
 
 

 

 

 

 
 

เดือนตลุาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

 

 
 

ฝ่ายข้อมลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

รวมความเหน็ฉบบัย่อท่ีน่าสนใจ 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หัวข้อ เร่ืองเสร็จที่ หน้า 
กษัตริย ์

การน าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณโรงงาน 
มักกะสันไปท าโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

 
๑๕๙๗/๒๕๕๙ 

 
๒-๓ 

การเงิน การคลัง และวิธีการงบประมาณ 
กองทุน 

การส่งเสริมและสนับสนุนคณะบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ค าว่า  
“แห่งประเทศไทย” ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

๘๖-๘๗/๒๕๕๙ 

 
 

๔-๓ 

รายได้ของกองทุนยุติธรรมตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีเงินที่ได้จากการขาย 
ทรัพย์สินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๒๑๓/๒๕๖๐ ๕-๔ 

การส่งรายได้ของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุน 
กีฬามวยภายหลังการควบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน 
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

๒๒๒/๒๕๖๐ ๕-๕ 

กองทุนสวัสดิการสังคม 
การจ่ายเงินสมทบจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของส านักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
๑๔๔/๒๕๖๐ 

 
๕-๒ 

การปกครอง 
การบริหารราชการแผ่นดิน 

แนวทางการก าหนดเขตความรับผิดชอบจังหวัดชายทะเล 

 
 

๑๕๙๕/๒๕๕๙ 

 
 

๒-๓ 
การออกกฎ 

อ านาจในการออกระเบียบก าหนดเครื่องแบบของคณะกรรมการ  
ป.ป.ท. และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

 
๓๓๖/๒๕๖๐ 

 
๖-๒ 

บัตรประจ าตัว 
การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้แก่บุคลากรของ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
๑๕๕๗/๒๕๕๙ 

 
๒-๒ 

ละเมิดทางปกครอง 
การใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี 
กรณีการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)  
โดยมิชอบก่อนกฎหมายมผีลใช้บังคับแล้วถูกเพิกถอนหลัง 
กฎหมายมีผลใช้บังคับ 

 
๑๕๒๕/๒๕๕๙ 

 
๑-๒ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

 
๒๐๘/๒๕๖๐ 

 
๕-๓ 

บุคลากรภาครัฐ 
การบรรจุ แต่งต้ัง การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

๑๘๑๑/๒๕๕๙ 

 
 

๓-๓ 

เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน 
การได้รับเงินประจ าต าแหน่งวชิาชีพเฉพาะและเงนิ 
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน 
มหาวิทยาลยัซึ่งได้เปลี่ยนต าแหน่งเป็นต าแหน่งอาจารย์ 

 
๑๔๒๐/๒๕๕๙ 

 
๑-๒ 
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หัวข้อ เร่ืองเสร็จที่ หน้า 
การเรียกคืนเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจ า 
ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ 
ตามกฎหมาย 

๑๐๘/๒๕๖๐ ๔-๕ 

การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

๔๒๕/๒๕๖๐ ๖-๕ 

วินัย 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและเพิกถอน 
ค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ (กรณีนายประพัน ไพรอังกูร) 

 
๑๔๐๖/๒๕๕๙ 

 
๑-๒ 

คณะกรรมการ 
การแต่งต้ัง การด ารงต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่ง 

วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการปฏิบัติงาน 
ประจ าเต็มเวลาของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 
 
 

๖๘/๒๕๖๐ 

 
 
 

๔-๓ 

การอนุโลมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล 
การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

๙๕/๒๕๖๐ ๔-๔ 

อ านาจหน้าท่ี 
อ านาจออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของคณะกรรมการ 
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 

 
๒๑๒/๒๕๖๐ 

 
๕-๓ 

องค์กรภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ 

การน าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณโรงงาน 
มักกะสันไปท าโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

 
 

๑๕๙๗/๒๕๕๙ 

 
 

๒-๓ 

การด าเนินการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต 
ประเทศไทย กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐานของการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย 

๑๖๓๕/๒๕๕๙ ๒-๔ 

อ านาจออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของคณะกรรมการ 
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ๒๑๒/๒๕๖๐ ๕-๓ 

ส่วนราชการ 
แนวทางการด าเนินงานโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิต 
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับ 
หน่วยงานราชการ 

 
๑๗๒๖/๒๕๕๙ 

 
๓-๒ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
แนวทางการด าเนินงานโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิต 
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับ 
หน่วยงานราชการ 

 
๑๗๒๖/๒๕๕๙ 

 
๓-๒ 

เกษตรและสหกรณ์ 
ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม 

การด าเนินการกับผู้ครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรมกรณีที่เอกชนเคยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 
จากกรมป่าไม้มาก่อน 

 
 

๓๓๙/๒๕๖๐ 

 
 

๖-๒ 

ประมง 
การโอนใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

 
๑๔๑/๒๕๖๐ 

 
๕-๒ 
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หัวข้อ เร่ืองเสร็จที่ หน้า 
ขนส่งและคมนาคม 

การขนส่งทางบก 
การด าเนินการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต 
ประเทศไทย กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐานของการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย 

 
 

๑๖๓๕/๒๕๕๙ 

 
 

๒-๔ 

การขนส่งทางอากาศ 
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับค่าธรรมเนียมก ากับการบิน 
พลเรือนของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 
๕/๒๕๖๐ 

 
๔-๒ 

ครอบครัว และมรดก 
มรดก 

การโอนใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

 
 

๑๔๑/๒๕๖๐ 

 
 

๕-๒ 
คุ้มครองสัตว ์

การล่าสัตว์ป่าคุ้มครองตามความหมายของบทนิยามค าว่า “ล่า”  
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
๓๔๘/๒๕๖๐ 

 
๖-๓ 

เคร่ืองแบบ เสื้อครุย 
อ านาจในการออกระเบียบก าหนดเครื่องแบบของคณะกรรมการ  
ป.ป.ท. และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

 
๓๓๖/๒๕๖๐ 

 
๖-๒ 

จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
อ านาจออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของคณะกรรมการบริษัท  
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 

 
๒๑๒/๒๕๖๐ 

 
๕-๓ 

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
ทะเลและชายฝ่ัง 

แนวทางการก าหนดเขตความรับผิดชอบจังหวัดชายทะเล 

 
 

๑๕๙๕/๒๕๕๙ 

 
 

๒-๓ 
ป่าไม้ 

การด าเนินการกับผู้ครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรมกรณีที่เอกชนเคยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 
จากกรมป่าไม้มาก่อน 

 
๓๓๙/๒๕๖๐ 

 
๖-๒ 

พลังงาน 
แนวทางการด าเนินงานโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิต 
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินส าหรับ 
หน่วยงานราชการ 

 
๑๗๒๖/๒๕๕๙ 

 
๓-๒ 

การขอรับค่าสงวนพ้ืนท่ีคืนของผู้รับสัมปทานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยปิโตรเลียม ๑๐๑/๒๕๖๐ ๔-๔ 

การบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการอยู่ภายใต้ 
บังคับพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓๕๐/๒๕๖๐ ๖-๓ 

สัตว์ป่า 
การล่าสัตว์ป่าคุ้มครองตามความหมายของบทนิยามค าว่า  
“ล่า” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
๓๔๘/๒๕๖๐ 

 
๖-๓ 

   
   
   
   
   



