับเรือยนตส์ำหรับการศึกษาวิจัย 

 
๑๕๕๙/๒๕๖๒ 

 
๓-๓ 

สัตว์ 
การแต่งตั้งและการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจดัสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๒๒/๒๕๖๓ 

 
๔-๒ 

 
ขนส่งและคมนาคม 

การขนส่งทางบก 
การอนุญาตให้บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ใช้พื้นที่ทางหลวง
ชนบท สาย ตร. ๔๐๓๗ ไปทำทางวิ่งของอากาศยาน 

 
 

๒๑๓/๒๕๖๓ 

 
 

๕-๙ 

คณะกรรมการ 
องค์ประกอบและที่มา 

องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสุข 

 
 

๑๒๐๐/๒๕๖๒ 

 
 

๑-๔ 
การแต่งต้ัง การดำรงตำแหน่ง และวาระการดำรงตำแหน่ง 

ลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล กรณีได้รับแต่งตั้งเป็นผูต้รวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

 
๑๓๓๖/๒๕๖๒ 

 
๑-๘ 

องค์ประชุม และการประชุม 
การจัดให้มีการประชมุคณะกรรมการองค์การตลาดและคณะอนุกรรมการ
ภายหลังจากประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
ลาออกจากตำแหน่ง 

 
๑๓๓๕/๒๕๖๒ 

 
๑-๗ 

ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
กฎอัยการศึก 

เขตพื้นท่ีที่ให้ใช้กฎอัยการศึกตามประกาศพระบรมราชโองการ 
เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และให้ใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นท่ี  
ลงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

๓๗/๒๕๖๓ 

 
 

๔-๓ 

คำสั่ง คสช. 
การปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ดร้ับการแต่งตั้งและพ้นจากตำแหนง่ 
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๖๐  

 
๑๒๔๑/๑๕๖๒ 

 
๑-๔ 
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เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนกังานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

การมีผลใช้บังคับของประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการครุุสภาซึ่งออกตามคำสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที ่๗/๒๕๕๘ 

๑๓๔๐/๒๕๖๒ ๑-๑๐ 

คุ้มครองผู้บริโภค 
โฆษณา 

การปฏิบัตติามพระราชบญัญัตคิวบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

๑๑๔/๒๕๖๓ 

 
 

๕-๒ 
คุม้ครองสัตว ์

การแต่งตั้งและการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบญัญัติ
ป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
๒๒/๒๕๖๓ 

 
๔-๒ 

สถานะทางกฎหมายของผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการต่อสัตวเ์พื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญตัิสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๒๓/๒๕๖๓ ๖-๓ 

คนต่างด้าว 
การทำงาน และการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 

การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรแกบุ่คคล 
ผู้ไมม่ีสญัชาติไทย 

 
 

๘๘/๒๕๖๓ 

 
 

๔-๓ 

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
บทบัญญติัทั่วไป 

การรับฟังความคดิเห็นของผู้มสี่วนได้เสีย ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญ 
อื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 

 
 

๑๔๖๑/๒๕๖๒ 

 
 

๒-๔ 

ป่าไม้ 
การตัดฟันไม้ยางพาราที่ปลูกข้ึนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพ้ืนท่ี 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

 
๑๔๕๒/๒๕๖๒ 

 
๒-๓ 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าไม ้พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในเขตปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

๑๒๔/๒๕๖๓ ๕-๔ 

ป่าสงวน 
การบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าไม ้พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในเขตปฏริูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

 
๑๒๔/๒๕๖๓ 

 
๕-๔ 

สัตว์ป่า 
การตัดฟันไม้ยางพาราที่ปลูกข้ึนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพ้ืนท่ี 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภูหลวง 

 
๑๔๕๒/๒๕๖๒ 

 
๒-๓ 
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ที่ดิน 
เกษตรกรรม 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าไม ้พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในเขตปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 
 

๑๒๔/๒๕๖๓ 

 
 

๕-๔ 

ที่ราชพัสด ุ
สถานะของที่ดินพุทธมณฑล 

 
๓๒๙/๒๕๖๓ 

 
๖-๔ 

เวนคืน 
การจ่ายเงินคา่ทดแทนเพ่ิมอีกร้อยละสองของราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น 
ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย ์

 
๑๕๕๘/๒๕๖๒ 

 

 
๓-๒ 

การอนุญาตใหเ้อกชนใช้ประโยชนใ์นที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทยเป็นทางเข้า - ออก โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 
ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

๒๓๗/๒๕๖๓ ๕-๑๐ 

การอุทธรณเ์งินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจาก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการไดม้าซึ่งอสังหาริมทรัพย์  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ 

๓๐๕/๒๕๖๓ ๖-๒ 

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
การอนุญาตให้บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ใช้พื้นที่ทางหลวง
ชนบท สาย ตร. ๔๐๓๗ ไปทำทางวิ่งของอากาศยาน 

 
๒๑๓/๒๕๖๓ 

 

 
๕-๙ 

ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
การดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว 

 
๓๔๑/๒๕๖๓ 

 
๖-๕ 

โทรคมนาคม และการสื่อสาร 
การส่งสำเนาสญัญาให้บริการโทรคมนาคมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
๗/๒๕๖๓ 

 
๔-๒ 

ธุรกิจ และพาณิชยกรรม 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรแกบุ่คคล 
ผู้ไมม่ีสญัชาติไทย 

 
 

๘๘/๒๕๖๓ 

 
 

๔-๓ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
การส่งสำเนาสญัญาให้บริการโทรคมนาคมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
๗/๒๕๖๓ 

 
๔-๒ 

นำเข้า และส่งออก 
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรแกบุ่คคล 
ผู้ไมม่ีสญัชาติไทย 

 
๘๘/๒๕๖๓ 

 
๔-๓ 
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บุคลากรภาครัฐ   

การสรรหา การบรรจุ แต่งต้ัง และการดำรงตำแหน่ง 
การรับพนักงานกลับเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม และการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย 
แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 

 
๑๑๙๙/๒๕๖๒ 

 
๑-๓ 

การปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ดร้ับการแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่ง 
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๔๔/๒๕๖๐  
เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนกังานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑๒๔๑/๒๕๖๒ ๑-๔ 
 

การพ้นจากตำแหน่ง 
การปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ดร้ับการแต่งตั้งและพ้นจากตำแหนง่ 
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๔๔/๒๕๖๐  
เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนกังานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ลงวันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

 
๑๒๔๑/๒๕๖๒ 

 
๑-๔ 

เงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน 
การรับพนักงานกลับเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม และการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย 
แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 

 
๑๑๙๙/๒๕๖๒ 

 
๑-๓ 

วินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข ์
การดำเนินการทางวนิัยกรณีศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสัง่ลงโทษ
ทางวินัยภายหลังพระราชบัญญัตลิา้งมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ 

 
๑๔๔๓/๒๕๖๒ 

 
๒-๒ 

 

การดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว 

๓๔๑/๒๕๖๓ ๖-๕ 

วัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเท่ียว 
ท่องเที่ยว 

การดำเนินการของผู้ประกอบธุรกจินำเที่ยวภายหลังจากท่ีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสิ้นสุดลง 

 
 

๑๓๐๔/๒๕๖๒ 

 
 

๑-๖ 

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
สถานะทางกฎหมายของผู้เช่ียวชาญการดำเนินการต่อสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
๓๒๓/๒๕๖๓ 

 

 
๖-๓ 
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ศาล และกระบวนการยุติธรรม 
ศาลปกครอง 

การดำเนินการทางวินัยกรณีศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสัง่ลงโทษ
ทางวินัยภายหลังพระราชบัญญัตลิา้งมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ 

 
 

๑๔๔๓/๒๕๖๒ 

 
 

๒-๒ 
 

ศาลยุติธรรม 
วิธีพิจารณาความ 
การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

๒๐๗/๒๕๖๓ 

 
 

๕-๗ 

สืบสวนและสอบสวน 
พนักงานสอบสวนผูร้ับผดิชอบในการสอบสวนตามพระราชบัญญตัิ 
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
๒๐๒/๒๕๖๓ 

 
๕-๖ 

อภยัโทษ นิรโทษกรรม และล้างมลทิน 
การดำเนินการทางวนิัยกรณีศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสัง่ลงโทษ
ทางวินัยภายหลังพระราชบัญญัตลิา้งมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ 

 
๑๔๔๓/๒๕๖๒ 

 
๒-๒ 

 
 

ศาสนา 
ศาสนาพุทธ 

ฐานะของวัดไชยมังคลาราม รัฐปีนัง ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

 
 

๑๒๒/๒๕๖๓ 

 
 

๕-๓ 
ศึกษา 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การมอบอำนาจให้ปฏบิัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

๒๒๗/๒๕๖๓ 

 
 

๕-๙ 

การศึกษาเอกชน 
การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ 

 
๒๒๘/๒๕๖๓ 

 
๕-๑๐ 

อุดมศึกษา 
การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑๓๓๙/๒๕๖๒ 

 
๑-๙ 

สมาคมและมูลนิธ ิ
การชำระบญัชีของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห ์

 
๑๓๗๙/๒๕๖๒ 

 
๑-๑๒ 

สวัสดกิารสังคม 
คนพิการ 

การปฏิบัตติามพระราชบญัญัตสิ่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ของพรรคการเมือง 

 
 

๑๖๓/๒๕๖๓ 
 

 
 

๕-๕ 
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เด็กและเยาวชน 
สทิธิเด็ก 
การควบคุมผู้ถูกจับซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชนตามพระราชบัญญัติป้องกนั 
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 
 

๒๐๙/๒๕๖๓ 

 
 

๕-๘ 
 

หลักกฎหมายท่ัวไป 
การสิ้นผลของกฎหมายลำดับรอง [กฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่า] 

 
๑๔๔๗/๒๕๖๒ 

 
๒-๓ 

อุตสาหกรรม 
สถานะความเป็นโรงงานตามพระราชบัญญตัิโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิโรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑๓๒๔/๒๕๖๒ 

 
๑-๗ 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          หน้า 
 

การรับพนักงานกลับเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม และการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย 
แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
................................................................................................ ๑-๓ 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสุข
................................................................................................ ๑-๔ 
 
การปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไปของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมทีไ่ดร้ับการแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่ง
ตามคำสั่งหัวหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง  
การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรมิวิสาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ลงวันที่ ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
................................................................................................ ๑-๔ 
 
การห้ามจ่ายเงินหรือนำเงินไปใช้จา่ยเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงาน 
ในต่างประเทศตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 
................................................................................................ ๑-๕ 
 
การดำเนินการของผู้ประกอบธุรกจินำเที่ยวภายหลังจากท่ี
ใบอนุญาตประกอบธรุกิจนำเที่ยวสิ้นสุดลง
................................................................................................ ๑-๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน้า 
 
สถานะความเป็นโรงงานตามพระราชบัญญตัิโรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตโิรงงาน  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
................................................................................................ ๑-๗ 
 
การจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการองค์การตลาด 
และคณะอนุกรรมการภายหลังจากประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ และกรรมการลาออกจากตำแหน่ง 
................................................................................................ ๑-๗ 
 
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กรณไีดร้ับแต่งตั้งเป็น 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด
................................................................................................ ๑-๘ 
 
การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา  
ตามพระราชบัญญัตสิภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
................................................................................................ ๑-๙ 
 
การมีผลใช้บังคับของประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการครุุสภา ซึ่งออกตามคำสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘ 
............................................................................................. ๑-๑๐ 

รรวมความเห็นฉบับย่อของคณะกรรมการกฤษฎีกาวมความเห็นฉบับย่อของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ตุลาคมตุลาคม  ๒๕๖๒๒๕๖๒  

สารบัสารบัญญ  



  

 

๑-๒ 

                                                          หน้า 
 
อำนาจหน้าท่ีขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ในการให้ลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษา 
............................................................................................. ๑-๑๐ 
 
ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหนา้ที่ซึ่งมิได้มตีำแหน่ง 
เป็นพนักงานขบัรถแต่ใช้รถราชการไปปฏิบัติราชการ :  
กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน 
............................................................................................. ๑-๑๑ 

                                                            หน้า 
 
การชำระบญัชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
............................................................................................. ๑-๑๒ 

 



  

 

๑-๓ 

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ขอหารือการดำเนินการตามคำสั่ งนายกรัฐมนตรี   
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งหัวหนา้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๘/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกำหนดกรอบอัตรากำลัง
ช่ั วคราว ลงวั นที่  ๑๖  พฤศจิ กายน  ๒๕๕๙  ก ำห น ด ให้ มี  
กรอบอัตรากำลังช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี 
เพื่ อรองรับการบรรจุและแต่ งตั้ งเจ้าหน้ าที่ ของรัฐซึ่ งไม่ เป็น
ข้าราชการโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินอื่น และ 
สิทธิประโยชน์เดิมที่ได้รับอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปปฏิบัติ
หน้ าที่ อื่น ในสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการ ช่ัวคราวจนกว่า 
จะหมดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง หรือพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่น 
หรือนายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น ซึ่งในคำสั่งนี้และคำสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้พนักงานของ สสว. ไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวม ๔ ราย  ต่อมา นายกรัฐมนตรีได้
มีคำสั่งให้ผู้ซึ่งถูกส่งตัวมาปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ๔ รายนั้น กลับไป 
ปฏิบัติหน้าที่ใน สสว. ตามเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
เป็นต้นไป โดยการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การได้รับค่าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามสัญญาและกฎหมายของ สสว.  
จึงมีปัญหาในการตีความและการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวในประเด็นดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง การรับพนักงานของ สสว. ที่ไปดำรง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ใน สสว. จะต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาก่อนหรือไม่ 

ความเห็น การที่พนักงานของ สสว. ไปปฏิบัติหน้าที่ 
ในสำนักนายกรัฐมนตรีก็โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ  ที่  ๖๘ /๒๕๕๙ ฯ ซึ่ งคำสั่ งดั งกล่ าว  กำหนดให้ มี  
กรอบอัตรากำลังช่ัวคราวเพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหนา้ที ่
ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง เงินอื่น 
และสิทธิประโยชน์เดิมที่ได้รับอยู่  นอกจากนั้น ยังกำหนดว่า  
ในกรณีมีเหตุสมควร นายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม 
ส่ วนการแต่ งตั้ งให้ ดำรงตำแหน่ ง การได้ รับค่ าตอบแทน  
และสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามสญัญาและกฎหมายของหน่วยงานเดิม 
ซึ่ งต่อมาได้มีคำสั่ งนายกรัฐมนตรี  ๑๒/๒ ๕๖๒ และคำสั่ ง

นายกรัฐมนตรีที่ ๑๓/๒๕๖๒ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม ลงวันที่  
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นผลทำให้พนักงาน สสว. ดังกล่าว 
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี และต้องกลับไป
ปฏิบัติหน้าที่ ใน สสว. แต่ในคำสั่งนายกรัฐมนตรีทั้ งสองฉบับ
ดังกล่าวมิได้สั่งการให้กลับไปปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งเดิม เพียงแต่
กำหนดให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดมิ และกำหนดให้การ
ดำรงตำแหน่ง การได้รับค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ให้เป็นไป
ต าม สั ญ ญ าแ ล ะ ก ฎ ห ม าย ข อ ง  ส ส ว . เมื่ อ ม าต ร า  ๒ ๐  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนด
จำนวน ตำแหน่ง ระยะเวลาจ้าง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงิน
อื่นของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนออกข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๖  ได้ ก ำห น ด ให้ โค ร งส ร้ า งแล ะการก ำห น ด 
ช่ือตำแหน่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด ส่วนการบรรจุและ
แต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง ตลอดจนการให้พ้นสภาพ
การเป็นพนักงานตั้งแต่ตำแหน่งประเภทบริหารหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
เว้นแต่การลาออก จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ 
ดังนั้น การรับเจ้าหน้าที่กลับมาเป็นพนักงานของ สสว. จึงเป็น
อำนาจของคณะกรรมการบริหารฯ ในการที่จะพิจารณาแต่งตั้ง 
ให้เหมาะสม โดยหากเป็นการแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งประเภท
บริหารหรือ เที ยบ เท่ าขึ้น ไปต้ องได้ รับความ เห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารฯ ก่อน หรือในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่าง 
หรือตำแหน่งที่ เหมาะสม คณะกรรมการบริหารฯ สามารถ
พิจารณากำหนดโครงสร้างตำแหน่งในแต่ละประเภทรวมทั้ ง 
จะกำหนดตำแหน่ งใหม่ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องและเหมาะสม 
กับการบริหารภายใน สสว. ก็สามารถกระทำได้ 

ประเด็นที่สอง สสว. จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจำตำแหน่งให้เจ้าหน้าที่ทั้ง ๔ ราย ตั้งแต่
วันที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่งตัวเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
กลับมาปฏิบัติหน้าที่  หรือตั้ งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารฯ  
ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการหรือ
เทียบเท่าตามระเบียบสำนักงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน 
การจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ความเห็น ผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน 
การจัดหารถประจำตำแหน่งต้องเป็นพนักงานในระดับบริหาร 
ที่ดำรงตำแหน่ งรองผู้ อำนวยการสำนักงานหรือ เทียบเท่ า 

การรับพนักงานกลับเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเส ริม
วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม  และการจ่ าย
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 
 



  

 

๑-๔ 

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจึงเป็นสิทธิท่ีเกิดจากการเป็นพนักงาน สสว. 
ที่ดำรงตำแหน่งตามที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดไว้  ดังนั้น การจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายได้ตั้งแต่วันที่พนักงานนั้นได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจำตำแหน่ง 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๙๙/๒๕๖๒ , บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การรับพนักงานกลับเข้าปฏิบัติงานในสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการจ่าย
ค่ าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ ง , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)) 

 

ป ระ เด็ น  ก ารที่ ก ร รม ก ารแ ล ะ เล ข านุ ก ารขอ ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขลาออกจากตำแหน่ง 
จะทำให้ คณ ะกรรมการปฏิ รูปประ เทศด้ านสาธารณ สุ ข 
มีองค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่ และจะมีผลต่อการประชุมและ 
มติที่ประชุมที่ได้ดำเนินการไปหรือไม่ 

ความเห็น การทำหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศมีรูปแบบเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งต้องการบุคคลที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านที่จะปฏิรูปมา
รวมกลุ่มกัน องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  
ไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการปฏิรูป กรรมการปฏิรูป หรือ
กรรมการปฏิรูปและเลขานุการ ต่างเป็นกรรมการที่มาจาก 
กลุ่มบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้าน 
ที่ จะปฏิ รูป  และมีที่ ม าจากการแต่ งตั้ งของคณ ะรัฐมนตรี
เช่นเดียวกัน การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ และประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
โดยกำหนดให้บุคคลใดเป็นประธานกรรมการปฏิรูป กรรมการ
ปฏิรูป หรือกรรมการปฏิรูปและเลขานุการนั้น ก็เป็นเพียงการ
กำหนดตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบของ
คณะกรรมการเท่านั้น  การที่มาตรา ๑๔ วรรคสอง บัญญัติให้
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม ก็เพื่อให้มีบุคคลทำหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางธุรการให้แก่
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และในกรณีที่เลขานุการไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ช่วยเลขานุการย่อมสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขานุการได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกำหนดให้กรรมการปฏิรูปคนหนึ่ง 

เป็น เลขานุการ จึ งเป็น เพียงเพื่ อประโยชน์ ในการกำหนด
ผู้รับผิดชอบการทำงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรรมการปฏิรูป
และ เลขานุ ก าร ในคณ ะกรรมการปฏิ รูป ป ฏิ รู ปป ระ เทศ 
ด้านสาธารณสุขได้ลาออก ขณะที่กรรมการปฏิรูปที่เหลืออยู่ยังคง 
มีการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยมีผู้ช่วยเลขานุการซึ่ง
เลขาธิการฯ แต่งตั้ ง ทำหน้าที่ เลขานุการในการประชุมแทน   
แม้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะขาดบุคคลซึ่งเป็นกรรมการปฏิรูป
และเลขานุการ แต่เมื่อองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วยกรรมการเพียงประเภทเดียว การขาด
กรรมการคนหนึ่งคนใดไปจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะคณะกรรมการแต่อย่างใด และถือว่าคณะกรรมการดังกล่าว
ยังคงมีองค์ประกอบครบถ้วนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้ กรณีนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อการ
ประชุมและมติที่ประชุมที่ได้ดำเนินการไปในภายหลังแต่อย่างใด 
 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๒๐๐/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุข, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)) 

 

ประเด็น การที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง 
การแต่งตั้ งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ลงวันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  ให้นาย ส. ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งสองปีตั้งแต่วันที่คำสั่ง
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และกำหนดว่า เมื่อคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ สิ้ น สุ ด ล งต าม บ ทบั ญ ญั ติ แห่ งรั ฐธรรมนู ญ แล้ ว  
ให้ผู้อำนวยการที่ ได้ รับแต่งตั้ งตามคำสั่ งนี้พ้นจากตำแหน่ ง  
โดยให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ
สำนักงานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ได้จัดทำสัญญาจ้างผู้อำนวยการฯ มีกำหนดระยะเวลาสองปี 

อ งค์ ป ระก อบ ข อ งค ณ ะก รรม ก า รป ฏิ รูป ป ระ เท ศ 
ด้านสาธารณสุข 

 

การปฏิบัติหน้าที่ต่อไปของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการแต่งต้ัง 
และพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่  ๔๔/๒๕๖๐ เร่ือง การแต่งต้ังผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



  

 

๑-๕ 

โดยกำหนดการสิ้นสุดสัญญาจ้างไว้ว่า พ้นจากตำแหน่งเมื่ อ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติสิ้นสุดลง ตามบทบัญญั ติแห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต่อมาคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแล้ว นาย ส. จึงพ้นจาก
ตำแหน่ง สสว. จึงขอหารือว่า นาย ส. จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการขึ้นใหม่ หรือปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้จนสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 

ความเห็น เมื่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๔๔/๒๕๖๐ฯ กำหนดใหน้าย ส. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสว. 
โดยให้มีวาระอยู่ ในตำแหน่งสองปีตั้ งแต่วันที่คำสั่ งดังกล่าว 
มีผลใช้บังคับ และกำหนดว่าผู้อำนวยการ สสว. พ้นจากตำแหน่ง
เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติ  
แห่ งรั ฐธรรม นู ญ  โดย รอ งรับ กรณี ที่ ผู้ อ ำน วยการ  สสว .  
พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว ให้ผู้อำนวยการ สสว.  
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ สสว. 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. ๒๕๔๓  ดังนั้น เมื่อนาย ส. ได้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการ 
สสว. เพราะเหตุดังกล่าวแล้ว จึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ สสว. ขึ้นใหม่ 

สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาจ้างสองปีตามที่
ระบุไว้ในสัญญาจ้าง นั้น ไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้อีกต่อไป 
เนื่องจากสัญญาจ้างดังกล่าวได้กำหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ไว้ว่า ให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงและผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
ดังนั้น เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้สิ้นสุดลงตามบทบัญญัติ
แห่ งรัฐธรรมนูญแล้ ว สัญญาจ้ างผู้ อำนวยการย่ อมสิ้ นสุดลง  
และไม่อาจนำเอาระยะเวลาตามสัญญาจ้างที่สิ้นสุดไปแล้วมาใช้ได้ 
 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๒๔๑/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ต่อไปของผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการแต่งตั้ง 
และพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที ่๑๔)) 

 

ประเด็น มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ร ะ เบี ย บ บ ริ ห าร ร าชก า ร
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่  ๖ ) พ .ศ . ๒๕๖๒ มี เจตนารมณ์   
และขอบเขตการบังคับใช้เพียงใด และโครงการที่ต้องไปปฏิบัติ
ภารกิจในต่างประเทศของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
ตามข้อหารือ อยู่ในบังคับของบทบัญญัติดังกล่าวหรือไม่  

ความเห็น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ว่าด้วยการห้ามจ่ายเงินหรือนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือ 
ดูงานในต่างประเทศในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๕๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ  
ทีก่ำหนดให้กฎหมายว่าด้วยหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ต้องกำหนดให้มีการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญเป็นการ
กำหนดให้การจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการนำ
เงินของกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ไปใช้จ่าย
เพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิ่น 
รองผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น 
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น รวมทั้งตำแหน่งอื่นที่กำหนด จะกระทำมิได้ แต่การที่
บทบัญญัติว่าด้วยการห้ามจ่ายเงินหรือนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อการ
ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศในส่วนท่ีเกี่ยวกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนด
ข้อยกเว้นไว้สำหรับกรณี ที่มี ข้อตกลงหรือความร่วมมือกับ
หน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงาน 
ของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศตามที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด ย่อมมีผลให้คำว่า “การฝึกอบรม 
หรือดูงานในต่างประเทศ” หมายความรวมถึงกรณีที่มีข้อตกลง
หรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรม 
ซึ่ งจัด โดยหน่ วยงานของรัฐด้ วย สำหรับในส่วนที่ เกี่ ยวกับ
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา นั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีข้อยกเว้น
ดังกล่าวไว้ การจ่ายเงินหรือนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรม 
หรือดูงานในต่างประเทศ กรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือ 
กับหน่ วยงาน ในต่ างประเทศหรือการฝึกอบรม ซึ่ งจัด โดย 

การห้ามจ่ายเงินหรือนำเงินไปใช้จ่ายเพ่ือการฝึกอบรม 
หรือดูงานในต่างประเทศตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง  
แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เบี ย บ บ ริห า ร ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 



  

 

๑-๖ 

หน่ วย งานของรั ฐที่ ก ำห นด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมหรื อดู งาน 
ในต่างประเทศ จึงไม่อาจทำได้ 

สำหรับการพิจารณาว่าโครงการใดจะอยู่ในบังคับของ
มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นั้น 
กรุ งเทพมหานครต้องพิจารณ าตามข้อ เท็ จจริงที่ มุ่ งหมาย 
จะไปดำเนินการเป็นรายกรณี โดยหากปรากฏว่าโครงการนั้น 
มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเกิด
จากการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ในต่างประเทศหรือเป็นการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศหรือไม่   
ย่อมไม่สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ แต่หากโครงการดังกล่าว 
มีลักษณะเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ ราชการในต่างประเทศให้แก่
กรุงเทพมหานครตามหน้าที่และอำนาจแล้ว กรุงเทพมหานคร 
ย่อมใช้จ่ายเงินเพื่อการนั้นได้ 
 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๒๙๗/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การห้ามจ่ายเงินหรือนำเงินไปใช้จ่าย เพื่อการ
ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ๒๕๒๘, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 
 

 

 

ประเด็นที่หนึ่ง ภายหลังจากท่ีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นำเที่ยวสิ้นสุดลง บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลง
รายการนำเที่ยวนอกเหนือไปจากที่ตกลงกันไว้กับนักท่องเที่ยว 
รายเดิมในขณะขายรายการนำเที่ยวได้หรือไม่ 

ความเห็น มาตรา ๒๖ แห่ งพระราชบัญญัติ ธุรกิจ 
นำเที่ยวและมัคคุ เทศก์ พ .ศ. ๒๕๕๑  ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติมโดย
พระราชบัญ ญั ติ ธุรกิจนำเที่ ยวและมัคคุ เท ศก์  (ฉบับที่  ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ในการโฆษณาหรือช้ีชวนเกี่ยวกับรายการ
นำเที่ยวนั้น ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจัดทำเอกสารซึ่งอย่างน้อย
ต้องมี รายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าบริการ จุดหมาย
ปลายทางและสถานที่ สำคัญ ในการนำเที่ ยว ประกอบกับ 
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กำหนดรองรับกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวไว้ สำหรับการเปลี่ยนแปลง
รายการนำเที่ยวภายหลังจากท่ีนักท่องเที่ยวชำระเงินค่าบริการแล้ว  

หากนักท่องเที่ยวไม่ประสงค์จะเดินทาง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ต้องคืนเงินที่รับชำระแล้วให้แก่นักท่องเที่ยวโดยไม่ชักช้า  ฉะนั้น 
รายการนำเที่ยวตามที่ได้มีการโฆษณาหรือช้ีชวนไว้ตามมาตรา ๒๖ 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวยังคงได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
นำเที่ยวเท่านั้น หากเป็นกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง มาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ ได้กำหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีหน้าท่ีดำเนินการตามข้อผูกพันท่ีมีอยู่กับ
นักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง โดยต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่ งข้อ  ๒  แห่ งกฎกระทรวงการดำเนิ นการตามข้อผู กพั น 
ที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดให้มีบริการนำเที่ยวหรือ
บริการด้านอื่น ๆ ตามข้อผูกพันดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่ 
ไม่สามารถจัดให้มีบริการนำเที่ยวหรือบริการด้านอื่น ๆ ได้   
ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดหาผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายอื่นมา
เพื่อให้บริการนำเที่ยวหรือบริการด้านอื่น ๆ ตามข้อผูกพันที่มีอยู่
กับนักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน และในกรณีที่นักท่องเที่ยว 
ไม่ประสงค์จะใช้บริการนำเที่ยวหรือบริการด้านอื่น ๆ กับผู้ประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยวต่อไป ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวคืนเงินค่าบริการ 
ที่รับชำระไว้แล้วแก่นักท่องเที่ยว  ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
จึงมีหน้าท่ีดำเนินการตามข้อผูกพันท่ีมีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสิ้นสุดลง โดยจัดให้มีบริการ 
น ำเที่ ย วห รื อบ ริ ก า รด้ าน อื่ น  ๆ  ต าม ข้ อผู ก พั น ดั งกล่ า ว 
อย่างครบถ้วน แต่เมื่อปรากฏว่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ของบริษัทฯ สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
รายการนำเที่ยวที่ไม่ครบถ้วนภายหลังจากที่ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยวสิ้นสุดลงได้ 

ประเด็นที่สอง การที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
สิ้ นสุ ดลง และบริษัทฯ มีหน้ าที่ ด ำเนินการตามข้อผูกพัน 
แต่ได้เปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวดังกล่าวต่อนักท่องเที่ยวที่มี  
ข้อผูกพันเดิม จะถือเป็นการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือไม่  

ความเห็น เมื่อได้พิจารณาในประเด็นที่หนึ่ งแล้วว่า 
ภายหลังจากที่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ ยวสิ้นสุดลง  
ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยว
ดังกล่าวแต่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นข้อผูกพันท่ีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
มีอยู่กับนักท่องเที่ยวก่อนวันที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
สิ้นสุดลง กรณีดังกล่าวจึงถือเป็นการขายรายการนำเที่ยวใหม่ 
อันเป็นการประกอบธุรกิจนำเที่ ยวโดยไม่ ได้รับใบอนุญาต  

การดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวภายหลังจากที่
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียวสิ้นสุดลง 



  

 

๑-๗ 

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว 
และมัคคุเทศก์ฯ  
 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๓๐๔/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ภายหลังจากที่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสิ้นสุดลง, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕)) 

 

ประเด็นที่หนึ่ ง ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จะถือเป็น
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ .ศ . ๒๕๖๒ โดยผลของบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖  แห่ ง
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่ 

ค ว า ม เห็ น  บ ท เฉ พ า ะ ก า ล ม า ต ร า  ๒ ๖  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะสามารถคงสถานะ
ความเป็นโรงงานต่อไปได้นั้น ต้องประกอบกิจการโรงงานที่มี
องค์ประกอบตามบทนิยามคำว่า “โรงงาน” ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับ หากในวันดังกล่าว การประกอบกิจการโรงงานใด 
มีการใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมต่ำกว่าห้าสิบแรงม้าหรือใช้คนงาน
ต่ำกว่าห้าสิบคน โรงงานนั้นย่อมไม่ถือเป็นโรงงาน และมีผลให้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ออกตามพระราชบัญญั ติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่มีผลใช้บังคับในทางกฎหมายอีกต่อไป 

ประเด็นที่สอง การที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตามพระราชบัญ ญั ติ โรงงาน พ .ศ . ๒๕๓๕ ได้แจ้ ง 
เพิ่มจำนวนเครื่องจักรเพื่อให้โรงงานมีการใช้เครื่องจักรกำลังรวม
ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป จะถือเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่ 

ความเห็น โรงงานใดมีการใช้เครื่องจักรมีกำลังรวม 
ต่ำกว่าห้าสิบแรงม้าและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนั้น
ประสงค์จะเพิ่มจำนวนเครื่องจักรเพื่อให้มีกำลังรวมเป็นไปตาม 
บทนิยามใหม่ซึ่งกำหนดให้สถานะความเป็นโรงงานสามารถ
พิจารณาจากจำนวนกำลังรวมของเครื่องจักรตั้งแต่ห้าสิบแรงม้า

หรือจำนวนการใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปเพียงอย่างใด 
อย่างหนึ่งก็ได้ นั้น โดยที่มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต้อง
แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้
ดำเนินการแจ้งเพิ่มจำนวนเครื่องจักรก่อนวันที่พระราชบัญญัติโรงงาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ โดยจำนวนเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้น
นั้นมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบ
แรงม้าขึ้นไป การแจ้งเพิ่มจำนวนเครื่องจักรนั้นย่อมทำให้โรงงาน 
มี ส ถานะความ เป็ น โรงงาน ตามพระราชบั ญ ญั ติ โรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นที่สาม การที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แจ้งเพิ่ม
จำนวนคนงานเพื่อให้โรงงานมีการใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป  
จะถือเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ความเห็น พระราชบัญญั ติ โรงงาน พ .ศ . ๒๕๓๕  
มิได้กำหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขในการขอแจ้งเพิ่มจำนวนคนงาน 
และมิได้ห้ามการแจ้งเพิ่มจำนวนคนงานไว้ การแจ้งเพิ่ มจำนวน
คนงานของผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้ เป็นไปตามบทนิยามใหม่   
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่  ๒)ฯ มีผลใช้บังคับ  
จึงสามารถกระทำได้ เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งเพิ่มจำนวนคนงานต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันดังกล่าว โดยจำนวนคนงานท่ีเพิ่มขึ้นนั้น
ทำให้โรงงานมีการใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปจนถึงวันที่
พระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่  ๒)ฯ มีผลใช้บังคับ การแจ้ง 
เพิ่มจำนวนคนงานนั้นย่อมทำให้โรงงานมีสถานะความเป็นโรงงาน
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๒๔/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  สถานะความเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕)) 

 

ประเด็นที่หนึ่ง กรณีประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการองค์การตลาดทั้ง ๗ รายได้ลาออก  

สถานะความเป็นโรงงานตามพระราชบัญญั ติโรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการองค์การตลาด 
และคณะอนุกรรมการภายหลังจากประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ และกรรมการลาออกจากตำแหน่ง 
 



  

 

๑-๘ 

และยังไม่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการองค์การตลาดคนใหม่แทน ถือว่าขาดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการองค์การตลาด ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. ๒๔๙๖ หรือไม่ 

ความเห็น คณะกรรมการองค์การตลาดประกอบด้วย 
กลุ่มบุคคลสี่กลุ่ม คือ ๑) ประธานกรรมการ ๒) รองประธาน
กรรมการ ๓) ผู้อำนวยการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และ ๔) 
กรรมการอื่ น อี ก ไม่ น้ อยกว่ าหกคนและไม่ เกิ น สิ บ ห้ าคน  
เป็นผู้บ ริห ารกิจการขององค์ การ เมื่ อประธานกรรมการ 
และรองประธานกรรมการได้ลาออกจากตำแหน่งและยังไม่มี 
การแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการขึ้นใหม่  
ทำให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน จึงไม่อาจถือได้ว่า
เป็นคณะกรรมการองค์การตลาด และไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ 
เมื่อไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้คณะกรรมการประกอบไปด้วย
กรรมการที่เหลืออยู่ ประกอบกับคณะกรรมการองค์การตลาด 
เป็นคณะกรรมการประเภทบริหารที่มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การดำเนินกิจการขององค์การตลาด คุณสมบัติของกรรมการ 
จึงมีความสำคัญเพราะมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายใน
องค์กรโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดให้กรรมการมีองค์ประกอบ
ที่มาจากหลายฝ่าย องค์ประกอบแต่ละส่วนจึงมีความสำคัญ  
หากขาดกรรมการกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปย่อมไม่ครบองค์ประกอบ
คณ ะกรรมการ  ดั งนั้น  เมื่ อคณะกรรมการองค์การ ตลาด 
ขาดผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
กรรมการที่เหลืออยู่จึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
องค์การตลาด และไม่อาจดำเนินการใด ๆ ได้จนกว่าคณะกรรมการ
จะมีองค์ประกอบครบถ้วนเสียก่อน 

ประเด็นที่สอง กรณีที่ รองประธานกรรมการและ
กรรมการองค์การตลาดลาออกจากคณะกรรมการองค์การตลาด  
จะเป็นเหตุให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ขององค์การตลาดหรอืไม่ และคณะอนุกรรมการ
จะสามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้หรือไม่ 

ความเห็น การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ 
มีอำนาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 
ในคณะกรรมการหรือบุคคลใดตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ซึ่งจะแสดงออก
จากตัวคำสั่งนั้นเองโดยระบุเพียงช่ือบุคคล ซึ่งมีความมุ่งหมาย
ต้องการความรู้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ หรือความเหมาะสม
อันเป็นคุณสมบัติของบุคคลนั้นโดยเฉพาะ และจะยังคงเป็น
อนุกรรมการตลอดไปจนหมดวาระหรือพ้นไปเพราะเหตุคุณสมบัติ
ของบุคคลนั้นเอง  ดังนั้น กรณีที่รองประธานหรือกรรมการ

องค์การตลาดผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ แม้จะลาออก
จากการเป็นกรรมการแต่หากมิได้ลาออกจากการเป็นประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการด้วย ก็ยังคงเป็นอนุกรรมการ 
ในคณะนั้นต่อไป 

ส่วนการแต่งตั้งอนุกรรมการในกรณีที่มีระเบียบหรือ 
กฎบัตรเพื่อใช้สำหรับการประชุมหรือดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
ซึ่งกำหนดองค์ประกอบคณะอนุกรรมการไว้ว่า คณะอนุกรรมการ
ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ แต่งตั้งจาก
คณะกรรมการองค์การตลาด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมเป็น
คณะอนุกรรมการ กรณีเป็นการกำหนดคุณสมบัติอย่างหนึ่งของ
การแต่งตั้งอนุกรรมการว่าจะต้องเป็นกรรมการในองค์การตลาด 
ประกอบกับกำหนดเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการไว้ 
เช่น ตาย ลาออก หรือพ้นจากการเป็นกรรมการองค์การตลาด  
ดังนั้น กรณีที่รองประธานกรรมการหรือกรรมการองค์การตลาด
ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตามกรณีนี้
ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ ย่อมเป็นเหตุให้ขาด
คุณสมบัติและพ้นจากการเป็นอนุกรรมการด้วย 