ดัชนีความเห็นจ าแนกตามหัวข้อเรือ่ง 

 iv 

หัวข้อ เร่ืองเสร็จที่ หน้า 
ที่ดิน 

เกษตรกรรม 
การด าเนินการกับผู้ครอบครองท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรมกรณีที่เอกชนเคยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 
จากกรมป่าไม้มาก่อน 

 
 

๓๓๙/๒๕๖๐ 

 
 

๖-๒ 

จัดสรรที่ดิน 
การโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินท่ีเป็นระบบสาธารณูปโภคใน 
นิคมอุตสาหกรรม 

 
๖/๒๕๖๐ 

 
๔-๒ 

เวนคืน 
การน าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณโรงงาน 
มักกะสันไปท าโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

 
๑๕๙๗/๒๕๕๙ 

 
๒-๓ 

ภาษีอากร และค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม 

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับค่าธรรมเนียมก ากับการบิน 
พลเรือนของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 
 

๕/๒๕๖๐ 

 
 

๔-๒ 

การโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินท่ีเป็นระบบสาธารณูปโภคใน 
นิคมอุตสาหกรรม ๖/๒๕๖๐ ๔-๒ 

การขอรับค่าสงวนพ้ืนท่ีคืนของผู้รับสัมปทานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยปิโตรเลียม ๑๐๑/๒๕๖๐ ๔-๔ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับค่าธรรมเนียมก ากับการบิน 
พลเรือนของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

 
๕/๒๕๖๐ 

 
๔-๒ 

แรงงาน 
การใช้บังคับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก่พนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

 
๔๒๑/๒๕๖๐ 

 
๖-๔ 

วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว 
กีฬา 

การส่งเสริมและสนับสนุนคณะบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ค าว่า  
“แห่งประเทศไทย” ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

๘๖-๘๗/๒๕๖๐ 

 
 

๔-๓ 

การส่งรายได้ของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุน 
กีฬามวยภายหลังการควบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน 
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

๒๒๒/๒๕๖๐ ๕-๕ 

วิชาชีพ 
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในก ากับของ 
สถาบันการศึกษา 

 
๒๒๐/๒๕๖๐ 

 
๕-๔ 

ศาล และกระบวนการยุติธรรม 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

การจ่ายค่าทดแทนการถูกคุมขังแก่จ าเลยในคดีอาญา 
ตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 

๑๕๕๙/๒๕๕๙ 

 
 

๒-๒ 

   
   
   
   



ดัชนีความเห็นจ าแนกตามหัวข้อเรือ่ง 

 v 

หัวข้อ เร่ืองเสร็จที่ หน้า 
รายได้ของกองทุนยุติธรรมตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีเงินที่ได้จากการขาย 
ทรัพย์สินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๒๑๓/๒๕๖๐ ๕-๔ 

ศึกษา 
อุดมศึกษา 

การไดร้ับเงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเงินค่าตอบแทน 
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลยัซึ่งไดเ้ปลีย่น 
ต าแหน่งเป็นต าแหน่งอาจารย ์

 
 

๑๔๒๐/๒๕๕๙ 

 
 

๑-๒ 

การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่บุคลากรของ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ๑๕๕๗/๒๕๕๙ ๒-๒ 

การด าเนินการรับทราบหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบหรือ 
อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ๑๗๙๐/๒๕๕๙ ๓-๓ 

คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษของ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ๑๘๑๑/๒๕๕๙ ๓-๓ 

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน 
ในก ากับของสถาบันการศึกษา 

๒๒๐/๒๕๖๐ ๕-๔ 

การใช้บังคับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครราชสีมา) 

๔๒๑/๒๕๖๐ ๖-๔ 

สวัสดิการสังคม 
การจ่ายเงินสมทบจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของส านักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 
๑๔๔/๒๕๖๐ 

 
๕-๒ 

การใช้บังคับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครราชสีมา) 

๔๒๑/๒๕๖๐ ๖-๔ 

สาธารณสุข 
วัตถุอันตรายและวัตถุมีพิษ 

การบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการอยู่ภายใต้ 
บังคับพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 

๓๕๐/๒๕๖๐ 

 
 

๖-๓ 

อุตสาหกรรม 
การโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินท่ีเป็นระบบสาธารณูปโภคใน 
นิคมอุตสาหกรรม 

 
๖/๒๕๖๐ 

 
๔-๒ 

การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ๒๐๘/๒๕๖๐ ๕-๓ 
หลักกฎหมายท่ัวไป 

การบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการอยู่ภายใต้ 
บังคับพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ [กฎหมายเฉพาะ 
ยกเว้นกฎหมายทั่วไป] 

 
๓๕๐/๒๕๖๐ 

 
๖-๓ 

การบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการอยู่ภายใต้ 
บังคับพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ [กฎหมายอาญา 
ต้องตีความโดยเคร่งครัด] 

๓๕๐/๒๕๖๐ ๖-๓ 

 



 

 

ตุลาคม 

๒๕๕๙ 



  
  

 
 ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หน้า 

 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและเพิกถอนค าสั่ง 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ (กรณีนายประพัน ไพรอังกูร) ๑-๒ 

 
การได้รับเงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเงินค่าตอบแทน 
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้เปลี่ยน 
ต าแหน่งเป็นต าแหน่งอาจารย์ ๑-๒ 
 
การใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
กรณีการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)  
โดยมิชอบก่อนกฎหมายมีผลใชบ้ังคับแล้วถูกเพิกถอน 
หลังกฎหมายมีผลใชบ้ังคับ ๑-๓ 
 

   
 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

รวมความเรวมความเห็ห็นฉบับย่อนฉบับย่อของของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 
 

สารบัญ 



 
๑ - ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เร่ืองเสร็จที่  ๑๔๐๖/๒๕๕๙  บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงและ
เพิกถอนค ำสั่งลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร (กรณีนำยประพัน ไพร
อังกูร), คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๑๓)) 

 
 
 
 
 
 
ตำมที่มหำวิทยำลัยบูรพำได้เปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัย 

ในก ำกับของรัฐตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. ๒๕๕๐  
จึงมีกรณีแพทย์ช ำนำญกำรและพยำบำลช ำนำญกำรได้ย้ำยและ
เปลี่ยนต ำแหน่งเป็นต ำแหน่งอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยบูรพำ แม้ว่ำ
มำตรำ ๘๐  บัญ ญั ติ ให้ ผู้ เปลี่ ยนสถำนภำพมำเป็ นพนั กงำน
มหำวิทยำลัย ให้ได้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร และประโยชน์
ตอบแทนอื่ น ไม่ น้ อยกว่ ำที่ เคย ได้ รับ ก่ อน เข้ ำ เป็ นพนั ก งำน
มหำวิทยำลัยก็ตำม แต่กฎหมำยก ำหนดเงินประจ ำต ำแหน่ ง 
ทำงวิชำกำรให้เฉพำะต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ 
และศำสตรำจำรยเ์ท่ำนั้น กำรที่กฎหมำยก ำหนดให้กำรด ำรงต ำแหน่ง
และปฏิบัติหน้ำที่หลักของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเง่ือนไขของ
สิทธิในกำรได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับต ำแหน่งใด หำกมิได้ด ำรง
ต ำแหน่งนั้น สิทธิท่ีจะได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งย่อมสิ้นสุดลง  ดังนั้น 
บุคคลดังกล่ำวย่อมไม่มีสทิธิได้รบัเงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรและ
ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน  