กรณีที่คณะอนุกรรมการจะดำเนินการประชุมได้จะต้อง
เป็นคณะอนุกรรมการที่มีองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
ครบถ้วน จึงต้องพิจารณาองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเป็น
รายกรณีไป 
 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๓๕/๒๕๖๒ , บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  การจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการองค์การ
ตลาดและคณะอนุกรรมการภายหลั งจากประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ และกรรมการลาออกจากตำแหน่ง , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)) 

 

ประเด็น การได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำ
จั งหวัดตามพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนูญ ว่าด้ วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลให้ผู้นั้นเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ อันเป็นลักษณะต้องห้ามของ 
การเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ 

ลั กษ ณ ะ ต้ อ งห้ าม ข อ งก รรม ก า ร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กรณีได้รับแต่งต้ังเป็น
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 



  

 

๑-๙ 

ความเห็น โดยที่มาตรา ๒๘ และมาตรา  ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งและ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งขึ้น และมาตรา ๕๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐธรรม นู ญ ดั งกล่ าว  ก ำห น ด ให้ มี พ นั ก งาน ห รื อลู กจ้ า ง 
ของสำนักงานคณ ะกรรมการการเลือกตั้ ง  ซึ่ ง เลขาธิก าร
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งนั้น ผู้ตรวจการ
เลื อกตั้ งและผู้ ต รวจการเลื อกตั้ งป ระจำจั งห วัดจึ งมีที่ ม า 
และผู้แต่งตั้งแตกต่างจากพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง   นอกจากนี้  มาตรา ๓๐  แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ยังกำหนดว่า 
กรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้จะต้อง
ได้รับแต่งตั้ งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ งประจำจังหวั ดเสียก่อน  
และมีกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในช่วงระหว่าง
เวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะที่ได้
ปฏิบัติงานจริงเทา่นั้น เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดเป็นการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจ จึงไม่มีลักษณะเป็น
งานประจำในลักษณะเดียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ตรวจการเลือกตั้ง
และผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวดัมิได้มีฐานะเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง 

กรณีที่นาย ป. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
เทศบาลจังหวัดอุดรธานี (ก.ท.จ. อุดรธานี) ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
และขึ้นบัญชีเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง และต่อมาได้รับแต่งตั้ง 
เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ก่อนที่จะลาออก
จากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ท.จ. อุดรธานี  นั้น  
ย่อมมิได้มีผลให้นาย ป. มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
จึงไม่ เป็น เหตุ ให้มีลักษณ ะต้องห้ ามของการเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ. อุดรธานีตามมาตรา ๖ (๔) ประกอบกับ
มาตรา ๒๓ วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 
ก.ท.จ. อุดรธานี ไปเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง อาจเข้าลั กษณะ
ต้องห้ ามของผู้ ตรวจการเลือกตั้ งต ามมาตรา ๒๙  วรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๓๖/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล กรณี ได้รับแต่งตั้ งเป็น
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด, คณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะที่ ๑)) 

 

ประเด็น การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี
ด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ต าม ม าต รา  ๑ ๑  (๒ ) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ สภานโยบาย 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมายถึงงบประมาณในภาพรวมทั้งหมดในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ หรือหมายถึงเฉพาะงบประมาณที่
จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภา
นโยบายการอุดมศึกษาฯ 

ความเห็น  มาตรา ๑๑  (๒ ) แห่ งพระราชบัญญั ติ  
สภานโยบายการอุดมศึกษาฯ กำหนดให้สภานโยบายมีหน้าที่และ
อำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจำปีด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ ก่อนท่ีสำนักงบประมาณจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ จึงเห็นได้ว่า กรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 
ด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
หมายถึงกรอบวงเงินงบประมาณในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ ใน 
ความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งประกอบด้วย
งบประมาณตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปในการเสนอรายละเอียดขอจัดสรรงบประมาณด้าน 
การอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๒  (๑ ) แห่ งพระราชบัญ ญั ติ  
สภานโยบายการอุดมศึกษาฯ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาคำขอ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุน 
ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิต
กำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในความรับผิดชอบของกระทรวง 
ก่อนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
ส่วนคำของบประมาณประเภทงบบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 
และสิ ท ธิป ระ โยชน์ ขอ งบุ ค ล ากร ใน สถาบั น อุ ด ม ศึ กษ า  

การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา  
ตามพระราชบัญ ญั ติสภาน โยบายการอุ ดมศึ กษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



  

 

๑-๑๐ 

งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจำ รวมทั้งงบลงทุนอื่น 
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๕ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษาฯ เป็นหน้าที่และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่จะต้องเสนอต่อสำนักงบประมาณโดยตรง 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๓๙/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่ อง การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ ด้าน 
การอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจั ยและนวัตกรรมแห่ งชาติ  พ .ศ . ๒๕๖๒ , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)) 
 

 
ประเด็น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการคุรุสภา ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖  
วรรคสองและวรรคสาม แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสัง่หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๖๐ จะอยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๖ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กำหนดให้ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือไม่ 

ความเห็น  บทบัญญั ติ เกี่ ยวกับกระบวนการได้ม า 
ซึ่งเลขาธิการคุรุสภาตามคำสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
คุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  
และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้า
ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช 
๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่  ๒๑ มีนาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีผลเป็นการยกเว้นการใช้บังคับบทบัญญัติ 
ว่าด้วยการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังนั้น ประกาศฉบับ
ดังกล่าว มิใช่กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวในการออกประกาศ จึงไม่อยู่ภายใต้บั งคับมาตรา ๖  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่กำหนดให้มีผลใช้บังคับได้
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา  อีกท้ังไม่ปรากฏว่าคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘ฯ กำหนดให้ต้องประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  นอกจากนี้ ประกาศฉบับดังกลา่วมีสาระสำคัญ
เป็นการกำหนดขั้นตอนของกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา มิได้มีผลบังคับแก่บุคคลเป็นการทั่วไป 
และมุ่งหมายให้ใช้บังคับกับการสรรหาเฉพาะคราวเพียงครั้งเดียว
เท่านั้น จึงมิได้มีลักษณะเป็น “กฎ” ตามบทนิยามในมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
และไม่เข้าลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๗ (๔) 
แห่ งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ประกาศฉบับนี้ จึ งมี ผลใช้บั งคับตั้ งแต่ วันที่ รั ฐมนตรี ว่าการ
กระท รวงศึ ก ษ าธิ ก าร ได้ ล งน าม เพื่ อ ป ระก าศ ใช้ บั งคั บ  
โดยไม่จำเปน็ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
ก ฤ ษ ฎี ก า  เ รื่ อ ง   ก า ร มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ข อ ง ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา 
ซึ่ งออกตามคำสั่ งหั วหน้ าคณ ะรักษาความสงบแห่ งชาติ   
ที ่๗/๒๕๕๘, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)) 

 

ประเด็น หนี้ซึ่ งเกิดจากการว่าจ้างก่อสร้างช้ินงาน
นิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมติดตั้ง เกิดจากการดำเนิน
กิจการภายใต้ภารกิจขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หรือไม่ และการให้ลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้สามารถกระทำได้ตาม
วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือไม่ 

ความเห็น  โดยที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวิส าหกิจ 
จัดตั้ งขึ้ น โดยพระราชกฤษฎี กาจัดตั้ งองค์ ก ารพิพิ ธภัณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มี
วัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ อให้ความรู้  
แก่ประชาชน การให้บริการด้ านวิชาการและนิทรรศการ 

การมีผลใช้บังคับของประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ซ่ึงออกตาม
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๘ 

อำนาจหน้าที่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ในการให้ลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้ตามคำพิพากษา 
 



  

 

๑-๑๑ 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
และมีอำนาจหน้าที่กระทำการต่าง ๆ ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ 
ตามมาตรา ๖  โดยการดำเนินการดังกล่าว มาตรา ๗  (๒ ) 
กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการว่าจ้างหรือรับจ้างทำกิจการ 
ที่เกี่ยวกับกิจการของ อพวช. ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า อพวช.  
ได้ทำสัญญาจ้างคู่กรณีให้ก่อสร้างช้ินงานนิทรรศการเทคโนโลยี
สารสนเทศพร้อมติดตั้ง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นการดำเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ของ อพวช. ตามที่ได้กำหนดไว้ใน 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  

เมื่อปรากฏว่าคู่กรณี ผิดสัญญา อพวช. จึงฟ้องคดี  
ต่อศาลปกครอง และศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีชำระหนี้แก่ อพวช. โดยศาลปกครองมิได้ยกประเด็นว่า อพวช.  
ไม่มีอำนาจฟ้อง เมื่อหน่ึงในลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะขอผ่อนชำระ
หนี้ และอพวช. ได้หารือไปยังกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลาง
เห็นว่ากรมบัญชีกลางมีอำนาจพิจารณาเรื่องการขอผ่อนผันชำระหนี้ 
ของส่วนราชการเท่านั้น เมื่อ อพวช. เป็นรัฐวิสาหกิจจึงต้อง
พิจารณ าตามพระราชกฤษฎี กาจัดตั้ งองค์การพิพิ ธภัณ ฑ์
วิท ยาศาสตร์แห่ งชาติ ฯ  ซึ่ งมิ ได้ ก ำหนดวิ ธีก ารชำระห นี้  
และการเจรจาตกลงกันในวิธีการชำระหนี้ไว้เป็นการเฉพาะ  
แต่เนื่องจาก อพวช. เป็นรัฐวิสาหกิจและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ย่อมมีอำนาจที่จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษากับลูกหนี้  
ตลอดจนพิจารณากำหนดให้มีการผ่อนชำระหนี้ได้ เช่นเดียวกับที่ 
ส่วนราชการมีอำนาจผ่อนผันการชำระหนี้ ให้แก่ลูกหนี้ทั้ งที่  
ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้อำนาจส่วนราชการไว้ แต่ต้องส่งเรื่องให้
กระทรวงการคลังพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป  ทั้งนี้ โดยคำนึงถึง
เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์แก่รัฐและ อพวช. รวมทั้ง
ผลกระทบที่จะได้รับจากการดำเนินการดังกล่าว โดยไม่ทำให้  
รัฐเสียเปรียบ ตลอดจนข้อสังเกตตามหนังสือของกรมบัญชีกลางด้วย  

มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์  
การให้ลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน  
จึงทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติดังเช่นกรณีนี้  ดังนั้น จึงเป็นการ
ส ม ค วรที่ ก ร ะ ท ร ว งก า รค ลั งจ ะ ด ำ เนิ น ก า ร เส น อ เรื่ อ ง 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบหมายให้กระทรวงการคลัง
กำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การ
มหาชน เพื่อให้รัฐมนตรีผู้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการดำเนิน
กิจการของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนถือปฏิบัติต่อไป 

 
 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๔๕/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่ งชาติ ในการให้ ลู กหนี้ ผ่ อนชำระหนี้ ต ามคำพิ พ ากษ า, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓)) 

 

 

ประเด็น องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนมีพนักงาน 
ขับรถไม่ เพียงพอ กรณี เจ้าหน้าที่ซึ่ งมิ ได้ เป็นพนักงานขับรถ 
ใช้รถราชการเพื่อปฏิบัติราชการเอง หากระหว่างการใช้รถราชการ
เกิดเหตุละเมิด เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดจะถือเป็นเจ้าหน้าทีแ่ละได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด  
พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ 

ความ เห็ น  บุ คคลที่ จะ ได้ รับ ความคุ้ มครองตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ โดยมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดบทนิยามคำว่า “เจ้าหน้าที่”  
ให้หมายถึงข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น 
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด  
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  
จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐตามบทนิยามคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” 
ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน  ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้ าง หรือผู้ ปฏิ บั ติ งานประเภทอื่ น ซึ่ งได้ รับมอบหมาย 
จากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ย่อมมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางด้วน ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้นำรถราชการไปปฏิบัติราชการ แล้วเกิดความ
เสียหาย ย่อมเป็นความเสียหายที่ เกิดจากการกระทำในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ  ไม่ว่าเจ้าหน้าที่นั้น 
จะมีตำแหน่งเป็นพนักงานขับรถหรือไม่ก็ตาม 
 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๗๕/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งมิ ได้ 
มีตำแหน่งเป็นพนักงานขับรถแต่ใช้รถราชการไปปฏิบัติราชการ : 
กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ)) 

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงมิได้มีตำแหน่ ง 
เป็นพนักงานขับรถแต่ใช้รถราชการไปปฏิบัติราชการ : 
กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน 



  

 

๑-๑๒ 

 

ประเด็น ในการชำระบัญ ชีของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ผู้ชำระบัญชีจะนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
ทรัพ ย์ สิ น ขอ งสม าคม ฌ าป น กิ จ ส งเค ร าะห์  ไป จ่ าย เป็ น 
เงินสงเคราะห์ที่ค้างจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
ของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายได้หรือไม่ 

ความเห็น เมื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องเลิก 
มาตรา ๕๕ แห่ งพระราชบัญญั ติการฌาปนกิจสงเคร าะห์   
พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้มีการชำระบัญชีของสมาคมฯ โดยให้  
นำเรื่องการชำระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อัน
ว่าด้วยการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด
และบริษัทจำกัด มาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีจึงถือว่าสมาคมฯ 
ยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี และผู้ชำระ
บัญชีของสมาคมฯ มีหน้าที่ชำระสะสางการงานของสมาคมให้เสร็จไป 
กับจัดการใช้หนี้เงินและจำหน่ายสินทรัพย์ของสมาคมฯ โดยมี
อำนาจดำเนินกิจการของสมาคมฯ ตามแต่จำเป็นเพื่อการชำระ
สะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี 

 เมื่อมีสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสือชาวบ้าน 
จังหวัดนครราชสีมา ถึงแก่ความตาย สมาคมฯ ย่อมต้องจ่ายเงิน
สงเคราะห์ตามคำนิยามในมาตรา ๔  แห่ งพระราชบัญญัติ  
การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เพื่อเป็นค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพ
และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตายให้แก่ผู้มีสิทธิ
ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่าสมาคมฯ  
ได้ค้างชำระเงินสงเคราะห์ต่อผู้มีสิทธิได้รับเงินก่อนเลิกสมาคมฯ  
การค้างชำระ เงินดังกล่าวจึงเป็นหนี้เงินของสมาคมฯ ต่อผู้มีสิทธิ 
รับเงินสงเคราะห์ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
สมาคมฯ เป็น เงินของสมาคมฯ เมื่ อสมาคมฯ เป็นหนี้ เงิน
สงเคราะห์ค้างจ่ายแก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ผู้ชำระบัญชีต้อง 
นำเงินดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นเงินของสมาคมฯ ใช้หนี้แก่ผู้มีสิทธิรับ
เงินสงเคราะห์ 
 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๓๗๙/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การชำระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙)) 

การชำระบัญชีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              หน้า 
 

การจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นสูญ 
ของกองทุนประกันสังคม 
............................................................................................... ๒-๒ 
 
การดำเนินการทางวินยักรณีศาลปกครองมีคำพิพากษา 
เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยภายหลังพระราชบัญญตัิ 
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ
............................................................................................... ๒-๒ 
 
การสิ้นผลของกฎหมายลำดับรอง 
............................................................................................... ๒-๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              หน้า 
 
การตัดฟันไม้ยางพาราที่ปลกูข้ึนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 

.............................................................................................. ๒-๓ 
 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน 
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการหรือกิจการ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใด 
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 
.............................................................................................. ๒-๔ 
 

รวมความเห็นฉบับย่อของคณะกรรมการกฤษฎีการวมความเห็นฉบับย่อของคณะกรรมการกฤษฎีกา      
พฤศพฤศจิจิกายนกายน  ๒๕๖๒๕๖๒๒  

สารบัญสารบัญ  



 

๒-๒ 

 

ประเด็น การขออนุมัติจำหน่ายหนี้ค้างชำระเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมออกจากบัญชีเป็นสูญ ต้องดำเนินการตาม
มติสภาบริหารคณะปฏิวัติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕  
ที่กำหนดให้กรณีเงินสูญหาย ขาดบัญชีหรือหนี้เงินค้างชำระ 
ที่ไม่สามารถเรียกร้องจากลูกหนี้ในแต่ละกรณีภายในวงเงิน 
ห้าล้านบาท ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจอนุมัติจำหน่ายออกจาก
บัญชีได้ หากจำนวนเงินหรือหนี้เกินกว่านี้ให้กระทรวงการคลัง 
ขออนุมัติคณะรัฐมนตรี  หรือต้องดำเนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และ
การเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้ในกรณี
นายจ้างรายใดเป็นบุคคลล้มละลายหรือได้จดทะเบียนเลิกกิจการ
หรือมิได้ประกอบกิจการหรือถูกถอนทะเบียนการประกอบกิจการ 
และไม่อยู่ในฐานะที่จะชำระหนี้ได้ หรือในกรณีหนี้นั้นขาดอายุ
ความในการใช้สิทธิเรียกร้อง ให้จำหน่ายออกจากบัญชีเป็นสูญ 
โดยให้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้อนุมัติสำหรับหนี้
รายละไม่เกินสองแสนบาท คณะกรรมการประกันสังคมเป็น
ผู้อนุมัติสำหรับหนี้เกินสองแสนบาทแต่ไม่เกินห้าล้านบาทต่อราย  
และกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประกันสังคมสำหรับหนี้เกินรายละห้าล้านบาท  

ความเห็น มติสภาบริหารคณะปฏิวัติฯ เป็นการกำหนด
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่ งการปฏิบั ติต ามมติสภาบริหารคณ ะปฏิ วัติ นั้ น 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎี ก า ได้ วิ นิ จ ฉั ย เป็ น แ น ว ท า งว่ า  
มติคณะรัฐมนตรีและมติสภาบริหารคณะปฏิวัติฯ ไม่ใช่กฎหมาย 
กฎหรือข้อบังคับ แต่เป็นเพียงคำสั่งทางบริหารที่ส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องจะต้องไปดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น ในเรื่องใด 
ที่จำเป็นต้องแก้ไขหรือออกกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับใหม่  
เพื่อให้เกิดอำนาจในการดำเนินการ ก็ต้องไปดำเนินการก่อน  
ดังนั้น หากเรื่องใดมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้แล้วย่อมต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายดั งกล่ าว ถ้าไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้  
ก็ต้องปฏิบัติตามมติสภาบริหารคณะปฏิวัติฯ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
ทั่วไปในการจำหน่ายหนี้สูญต่อไป กรณีที่ระเบียบคณะกรรมการ
ประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้ 
ออกจากบัญชีเป็นสูญไว้ในสองกรณีคือ กรณีที่นายจ้างที่เป็น
บุคคลล้มละลายหรือได้จดทะเบียนเลิกกิจการหรือมิได้ประกอบ
กิจการหรือถูกถอนทะเบียนการประกอบกิจการ และไม่อยู่  

ในฐานะที่จะชำระหนี้ได้ และกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ 
สิ้ น สุ ดความ เป็ นผู้ ป ระกั นตน เป็ น ระยะ เวลาเกิ นหนึ่ งปี  
และไม่สามารถติดตามหนี้ได้และหนี้นั้นขาดอายุความในการ 
ใช้สิทธิเรียกร้องแล้ว โดยให้สำนักงานประกันสังคมจำหน่ายออก
จากบัญชีเป็นสูญได้ตามจำนวนหนี้แต่ละรายและตามลำดับของ 
ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ จึงเห็นได้ว่า การจำหน่ายหนี้สูญตาม
ระเบี ยบคณ ะกรรมการประกันสั งคมว่ าด้ วยการรับ เงิน  
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนฯ จึงเป็นเรื่องที่
คณะกรรมการประกันสังคมได้กำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้
ออกจากบัญชีเป็นสูญและกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติไว้เป็นการเฉพาะ
ตามกฎหมายว่าการประกันสังคมแล้ว สำนักงานประกันสังคม 
จึงไม่ต้องปฏิบั ติ ตามมติสภาบริหารคณะปฏิวัติฯ  ซึ่ งเป็น
หลักเกณฑ์ทั่วไปอีก 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๔๑/๒๕๖๒ , บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี กา เรื่ อ ง  การจำหน่ ายหนี้ ออกจากบัญ ชี เป็ นสูญ 
ของกองทุนประกันสังคม, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓)) 

 

ประ เด็ น  ข้ าราชการที่ ถู ก ค ำสั่ งล งโทษ ไล่ อ อก 
จากราชการและได้รับโทษตามคำสั่งแล้ว ต่อมามีการประกาศใช้
พระราชบัญ ญั ติ ล้ างมลทิน ใน วโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หลังจากนั้นได้มีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าว โดยให้มีการดำเนินการทางวินัย
ใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้าราชการผู้นี้ได้รับการล้างมลทิน
ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ หรือไม่ และจะดำเนินการ 
ทางวินัยใหม่แก่ข้าราชการผู้นี้ได้หรือไม่  

ความเห็น มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ 
กำหนดว่าผู้ถูกลงโทษทางวินัยจะได้รับการล้างมลทินต่อเมื่ อ 
เข้าเงื่อนไขสองประการ คือ (๑) เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณี
ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๐ และ (๒)  
ได้รับโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
สำหรับข้าราชการผู้ซึ่งถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการ
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และได้รับการลงโทษไล่ออก

การจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นสูญของกองทุนประกันสังคม 
 

การดำเนินการทางวินัยกรณีศาลปกครองมีคำพิพากษา 
เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยภายหลังพระราชบัญญัติ 
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ 



 

๒-๓ 

จาก ราชก าร ไป แ ล้ ว  ก รณี จึ งต้ อ งด้ ว ย ม าต รา  ๕  แ ห่ ง
พระราชบัญญั ติล้ างมลทินฯ แม้ ว่าต่อมาจะได้มีการอ่าน 
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษย้อนหลัง
ไปจนถึงวันที่มีคำสั่งลงโทษน้ัน ก็ไม่มีผลกระทบต่อการล้างมลทิน 
ที่มีผลสมบูรณ์แลว้  ดงันัน้ จึงไม่อาจมีคำสั่งให้ดำเนินการทางวินัย
แก่ข้าราชการผู้นั้นในการกระทำอันเดียวกันนั้นได้อีก 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๔๓/๒๕๖๒  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการทางวินัยกรณีศาลปกครอง 
มี ค ำพิ พ าก ษ า เพิ ก ถอน คำสั่ งล งโท ษ ทางวิ นั ย ภ ายห ลั ง
พระราชบัญ ญั ติ ล้ า งมลทิน ในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑)) 

 

ประเด็น ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนด
ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่ งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก่อนการแก้ไข
เพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปหรือไม่ 

ความเห็น ตามหลักกฎหมายทั่วไป เมื่อกฎหมายแม่บท
ฉบับใดได้ถูกยกเลิกทั้งฉบับและสิ้นผลใช้บังคับไปโดยกฎหมาย
แม่บทที่ออกมาภายหลังแล้ว ย่อมมีผลทำให้กฎหมายลำดับรอง 
ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายแม่บทที่ถูกยกเลิกนั้น 
สิ้นผลการใช้บังคับตามไปด้วย แต่ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม 
บางมาตราโดยยังมีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ และวิธีดำเนินการ 
อันเป็นสาระสำคัญตรงกัน กฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมายแม่บทที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะยังคงมีผล 
ใช้บังคับอยู่ได้หรือไม่ ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

กรณีที่หารือนี้ ประกาศกระทรวงกลาโหมดังกล่าว 
ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
ดังกล่าวเป็นการกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษากำหนดว่า อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ 
สารเคมี สารชีวภาพ วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ ยานพาหนะ 
หรือเครื่องมือเครื่องใช้ ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงคราม
ได้ชนิดใดเป็นยุทธภัณฑ์ ซึ่งยังคงมีหลักการสำคัญคือกำหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดว่า 
สิ่งใดเป็นยุทธภัณฑ์ อันเป็นหลักการเดียวกันกับในมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก่อนการ
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเจตนารมณ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นไป
เพื่ อให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับถ้ อยคำที่ ใช้ในปัจจุบัน 
และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
อันเป็นเพียงการแก้ไขถ้อยคำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเท่านั้น โดยยังคงมี
วัตถุประสงค์และวิธีดำเนินการอันเป็นสาระสำคัญตามหลักการ
เดิ มก่อนการแก้ ไขเพิ่ ม เติมทุกประการ  ดั งนั้ น  ประกาศ
กระทรวงกลาโหมดังกล่าวจึงยังมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม โดยที่มาตรา ๒๒ วรรคสอง ประกอบกับ
มาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ การจัดทำ 
ร่างกฎหมายและการประ เมิ นผลสัมฤทธิ์ ขอ งกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดระยะเวลาในการออกกฎตามกฎหมาย 
ที่มิใช่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมโดยความ เห็น ชอบของคณ ะรัฐมนตรี  
ควรพิจารณาออกประกาศตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ค ว บ คุ ม ยุ ท ธ ภั ณ ฑ์  พ .ศ . ๒ ๕ ๓ ๐  ซึ่ ง แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม 
โดยพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยคำนึงถึงระยะเวลาดังกล่าวด้วย 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๔๗/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
ก ฤ ษ ฎี ก า  เรื่ อ ง   ก ารสิ้ น ผ ล ข อ งก ฎ ห ม าย ล ำดั บ รอ ง , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓)) 

 
ประเด็น อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

จะส าม ารถ ใช้ อ ำน าจ ต าม ม าต รา  ๓ ๘  วรรค สอง แห่ ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ อนุญาต
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ดำเนินการตัดฟันไม้ยางพาราที่ปลูกขึ้นเนื่องจากการกระทำ
ความผิดฐานบุกรุกพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  กรณี ไม่พบ
ผู้กระทำความผิดได้หรือไม่ อย่างไร 

ความเห็น มาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ในกรณีที่มี
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแล รักษาหรือบำรุง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อการเพาะพันธุ์  การศึกษาหรือวิจัย 
ทางวิชาการ เพื่ ออำนวยความสะดวกในการให้การศึกษา 

การสิ้นผลของกฎหมายลำดับรอง 
 

การตัดฟันไม้ยางพาราที่ปลูกขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 



 

๒-๔ 

หรือการพักอาศัย หรืออำนวยความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่
ประชาชน อธิบดีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
หรือกรมประมง แล้วแต่กรณี  กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ าได้  ตามระเบี ยบที่ อธิบดีกำหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งปัจจุบันได้แก่ระเบียบ
กรมป่าไม้  ว่าด้ วยการปฏิบั ติการของพนักงานเจ้ าหน้ าที่  
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในข้อ ๔ (๗) กำหนดให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรือทำลาย 
ต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่นได้ตามความจำเป็นเพื่ อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์บางประการ เช่น เพื่อการปลูก หรือก่อสร้าง
สำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อการปลูกป่าเฉพาะบริเวณ
ถูกบุกรุกทำลายหรือปลูกเสริมป่าบริเวณที่เสื่อมโทรมหรือถูกบุกรุก
ทำลาย เมื่อข้อเท็จจริงตามข้อหารือนี้ เป็นกรณีที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ขออนุญาต 
ตดัฟันไม้ยางพารา ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุก
ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติดัง้เดิม กรณีจงึอยู่ในอำนาจของอธิบดี
กรมอุทยานแห่ งชาติฯ  ที่ จะพิจารณาอนุญาตให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ดำเนินการ 
ตัดฟันไม้ยางพาราดังกล่าวได้ 

อนึ่ง การให้ความเห็นตามข้อหารือนี้เป็นการพิจารณา
บนหลักการของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมาหากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการคุ้มครอง บำรุง ดูแล และรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ย่อมเป็นไปตามมาตรา ๕๖  ประกอบกับมาตรา ๘๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การตัดฟันไม้ยางพาราที่ปลูกขึ้นโดยไม่ชอบ 
ด้ ว ย ก ฎ ห ม าย ใน พื้ น ที่ เข ต รั ก ษ าพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ าภู ห ล วง , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 

 
ประเด็น ในขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง 
(EHIA) เมื่อผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว 
และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐผู้อนุญาตโครงการ กิจการ  
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชน
ในชุมชนอย่างรุนแรง ยังจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมา
ประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตอีกหรือไม่ อย่างไร 

ความเห็น เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบ 
ในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอให้ปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่ อ ชุ มชนอย่ า งรุ น แรงทั้ งท างด้ าน คุณ ภ าพสิ่ งแวดล้ อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุ ขภาพ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้ยกเลิ ก เนื้ อหาเกี่ยวกับองค์การอิสระ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและยกเลิกเอกสารท้ายประกาศ ง. 
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ของหน่วยงานอนุมัติหรือหน่วยงานอนุญาต โดยให้หน่วยงานรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือการอนุญาตที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้ เสียสำคัญอื่น ใดของประชาชน 
หรือชุมชนหรือสิ่ งแวดล้อมอย่างรุนแรง รับผิดชอบในการ 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนและ
ชุมชนที่ เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 
 



 

๒-๕ 

ออกกฎหมายว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนำมาใช้บังคับกับ
การดำเนินการหรือการอนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเตรียมการให้สอดรับ
กับมาตรา ๒๗๘  ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินี้แล้ว
เมื่ อวันที่  ๒๖  กันยายน ๒๕๖๐  กรณี จึ งเป็นการสมควร 
ที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือการอนุญาต
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ซึ่งก็จะสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยด้วย 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๖๑/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การรับฟั งความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสีย 
ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการหรือกิจการ 
ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ เสียสำคัญอื่นใด 
ของประชาชนหรือ ชุมชนหรือสิ่ งแวดล้อมอย่ างรุนแรง , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              หน้า 
 

การจ่ายเงินค่าทดแทนเพ่ิมอีกร้อยละสองของราคา
อสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสงัหาริมทรัพย ์
 

............................................................................................... ๓-๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              หน้า 
 
การอนุญาตให้ใช้หรือมไีว้ในครอบครองเพ่ือใช้ซึ่ง 
เครื่องมืออวนรุนท่ีใช้ติดกับเรือยนต์สำหรับการศึกษาวิจยั 
.............................................................................................. ๓-๓ 
 

รวมความรวมความเเห็ห็นฉบับย่อของคณะกรรมการกฤษฎีกานฉบับย่อของคณะกรรมการกฤษฎีกา      
ธัธันนวาคมวาคม  ๒๕๖๒๕๖๒๒  

สารบัญสารบัญ  



 

๓-๒ 

 

ประเด็นที่หนึ่ง กรณีที่ผู้ถูกเวนคืนมาตกลงทำสัญญา 
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีผลใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้มารับเงิน
ค่าทดแทน จนกระทั่งพระราชบัญญัตวิ่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ หากผู้ถูกเวนคืน 
มาขอรับเงิน จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มอีกร้อยละสองหรือไม่ 

ความเห็น เมื่อผู้ถูกเวนคืนได้ตกลงทำสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ในขณะที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีผลใช้บังคับ และเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
ให้ผู้ขายมารับเงินค่าทดแทนแล้ว แต่ผู้ถูกเวนคืนไม่ได้มารับเงิน 
ค่าทดแทน จนกระทั่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและ 
การได้มาซึ่ งอสังหาริมทรัพย์  พ .ศ. ๒๕๖ ๒ มีผลใช้บั งคับ  
โดยเจ้าหน้าที่ได้วางเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยผลของ
การวางเงินดังกล่าวผู้ถูกเวนคืนย่อมมีสิทธิที่จะมารับเงินไปเมื่อใด
ก็ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ในระหว่างที่ยังไม่ได้ 
มารับเงิน หากมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น ดอกเบี้ยก็นั้นตกเป็นของ 
ผู้ถูกเวนคืน   ดั งนั้น  จึงต้องถือว่าการดำเนินการเกี่ยวกับ 
การซื้อขายได้เสร็จสิ้นไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติว่าด้วย 
การเวนคืนและการได้มาซึ่ งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ใช้บังคับ จึงไม่มีขั้นตอนใดที่จะต้องดำเนินการอีก ผู้ถูกเวนคืน 
จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มอีกร้อยละสองตามมาตรา ๒๖ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นที่สอง กรณีที่ผู้ถูกเวนคืนไม่มาตกลงทำสัญญา
ซื้อขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง รฟม. ได้วางเงินค่าทดแทนแล้ว 
ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ผู้ถูกเวนคืน 
มาขอรับ เงินค่ าทดแทนที่ วาง พร้อมกับทำบันทึกการรับ 
ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ กรณีจะถือเป็นการตกลงทำสัญญา 
ซือ้ขายที่จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มอีกร้อยละสองหรือไม่ 

ความเห็น ในกรณีที่ผู้ถูกเวนคืนไม่ยินยอมทำสัญญา 
ซื้อขายและเจ้าหน้าที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้
การเวนคืนนั้นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนตามมาตรา ๑๓ 
แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ว่ าด้ วยการเวนคืนอสั งหาริมทรัพย์   
พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าครอบครองและ 
ใช้ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์ ได้ก่อนที่ จะมีการเวนคืน 
แต่เจ้าหน้าที่จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนหรือวางเงินค่าทดแทน
ตามที่กฎหมายกำหนด เงินท่ีวางไว้ดังกล่าวผู้ถูกเวนคืนย่อมมีสิทธิ
มารับได้โดยอิสระด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่เข้าครอบครองหรือใช้ที่ดิน
ของผู้ถูกเวนคืน การกำหนดให้ผู้ถูกเวนคืนต้องทำบันทึกข้อตกลง
การรับค่าทดแทนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการโอนกรรมสิทธิ์ 
ย่อมเป็นการไม่ชอบ เพราะเป็นการบังคับให้ผู้ถูกเวนคืนต้อง 
โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยไม่มีอำนาจ บันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวไม่ใช่สัญญาซื้อขายและไม่มีผลใช้บังคับแก่ผู้ถูกเวนคืน 
แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถูกเวนคืนยินยอมที่จะทำ
สัญญาซื้อขายพร้อมกับการรับเงินที่วางไว้ภายหลังจากวันที่
พ ระ ร าชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย ก าร เว น คื น แ ล ะ ก าร ได้ ม า ซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ กรณีย่อมเป็นไปตาม
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้การ
ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ดำเนินการไปแลว้ก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้ ส่วนการดำเนินการ
ขั้นตอนต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน 
และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าท่ีที่จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๒๕ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อได้ทำ
สัญญาซื้อขายแล้วย่อมมีหน้าที่ต้องเพิ่ม เงินค่าทดแทนอีก 
ร้อยละสองให้แก่ผู้ถูกเวนคืน  ทั้งนี้ การกำหนดให้เพิ่มค่าทดแทน
อีกร้อยละสองก็เพื่ อจูงใจให้ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตกลง 
ทำสัญญาซื้อขาย เพื่อจะได้ไม่ก่อให้ เกิดภาระแก่รัฐในการ
ดำเนินการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๕๕๘/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มอีกร้อยละสอง 
ข อ งร าค าอ สั งห า ริ ม ท รั พ ย์ เบื้ อ งต้ น ต า ม ม า ต ร า  ๒ ๖  
แห่ งพ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ วย ก าร เวน คื น และการ ได้ ม า 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อสังหาริมทรัพย,์ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 

การจ่ายเงินค่าทดแทนเพ่ิมอีก ร้อยละสองของราคา
อ สั งห า ริม ท รัพ ย์ เบื้ อ ง ต้ น ต าม ม าต ร า  ๒ ๖  แ ห่ ง
พ ระราช บัญ ญั ติ ว่ า ด้ วยการเวนคื น และการได้ ม า 
ซ่ึ งอ สั งห า ริม ท รัพ ย์  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒  ให้ แ ก่ เจ้ า ข อ ง 
หรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย ์
 



 

๓-๓ 

 
ประเด็น อธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

จะอนุญาตให้ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมืออวนรุน 
ที่ใช้ติดกับเรือยนต์สำหรับการศึกษาวิจัยซึ่งกระทำโดยทางราชการ 
เพื่อประโยชน์ในการหาขนาดช่องตาอวนที่เหมาะสมที่ประชาชน 
พึงใช้ได้ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการประมง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้หรือไม่ 

ความเห็น มาตรา ๖๗ วรรคสอง แห่งพระราชกำหนด 
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด 
การประมง (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ . ๒๕๖๐ บัญญั ติ ให้ ความใน 
วรรคหนึ่ง (๑) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครอง
เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมานหรือกั้นซู่รั้วไซมาน เครื่องมือลี่ หรือ
เครื่องมืออื่นที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน  และ (๓) 

ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้หรือมีไว้ในครอบครองเครื่องมืออวน
ลากที่มีช่องตาอวนก้นถุงเล็กกว่าขนาดที่อธิบดีประกาศกำหนด 
นั้น มิให้ใช้บังคับแก่การศึกษาวิจัยซึ่งกระทำโดยทางราชการ  
เพื่อประโยชน์ในการหาขนาดช่องตาอวนที่เหมาะสมที่ประชาชน
พึงใช้ได้และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายแล้ว โดยมิได้บัญญัติให้ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้
ซึ่งเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์สำหรับการศึกษาวิจัย 
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจึงไม่อาจอนุญาตให้ใช้หรือมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อใช้ซึ่งเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์สำหรับ
การศึกษาวิจัยซึ่งกระทำโดยทางราชการ เพื่อประโยชน์ในการหา
ขนาดช่องตาอวนทีเ่หมาะสมที่ประชาชนพึงใช้ได้ 
 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๕๕๙/๒๕๖๒ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การอนุญาตให้ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ 
ซึ่งเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์สำหรับการศึกษาวิจัย, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 

การอนุญาตให้ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้ซ่ึงเคร่ืองมือ 
อวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์สำหรับการศึกษาวิจัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              หน้า 
 

การส่งสำเนาสญัญาให้บริการโทรคมนาคมด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
............................................................................................... ๔-๒ 
 
การแต่งตั้งและการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดภิาพสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
............................................................................................... ๔-๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              หน้า 
 
เขตพื้นท่ีที่ให้ใช้กฎอัยการศึกตามประกาศพระบรมราชโองการ
เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นท่ีและให้ใช้กฎอัยการศึก 
ในบางเขตพื้นท่ี ลงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
.............................................................................................. ๔-๓ 
 
การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก  
หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรแก่บุคคลผู้ไมม่ีสญัชาติไทย
.............................................................................................. ๔-๓ 
 

รวมความเห็นฉบับย่อของคณะกรรมการกฤษฎีการวมความเห็นฉบับย่อของคณะกรรมการกฤษฎีกา      
มกราคม ๒๕๖๓มกราคม ๒๕๖๓  

สารบัญสารบัญ  



 