อย่ำงไรก็ดี หำกมหำวิทยำลัยบูรพำเห็นว่ำเพื่อให้กำรปฏบิตัิ
ต่อบุคลำกรซึ่งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเดียวกันเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
อีกทั้งเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่บุคลำกรที่ได้ย้ำยและเปลี่ยน
ต ำแหน่งในลักษณะเช่นนี้ ประกอบกับกำรย้ำยและเปลี่ยนต ำแหน่ง
เป็นต ำแหน่งอำจำรย์มีควำมจ ำเป็นและเหมำะสมเพื่อประโยชน์
ภำยใต้วัตถุประสงค์ของมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยบูรพำก็สมควร
พิจำรณำด ำเนินกำรให้มีกำรเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรบริหำร 
งำนบุคคลเพื่อพิจำรณำและมีมติให้บุคคลดังกล่ำวได้รับเงินประจ ำ
ต ำแหน่งวิชำชีพเฉพำะ และเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน 
เช่นเดียวกับท่ีได้เคยอนุมัติตำมกระบวนกำรต่อไป 

 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๔๒๐/๒๕๕๙  บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ เรื่อง กำรได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งวิชำชีพเฉพำะและ 
เงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือนของพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ซึ่งได้เปลี่ยนต ำแหน่งเป็นต ำแหน่งอำจำรย์, คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
(คณะที่ ๘)) 

 
 
 
 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมำยเฉพำะที่มี
ลักษณะพิเศษเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต เมื่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ (คณะกรรมกำร ป.ป.ช.) มีมติ ช้ีมูลควำมผิด 
ทำงวินัย ให้ถือว่ำกำรไต่สวนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นที่ยุติ 
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยอีก และให้ถือว่ำ
รำยงำนเอกสำรและควำมเห็นของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นส ำนวน
กำรสอบสวนทำงวินัยของคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย องค์กรที่มี
อ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ย่อมไม่สำมำรถพิจำรณำข้อเท็จจริงและ 
ฐำนควำมผิดที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ช้ีมูลไว้แล้ว เมื่อผู้บังคับบัญชำ
พิ จำรณ ำโทษทำงวินั ยตำมมติคณ ะกรรมกำร ป .ป .ช . แล้ ว  
ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิอุทธรณ์ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันทรำบค ำสั่ง  
หำกไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ย่อมเสียสิทธิที่จะ
ได้รับกำรพิจำรณำอุทธรณแ์ละเจ้ำหน้ำท่ีก็ไมม่ีอ ำนำจรับอุทธรณ์ที่ยื่น
เกินก ำหนดเวลำนั้น  

เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ ผู้ถูกกล่ำวหำถูกด ำเนินคดีอำญำ
ในควำมผิดเดียวกันกับที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ช้ีมูลควำมผิด ต่อมำ
ศำลอำญำจะมีค ำพิพำกษำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่มีควำมผิดและยกฟ้อง 
ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืน แต่โดยที่กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและ 
กำรด ำเนินคดีอำญำมีควำมมุ่งหมำยและวิธีพิจำรณำที่แตกต่ำงกัน  
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยจึงไม่จ ำต้องสอดคล้องหรือถือตำมผล 
กำรด ำเนินคดีอำญำ หน่วยงำนทำงปกครองท ำได้เพียงใช้ดุลพินิจ
เปลี่ยนโทษที่มีค ำสั่งลงโทษไปแล้วตำมฐำนควำมผิดที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. มีมติแล้วเท่ำนั้น เมื่อผู้ถูกกล่ำวหำได้รับกำรล้ำงมลทิน 
ตำมพระรำชบัญญั ติล้ ำงมลทินในวโรกำสที่ พระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ย่อมถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย 
ผู้บังคับบัญชำจึงไม่อำจใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงโทษทำงวินัยได้  
แต่หน่วยงำนทำงปกครองมีอ ำนำจในกำรเยียวยำเพื่อประโยชน์ 
แห่งควำมยุติธรรมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับมำตรำ ๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ล้ำงมลทินฯ ที่ก ำหนดให้กำรล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๔ และมำตรำ ๕ 
ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ได้รับกำรล้ำงมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิ
หรือประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น  
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การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและเพิกถอน
ค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ (กรณีนายประพัน ไพรอังกูร) 

การได้รับเงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงได้เปลี่ยน
ต าแหน่งเป็นต าแหน่งอาจารย์ 



 
๑ - ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
กรณีที่กรมที่ดินได้ออกหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ 

(น.ส. ๓ ก.) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ก่อนพระรำชบัญญัติควำมรับผิด
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ ต่อมำอธิบดี
กรมที่ดินได้มีค ำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่ำว ภำยหลังจำกที่
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวมีผลใช้บังคับแล้ว จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ 
ผู้ออก น.ส. ๓ ก. โดยมิชอบ กระท ำละเมิดต่อกรมที่ดินและกรม 
กำรปกครอง หำกแต่เป็นกรณีที่กำรเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เป็นเหตุให้
บุคคลภำยนอกได้รับควำมเสียหำยและมีผลเป็นกำรละเมิดอันเกิด
จำกกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ที่หน่วยงำนของรัฐต้องรับผิด เมื่อกำร
ละเมิดเกิดขึ้นภำยหลังจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวมีผลใช้บังคับแล้ว 
กำรปรับใช้ข้อกฎหมำยทั้งในส่วนสำรบัญญัติและวิธีสบัญญัติจึงต้อง
เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิดังกลำ่ว และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในส่วนของกำรใช้สิทธิไล่เบี้ยให้เจ้ำหน้ำที่ 
ที่ เกี่ยวข้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน คงเรียกได้ไม่ เกินจ ำนวนที่ 
กรมที่ ดินและกรมกำรปกครองต้ องรับผิดชดใช้ไปแล้วตำม 
ค ำพิพำกษำเท่ำนั้น 

 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๕๒๕/๒๕๕๙  บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ เรื่อง กำรใช้กฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่ กรณีกำรออกหนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) 
โดยมิชอบก่อนกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้วถูกเพิกถอนหลังกฎหมำย 
มีผลใช้บังคับ, คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะพิเศษ)) 
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การใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
กรณีการออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.)  
โดยมิชอบก่อนกฎหมายมีผลใช้บั งคับแล้วถูก เพิกถอน 
หลังกฎหมายมีผลใช้บังคับ 
 



 

 

พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ 



  
  
 

 
 
 
 
 
 

  ห้องประชุมปรีดี  พนมยงค์ 
 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หน้า 

 
การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่บุคลากรของ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ๒-๒ 

 
การจ่ายค่าทดแทนการถูกคุมขังแก่จ าเลยในคดีอาญาตาม 
มาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒-๒ 
 
แนวทางการก าหนดเขตความรบัผิดชอบจังหวัดชายทะเล ๒-๓ 
 
การน าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณ 
โรงงานมักกะสันไปท าโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย ์ ๒-๓ 
 
การด าเนินการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต 
ประเทศไทย กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐานของ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๒-๔ 
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รวมความเรวมความเห็ห็นฉบับย่อนฉบับย่อของของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 
 

สารบัญ 



 
๒ - ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณค่าทดแทนการถูกคุมขัง โดยให้
ค านวณจากวันที่ถูกคุมขังในอัตราที่ก าหนดไว้ส าหรับการกักขังแทน
ค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา ที่ก าหนดไว้ในอัตรา ๒๐๐ บาท
ต่อวัน ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการกักขังแทนค่าปรับ 
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ถืออัตรา ๕๐๐ บาทต่อวัน ซึ่งมีผลใช้บังคับ 
ในวันที่  ๘ เมษายน ๒๕๕๙  ทั้งนี้ พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาฯ ไม่ได้
บัญญัติ ให้น าอัตราการกักขังแทนค่าปรับที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้
ย้อนหลังกับจ าเลยที่ถูกคุมขังก่อนวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการ
กักขังแทนค่าปรับ  ดังนั้น การก าหนดค่าทดแทนการถูกคุมขัง 
แก่จ าเลยในคดีอาญาจึงต้องแยกออกเป็นรายกรณี ดังนี้  

(๑) กรณีจ าเลยถูกคุมขังก่อนวันที่  ๘ เมษายน ๒๕๕๙  
ให้ใช้อัตรา ๒๐๐ บาทต่อวัน  

(๒) กรณีจ าเลยถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙  
ให้ใช้อัตรา ๕๐๐ บาทต่อวัน  

(๓) กรณีจ าเลยถูกคุมขังก่อนวันที่  ๘ เมษายน ๒๕๕๙  
และยังถูกคุมขังต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
ให้ ใช้อัตรา ๒๐๐ บาทต่อวัน ส าหรับการถูกคุมขังก่อนวันที่  
๘ เมษายน ๒๕๕๙ และให้ใช้อัตรา ๕๐๐ บาทต่อวัน ส าหรับการถูก
คุมขังตั้งแต่วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๕๕๙/๒๕๕๙  บันทึกส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายค่าทดแทนการถูกคุมขังแก่จ าเลยในคดีอาญา
ตามมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑)) 

 
 
 
 
พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ได้ก าหนดตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ โดยครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย และจ าแนกเจ้าหน้าที่รัฐ
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่อื่น 
ของรัฐ โดยก าหนดให้ผู้มีอ านาจในการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจ
ในการก ากับหรือควบคุมดูแลเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการที่เป็นทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เทียบเท่ากรมตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
และอยู่ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทั้งนี้  
เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลเท่านั้น แต่ไม่ท าให้สถานะความเป็น
นิติบุคคลแยกต่างหากจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด เมื่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเท่ากรม  ดังนั้น ผู้อ านวยการสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของสถาบัน จึงเป็นผู้มีอ านาจในการออกบัตรประจ าตัวส าหรับ
ข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และพนักงานราชการ 

อย่างไรก็ดี มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ชุมชนฯ ก าหนดให้โอนกิจการ อ านาจหน้าที่ สิทธิ ข้าราชการ ลูกจ้าง
ขอ งส่ วน ราชการ  พ นั ก งาน ราชการ  ฯลฯ  ขอ งส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะในส่วน
ของส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน มาเป็นของสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ท าให้บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนยังคงมีสิทธิใช้บัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ออกให้ได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ แต่หากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
จะออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใหม่ก็ย่อมท าได้เช่นกัน 

 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๕๕๗/๒๕๕๙  บันทึกส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่บุคลากร
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
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การออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐให้แก่บุคลากรของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

การจ่ายค่าทดแทนการถูกคุมขังแก่จ าเลยในคดีอาญาตาม
มาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
แล ะค่ าทดแทน แล ะค่ า ใช้ จ่ ายแก่ จ า เลย ในค ดี อาญ า  
พ.ศ. ๒๕๔๔ 



 
๒ - ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
การตั้ ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดหรืออ าเภอ  

ถือเป็นการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคตาม 
มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ต้องด าเนินการตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา ส่วนต าบลเป็นการก าหนดเขตท้องที่ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งเป็นอ านาจ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประกาศก าหนด 
เขตต าบล ซึ่งการก าหนดเขตจังหวัด เขตอ าเภอ หรือเขตต าบล
ดังกล่าว ควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบบริหารราชการ
และการก าหนดเขตการปกครองเท่านั้น  

การที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมง 
ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง 
เพื่อประโยชน์ในการก าหนดเขตความรับผิดชอบตามกฎหมายต่าง ๆ 
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีความชัดเจนในระดับ
นโยบาย โดยสมควรพิจารณาถึงความจ าเป็น การรับฟังความเห็น
ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อกฎหมายทะเลตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ  อย่างไรก็ดี หากการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ความรับผิดระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน  
ก็สามารถกระท าได้ โดยใช้มาตรการในทางบริหารอย่าง เช่น 
มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบส านักนายก 

 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๕๙๕/๒๕๕๙  บันทึกส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง แนวทางการก าหนดเขตความรับผิดชอบจังหวัด
ชายทะเล, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)) 

 
 
 
 
 
พระบรมราชโองการของพระมหากษั ตริย์ ในสมั ย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีการใช้พระราชอ านาจในทางนิติบัญญัติ 
ย่อมมีสถานะเป็นกฎหมาย แต่หากเป็นการใช้พระราชอ านาจในทาง
บริหาร ย่อมมีสถานะเป็นเพียงค าสั่งทางบริหาร กรณีประกาศ 
พระราชกฤษฎีกาใด ๆ ที่มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดแนวเขต 
 

ทางรถไฟเพื่อใช้เป็นทางรถไฟ ที่ตั้งสถานี และสถานท่ีก่อสร้างโรงงาน
ของกรมรถไฟ และเรียกเอาที่ดินจากราษฎรเพื่อสร้างทางรถไฟ  
โดยก าหนดให้ใช้ค่าที่ดินตามสมควร ประกาศพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวจึงเป็นการใช้พระราชอ านาจในทางนิติบัญญัติและมีสถานะ
เป็นกฎหมายเรียกคืนที่ดินจากราษฎรเพื่อประโยชน์ในการสร้าง 
ทางรถไฟ  

กรณีที่ดินภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อ าเภอดุสิต อ าเภอบางกะปิ 
จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๘๑ และพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อ าเภอดุสิต จังหวัดพระนคร (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป็นที่ดินท่ีได้มาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑  
ใช้บังคับ จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐโดยเด็ดขาดแล้ว รัฐจึงสามารถ
น าที่ดินไปใช้ประโยชน์ในกิจการอื่นนอกจากวัตถุประสงค์ของ 
การเวนคืนได้ตามที่เห็นสมควร ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้รับโอนที่ดินดังกล่าวมาจากกรมรถไฟโดยผลของมาตรา ๑๐  
แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔  
การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยเด็ดขาดและ
สามารถน ามาด าเนินการใด ๆ ได้ตามขอบวัตถุประสงค์ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ส่วนที่ดินภายในแนวเขตตามพระราชบัญญัติ 
โอนคลองมักกะสัน ต าบลมักกะสัน อ าเภอดุสิต จังหวัดพระนคร  
ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ให้กรมรถไฟ พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
และพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธ์ิที่ธรณีสงฆ์วัดมักกะสัน ต าบลถนน
พญาไท อ าเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ให้แก่กรมรถไฟ พุทธศักราช 
๒๔๘๕ เป็นทรัพย์สินที่กรมรถไฟได้กรรมสิทธิ์เด็ดขาดมาโดยผลของ
กฎหมายและมิใช่ทรัพย์สินที่ได้มาจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ซึ่งต่อมาได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยผล
ของมาตรา ๑๐ เช่นกัน การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงสามารถน า
ที่ดินดังกล่าวมาด าเนินการใด ๆ ได้ตามขอบวัตถุประสงค์ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย โดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอ านาจ 
ในการจัดด าเนินการกิจการรถไฟ ด าเนินธุรกิจอ่ืนซึ่งเป็นประโยชน์แก่
กิจการรถไฟ และด าเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ  ดั งนั้น  
การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงสามารถน าที่ดินบริเวณโรงงานมักกะสัน
ไปท าโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ 
 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๕๙๗/๒๕๕๙  บันทึกส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การน าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณ
โรงงานมักกะสันไปท าโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์, คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ)) 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