๔-๒ 

 

ประเด็น  ตามที่ เลขาธิการ กสทช. ได้มี คำสั่ งให้  
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดำเนินการจัดส่งสำเนาสัญญา
ให้บริการโทรคมนาคมเป็นหนังสือให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ดำเนินการจัดส่งสำเนาสัญญาให้บริการผ่าน
ทางอิ เล็กทรอนิกส์  (SMS Link) ไปยังผู้ ใช้บริการ ในการนี้   
มีประเด็นขอหารือว่า บทบัญญัติมาตรา ๓ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เป็ น บ ท ยก เว้ น มิ ให้ น ำพ ระ ราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ วย ธุ รก รรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาใช้บังคับกับกรณีการคุ้มครองผู้บริโภค 
ใช่หรือไม่ 

ค ว าม เห็ น  ก า รที่ ม า ต ร า  ๓  ว ร ร ค ส อ ง  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ใช้คำว่า  
“ไม่กระทบกระเทือน” ถึงกฎหมายหรือกฎใดที่กำหนดขึ้น 
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค มิได้มีความหมายว่า หากเป็นกรณีที่
กฎหมายหรือกฎนั้นกำหนดขึ้นเพื่อการคุ้มครองผู้บริ โภคแล้ว  
จะไม่สามารถนำวิธีการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาใช้บังคับได้ แต่หมายถึงว่า การใดที่หาก
ดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะส่งผลกระทบ 
ต่อสิทธิที่ผู้บริ โภคได้รับการคุ้มครอง ทำให้ผู้บริโภคได้รับ 
ความเสียหาย ก็ย่อมไม่สามารถนำพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มาใช้บังคับได้   ดั งนั้น แม้จะเป็นเรื่อง 
ที่มีกฎหมายหรือกฎกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค แต่หากการนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จะเป็นการ
ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคและยังคงสามารถ
คุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคได้ ก็ย่อมอยู่ ในบังคับที่อ้าง
บทบัญญัติของมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ  
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ 
 
(เร่ืองเสร็จที่ ๗/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การส่งสำเนาสัญญาให้บริการโทรคมนาคมด้วยวิธีการ 
ทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามพระราชบัญ ญั ติ ว่ าด้ วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑))

 
ประเด็นที่ หนึ่ ง  เจ้ าหน้ าที่ กรมปศุสั ตว์ซึ่ ง ได้ รับ 

การแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีอำนาจ
เข้าไปในบ้านเรือนของประชาชนที่มีกุญแจล็อกปิดกั้นอยู่  
เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่ถูกขังไว้จนผอมโซโดยไม่ต้องมีหมายค้น 
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง และดำเนินการยึดหรืออายัดสุนัข
ดังกล่าวเพื่อนําไปตรวจรักษาตามมาตรา ๒๕ (๔) และ (๕) แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ฯ 
ได้หรือไม่ 

ความเห็น บทบัญญัติมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ฯ 
ให้ อำนาจพนักงานเจ้าหน้ าที่ เข้ าไปในสถานที่ ใด  ๆ  เพื่ อ
ดำเนินการตรวจค้นโดยไม่ตอ้งมีหมายคน้ได ้โดยจะต้องปรากฏวา่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งหรือมี “เหตุอันควรเช่ือ” ว่ามีการ
ทารุณกรรมสัตว ์และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ จะมีการ
ยักย้าย ซุกซ่อน หรือทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิด  ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจเข้าไปในบ้านเรือนของประชาชน 
ที่มีกุญแจล็อกปิดกั้นอยู่เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่ถูกขังไว้จนผอมโซ 
โดยไม่ต้องมีหมายค้นตามมาตรา ๒๕  วรรคสอง ได้ จึงต้อง
พิจารณาจากพฤติการณแ์ละพยานหลักฐาน เป็นกรณี ๆ ไป 

ส่วนการนํ าสัตว์ที่ ถูกทารุณกรรมไปตรวจรักษา 
เป็นการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๕  (๕) 
และมิใช่การยึดหรืออายัดสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูกฆ่าหรือ
ถูกทารุณกรรมเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตาม
มาตรา ๒๕ (๔) เว้นแต่จะเป็นการยึด หรืออายัดไว้เพื่อเป็น
พยานหลักฐานในการดำเนินคดีในขณะเดียวกัน ซึ่งจำเป็นต้อง
พิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป 

ประเด็นที่สอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์มีอำนาจแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ต ามพระราชบัญ ญั ติ ป้ องกันการทา รุณ กรรม  
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ฯ ได้หรือไม่ และกรณีจะเป็นการ
แต่งตั้งให้มีอำนาจซ้ำซ้อนกับอำนาจตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ 

การส่งสำเนาสัญญาให้บริการโทรคมนาคมด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

การแต่งต้ังและการใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ต า ม พ ระ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ ง กั น ก า รท า รุ ณ ก ร ร ม 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



 

๔-๓ 

ความ เห็ น  นิ ยามคํ าว่ า  “พนั ก งาน เจ้ าหน้ าที่ ”  
ใช้ถ้อยคําที่มีความหมายกว้างมิได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าจะต้อง
แต่งตั้งจากบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด จึงเป็นการให้
ดุลพินิจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถ
แต่ งตั้ งพนั กงาน เจ้ าหน้ าที่ ได้ ไม่ ว่ าจะเป็น เจ้ าหน้ าที่ ของ 
กรมปศุสัตว์หรือของส่วนราชการอื่น   ดังนั้น  การแต่งตั้ ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  
จึงอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีฯ ที่จะพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร 
และเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ย่อมมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติ
ไว้ในหมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนการใช้อำนาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น กฎหมายดังกล่าวได้กำหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้
แตกต่างออกไป  ดังนั้น การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่จึงไม่มีผลทำให้การใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตวฯ์ 
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่อย่างใด 
 
(เร่ืองเสร็จที่  ๒๒/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  การแต่งตั้งและการใช้อำนาจของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ต ามพระราชบัญ ญั ติ ป้ อ งกันการทารุณ กรรม 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๗)) 

 
ประเด็น เขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

เป็นเขตพื้นที่ที่ได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ตามประกาศพระบรมราชโองการเลิ ก ใช้กฎอั ยการ ศึ ก 
ในบางเขตพื้นที่และให้ใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ 
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ 

ความเห็น การประกาศให้ใช้กฎอัยการศึก จะกระทำ
โดยประกาศพระบรมราชโองการซึ่งจะกำหนดให้มีการประกาศใช้
กฎอัยการศึกในส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรหรือตลอด 
ทั่วราชอาณาจักรก็ได้ การประกาศใช้กฎอัยการศึกจึงคำนึงถึง
สภาพพื้นที่เป็นสำคัญ เมื่อกรณีตามข้อหารือ อำเภอบึงกาฬ 

จังหวัดหนองคาย เป็นเขตพื้นที่ที่ ได้มีพระบรมราชโองการ 
ให้ประกาศใช้กฎอยัการศึกแล้ว การที่ต่อมาได้มีการตั้งจังหวัดบึงกาฬ 
โดยแยกอำเภอซึ่งเดิมอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคาย 
ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัด
บึงกาฬ และมี เขตท้องที่ตามที่อำเภอเหล่านั้นมีอยู่ ในวันที่
พระราชบัญญั ติตั้ งจั งหวัดบึ งกาฬ พ .ศ . ๒๕๕๔  ใช้บั งคับ  
โดยให้เปลี่ยนช่ืออำเภอบึงกาฬ เป็นอำเภอเมืองบึงกาฬ นั้น 
เป็ น ไป เพื่ อป ระโยชน์ ในการจั ดระ เบี ยบบริห ารราชการ 
ส่วนภูมิภาคและการกำหนดเขตการปกครองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น  ดังนั้น อำเภอบึงกาฬ จังหวัด
หนองคาย  ซึ่ ง เป็ น เขตพื้ นที่ ที่ ได้ มี พ ระบรมราชโองการ 
ให้ประกาศใช้กฎอัยการศึกแต่เดิม จึงเป็นพื้นที่เดียวกันกับอำเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และถือได้ว่าเขตพื้นที่อำเภอเมืองบงึกาฬ 
จังหวัดบึ งกาฬ  เป็น เขตพื้ นที่ ที่ ได้ มีพระบรมราชโองการ 
ให้ประกาศใช้กฎอัยการศึกตามประกาศพระบรมราชโองการ
ดังกล่าว 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๓๗/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่ อง เขตพื้ นที่ ที่ ให้ ใช้กฎอัยการศึกตามประกาศพระบรม 
ราชโองการเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และให้ใช้กฎอัยการศึก
ในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๒)) 

 

ประเด็น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) จะสามารถออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก 
หรื อผู้ น ำ เข้ าสิ น ค้ า เกษตรต ามมาต รฐานบั งคั บ ภ าย ใต้
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้แก่บุคคล
ธรรมดาผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้หรือไม่  

ความเห็น การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
เป็ น ไป ต าม ห ลั ก เกณ ฑ์  วิ ธี ก าร  แล ะ เ ง่ือ น ไขที่ ก ำห น ด 
ในกฎกระทรวง ซึ่ งในกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องได้กำหนดว่า 
เมื่อ มกอช. ได้รับคำขอแล้ว ให้ตรวจสอบคำขอรับใบอนุญาต 
และเอกสารหรือหลักฐาน รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตไว้   
เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหรือ
หลักฐาน รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามที่

เขตพ้ืนที่ที่ ให้ ใช้กฎอัยการศึกตามประกาศพระบรม 
ราชโองการเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพ้ืนที่และให้ใช้  
กฎอัยการศึกในบางเขตพ้ืนที่  ลงวันที่  ๓๑ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้า
เกษตรแก่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย 



 

๔-๔ 

กฎหมายกำหนด ก็ ให้พิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตนั้นต่อไป การที่พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ มกอช. พิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตโดยมิได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตไว้ จึงไม่ใช่กรณีที่กฎหมายบัญญัติ  
ให้อำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงในการออกหรือไม่ออก
ใบอนุญาตดังกล่าวได้ สำหรับในกรณีนี้เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาต 
ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่กำหนด 
ในกฎกระทรวงแล้ว และเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายกำหนด มกอช. ย่อมต้องออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต
และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรให้แก่บุคคลผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนั้น 

           อนึ่ ง มีความเห็นเพิ่ม เติมว่า ในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรนั้น 
นอกจากจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน
สินค้าเกษตรแล้ว ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วย 
 

(เร่ืองเสร็จที่  ๘๘/๒๕๖๓  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือ 
ผู้นำเข้าสินค้าเกษตรแก่บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๕)) 
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๕-๒ 

 

ประเด็นที่หนึ่ง การที่โรงงานยาสูบดำเนินการจัดจ้าง 
ทำปฏิทินและสมุดบันทึก โดยมี ช่ือและเครื่องหมาย (โลโก้ )  
ของโรงงานยาสูบปรากฏบนปฏิทินและสมุดบันทึก เพื่อแจกจ่าย
ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ร้านค้ายาสูบ และหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่โรงงานยาสูบติดต่อประสานงาน เป็นกรณีที่ขัดกับมาตรา ๓๒ 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ 

ความเห็น การที่การยาสูบแห่งประเทศไทย (โรงงาน
ยาสูบเดิม) ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ ดำเนินการจัดจ้าง 
ทำปฏิทิ นและสมุดบั นทึกที่ มี ช่ือและเครื่อ งหมาย (โล โก้ )  
ของการยาสูบแห่งประเทศไทยปรากฏบนปฏิทินและสมุดบันทึก 
เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้บริหาร พนักงาน ร้านค้ายาสูบ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่โรงงานยาสูบติดต่อประสานงาน นั้น เป็นการนำช่ือ 
และเครื่องหมายของผู้ผลิตไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อการโฆษณาช่ือและเครื่องหมายของผู้ผลิต  
ถือเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในทางการค้ารูปแบบหนึ่ง จึงขัดกับ
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

ประเด็นที่สอง ในการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบกับคู่ค้า 
ของโรงงานยาสูบ บรรดาของแจกและของแถมของโรงงานยาสูบ 
ที่ให้กับลูกค้า ได้แก่ ร้านค้าประเภทที่ ๑ (ร้านขายส่ง) ร้านค้า
ประเภทที่ ๒ (ร้านขายปลีก) สามารถมีช่ือหรือโลโก้ของโรงงาน
ยาสูบได้หรือไม่ 

ความเห็น เมื่อได้วินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งไปแล้วว่า  
การทำปฏิทินและสมุดบันทึกที่มี ช่ือและเครื่องหมาย (โลโก้)  
ของการยาสูบแห่งประเทศไทยเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้บริหาร 
พนักงาน ร้านค้ายาสูบ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่การยาสูบแห่ง
ประเทศไทยติดต่อประสานงาน เป็นการนำช่ือและเครื่องหมาย
ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อการโฆษณาช่ือและเครื่องหมายของผู้ผลิต  
ซึ่งขัดกับมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ .ศ . ๒๕๖๐   ดั งนั้ น  การติ ด ช่ือหรือ โล โก้ ของการยาสู บ 
แห่งประเทศไทยที่บรรดาของแจกหรือของแถมที่ ให้แก่คู่ค้า 
ของการยาสูบแห่งประเทศไทยจึงไม่สามารถทำได้ 

ประเด็นที่สาม ร้านขายบุหรี่ซิกาแรตของโรงงานยาสูบ
สามารถแสดงป้ายความเป็นร้านขายส่งในสังกัดของโรงงานยาสูบ 

โดยแสดงช่ือ “โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง” หรือโลโก้ 
ของโรงงานยาสูบ ท่ีบริเวณร้านค้าภายนอกตวัอาคารได้หรือไม่ 

ความเห็น มาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้ามผู้ใดแสดงช่ือหรือเครื่องหมาย
ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ในสิ่งพิมพ์หรือป้ายโฆษณา  ดังนั้น การที่ ร้านขายส่งในสังกัด 
ของการยาสูบแห่งประเทศไทยแสดงป้ายช่ือดังกล่าวหรือโลโก้ 
ของโรงงานยาสูบ ที่บริเวณหน้าร้านค้าภายนอกตัวอาคารจึงเป็น
กรณี แสดงช่ือหรือเครื่องหมายของผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยปรากฏเป็นข้อความว่าเป็นร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ท่ีส่งผลให้ประชาชน
จดจำและทราบจุดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ 
การแสดงช่ือหรือ เค รื่อ งหมายดั งกล่ าวจึ งมี วัตถุประสงค์  
เพื่อการขายสินค้า ร้านขายบุหรี่ซิกาแรตของการยาสูบแห่งประเทศไทย
จึงไม่สามารถแสดงป้ายความเป็นรา้นขายสง่ในสังกัดของการยาสบู
แห่งประเทศไทย โดยแสดงช่ือหรือโลโก้ของการยาสูบแห่งประเทศไทย
ที่บริเวณหน้าร้านค้าภายนอกตัวอาคารได้ 

ประเด็นที่สี่ การใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า “Royal 
Standard ๙๐” ลงบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ออกวางจำหน่าย 
จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการแสดงคำหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิด 
ความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภค ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่
ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง ลงวันที่  ๑๒ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๔  
ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ 

ความเห็น พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ย าสู บ  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐  โดยหลั กการของมาตรา ๑ ๒  แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนด
หลักเกณฑ์การใช้หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มีการบัญญัติไว้ใน
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายในกรณีการแสดง 
คำหรือข้อความจึ งต้องเป็น ไปตามมาตรา ๓๘  วรรคหนึ่ ง  
แห่งพระราชบัญญั ติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึง่ได้กำหนดรวมถึงลักษณะการแสดงเครื่องหมายการค้า ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงสาธารณ สุข  เรื่ อ ง หลัก เกณ ฑ์  วิธีกา ร  
และเง่ือนไข การแสดงคำหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
หรือจูงใจให้บริโภค ในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น 
หรือยาเส้นปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



  

 

๕-๓ 

ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  
โดยข้อ ๓ (๓) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวกำหนดให้
ฉลากบนซอง กล่อง ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุหุ้มห่อบุหรี่ซิกาแรต 
บุหรี่ซิ การ์  ยาเส้น หรือยาเส้นปรุ งที่ ผลิตหรือ นำเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร จะต้องไม่มีคำหรือข้อความว่า “Standard”  
ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า “Standard” 
ประกอบช่ือเครื่องหมายการค้าบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ที่ออกวางจำหน่ายอีกต่อไปได้ 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๔/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐)) 

 

ประเด็นที่ หนึ่ ง วัดไชยมั งคลารามตั้ งอยู่ ที่ รั ฐปีนั ง 
ประเทศมาเลเซีย มีฐานะเป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือไม่ 

ความเห็น การจัดตั้งและฐานะของวัดนอกราชอาณาจักร
ต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศที่วัดนั้นตั้งอยู่ โดยไม่อาจ
นำพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ หรือกฎหมายอื่นเกี่ยวกับ
การจัดตั้งนิติบุคคลซึ่งเป็นกฎหมายภายในของประเทศไทยไปใช้
บังคับนอกราชอาณาจักรได้ ตามหลักท่ัวไปเรื่องการใช้เขตอำนาจ
รัฐตามหลักดินแดน (Territorial Principle) ซึ่ งกำหนดให้รัฐ 
มีอำนาจในการออกกฎหมายและใช้บังคับกฎหมายเหนือบุคคล 
ทรัพย์สิน และเหตุการณ์ที่อยู่หรือเกิดขึ้นในดินแดนของตนได้  
โดยไม่จำกัดว่าบุคคลจะมีสัญชาติของรัฐนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะมี
ความตกลงระหวา่งประเทศหรือมีกฎหมายระหว่างประเทศกำหนดไว้
เป็นอย่างอื่น สำหรับกรณีของวัดไชยมังคลารามตามข้อหารือนี้  
ตั้งอยู่ที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซี ย ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ตามกฎหมายมาเลเซีย อยู่ภายใต้การดูแลของคณะผู้พิทักษ์
ทรัพย์สิน (Trustees) ฐานะทางกฎหมายของวัดไชยมังคลาราม 
จึงเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมาเลเซีย มิใช่วัดตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และมิใช่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

ประเด็นที่สอง พระภิกษุซึ่งได้อุปสมบทในประเทศไทย 
ต่อมาได้ เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพำนักอยู่  
นอกราชอาณาจักร จะถือเอาท่ีใดเป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุ 

ความเห็น พระภิกษุทุกรูปจะต้องมีหนังสือสุทธิเป็น
เอกสารประจำตัวเพื่อแสดงตนและวัดที่ตนสังกัด เนื่องจาก