แนวทางการก าหนดเขตความรับผิดชอบจังหวัดชายทะเล 

การน าที่ ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณโรงงาน
มักกะสันไปท าโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 



 
๒ - ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย (กทพ.) ย่อมต้องมีเงินทุนในการด าเนินกิจการ  
ซึ่งอาจมีการจัดหาเงินทุนได้หลายรูปแบบ การท าสัญญาโอนขาย
กระแสรายได้ในอนาคตจึงเป็นรูปแบบในการจัดหาเงินอย่างหนึ่ง 
เพื่อน ามาใช้จ่ายในการสร้าง บ ารุงและรักษาทางพิเศษอันเป็นกิจการ
ที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของ กทพ.  กทพ. จึงมีอ านาจท าสัญญา
ดังกล่าวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
โดยถือเป็นการกระท าการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการ
จัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ กทพ. ตามมาตรา ๑๐ (๑๔)  
แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ในกรณีที่  กทพ. ไม่สามารถจัดเก็บค่าผ่านทางในช่วง
วันหยุดเทศกาลหรือตามเง่ือนไขในสัญญาฯ ได้นั้น ตามมาตรา ๑๑ (๒) 
และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้ทุนของ 
กทพ. ประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมให้เป็นคราว ๆ และ
ให้รายได้ที่ กทพ. ได้รับจากการด าเนินการในปีหนึ่ง ๆ ตกเป็นของ 
กทพ. ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน แต่หากรายได้ 
ไม่เพียงพอ และ กทพ. ไม่สามารถหาเงินที่อื่นได้ รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่ 
กทพ. เท่าจ านวนที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของ กทพ. แต่โดยที่ยัง
มิได้มีการท าสัญญาโอนขายกระแสรายได้ในอนาคตระหว่าง กทพ. 
กับกองทุนฯ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาให้ความเห็นได้ 

กทพ. เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานหรือ
ธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ และธุรกิจอื่นที่ เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษ  
ซึ่งรวมไปถึงการลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่นด้วย  ทั้งนี้ 
ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ (๘) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
การถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ถือเป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่ง  
ซึ่ ง กทพ. สามารถกระท าได้หากอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์  
และอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เมื่อข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏ
ชัดเจนว่ากองทุนฯ จะลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานใดบ้างนั้น 
จึงยังไม่อาจวินิจฉัยได้ว่า กทพ. จะลงทุนโดยการถือหน่วยลงทุน 
ของกองทุนได้หรือไม่ อย่างไร 

 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๖๓๕/๒๕๕๙  บันทึกส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การด าเนินการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทย กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐานของการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒)) 

 
   

                                             
 

การด าเนินการของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคต
ประเทศไทย กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 



 

 

ธันวาคม 

๒๕๕๙ 



  
  
 

 
 
 
 
 
 

  ห้องประชุมโบราณ 
 ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หน้า 

 
แนวทางการด าเนินงานโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 
ส าหรับหน่วยงานราชการ ๓-๒ 
 
การด าเนินการรับทราบหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบ 
หรืออนุมัติจากสภาสถาบนัอุดมศึกษา ๓-๓ 
 
คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ๓-๓ 
 

   

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

รวมความเรวมความเห็ห็นฉบับย่อนฉบับย่อของของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 

สารบัญ 



 
๓ - ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในท้องถิ่นเท่านั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมไม่สามารถเข้า
ร่วมโครงการฯ ได้ อีกทั้งยังเป็นการขัดต่อประเพณีการปกครอง 
ที่ห้ามมิให้รัฐกระท าการค้าขายแข่งขันกับเอกชนด้วย  

กรณีที่ส่วนราชการจะขอเข้าร่วมโครงการฯ โดยการจัด
สวัสดิการเชิงธุรกิจในลักษณะของการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน 
ย่อมต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการก าหนด 
และต้องเกี่ยวเนื่องกับการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
หรือการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ข้าราชการ และมี 
ความเสี่ยงในการลงทุนน้อย เมื่อโครงการฯ เป็นโครงการขนาดใหญ่
ที่มีการลงทุนสูง จึงไม่ใช่การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายก าหนด  ดังนั้น ส่วนราชการจึ งไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการฯ ได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ได้เสนอเรื่องที่โครงการฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน 
ส่วนราชการฯ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการแล้ว กรณีจึงอยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการดังกล่าวที่จะพิจารณาวินิจฉัย แต่การใช้
ดุลพินิจดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่
ก าหนดไว้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการฯ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ
ข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดสวัสดิการ 
ในเชิงธุรกิจฯ เพื่อให้การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจภายในส่วนราชการ
เป็นไปโดยถูกต้อง ไม่ก่อให้ เกิดปัญหาการปฏิบัติที่ เกินขอบ
วัตถุประสงค์ของระเบียบและประกาศดังกล่าว  
 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๗๒๖/๒๕๕๙  บันทึกส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง แนวทางการด าเนินงานโครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
ส าหรับหน่วยงานราชการ, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕)) 

 
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ มหาลัยในก ากับของรัฐ องค์การที่รัฐ

จัดตั้งขึ้น (ไม่รวมองค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ) และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะสามารถเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรได้หรือไม่ แยกพิจารณาได้ ดังนี้ 

(๑) ส่วนราชการ  
ให้พิจารณาจากกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ 

ส่วนราชการนั้น ทั้งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกฎหมายดังกล่าวต้องก าหนดให้อ านาจ
ส่วนราชการนั้นในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าได้  

(๒) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
ให้พิจารณาวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้วย หากกฎหมาย
จัดตั้งมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์และ
อ านาจหน้าที่ในการเข้าร่วมโครงการฯ อันเป็นการประกอบกิจการ
เชิงพาณิชย์โดยตรงไว้อย่างชัดแจ้ง มหาวิทยาลัยย่อมไม่สามารถ 
เข้าร่วมโครงการฯ ได้  

(๓) องค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้น (ไม่รวมถึงองค์การมหาชนและ
รัฐวิสาหกิจ)  

ให้พิจารณาอ านาจหน้าที่ขององค์การนั้นตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายจัดตั้ง หากกฎหมายจัดตั้งไม่ ได้ก าหนดให้องค์การ
ดังกล่าวมีอ านาจในการประกอบกิจการอันมีลักษณะในทางการค้า 
องค์การดังกล่าวย่อมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีลักษณะ 
เป็นการจัดหารายได้จากการผลิตไฟฟ้าได้ 

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้พิจารณาอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่ก าหนดอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังจ ากัดเฉพาะกรณีที่เป็นการ
ให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
เท่านั้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจด าเนินการผลิต
ไฟฟ้าหรือร่วมทุนกับเอกชนในลักษณะการประกอบกิจการค้าขาย 
แก่บุคคลอื่นเป็นการทั่วไป เมื่อโครงการฯ เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อ
จ าหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย โดยไม่ได้จ าหน่ายให้แก่ประชาชน 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

แนวทางการด าเนินงานโครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพื้นดินส าหรับ
หน่วยงานราชการ 



 
๓ - ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษามี อ านาจในการก ากับดูแลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน โดยมีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและพิจารณาหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด เพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นการรักษามาตรฐานและ
คุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

ปัจจุบันการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นอ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง  
การพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็น
อ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น ส่วนการรับทราบหลักสูตร
เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบถึ งหลักสู ตรที่ สภาสถาบั น 
อุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้ว โดยการรับทราบนี้ 
ไม่มีผลต่อหลักสูตรที่สภาสถาบันการอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติ  