พระภิกษุทุกรูปตอ้งสังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง หากไม่สังกัดวัดใดวัดหนึ่ง
หรือไม่มีวัดเป็นที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งแล้ว พระภิกษุรูปนั้น 
ต้องสละสมณเพศ จึงอาจถือได้ว่าวัดที่ปรากฏในหนังสือสุทธิ 
เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุ  อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีบทกฎหมายใด
บัญญัติถึงภูมิลำเนาของพระภิกษุ ไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้อง
พิจารณาตามหลักภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาตามมาตรา ๓๗ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งบัญญัติให้ภูมิลำเนาของ 
บุคคลธรรมดา ได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ 
หรือตามที่มาตรา ๓๘ แห่งประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน  
บัญญัติให้กรณีที่บุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สับเปลี่ยน 
กันไป ให้ถือเอาแห่งใดแห่ งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้น  
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า พระภิกษุมิได้พำนักอยูท่ีวั่ดตามที่ปรากฏ
ในหนั งสือสุทธิก็อาจถือเอาวัดที่พระภิกษุนั้ นพำนักอยู่ จริง 
เป็นภูมิลำเนาได้  เพราะเป็นวัด ซึ่ งพระภิกษุนั้ นถือเอาเป็น 
แหล่งสำคัญ แต่สำหรับกรณีพระภิกษุซึ่งได้อุปสมบทในประเทศไทย 
ต่อมาได้ เดิ นทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพำนักอยู่  
นอกราชอาณาจักร นัน้ ตามที่ได้วนิิจฉัยไว้แล้วว่า วัดไชยมังคลาราม
ไม่มีฐานะเป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  
จึงไม่อาจถือเอาวัดที่พระภิกษุพำนักอยู่นอกราชอาณาจักร 
เป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญได้ กรณีจึงต้องถือว่าพระภิกษุ 
ที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักรมีภูมิลำเนาตามวัดที่ปรากฏ 
ในหนังสือสทุธิ 

ประเด็นที่สาม ที่ดิน ซึ่งพระมหา ส. ได้มาในระหว่าง
อุปสมบทและมรณภาพขณะพำนักอยู่ที่วัดไชยมังคลาราม รัฐปีนัง 
ประเทศมาเลเซีย จะตกเป็นท่ีวัดหรือท่ีธรณีสงฆ์ของวัดใด 

ความเห็น วัดไชยมังคลารามเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
มาเลเซียและไม่เป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
วัดไชยมังคลารามจึงไม่อาจถือครองที่ดินในราชอาณาจักรได้   
กรณีดังกล่าวจะต้องพิจารณาตามมาตรา ๑๖๒๓ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้บัญญัติว่า ทรัพย์สินของพระภิกษุ 
ที่ ได้มาในระหว่างเวลาที่ อยู่ ในสมณเพศนั้น เมื่ อพระภิกษุนั้ น 
ถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดทีเ่ป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุน้ัน 
เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือ 
โดยพิ นั ยก รรม  ซึ่ งค ำว่ า “วัด ”  ตามบทบัญ ญั ติ ดั งกล่ าว 
มีความหมายเฉพาะวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เท่านั้น ประกอบกับตามที่ได้วินิจฉัยแล้วว่า ต้องถือว่าพระภิกษุ 
ที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักรมีภูมิลำเนาตามวัดที่ปรากฏใน
หนังสือสุทธิ  ดังนัน้ หากปรากฏว่า วัดทรายขาวเป็นภูมิลำเนาของ 
พระมหา ส. และไม่ปรากฏว่าพระมหา ส. ได้ทำพินัยกรรมไว้  

ฐานะของวัดไชยมังคลาราม รัฐปีนัง ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 



  

 

๕-๔ 

ที่ดินดังกล่าวต้องตกเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดทรายขาวซึ่ งเป็น 
วัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระมหา ส. ทันทีทีม่รณภาพ 

 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๒๒/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
ก ฤ ษ ฎี ก า  เรื่ อ ง  ฐ าน ะ ขอ งวั ด ไช ย มั งค ล าร าม  รั ฐปี นั ง  
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที ่๘)) 

 
ประเด็นที่หนึ่ง ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เรื่องเสร็จที่ ๒๐๓/๒๕๓๖ เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณี  
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่ได้ 
ให้ความเห็นไว้ว่า ผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะนั้น ๆ ให้เข้าทำ
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ มิใช่ผู้บุกรุกและไม่ต้องขออนุญาตแผ้วถางป่า
ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น คำว่า “ผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะนั้น ๆ” 
หมายถึง การได้รับอนุญาตหรือได้รับเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด 
ตามกฎหมายนั้น ๆ ประเภทใดจากทางราชการ 

ความเห็น โดยที่ความเห็นในเรื่องเสร็จดังกล่าวเป็นการ
ให้ความเห็นตามประเด็นและเฉพาะข้อเท็จจริงที่กรมป่าไม้ระบุ  
“ผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะนั้น ๆ” ในความเห็นดังกล่าว 
จึงหมายถึง (๑) เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรซึ่งได้รับการจัดที่ดิน
โดยการเช่า หรือเช่าซื้อ ให้ เข้าทำประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม 
ในเขตปฏิ รูปที่ดิน เพื่ อเกษตรกรรม หรือบุคคลอื่ นซึ่ งได้รับ 
การจัดที่ดินโดยการเช่าหรือเช่าซื้อ ให้เข้าทำประโยชน์ในกิจการอื่น
อัน เป็ นการสนั บสนุ นหรือ เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บการปฏิ รูปที่ ดิ น 
เพื่ อ เก ษ ต ร ก ร ร ม  (๒ ) ส ม า ชิ ก นิ ค ม ซึ่ ง ได้ รั บ อ นุ ญ า ต 
ใหเ้ข้าทำประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเองเพื่อทำเกษตรกรรม และ (๓) 
ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๒ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ส่วนการจะพิจารณาว่าจะหมายถึงการได้รับ
ใบอนุญาตหรือเอกสารประเภทใดนั้นต้องพิจารณาจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายแต่ละฉบับเป็นรายกรณี 

ประ เด็นที่ ส อง  การ เพิ กถอนป่ าส งวนแห่ งชาติ  
ในเขตปฏิรูปที่ดินจะเกิดขึ้นเมื่อใด และคำพิพากษาศาลฎีกาที่  
๑๕๑๘๙/๒๕๕๘ จะมีผลของกฎหมายอย่างใด 

ความเห็น พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน 
เป็นเพียงการกำหนดขอบเขตของที่ดินท่ีจะทำการปฏิรปู ไม่ได้มผีล

เป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในทันที แต่จะมีผลก็ต่อเมื่อ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินในเขตป่าสงวน
แห่งชาตสิว่นใดแล้ว และสำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) จะนำที่ดินแปลงใดในส่วนนั้นไปดำเนินการปฏิรูป  
ซึ่งหมายความว่า เมื่อ ส.ป.ก. พร้อมที่จะนำที่ดินไปดำเนินการ
ปฏิรูปแน่นอนแล้วตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
และมีแผนงานพร้อมทั้งงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการได้ทันท ี

สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๕๑๘๙/๒๕๕๘ นั้น  
ศาลได้พิพากษาว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน 
เป็นเพียงการกำหนดที่ดินที่จะทำการปฏิรูปเท่านั้น พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติยังคงเป็นพื้นที่ป่ าสงวนแห่งชาติอยู่จนกว่าจะได้มี  
การส่งมอบให้แก่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อดำเนินการจัดสรร
ที่ดินให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป กรณีจึงเป็น
แนวทางเดียวกันกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประเด็นที่สาม กรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมป่าไม้
ส่งมอบแปลงพืน้ท่ีที่มรีาษฎรยึดถือครอบครองทำประโยชน์อยู่แล้ว
เพื่อให้ราษฎรได้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน ต่อมาได้มีพระราช
กฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติแปลงใดแล้ว
นั้น จะมีผลทำให้ราษฎรที่อยู่ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติอยู่เดิมได้รับ 
การผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยป่าไม้หรือไม่ อย่างไร 

ความเห็น โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูป
ที่ดินไม่ได้มีผลเป็นการเพิกถอนการเป็นป่าสงวนแห่งชาติในทันที  
แ ต่ ยั ง ต้ อ งด ำ เนิ น ก า ร ใน ขั้ น ต อ น ข อ งก า ร ปฏิ รู ปที่ ดิ น 
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ต่อไปด้วย  ดังนั้น การจะบังคับใช้หรือผ่อนผันการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในพื้นที่ดังกล่าวได้หรือไม่ ต้องพิจารณา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินประกอบ เช่น หากที่ดินดังกล่าวยังคงมี
สถานะเป็นป่ าสงวนแห่ งชาติ  กรณี จะอยู่ภายใต้บั งคับของ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และหากมีการทำ
ไม้ ห ว งห้ าม ใน ที่ ดิ น ดั งก ล่ า ว  ก็ จ ะอยู่ ภ าย ใต้ บั งคั บ ขอ ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ด้วย 

ประเด็นที่สี่  พนักงานเจ้าหน้าที่ ของ ส .ป .ก . ตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
จะมีหน้าที่และอำนาจในการจับกุมปราบปราม หรือร้องทุกข์
กล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้และกฎหมายอื่น ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มี  
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้หรือไม่ 
และระหว่าง ส.ป.ก. กับกรมป่าไม้ หน่วยงานใดจะเป็นหน่วยงาน
หลักในการดำเนินคดี 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
และพระราชบัญญั ติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๐๗  
ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 



  

 

๕-๕ 

ความเห็น บทบัญญัติที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ นั้ น ก็เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่เป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  
แต่ไม่รวมถึงอำนาจในการจับกุมและปราบปรามผู้กระทำความผิด
กฎหมายอันเป็นการกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งต้องมี
กฎหมายบัญญัติ ให้อำนาจไว้อย่างชัดเจน  ดังนั้น พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ  
จึงไม่มีอำนาจจับกุมปราบปรามผู้บุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ  
ในเขตปฏิรูปที่ดิน แต่ในกรณีที่มีผู้บุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครอง
หรือทำอันตรายแก่ทรัพยากรในท่ีดินซึ่ง ส.ป.ก. ได้มาตามกฎหมาย 
ส.ป.ก. ย่อมเป็นผู้ได้รับความเสียหายและมีสิทธิที่จะกล่าวโทษ
ผู้กระทำความผิดได้ 

นอกจากนี้ เมื่อที่ดินของ ส.ป.ก. ในส่วนที่ไม่มีหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินยังคงมีสถานะเป็น 
“ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ กรมป่าไม้ยังคง 
มีหน้าที่และอำนาจในการดูแลรักษาที่ดินที่ เป็นป่าดังกล่าว  
และหากที่ดินนั้นยังคงมีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ก็จะเป็น
หน้าที่และอำนาจของกรมป่าไม้ในการดูแลรักษาที่ดินนั้นด้วย
เช่นกัน  ดังนั้น กรมป่าไม้และ ส.ป.ก. จึงต่างมีหน้าที่และอำนาจ 
ในการดูแลรักษาที่ดินป่ าสงวนแห่ งชาติ ในเขตปฏิ รูปที่ ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมร่วมกันตามขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของตน 

ประเด็นที่ห้า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน 
ที่มีผลใช้บังคับก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ 
และต่อมากรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ ส.ป.ก.  
ไปดำเนินการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมตามมติคณะรฐัมนตรแีลว้ 
จะมีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในท่ีดินแปลงนั้นหรือไม่ 

ความเห็น มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ .ศ . ๒๕๑๘ ซึ่ งแก้ ไข เพิ่ ม เติม โดย
พระราชบัญญั ติ การปฏิ รูปที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม (ฉบั บที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๒ บัญญัติให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน 
มีผลเป็นการเพิกถอนสถานะที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เมื่อมีข้อเท็จจริงครบตามองค์ประกอบ 
ที่กฎหมายกำหนด ก็เพื่อให้ ส.ป.ก. สามารถนำที่ดินมาดำเนินการ
ปฏิรูปตามนโยบายของรัฐได้อย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้ ภายหลังจาก
พระราชบัญญั ติการปฏิ รูปที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรม (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๒ มีผลใช้บังคับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับ 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในป่าสงวนแห่งชาติ หากพิจารณา
ได้ว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการอนุมัติให้ดำเนินการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในท่ีดนิเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใดแล้ว และ
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานับแต่พระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลใช้บังคับ ส .ป.ก. ได้รับมอบที่ดิน 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี  
และได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินดังกล่าวครบถ้วนตามองค์ประกอบ 
ที่ ก ฎ ห ม ายกำห น ด ตาม แน วท างใน ป ระ เด็ น ที่ ส อ งแล้ ว  
พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่ใช้บังคับก่อนมีการ 
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ ก็จะมีผลเป็นการเพิกถอนที่ดินเฉพาะแปลง
ที่ได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินนั้นจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติด้วย 

ประเด็นที่หก เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูป
ที่ดินในพื้นที่ใดแล้ว จะถือว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีสถานะ
เช่นเดียวกับเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
หรือไม่ อย่างไร 

ความเห็น เขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมนั้น 
ต้องประกอบด้วยเง่ือนไขสองประการ คือ (๑) เป็นเขตที่ได้มีการ
จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และ (๒) รัฐมนตรีผู้รักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ไดป้ระกาศเขตหรือพื้นที่น้ันในราชกิจจา
นุเบกษา แต่โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน 
เป็นเพียงการกำหนดขอบเขตของที่ดินที่จะทำการปฏิรูป เพื่อให้
อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าสำรวจรังวัด รวมทั้ง 
ให้อำนาจแก่ ส.ป.ก. ในการจัดซื้อที่ดินของเอกชนในเขตปฏิรูป
ที่ดิน เมื่อยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้เป็น
เขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม จึงมิอาจถือได้ว่า 
เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน 
เป็นหรือมีสถานะเช่นเดียวกับเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภท
เกษตรกรรมตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ 
 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๒๔/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 
๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๗  
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 

 

ประเด็น  พรรคการเมื องซึ่ งได้ จดทะเบี ยนจัดตั้ ง 
พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรม 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของพรรคการเมือง 
 



  

 

๕-๖ 

ทางการเมืองโดยไม่มีลักษณะเป็นการแสวงหากำไร ต้องรับ 
คนพิการเข้าทำงาน ส่งเสริมอาชีพคนพิการ หรือส่งเงินเข้ากองทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ อย่างไร  

ความเห็น พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์ให้คนพิการมีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ โดยกำหนดให้นายจ้าง 
เจ้าของสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐรับคนพิการ 
เข้าทำงานในอัตราส่วนที่กำหนดในกฎกระทรวง ส่งเงินเข้ากองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือให้สัมปทาน 
จัดสถานที่จำหน่ายสินค้ าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน 
หรือจ้างเหมาบริการ ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่  
คนพิการหรือผู้ดูแล ประกอบกับกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องได้
กำหนดให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของ
รัฐที่มีลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไป รับคนพิการ
ที่สามารถทำงานได้ ในอัตราส่วนลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คน
พิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน หากนายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการใดมิได้รับคนพิการเข้าทำงานในจำนวนดังกล่าว 
ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เป็นรายปีตามอัตราการคำนวณที่กฎหมายกำหนด อันเป็น
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับแก่นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ 
หรือหน่วยงานของรัฐเป็นการทัว่ไป 

พรรคการเมืองที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้ ง 
พรรคการเมืองแล้ว มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์  
เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมือง เมื่อปรากฏว่าในการดำเนินงาน
ของพรรคการเมืองมีการจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานตา่ง ๆ โดยได้รับ
ค่าจ้างและมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือลูกจ้างแล้ว ถือได้ว่า 
พรรคการเมืองมีความสัมพันธ์เป็นนายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่พรรคการเมือง 
มีสถานที่ ตั้ งสำนักงาน ใหญ่ และสาขาของพรรคการเมื อ ง 
ตามกฎหมายเพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการหรือสถานท่ีทำงาน
ต าม วั ต ถุ ป ระส งค์ ข อ งพ รรค ก าร เมื อ ง เป็ น ป ระจ ำแ ล้ ว  
พรรคการเมืองจึงเป็น “สถานประกอบการ” ตามพระราชบัญญัติ
ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น พิ ก า ร ฯ  ด้ ว ย  
เมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้มีบทยกเว้นการใช้บังคับแก่นายจ้าง 
เจ้าของสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะ  
ดังนั้น แม้พรรคการเมืองจะไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร 
แต่เมื่อมีการจ้างลูกจ้างตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ก็ต้องปฏิบัติ
ตามที่พระราชบัญญัตินี้และกฎกระทรวงทีเ่กี่ยวข้องกำหนดด้วย 

(เร่ืองเสร็จที่  ๑๖๓/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตคนพิ การ พ .ศ . ๒๕๕๐ ของพรรคการเมื อง , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙)) 

 

ประเด็น ผู้อำนวยการกองคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
เป็นพนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าของคดีพิเศษตามมาตรา ๑๘  
วรรคสี่  แห่ งป ระมวลกฎ ห ม ายวิ ธีพิ จ ารณ าความอาญ า  
และมีอำนาจหน้าที่ในการมีความเห็นทางคดีตามมาตรา ๑๔๐ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำหรับคดีที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองคดีได้หรือไม่ และกรณีที่ผู้อำนวยการ 
กองคดีมีอำนาจหนา้ที่ดังกล่าว คณะกรรมการคดีพิเศษจะมีอำนาจ
ตามมาตรา ๑๐ (๔) ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคห้า แห่ง
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการออก
ข้อบังคับเพื่อวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งวางระเบียบปฏิบัติในเรื่องอื่นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในคดีพิเศษได้หรือไม่ เพียงใด 

ความเห็น การเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิ ดชอบ 
ในการสอบสวนต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา เว้นแต่จะมีกฎหมายใดที่บัญญั ติ ไว้โดยเฉพาะ 
ย่อมเป็นไปตามกฎหมายนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการสอบสวน 
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไม่ได้กำหนดผู้ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบไว้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงเป็นพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ และมาตรา ๑๔๐ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  อย่างไรก็ดี   
แม้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษฯ จะไม่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบ แต่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ เกี่ยวกับคดีพิเศษนั้น คณะกรรมการคดีพิเศษมีอำนาจ 
ออกข้อบังคับกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานสอบสวน 
คดีพิเศษผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวน
และการสอบสวนคดีพิเศษของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพได้  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ (๔) ประกอบกับ
มาตรา ๒๓  วรรคหนึ่ งและวรรคห้ า แห่ งพระราชบัญญั ติ  
การสอบสวนคดีพิเศษฯ 

 
 

พ นั ก งาน ส อบ ส วน ผู้ รับ ผิ ดช อบ ใน ก ารส อบ ส วน 
ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 



  

 

๕-๗ 

(เร่ืองเสร็จที่  ๒๐๒/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน 
ตามพระราชบัญญั ติการสอบสวนคดีพิ เศษ พ .ศ . ๒๕๔๗ , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑)) 

 
ประเด็นที่หนึ่ ง อำนาจในการออกกฎหมายลำดับรอง  

และการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์นั้น จะต้องให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมกันลงนามหรือไม่  

ความเห็น เมื่อมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกำห น ดแก้ ไข เพิ่ ม เติ มพ ระ ราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น 
และปราบปรามการค้ ามนุษย์  พ .ศ . ๒๕๕๑ พ.ศ . ๒๕๖๒ 
กำหนดให้ประธานศาลฎีกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจออก
กฎกระทรวงและข้อบังคับ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้ งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ของตน หมายความว่า ในกรณีที่
จำเป็นต้องออกกฎหมายลำดับรองตลอดจนการลงนามในคำสั่ง
แต่ งตั้ งพ นั ก งาน เจ้ าห น้ าที่ แ ล ะกรรม การผู้ ท ร งคุณ วุฒิ  
ในคณะกรรมการฯ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแต่ละ
กระทรวงย่อมต้องรับผิดชอบและมีหน้ าที่ ต้ องดำเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตน หากเป็นกรณีที่ต้อง
ดำเนินการร่วมกันในเรื่องใด รัฐมนตรีทั้งสองกระทรวงย่อมต้อง
ร่วมกันลงนามในเรื่องนั้นด้วย โดยบทบัญญัติต่าง ๆ ที่ให้ออก
กฎหมายลำดับรอง เช่น การกำหนดคุณสมบัติของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการดำเนินการ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่  การกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ น้ัน เห็นว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
จะต้องใช้อำนาจร่วมกันในการดำเนินการดังกล่าว 

ประเด็นที่สอง กฎหมายลำดับรอง รวมทั้งคำสั่งแต่งตั้ง
และการออกบัตรประจำตั วพนักงานเจ้ าหน้าที่ ซึ่ งออกตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ. ๒๕๕๑  
ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติม ยังใช้บังคับต่อไปได้หรือไม่ เนื่องจาก 
ไม่มีบทเฉพาะกาลรองรับไว้ 

ความเห็น การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเพียงการกำหนด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ไม่มีผลกระทบ
ต่อกฎหมายลำดับรองและคำสั่งแต่งตั้ง ตลอดจนการออกบัตร
ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งออกตามกฎหมายเดิมแต่อย่างใด 
แม้พระราชกำหนดดังกล่าวจะไม่มีบทเฉพาะกาลรองรับไว้ 
กฎหมายลำดับรองตลอดจนคำสั่งแต่งตั้ งและการออกบัตร
ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งออกตามกฎหมายฉบับเดิมยังคง 
ใช้บังคับต่อไปได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งยังคง 
มีสถานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามเดิม 
แต่จะมีหน้าที่และอำนาจตามกรอบที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายฉบับเดิม
เท่านั้น 

ประเด็นที่สาม บทบัญญัติที่กำหนดให้คำว่า “ค้ามนุษย์” 
ในหมวด ๓ อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และหมวด ๔  
การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
หมายความรวมถึง “บังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ด้วย แต่ไม่ได้
กำหนดให้รวมถึงหมวด ๕ กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ กรณีนี้ เงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม 
การค้ ามนุษย์จะครอบคลุมการดำเนินงานเพื่ อการป้องกัน 
ปราบปราม และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำ
ความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการด้วยหรือไม่ และกรณีที่
กำหนดให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้บังคับ 
กับการพิจารณาคดีบังคับใช้แรงงานหรือบริการด้วยโดยอนุโลม  
ซึ่งมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์  
พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ให้ ค วาม ช่วย เหลือทางกฎหมายแก่ผู้ เสี ยหาย 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา นั้น จะรวมถึงการให้ 
ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานบังคับใช้
แรงงานหรือบริการด้วยหรือไม่ 

ความเห็น แม้มาตรา ๑๔/๑ มิได้บัญญัติให้รวมถึงหมวด ๕ 
ก็ตาม แต่มาตราดังกล่าวเป็นบทบัญญัติ ในหมวด ๑ ซึ่งเป็น
บ ทบั ญ ญั ติ ทั่ ว ไป  จึ งน ำ ไป ใช้บั งคั บ กั บ ห ม วดอื่ น ได้ ด้ วย  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงสามารถ 
นำเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
มาใช้เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และการคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการได้ 

การบังคับใช้พระราชบัญญั ติป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



  

 

๕-๘ 

เช่นเดียวกับกรณีที่มาตรา ๑๔/๑ วรรคสอง ให้นำกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีบังคับใช้
แรงงานหรือบริการด้วยโดยอนุโลม ซึ่งเจตนารมณ์ของการตรา
พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ฯ เป็นไปเพื่อให้การ
ป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ดำเนิน ไปได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และคดีความที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณา
พิพากษาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม กรณีนี้ต้องนำการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาพิพากษาตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ มาใช้บังคับกับการให้ความช่วยเหลือ 
ทางกฎหมายแก่ผู้ เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา และต้องนำเอากระบวนการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลมด้วย 

ประเด็นที่ สี่  คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์  และคณะกรรมการประสานและกำกับการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จะมีหน้าที่และ
อำนาจครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการด้วยหรือไม่ 

ความเห็น เมื่อมาตรา ๑๔/๑ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้ 
คำว่า “ค้ามนุษย์” ในหมวด ๓ และหมวด ๔ หมายความรวมถึง 
“บังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ด้วย แม้ว่าจะมิได้อ้างถึงหมวด ๒ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมิได้
กำหนดถึงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการทั้งสองคณะไว้ก็ตาม 
แต่โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายแล้ว คณะกรรมการทั้งสองคณะ 
มีหน้าที่และอำนาจปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว 
ประกอบกับการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และในคณะกรรมการประสาน 
และกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
มีปลัดกระทรวงแรงงานร่วมเป็นกรรมการโดยตำแหน่งด้วย  
ย่อมแสดงให้เห็นว่า กฎหมายประสงค์จะให้คณะกรรมการทั้งสอง
คณะสามารถพิจารณาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
แรงงานหรือบริการทั้งในระดับนโยบายและการประสานงาน
เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายสามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการทั้งสองคณะจึงมีหน้าที่และอำนาจครอบคลุมถึง 
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการด้วย 

ประเด็นที่ ห้ า  มาตรา ๑๕  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ  
วิธีพจิารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้การบังคับคดีได้รบั

ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งปวง กรณีจะหมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินการบังคับคดี เช่น ค่าธรรมเนียมการบังคับคดี 
ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่หน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้นเรียกเก็บหรือไม่ 

ความเห็น ค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
หมายความถึงเฉพาะค่าธรรมเนียมการบังคับคดีที่ต้องชำระให้ 
กรมบังคับคดีเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่หน่วยงานของรัฐเรียกเก็บ 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๒๐๗/๒๕๖๓  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  การบั งคับใช้พระราชบัญญั ติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๑๑)) 

 

ประเด็น เจ้าพนักงานจะอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
ควบคุมตัวผู้ถูกจับที่เป็นเด็กหรือเยาวชนไว้เพื่อทำการสอบสวน 
เป็นเวลาไม่ เกินสามวันก่อนจะส่งตัวผู้ถูกจับ ไปยังพนักงาน
สอบสวนเพ่ือดำเนินคดีได้หรือไม่ 

ความ เห็ น  การควบคุ มผู้ ถู กจั บนั้ น  ม าตรา ๘ ๖  
และมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มิได้กำหนดเกี่ยวกับการควบคุมผู้ถูกจับ 
ซึง่เป็นเด็กหรือเยาวชนไว้เป็นกรณีเฉพาะ  อย่างไรก็ดี มาตรา ๖๘ 
และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติ
คุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ สรุปความได้ว่า 
เมื่อทำการจับกุมเด็กหรือเยาวชนต้องแจ้งแก่เด็กหรือเยาวชนนั้น 
ว่าเขาต้องถูกจับ และแจ้งข้อกล่าวหารวมทั้งสิทธิตามกฎหมาย 
ให้ทราบ แล้วให้นำตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวน
แห่งท้องที่ที่ถูกจับทันที เพื่อให้ดำเนินการส่งตัวไปยังที่ทำการ 
ของสอบสวนผู้รับผิดชอบโดยเร็ว และการควบคุมเด็กหรือเยาวชน
ต้องกระทำโดยละมุนละม่อมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และไม่เป็นการประจานเด็กหรือเยาวชน และห้ามมิให้ใช้วิธีการ
ควบคุมเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับหรือบุคคลอื่น รวมทั้งมิให้ใช้ 
เครื่องพันธนาการแก่เด็กไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

การควบ คุ ม ผู้ ถู ก จั บ ซ่ึ ง เป็ น เด็ กห รือ เย าวช น ตาม
พระราชบัญ ญั ติป้ องกันและปราบปรามยาเสพ ติด  
พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 



  

 

๕-๙ 

อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กผู้ถูกจับหรือบุคคลอื่น 

สำหรับมาตรา ๑๕  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ป้ องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ไม่ได้กำหนดกรณีของ 
การควบ คุ ม ผู้ ถู ก จั บ ซึ่ ง เป็ น เด็ ก ห รื อ เย าวชน ไว้  แต่ เมื่ อ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัวฯ ได้บัญญัติมาตรการไว้โดยเฉพาะแล้ว  
เจ้าพนักงานผู้จับตัวเด็กหรือเยาวชนก็ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด นอกจากน้ี ยังต้องคำนึงว่าผู้ถูกจับซึ่งเปน็เด็ก
หรือเยาวชนนั้นเป็นเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครอง 
สวัสดิภาพตามมาตรา ๔๐ แห่ งพระราชบัญญั ติคุ้ มครองเด็ก  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติดังกล่าวด้วย 
 
(เร่ืองเสร็จที่ ๒๐๙/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  การควบคุมผู้ถูกจับซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙)) 

 

ประเด็น  กรมทางหลวงชนบทสามารถใช้อำนาจ 
ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
อนุญาตให้บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ใช้พื้นที่ทางหลวง
ชนบทสาย ตร. ๔๐๓๗ ทำเป็นทางวิ่งของอากาศยานได้หรือไม่ 

ความเห็น ทางหลวงชนบทเป็นทางหลวงประเภทหนึ่ง
ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญั ติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  
แม้ว่าเดิมทางหลวงชนบทสาย ตร. ๔๐๓๗ เป็นทางสาธารณะ 
ที่ มิ ได้ มาจากการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้ วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ก็ตาม แต่เมื่อได้มีการขึ้นทะเบียนทางดังกล่าว 
เป็นทางหลวงชนบทแล้ว กรมทางหลวงชนบทจึงมีอำนาจ 
ในการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบำรุงรักษา ตามมาตรา ๙ แห่ง
พระราชบัญญั ติทางหลวงฯ ประกอบกับทางหลวงชนบท 
สายดังกล่าวเป็นทางที่ใช้เพื่อการสัญจรของประชาชน มิได้สงวนไว้
เพื่อการใช้ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานใด
หน่ วยงานหนึ่ ง เป็ นการเฉพาะ  ทางหลวงชน บทดั งกล่ าว 
จึงมีลักษณะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมทางหลวงชนบทจึงมีอำนาจ 

ตามกฎหมายเพียงเข้าครอบครอง บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์
พื้นที่ดังกล่าวเป็นทางหลวงชนบทเท่านัน้ 

แม้ว่ามาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ  
จะให้อำนาจผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
จากผู้อำนวยการทางหลวงพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 
หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงหรือรุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงได้  
แต่การอนุญาตดังกล่าวก็ต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการเป็น 
ทางหลวงที่ต้องเป็นไปเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะ
ทางบกอัน เป็ นสาธารณ ประ โยช น์ที่ ป ระชาชนใช้ร่ วมกัน  
และการสร้ างอาคารหรือสิ่ งอื่ น ใดก็ต้ องไม่ เป็ นอุปสรรค 
ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และการติดขัด 
ของการจราจรด้วย  ดังนั้น การที่กรมทางหลวงชนบทจะพิจารณา
อนุญาตให้บริษัทการบินกรุงเทพฯ ใช้พื้นที่ทางหลวงชนบท 
สาย ตร. ๔๐๓๗ ไปทำทางวิ่งของอากาศยานได้หรือไม่นั้น  
ก็ต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของการเป็นทางหลวงชนบทและ
สถานะของทางดังกล่าวที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท
ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันด้วย 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  การอนุญาตให้บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด 
(มหาชน) ใช้พื้นที่ทางหลวงชนบทสาย ตร. ๔๐๓๗ ไปทำทางวิ่ง 
ของอากาศยาน, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 
 

 

ประเด็นทีห่นึ่ง การที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะมีคำสั่งมอบอำนาจให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการในการพิจารณาสั่งการ
อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของ 
ทางราชการในต่างประเทศในฐานะหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง 
ตามข้อ ๑๓ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติ
ให้ เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้หรือไม่ อย่างไร 

ความเห็น เมื่อข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้กำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รักษาการและให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบั ติตามระเบี ยบนี้  จึ งเป็ นการสมควรที่ ส ำนักงาน

การอนุญาตให้บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ใช้ พ้ืนที่ทางหลวงชนบทสาย ตร. ๔๐๓๗ ไปทำทางวิ่ง 
ของอากาศยาน 
 

การมอบอำนาจให้ ปฏิ บั ติ ราชการแทน เลขาธิก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



  

 

๕-๑๐ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้หารือในประเด็นปัญหา
ดังกล่าวไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสียก่อน 
เพื่ อให้ เป็นไปตามขั้นตอนของการบริหารราชการแผ่นดิน  
และหากยังมีปัญหาข้อกฎหมายที่หาข้อยุติ ไม่ ได้  สำนักงาน
คณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานหรือสำนั กงานปลั ด 
สำนักนายกรัฐมนตรีก็สามารถหารือมายังสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาต่อไปได้  ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒)  
จึงยังไม่อาจรับขอ้หารือนีไ้ว้พิจารณาได้ 

ประเด็นที่สอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจะมอบอำนาจให้ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักวิชาการทรงคุณวุฒิ) ซึ่งดำรงตำแหน่ง 
สายวิชาการ ทำหน้าที่ เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบวินิจฉัย  
สั่งการ และกำกับดูแลข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
โดยให้ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการได้หรือไม่ อย่างไร 

ความเห็น มาตรา ๓๐ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ร ะ เบี ย บ บ ริ ห าร ร าชก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญั ติ ไว้  
อย่างชัดเจนให้แต่ เฉพาะตำแหน่ งรองเลขาธิการหรือผู้ ช่วย
เลขาธิ ก าร เท่ านั้ น เป็ นต ำแห น่ งที่ อ าจ ใช้อำนาจการเป็ น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและควบคุมราชการประจำทั่วไปใน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรองจากเลขาธิการ 
จึงเป็นกรณีที่กฎหมายได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจในเรื่อง
ดังกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นแล้วตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โด ย พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ร ะ เบี ย บ บ ริ ห าร ร าชก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อตำแหน่ง 
ที่ ป รึกษาสำนั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน 
(นักวิชาการทรงคุณวุฒิ) ไม่ได้เป็นตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดให้
เป็นตำแหน่ งที่ อาจรับมอบและใช้อำนาจในฐานะการเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบควบคุมราชการประจำ 
ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรองจากเลขาธิการแล้ว 
เลขาธิการจึงไม่อาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักวิชาการ
ทรงคุณวุฒิ) ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาได้  

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๒๒๗/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๒)) 

 

 

ประเด็น ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้อำนวยการ 
ผู้รับใบอนุญาตจะสามารถแต่งตั้งรองผู้อำนวยการได้หรือไม่ 

ความเห็น มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ .ศ . ๒๕๕๐ บัญญั ติหลักการเกี่ยวกับการแต่ งตั้ ง
ผู้อำนวยการไว้ โดยวรรคหนึ่งบัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการคนหนึ่ งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการ
โรงเรียนในระบบ วรรคสองบัญญัติ เกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้อำนวยการ และวรรคสามบัญญัติว่า ผู้รับใบอนุญาตจะทำหน้าที่
เป็นผู้อำนวยการโดยไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการตามวรรคหนึ่งก็ ได้ 
ความในวรรคสามดังกล่าวแสดงว่า การแต่งตั้งผู้อำนวยการอาจมี
ได้ สอ งกรณี  กล่ าวคื อ  ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตแต่ งตั้ งบุ ค คลอื่ น 
เป็นผู้อำนวยการ หรือผู้รับใบอนุญาตจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ
เองก็ได้  

มาตรา ๓๘ แห่ งพระราชบัญญั ติดั งกล่าว ซึ่ งเป็น
บทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ นั้น บัญญัติว่า 
“ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ วรรคสาม ผู้รับใบอนุญาตจะแต่งตั้ง 
รองผู้อำนวยการคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ผู้ อำนวยการมอบหมายก็ ได้”  หมายความว่า การแต่ งตั้ ง 
รองผู้อำนวยการเป็นอำนาจของผู้รับใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นกรณี
ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้อำนวยการหรือในกรณี  
ผู้รับใบอนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเองก็ตาม  ดังนั้น ในกรณี 
ทีผู่้รับใบอนุญาตแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้อำนวยการ ก็ยังคงมีอำนาจ
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการได้ 

 
(เร่ืองเสร็จที่  ๒๒๘/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง  การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน 
ในระบบ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)) 

 
 

 

ประเด็น การอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ของการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศ ไทย  (รฟม .)  
เป็นทางเข้า - ออกโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยซึ่งเป็น
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ถือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์

การแต่งต้ังรองผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ 
 

การอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ในที่ ดินของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางเข้า - ออก โครงการ
ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยซ่ึงเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 



  

 

๕-๑๑ 

ของ รฟม. และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ เขตจตุจักร  
เขตบางซื่อ เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง เขตคลองเตย เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่ าย และเขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘  
ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่
ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักรฯ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือไม่ 

ความเห็น เมื่อพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนดังกล่าวได้ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ว่า  
เพื่อสร้างทางพิเศษตามโครงการรถไฟฟ้ามหานครระยะแรก  
และ รฟม. ได้รับโอนท่ีดินดังกล่าวมาจากองค์การรถไฟฟ้ามหานคร  
จึงมีพันธะที่จะต้องใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นสำหรับการดำเนินกิจการ
รถไฟฟ้ามหานครระยะแรกตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย 
และโดยที่ที่ดินที่เป็นปัญหานี้ รฟม. ได้จัดทำเป็นทางขึ้นลงสถานี
รถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้า ปล่องระบายอากาศ และจัดพื้นที่สำหรับ
เป็นที่จอดรถให้แก่ผู้ใช้บริการ แต่ต่อมา รฟม. ได้นำพื้นที่บางส่วน 
ไปอนุญาตให้เอกชนใช้เป็นทางเข้า - ออก เพื่อประกอบการขอ 
อนุญาตหรือยื่นแจ้งการก่อสร้างอาคารและเพื่อประโยชน์ของผู้พัก
อาศัยโครงการดังกล่าว โดยประชาชนไม่อาจใช้พื้นที่นั้นสำหรับ
จอดรถได้อีกต่อไป การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อท่ีจะให้
บริษัทเอกชนสามารถก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและประกอบธุรกิจ 
อาคารชุดดังกล่าวได้ มิใช่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ รฟม. และประชาชน 
 

ในอันที่จะใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืน ส่วนผลประโยชน์ที่ รฟม. ได้รับก็เป็นเพียงการตอบแทน
การใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว ซึ่งมิใช่วัตถุประสงค์หลักของ 
การจัดตั้ ง รฟม. หรือวัตถุประสงค์ ในการเวนคืนแต่อย่างใด  
ส่วนข้อที่ว่า รฟม. ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกเวนคืนนั้นจนสม
ประโยชน์แล้ว การจะอ้างเช่นนั้นได้ ต้องปรากฏว่าได้ใช้ตาม
วัตถุประสงค์จนหมดความจำเป็นไม่ต้องใช้เพื่อการนั้นอีก เช่น  
เลิกเดินรถไฟฟ้าสายดังกล่าว หรือหมดความจำเป็นที่จำต้องมี
ทางเข้า - ออกเพื่อโดยสารรถไฟฟ้า  ดังนั้น การนำที่ดินที่ได้จาก
การเวนคืนไปให้บริษัทเอกชนใช้เป็นทางเข้า - ออกเพื่อประโยชน์แก่
กิจการของบริษัทนั้น จึงไม่ใช่เป็นการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
แห่งการเวนคืน และไม่ใช่กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของ รฟม. 
 
(เร่ืองเสร็จที่ ๒๓๗/๒๕๖๓  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การอนุญาตให้เอกชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางเข้า - ออก 
โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญพ่เิศษ, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 
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ประเด็นที่หนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงิน 
ค่าทดแทนจะพิจารณาอุทธรณ์ของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน 
ซึ่งได้ยื่นอุทธรณ์ก่อนที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๕ 
แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ว่ าด้ วยการเวนคืนอสั งหาริมท รัพย์   
พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้หรือไม่ 

ความเห็น มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติใหผู้้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนที่ไม่พอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือ
จำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ 
กำหนด มีสิทธิอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าทีใ่ห้มารับเงิน
ค่าทดแทน สิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีจึงเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดิน 
ไม่พอใจในจำนวนเงินค่ าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนด 
ราคาเบื้องต้นฯ กำหนด เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำหนด
ราคาเบื้องต้นฯ มี ผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีสิทธิได้รับ เงิน 
ค่าทดแทนแล้ว ส่วนกำหนดระยะเวลาหกสิบวันที่ให้ ใช้สิทธิ
อุทธรณ์นั้น เป็นการกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่ผู้ไม่พอใจในราคา
ของอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนจะพึงอุทธรณ์ได้  
โดยกำหนดให้เริ่มนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่ง
ได้ รับ มอบ หมายจาก เจ้ าหน้ าที่ ให้ ม ารับ เงินค่ าทดแทน 
เพื่อความชัดเจนในการนับวันสิ้นสุดการใช้สิทธิอุทธรณ์ การได้รับ
หนังสือให้มารับเงินค่าทดแทนจึงมิใช่เงื่อนไขของการอุทธรณ์ 

ประเด็นที่สอง กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนได้รับ
หนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้วตามมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
แต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคนืและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ 
หากผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวยื่นอุทธรณ์หลังจาก 
พ้นกำหนดระยะเวลาตามหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทน 
และแจ้งสิทธิอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
เงินคา่ทดแทนจะพิจารณารับอุทธรณ์ทีไ่ด้ยื่นไว้ได้หรือไม่ 

 

ความเห็น เมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังมิได้
อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ และในวันที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและ
การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้บังคับนั้น 
ระยะเวลาอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุดลง การใช้สิทธิอุทธรณ์จึงต้อง
ดำเนินการพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์  พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ ง  
แห่ งพ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ วย ก าร เวน คื น และการ ได้ ม า 
ซึ่ งอสังหาริมทรัพย์  พ .ศ. ๒๕๖๒ บัญญั ติ ให้ ผู้มีสิทธิ ได้รับ 
เงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๐ ผู้ ใดไม่พอใจเงินค่าทดแทน 
ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายตามมาตรา ๒๕ เงินค่าทดแทน
เพิ่มเติมตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง และเงินค่าทดแทนที่ได้รับหรือ
วางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงินจากเจ้าหน้าที่
หรือรับเงินที่วางไว้ แล้วแต่กรณี จึงเป็นกรณีตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติให้การดำเนินการเวนคืน
อสั งหาริมทรัพย์ ตามพระราชกฤษฎี กากำหนดเขตที่ ดิ น 
และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐  
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็น
อั น ใช้ ได้  ส่ วน ก ารด ำ เนิ น ก ารต่ อ ไป ให้ ด ำ เนิ น ก ารต าม
พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย ก า ร เวน คื น แ ล ะ ก า ร ได้ ม า ซึ่ ง
อสั งหาริมทรัพย์  พ .ศ . ๒๕๖๒  โดยสิทธิอุทธรณ์ ดั งกล่ าว 
จะสิ้นสุดเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงิน
จาก เจ้ าหน้ าที่ ห รือ รับ เงินที่ วางไว้  แล้ วแต่ ก รณี   ดั งนั้ น  
หากผู้มีสิทธิได้ รับ เงินค่าทดแทนได้ ใช้สิทธิภายในกำหนด
ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้แล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
เงินค่าทดแทนย่อมรับอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้นั้นเพื่อพิจารณาต่อไปได้ 

ประเด็นที่ สาม  กรณี ที่ เจ้ าของอสั งหาริมทรัพย์  
ที่ ถูกเวนคืนได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนโดยสงวนสิทธิที่จะอุทธรณ์จำนวน 
เงิน ค่ าท ดแ ทน ไ ว้แล้ ว  แต่ ยั ง ไม่ ได้ ใช้ สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต าม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
เมื่ อ พ ระ ราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ วยก าร เว น คื น แล ะก าร ได้ ม า 
ซึ่ งอสั งหาริมทรัพย์  พ .ศ . ๒๕๖๒  มี ผลใช้บั งคับ  เจ้ าของ
อสั งหาริมทรัพย์ดั งกล่ าวจะอุทธรณ์ เงินค่ าทดแทนที่ ดิ น 
และสิ่ งปลูกสร้างส่ วนที่ เหลือตามพระราชบัญญั ติ ว่ าด้วย 
การเวนคืนและการได้มาซึ่ งอสังหาริมทรัพย์  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้หรือไม่ 

การอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
ภายหลั งจากพ ระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ วย การเวนคื น 
แล ะก ารได้ ม า ซ่ึ งอ สั งห า ริม ท รัพ ย์  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๒  
มีผลใช้บังคับ 



 

๖-๓ 

ความเห็น กระบวนการเกี่ยวกับการเวนคืนหรือจัดซื้อ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  พ .ศ. ๒๕๓๐ เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งถูกเวนคืนมีสิทธิที่จะตกลงทำสัญญาซื้อขาย
ที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างส่วนที่ เหลือจากการเวนคืน  
โดยสงวนสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่ได้ แต่สำหรับกระบวนการตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนและการได้มาซึ่ งอสังหาริมทรัพย์  พ.ศ. ๒๕๖๒  
การตกลงซื้อขายในกรณีดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
ที่ เจ้าของตกลงซื้อขายโดยสมัครใจ อันเป็นเหตุให้ เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๙ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ง
อสั งหาริมทรัพย์  พ .ศ . ๒๕๖๒  ได้   ดั งนั้ น  เมื่ อการตกลง 
ทำสัญญาซื้อขายที่ดินและสิง่ปลูกสร้างส่วนท่ีเหลือจากการเวนคืน
ในกรณีนี้มิใช่การซื้อขายโดยสมัครใจตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนและการได้มาซึ่ งอสังหาริมทรัพย์  พ.ศ. ๒๕๖๒  
แต่ เป็ นกระบวนการที่ ก ำห นดให้ เจ้ าของที่ ดิ น  โรงเรือน  
หรือสิ่ งปลูกสร้างอย่ างอื่น  มี สิทธิอุทธรณ์ ได้มาตั้ งแต่ ต้ น  
จึงเป็นกรณีที่สิทธินั้นได้รับการรับรองโดยกฎหมายไว้สมบูรณ์แล้ว 
เพียงแต่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ในระหว่างการใช้สิทธิ
อุทธรณ์ กรณีนี้เมื่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ ถูกเวนคืนตกลง 
ทำสัญญาซื้อขายที่ดินและสิง่ปลูกสร้างส่วนท่ีเหลือจากการเวนคืน
โดยสงวนสิทธิที่ จะอุทธรณ์ จำนวนเงินค่ าทดแทนไว้แล้ ว  
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่กำหนดให้ 
ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ได้ 
 
(เร่ืองเสร็จที่ ๓๐๕/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า  เรื่ อ ง การอุ ท ธรณ์ เงินค่ าทดแทนการเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ภายหลังจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ , 
(คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 

 
 

ประเด็นที่หนึ่ ง ผู้ เช่ียวชาญการดำเนินการต่อสั ตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ 

ความเห็น การพิจารณาว่าผู้เช่ียวชาญการดำเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่  
ต้องพิ จารณ าความหมายของคำว่า “เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ”  
ในลักษณะทั่วไป ซึ่งหมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือ
เลือกตั้งตามกฎหมาย โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือหน้าที่
ปฏิบัติภารกิจของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีอำนาจบังคับ
การให้บุคคลปฏิบัติตามคำสั่ งที่ ได้สั่ งตามอำนาจหน้าที่ ได้   
เมื่อผู้เช่ียวชาญฯ คือบุคคลซึ่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์แต่งตั้ งขึ้น 
เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการกำกับดูแล 
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้เช่ียวชาญฯ จึงเป็น
บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย โดยมีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการหรือหน้าท่ีปฏิบัติภารกิจของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด 
และด้วยเหตุนี้ ผู้เช่ียวชาญฯ จึงมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในลักษณะทั่วไป แต่โดยที่ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับกำหนด
ความหมายของ “เจ้าหน้าที่” หรือ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ไว้ 
เป็นการเฉพาะ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ
เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกฎหมายแต่ละฉบับ  ดังนั้น  
แม้ผู้เชี่ยวชาญฯ จะมีสถานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐในลักษณะทั่วไป 
แต่จะมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
เฉพาะต่าง ๆ และจะมีความรับผิดหรือได้รับความคุ้มครองในการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่  ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับ
กฎหมายเฉพาะเป็นรายกรณีไป 

ประเด็นที่สอง  ผู้เช่ียวชาญการดำเนินการต่อสัตว์  
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาหรือไม่ 

ความเห็น มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดแต่เพียงว่าในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อ าญ า  โด ย ไม่ ได้ ก ล่ า ว ถึ งผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ ฯ  ป ระ ก อ บ กั บ
พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจที่ชัดเจน
ของผู้เชี่ยวชาญฯ ไว้ในกฎหมาย อีกทั้งลักษณะการกำกับดูแลของ

สถานะทางกฎหมายของผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการ 
ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสัตว์ 
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 

๖-๔ 

ผู้เชี่ยวชาญฯ เป็นเพียงการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านวิชาการ
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น ผู้เช่ียวชาญฯ จึงมิใช่บุคคลซึ่งได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามความหมายของ 
“เจ้าพนักงาน” ตามประมวลกฎหมายอาญา  ดังนั้น ผู้เช่ียวชาญฯ 
จึงไม่มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ประเด็นที่สาม ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนั กงาน เจ้ าหน้ าที่  ผู้ เ ช่ี ยวชาญ การดำเนิ นการต่ อสั ตว์  
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จะต้องไปกำกับดูแลในสถานที่ขณะที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น หรือสามารถกำกับดูแล 
โดยวิธีการอื่นก็ได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตาม 
การกำกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญฯ ทุกประการหรือไม่ 

ความเห็น มาตรา ๓๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้เช่ียวชาญ
การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งขึ้น และต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำกับและสง่เสรมิการดำเนินการตอ่สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับ 
และส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
ว่าด้วยการเข้าไปในสถานที่ดำเนินการ การค้น ยึดหรืออายัด  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยข้อ ๕ แห่งระเบียบฉบับนี้กำหนดว่าเมื่อไปถึงสถานที่  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมผู้เชี่ยวชาญฯ แสดงตัวต่อผู้รับผิดชอบ
สถานที่หรือผู้แทน จึงเป็นกรณีที่คณะกรรมการกำกับฯ ได้วาง
หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้  
การกำกับดูแลของผู้เช่ียวชาญฯ ไว้แล้ว หากคณะกรรมการกำกับฯ 
ประสงค์จะวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในเรื่องใดให้เกิดความชัดเจนขึ้น ก็สามารถปรับปรุง
แก้ไขระเบียบดังกล่าวได้ 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๓๒๓/๒๕๖๓  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก า  เรื่ อ ง   ส ถ าน ะทางกฎ ห มายของผู้ เ ช่ี ย วชาญ 
ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร ต่ อ สั ต ว์ เพื่ อ ง า น ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 

 
 

ประเด็น ที่ดินพุทธมณฑล มีฐานะเป็นที่ราชพัสดุ  
หรือศาสนสมบัติกลาง หรือเป็นท่ีดินประเภทใด 

ความเห็น พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ ใช้บั งคับในขณะจัดสร้างพุทธมณฑลได้กำหนด
ความหมายของที่ราชพัสดุไว้ในมาตรา ๔ ซึ่งหมายความว่า 
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่ 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินบางประเภทตามที่มาตราดังกล่าว
กำหนดไว้ และพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ ใช้บั งคับในปัจจุบัน ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๖ ว่า  
ที่ราชพัสดุ หมายถึงอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินกรณีใด ซึ่งได้แก่  
(๑ ) อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด  
(๒) ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ และ (๓) ที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์  
ของทางราชการตามกฎหมาย และมาตรา ๗ ได้กำหนดยกเว้นให้
อสังหาริมทรัพย์บางกรณีไม่เป็นที่ราชพัสดุ ประกอบกับปรากฏ
จากเอกสารและห ลักฐานว่ าที่ ม าของที่ ดิ นพุ ท ธมณ ฑ ล 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  (๑ ) ที่ ดิ น ซึ่ ง ส ำ นั ก งา น ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์ได้ “แบ่งขาย” ให้แก่กรมการศาสนา (๒) ที่ดิน 
ที่ ได้ จากการเวนคื น  (๓ ) ที่ ดิ นที่ จั ดซื้ อจากการรวบรวม 
เงินงบประมาณ เงินบริจาคของประชาชนและข้าราชการ รายได้ 
จากการจําหน่ายพระเครื่อง พระพุทธรูป ฯลฯ และ (๔) ที่ดิน 
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  
โดยมี  “คลองนา” (สาธารณประโยชน์ ) เช่ือมพื้นที่ภายใน 
และภายนอกพุทธมณฑล กรณีจึงเห็นได้ว่าพุทธมณฑลเป็นที่ดิน 
ที่ ใช้ในกิจการของรัฐด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม  
การใช้พื้นที่มีความหลากหลาย ทั้งคณะสงฆ์ รัฐบาล พุทธบริษัท 
ประชาชน และนักท่องเที่ยว มิ ได้จํากัดเฉพาะกิจการของ 
คณะสงฆ์หรือพระศาสนาเท่านั้น และการดำเนินการสร้าง 
พุทธมณฑลในอดีตได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
มาโดยตลอด ตั้งแต่การกำหนดช่ือ การกำหนดท้องที่และจำนวน
เนื้อที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง การออกแบบอาคารและสถานที่ 
และการแบ่งสรรภาระหน้าที่ในการจัดสร้าง โดยใช้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน แม้การใช้ประโยชน์พุทธมณฑลจะมีลักษณะ 
เปิ ด ก ว้ า ง ไว้ ส ำห รั บ เพื่ อบ ริ ก ารป ระชาชน ทั่ ว ไป ก็ ต าม  
แต่พุทธมณฑลก็มิ ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของพลเมือง
โดยตรง แต่จัดสร้างขึ้นและใช้ประโยชน์เพื่อกิจการของรัฐ 
ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น ที่ดินพุทธมณฑลจึงมิใช่ที่ดินอันเป็นสาธารณ

สถานะของท่ีดินพุทธมณฑล 
 



 

๖-๕ 

สมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่บริเวณคลองนา 
(สาธารณประโยชน์) และไม่เข้าลักษณะเป็นศาสนสมบัติกลาง 
ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
เนื่องจากเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่รัฐจัดสร้างขึ้น  ดังนั้น ที่ดิน
พุทธมณฑลจึงเป็นทรัพย์สินที่ ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ อันเป็นที่ราชพัสดุตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
ที่ ราชพั สดุ  พ .ศ . ๒ ๕๑ ๘  แล ะต าม ม าต รา  ๖  (๒ ) แห่ ง
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ เว้นแต่บริเวณคลองนา 
(สาธารณประโยชน์) ที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินสำหรับพลเมือง 
ใช้ร่วมกัน 

 
(เร่ืองเสร็จที่  ๓๒๙/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง สถานะของที่ดินพุทธมณฑล, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 

 

ประเด็น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(อบจ. สุราษฎร์ธานี) จะมีอำนาจพิจารณาลงโทษทางวินัยแกน่าย ป. 
อ ดี ต ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร ก อ ง ช่ า ง  อ บ จ .  สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี   
ซึ่งได้เกษียณอายุราชการไปแล้วก่อนที่คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จะมี
มติช้ีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้ าที่ ราชการโดยมิชอบเพื่ อ ให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้
ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้ เกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรง จากกรณีที่นาย ป. มีส่วนร่วมในการกระทำ
ความผิดกับนาย ม. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กรณีที่นาย ม. กับพวกดำเนินการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติก่อนที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จะอนุมัติงบประมาณ ได้หรือไม่ 

ความเห็น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติช้ีมูลความผิด
นาย ป. ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ 
การพิจารณาโทษทางวินัยของนาย ป. จึ งย่อมเป็นไปตาม
พระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ได้ให้อำนาจ
แก่คณ ะกรรมการ ป .ป .ช . ที่ จะลงโทษข้ าราชการได้ เอง  
และมิได้ให้อำนาจแก่ผู้บังคบับัญชาในอันท่ีจะลงโทษข้าราชการได้ 
การที่ผู้บั งคับบัญชาจะสามารถลงโทษทางวินัยได้ เพียง ใด 
ย่อมต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น 

ข้อ ๒๘ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์  
และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
ลงวันที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ อันเป็นกฎหมายที่ ใช้บั งคับ 
อ ยู่ ใน ข ณ ะ ที่ ค ณ ะ ก ร รม ก า ร  ป .ป .ช . มี ค ำ สั่ ง แ ต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีนาย ป. ได้กำหนดเง่ือนไขว่า 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องถูกกล่าวหาว่า
กระทำหรือละเว้นกระทำการใดที่พึ งเห็นได้ว่าเป็นความผิด
ร้ายแรงต่อผู้บังคับบัญชาหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน สอบสวน  
หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการก่อน
วันที่ ผู้นั้ นจะออกจากราชการ และนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดต้องดำเนินการสอบสวนข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่ออกจากราชการไปแล้วภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ ผู้นั้ นออกจากราชการ เมื่อปรากฎว่า นาย ป .  
ได้พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่   
๑  ตุ ล าค ม  ๒ ๕ ๕ ๘  แ ต่ ก า รก ล่ า ว ห าแ ล ะ ก า ร แ ต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีนาย ป. ว่ามีส่วนร่วมในการกระทำ
ความผิดกับนาย ม. เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ อันเป็น
วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้คณะอนุกรรมการไต่สวน
ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกับนาย ป. ในฐานะผู้มีส่วนร่วม 
ในการกระทำความผิดกับนาย ม. ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังจาก 
ที่นาย ป. พ้นจากราชการไปแล้วเป็นเวลาเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
กรณีจึงไม่เข้าเงื่อนไขการพิจารณาลงโทษทางวินัยทัง้สองประการ
ของข้อ ๒๘ แห่งประกาศดังกล่าว  ดังนั้น อบจ. สุราษฎร์ธานี 
จึงไม่มีอำนาจพิจารณาลงโทษทางวินัยแก่นาย ป. ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลความผิดได้ 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๓๔๑/๒๕๖๓ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัยตามมติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึง่เกษียณอายุราชการแล้ว, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 

การดำเนิ นการพิ จารณ าโทษ ทางวินั ยตามม ติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กับข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดซ่ึงเกษียณอายุราชการแล้ว 
 



 

 

คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษาโครงการ 
 

นายปกรณ์  นิลประพันธ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

นางณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์ 
กรรมการร่างกฎหมายประจำ 

นายสุชัย  งามจิตต์เอื้อ 
ผู้อำนวยการกองกฎหมายไทย 

นางวิชชุดา  อุ่นจิตติกุล 
ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลกฎหมาย 

 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

นายอนุกูล  ทองระย้า 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ 
นางสาวภัทรานิษฐ์  มณีพันธุ์ 

นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 
นางสาวปริญสินีย์  พรสวัสดิ์ 

พนักงานราชการ (นิติกร) 
นายวสุ  สรรกำเนิด 

พนักงานราชการ (นิติกร) 
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