อย่างไรก็ดี การติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเป็นส่ วนหนึ่ งของการก ากับติดตามจากรัฐต่ อทั้ ง
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่ อให้การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษา คณะกรรมการฯ จึงอาจก าหนดให้สถาบันการอุดมศึกษา
ส่งหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้วมาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา 
หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าหลักสูตรนั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด ก็ให้แจ้งสถาบันอุดมศึกษาที่ เสนอหลักสูตรทราบว่า 
หลักสูตรนั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
แทนการใช้ค าว่า “รับทราบ” เพื่อให้เกิดความชัดเจน แต่หากเห็นว่า
หลักสูตรนั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ก็อาจมีมติ ให้ 
แจ้งให้สภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข หากไม่ด าเนินการ 
 

ปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการฯ อาจประกาศต่อสาธารณะว่าหลักสูตร
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาก็ได้ 
 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๗๙๐/๒๕๕๙  บันทึกส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การด าเนินการรับทราบหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบ
หรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา , คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๘)) 

 
 
 
 
 
การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิ เศษของแต่ละสถาบันย่อม

เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะของสถาบันนั้น เนื่องจากไม่มีกฎหมายใด
ที่ ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ กลางเกี่ ยวกับคุณสมบั ติ  หลั กเกณฑ์  
และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษไว้ กรณีของมหาวิทยาลัยพะเยา  
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ก าหนดให้  การแต่งตั้ งศาสตราจารย์พิ เศษนั้น  ให้แต่ งตั้ งโดย
ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัย ส าหรับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษไว้ประการหนึ่ง คือ “ได้ท าการสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี” ซึ่งหมายความรวมถึงการท า
การสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชนด้วย 
ไม่ได้จ ากัดเฉพาะมหาวิทยาลัยพะเยาเท่านั้น และมิได้จ ากัดว่าต้อง
เป็นการท าการสอนในฐานะที่เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ
เท่านั้น แต่สามารถนับรวมระยะเวลาที่เคยเป็นอาจารย์ประจ าได้ด้วย
ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้เป็นอาจารย์ประจ าแล้ว 

 
(เร่ืองเสร็จที่  ๑๘๑๑/๒๕๕๙  บันทึกส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
พิเศษของมหาวิทยาลัยพะเยา, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)) 
 

   

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

การด าเนินการรับทราบหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา 

คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษของ
มหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

มกราคม 

๒๕๖๐ 



  
  
 

 
 
 
 
 
 

ห้องรับรอง 

 มกราคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หน้า 

 
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับค่าธรรมเนียมก ากับการบินพลเรือน 
ของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ๔-๒ 

 
การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นระบบสาธารณูปโภค 
ในนิคมอุตสาหกรรม ๔-๒ 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการปฏิบัติงาน 
ประจ าเต็มเวลาของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ๔-๓ 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนคณะบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ 
ค าว่า “แห่งประเทศไทย” ตามพระราชบัญญัติการกีฬา 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔-๓ 
 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

รวมความเรวมความเห็ห็นฉบับย่อนฉบับย่อของของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกา  

  
หน้า 

 
การอนุโลมบทบัญญัติเก่ียวกับการแต่งตั้งประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล 
การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ ๔-๔ 
 
การขอรับค่าสงวนพื้นที่คืนของผู้รับสัมปทานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยปโิตรเลียม ๔-๔ 
 
การเรียกคืนเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทน 
ประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับ 
ไปโดยไม่มีสทิธิตามกฎหมาย ๔-๕ 
 

   

สารบัญ 



 
๔ - ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
การจัด สรรที่ ดิ น ในนิ คมอุ ตสาหกรรม เป็ น ไปตาม

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ในส่วนของการค านวณค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 
และนิ ติ ก รรม โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใน ที่ ดิ น ในนิ คมอุ ต สาหกรรม  
เมื่อพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ มิได้
ก าหนดเรื่องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนดังกล่าวไว้ 
การค านวณค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธ์ิ
ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม จึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ตามมาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๔ ประกอบกับมาตรา ๑๐๕ เบญจ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๖/๒๕๖๐ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นระบบสาธารณูปโภคในนิคม
อุตสาหกรรม, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕)) 

 
 
 
 
มาตรา ๗๗/๑ แห่งประมวลรัษฎากรก าหนดนิยามของ 

ค าว่า “ผู้ประกอบการ” ให้หมายความถึงบุคคลซึ่งขายสินค้าหรือ
ให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะได้รับ
ประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่  และไม่ว่าจะได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วหรือไม่ โดยความหมายของค าว่า “ธุรกิจ” นั้น 
เป็นไปตามความหมายทั่วไปตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่หมายถึง การงานประจ าเกี่ยวกับอาชีพค้ าขาย  
หรือกิ จการอย่ างอื่ นที่ ส าคัญ และที่ ไม่ ใช่ ราชการ แต่ โดยที่ 
การด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก ากับการบินพลเรือนเป็น 
การด าเนินการและอ านาจหน้าที่โดยตรงของส านักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตามพระราชก าหนดการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป็นการด าเนินการ 
ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล ควบคุม 
ส่งเสริม และพัฒนากิจการการบินพลเรือนซึ่งเรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่
เสียค่าธรรมเนียมตามกฎหมายดังกล่าวอัน เป็นงานราชการ 
ตามความหมายทั่วไป เมื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก ากับการบิน 
พลเรือนมิได้เป็นการให้บริการในทางธุรกิจ  ดังนั้น กพท. จึงไม่ได้
เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับ
ค่าธรรมเนียมก ากับการบินพลเรือน  

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๕/๒๕๖๐ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับค่าธรรมเนียมก ากับการบิ น 
พลเรือนของส านั ก งานการบิ นพล เรือนแห่ งป ระ เทศไทย , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒)) 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

การเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับค่าธรรมเนียมก ากับการบิน 
พลเรือนของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นระบบสาธารณูปโภคในนิคม
อุตสาหกรรม 



 
๔ - ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบ ๓ ปี  
ให้กรรมการในคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานจับสลากออก  
๓  คน  นั้ น  กรณี ดั งกล่ าวใช้บั งคับ เฉพาะ วาระ เริ่ ม แรกของ
คณะกรรมการชุดแรกที่ได้รับแต่งตั้งหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้มีผล
ใช้บังคับเท่านั้น เมื่อครบก าหนดวาระ ๓ ปี และได้มีการจับสลาก
ออกไปแล้ว กระบวนการที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจับสลากย่อม 
จบสิ้นลงแล้ว  ดังนั้น การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ 
ที่แต่งตั้งขึ้นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  
๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง การให้เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานพ้นจากต าแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงต้องเป็นไปตาม
มาตรา ๑๙ โดยไม่ต้องจับสลากตามมาตรา ๑๗ อีก  

กรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ จะต้อง
ด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างโดยทันที 
เนื่องจากกฎหมายถือเอาการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
เป็นเง่ือนไขส าคัญในการที่จะคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่าง โดยไม่มีข้อยกเว้นและไม่ค านึงถึงระยะเวลาที่เหลืออยู่
ของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง อีกทั้งถ้อยค า “…ให้ด าเนินการ
คัดเลือกและแต่งตั้ง...” ตามมาตรา ๑๙ ที่ใช้มีลักษณะเป็นบทบัญญัติ
ในเชิงบังคับให้ต้องกระท าโดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้  
และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้ามาแทนท่ีจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เป็นเวลา ๖ ปี เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งกรณีปกติ เนื่องจาก
พระราชบัญญัตินี้ไม่ได้ก าหนดให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้ามาแทน 
มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าระยะเวลาที่กรรมการที่ตนเข้าแทนที่
เหลืออยู่  

กรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการจะไปด ารงต าแหน่ง
ในหน่วยงานอื่นได้หรือไม่นั้น ให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยมี
เง่ือนไขว่าจะต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖ และให้
ค านึงถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน เนื่องจากมาตรา ๒๙ ก าหนดให้ประธานกรรมการและ
กรรมการต้องปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลา 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๖๘/๒๕๖๐ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการ
ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 

 
 
 
 
 
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้บุคลากรกีฬา หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการกีฬา เช่น ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และผู้บริหารองค์กร 
ด้านกีฬา  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนด แสดงให้เห็นว่าหมายความเฉพาะบุคคลธรรมดา
เท่านั้น ไม่รวมถึงคณะบุคคลด้วย และการจะประกาศก าหนด
บุคลากรกีฬาเพิ่มเติม ย่อมต้องอยู่ภายในกรอบแนวทางของบทนิยาม
ดังกล่าวด้วย  ดังนั้น การที่คณะกรรมการฯ ประกาศก าหนดให้ 
คณะบุคคลในกลุ่มที่ ๕ ตามบัญชีท้ายของประกาศคณะกรรมการ
การกีฬาแห่ งประเทศไทย  ว่าด้วยการก าหนดบุคลากรกีฬา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นบุคลากรกีฬา จึงเป็นการก าหนดที่เกินกว่าขอบเขต
ที่กฎหมายบัญญัติไว้ เมื่อคณะบุคคลดังกล่าวไม่มีฐานะเป็นบุคลากร
กีฬาแล้ว ย่อมไม่อาจได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนหรือได้รับความ
ช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาการกฬีาแห่งชาติในฐานะบุคลากรกีฬาได้  

อย่างไรก็ดี มาตรา ๔๒ (๑) ก าหนดให้สามารถใช้จ่าย
เงินกองทุนเพื่ อกิจการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาทั้ งในระดับชาติ 
และนานาชาติ  โดยไม่ได้ระบุประเภทของผู้ขอรับการส่งเสริม 
และสนับสนุนไว้ เพียงแต่ต้องเสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายโครงการ
ตามมาตรา ๔๖ (๒)  ดังนั้น คณะบุคคลดังกล่าวจึงอาจได้รับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้  
โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 
การกีฬาแห่งชาติเป็นรายโครงการไป  

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๘๖ - ๘๗/๒๕๖๐ บันทึกส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนคณะบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย” ตามพระราชบัญญัติการกีฬา 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)) 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

วาระการด ารงต าแหน่ ง การพ้นจากต าแหน่ ง และการ
ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาของคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน 

การส่งเสริมและสนับสนุนคณะบุคคลซ่ึงได้รับอนุญาตให้ใช้ 
ค าว่า “แห่งประเทศไทย” ตามพระราชบัญญั ติการกีฬา 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 



 
๔ - ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
เมื่อสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงใดแล้ว 

ผู้รับสัมปทานไม่มีสิทธิที่จะส ารวจปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีนั้นต่อไป เว้นแต่
จะได้มีการสงวนพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยผู้รับสัมปทาน
สามารถขอสงวนพื้นที่ในแปลงส ารวจนั้นไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาห้าปี
นับแต่วันสิ้นระยะเวลาส ารวจในแปลงส ารวจนั้น ซึ่งผู้รับสัมปทาน
จะต้องเสียค่าสงวนพื้นที่ล่วงหน้าเป็นรายปี ตามอัตราที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง เมื่อผู้รับสัมปทานเสียค่าสงวนพื้นที่ส าหรับปีใดแล้ว 
ผู้รับสัมปทานมีสิทธิได้รับค่าสงวนพื้นที่ในปีนั้นคืนได้ เท่ากับจ านวน
ค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการส ารวจปิโตรเลียมในพื้นที่ที่สงวนไว้ในปีนั้น 
แต่ต้องไม่เกินค่าสงวนพื้นที่ที่ได้ช าระไปแล้ว โดยการขอรับค่าสงวน
พื้นที่คืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งก าหนดให้กรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอรับคืน
ค่าสงวนพื้นที่ส าหรับปีใด ต้องยื่นค าขอต่ออธิบดีภายในก าหนดเวลา
สามเดือนนับแต่วันสิ้นปีนั้น บทบัญญัติดังกล่าวประสงค์ให้ผู้รับ
สัมปทานมีสิทธิได้รับค่าสงวนพื้นที่คืนเป็นปี ๆ การที่ผู้รับสัมปทาน 
จะขอค่าสงวนพื้นที่คืนย่อมหมายถึงการขอคืนได้เมื่อสิ้นปีที่ได้มีการ
ขอสงวนพ้ืนท่ีไว้แล้วเท่านั้น โดยผู้รับสัมปทานไม่มีสิทธิขอรับค่าสงวน
พื้นที่คืนระหว่างรอบปีที่สงวนพื้นที่ หากกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
เห็นควรให้ผู้รับสัมปทานสามารถขอรับค่าสงวนพื้นที่ในแปลงส ารวจคืน
ระหว่างรอบปีการสงวนพื้นที่ได้ ก็ควรด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การขอรับเงินค่าสงวนพ้ืนท่ีคืนในกฎกระทรวงต่อไป 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๐๑/๒๕๖๐ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การขอรับค่าสงวนพื้นที่คืนของผู้รับสัมปทานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยปิโตรเลียม, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕)) 

 
 
 
 
 
มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้เป็นอ านาจของคณะรัฐมนตรี
ในการพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน ได้ 
ตามสมควร และบัญญัติให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับกรรมการ
ประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลได้โดย
อนุโลม ส าหรับการอนุโลมบทบัญญัติมาตรา ๑๙ ให้ใช้ได้เฉพาะเรื่อง
ที่ เกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่ งและการแต่งตั้ งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น โดยไม่อาจน าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือการจัดท าบัญชีรายช่ือ
ผู้ได้รับการสรรหา มาใช้บังคับกับการได้มาซึ่งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนได้  

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๙๕/๒๕๖๐ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การอนุโลมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในคณ ะกรรมการป ระ เมิ นผล 
การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)) 

                                             
 

การอนุโลมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแต่งต้ังประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิ ในคณะกรรมการประเมินผล 
การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

การขอรับค่าสงวนพ้ืนที่คืนของผู้รับสัมปทานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยปิโตรเลียม 



 
๔ - ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กรณีบุคคลซึ่งได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในต าแหน่ง

ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยไม่ขาดจากอัตรา
เงินเดือนทางสังกัดเดิมและให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
มอบหมาย ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๘ 
เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
ที่ ไม่มี ลักษณะเป็นงานวิชาชีพหรืองานเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
เหมือนหน้าที่หลักตามต าแหน่งเดิมที่ด ารงอยู่ ย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง ในส่วนเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนั้น ตามข้อ ๕ 
แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนื อจากเงิน เดื อนของข้ าราชการและลูกจ้ างประจ า 
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่งต้องเป็นผู้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง เมื่อบุคคลนั้น 
ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่งด้วยเช่นกัน  

หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลนั้นได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง โดยกระทรวงพลังงาน
เบิกจ่ายให้ ย่อมถือว่าเป็นการได้มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้าง
กฎหมายได้ กระทรวงพลังงานจึงมีสิทธิเรียกคืนเงินประจ าต าแหน่ง
และ เงินค่ าตอบแทนประจ าต าแหน่ งได้ ต ามมาตรา ๔ ๐ ๖  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากกระทรวงพลังงาน 
มีหนังสือทวงถามไปแล้วแต่บุคคลดังกล่าวปฏิ เสธการคื นเงิน 
กระทรวงพลังงานชอบที่จะขอให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาล 
เพื่ อ เรียกเงินดั งกล่ าวคืนภายในอายุความตามมาตรา ๔๑๙  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๐๘/๒๕๖๐ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การเรียกคืนเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ 
ตามกฎหมาย, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๓)) 
 

   
 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 การเรียกคืน เงินประจ าต าแหน่ งและเงินค่ าตอ บแทน 
ประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงได้รับไป 
โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย 



 

 

กุมภาพันธ ์

๒๕๖๐ 



  
  
 

 
 
 
 
 
 

  สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน  
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หน้า 

 
การโอนใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ ๕-๒ 

 
การจ่ายเงินสมทบจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของส านักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๕-๒ 
 
การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ๕-๓ 
 
อ านาจออกกฎระเบียบเก่ียวกับการพัสดุของคณะกรรมการ 
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ๕-๓ 
 
รายได้ของกองทุนยุติธรรมตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีเงินที่ได้จากการขาย 
ทรัพย์สินที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๕-๔ 
 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

รวมความเรวมความเห็ห็นฉบับย่อนฉบับย่อของของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 หน้า 
 

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือ 
หน่วยงานในก ากับของสถาบนัการศึกษา ๕-๔ 
 
การส่งรายได้ของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุน 
กีฬามวยภายหลังการควบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน 
พัฒนาการกีฬาแห่งชาต ิ ๕-๕ 
 

   

สารบัญ 



 
๕ - ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๑/๒๕๖๐ บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
เรื่อง กำรโอนใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์ , คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ (คณะที ่๑๔)) 

 
 
 
 
 
กำรที่มหำวิทยำลัยมหิดลอนุมัติให้พนักงำนมหำวิทยำลัย 

ไปปฏิบัติงำนเต็มเวลำที่ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) โดยไม่ได้รับเงินเดือนจำกทำงมหำวิทยำลัย  
ถือว่ำมหำวิทยำลัยยินยอมโดยปริยำยให้บุคคลดังกล่ำวไปเป็นลูกจ้ำง
ของ สวทช. ได้ ภำยในระยะเวลำและเง่ือนไขท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  
ดังนั้น ในระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ี สวทช. บุคคลดังกล่ำวจึงมีฐำนะ
เป็นลูกจ้ำง และ สวทช. มีฐำนะเป็นนำยจ้ำง ตำมมำตรำ ๓  
แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐  

ใน ระห ว่ ำ งก ำรป ฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ที่  ส วท ช . พ นั ก งำน
มหำวิทยำลัยดังกล่ำวได้สมัครเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงำนของ สวทช. โดยได้จ่ำยเงินเข้ำกองทุน และ สวทช. ได้จ่ำย 
เงินสมทบให้ ต่อมำได้มีกำรจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพขึ้นใหม่ 
แทนกองทุนเดิม ซึ่งมีนโยบำยกำรลงทุนที่มีควำมหลำกหลำยกว่ำ 
บุคคลดังกล่ำวจึงได้แสดงควำมจ ำนงขอเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนใหม่ 
และได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุนแล้ว เมื่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่ สวทช. สิ้นสุดลงเนื่องจำกครบวำระ ท ำให้สมำชิกภำพของ
บุคคลดังกล่ำวในกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของ สวทช. ย่อมสิ้นสุดลง 
ผู้จัดกำรกองทุนจึงมีหน้ำที่ต้องจ่ำยเงินจำกกองทุนตำมสิทธิประโยชน์
ให้แก่บุคคลดังกล่ำว ตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวกับกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
เรี่อง กำรจ่ำยเงินสมทบจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของส ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ, คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
(คณะที่ ๙)) 
 

 
 
 
กำรโอนใบอนุญำตท ำกำรประมงพำณิชย์ สำมำรถกระท ำได้

เฉพำะกรณีที่ เป็นกำรโอนให้แก่บุพกำรี คู่สมรส ผู้สืบสันดำน  
หรือตำมค ำสั่งศำล  ทั้งนี้ เป็นไปตำมข้อยกเว้นที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี ๔๒/๒๕๕๘ เรื่อง กำรแก้ไข
ปัญหำกำรท ำกำรประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำร
ควบคุม  เพิ่ ม เติมครั้ งที่  ๒  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกำยน ๒๕๕๘  
แต่เนื่องจำกกำรโอนใบอนุญำตมีลักษณะเป็นนิติกรรม จึงต้องมีกำร
แสดงเจตนำของผู้โอนและผู้รับโอนโดยชัดแจ้ง ในส่วนของกำรโอน
ตำมค ำสั่งศำล ต้องปรำกฏว่ำมีกำรร้องขอโดยกำรแสดงเจตนำโดย 
ชัดแจ้ง อีกทั้งผู้โอนและผู้รับโอนต้องเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำย
ในกำรโอนใบอนุญำตด้วย ส ำหรับค ำสั่ งแต่งตั้งผู้จัดกำรมรดก 
เป็นเพียงค ำสั่งตั้งบุคคลเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรจัดกำรทรัพย์สินของ
ผู้ตำย แต่ไม่ถือว่ำเป็นค ำสั่งให้โอนใบอนุญำตให้แก่ผู้จดักำรมรดกด้วย  
ดังนั้น กำรโอนใบอนุญำตตำมค ำสั่งศำลจึงมิได้หมำยควำมถึงกรณีที่
ศำลมีค ำสั่งตั้งผู้จัดกำรมรดก 

กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญำตเสียชีวิตลง ผู้จัดกำรมรดกและ
ทำยำทไม่สำมำรถยื่นค ำขอโอนหรือยื่นค ำขอรับโอนใบอนุญำตได้ 
และใบอนุญำตก็ไม่อำจเป็นมรดกตกทอดแก่ทำยำทได้ด้วยเช่นกัน 
เนื่องจำกใบอนุญำตเป็นสิทธิเฉพำะตัวของผู้ได้รับใบอนุญำต ซึ่งกำร
จะออกใบอนุญำตได้จะต้องมีกำรพิจำรณำถึงลักษณะต้องห้ำม 
ตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  
และต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง แม้ว่ำมำตรำ ๔๔ 
หรือค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๔๒/๒๕๕๘ฯ ได้
ก ำหนดข้อยกเว้นให้สำมำรถโอนใบอนุญำตให้บุพกำรี คู่สมรส 
ผู้สืบสันดำน หรือกำรโอนโดยค ำสั่ งศำลได้ก็ตำม แต่กำรโอน 
กรณีดังกล่ำวต้องเกิดขึ้นก่อนผู้ได้รับใบอนุญำตเสียชีวิตเท่ำน้ัน  

กรณีที่ผู้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตเสียชีวิตก่อนออกใบอนุญำต 
จึงไม่มีผู้ทรงสิทธิตำมที่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตไว้ ค ำสั่งออกใบอนุญำต
จึงไม่มีผลทำงกฎหมำยมำตั้งแต่ต้น กรณีนี้กรมประมงสำมำรถแจ้งให้
ทำยำทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบถึงกำรไม่มีผลของกำรออกใบอนุญำตได้ 

กรณีที่เรือประมงที่ระบุไว้ในใบอนุญำตได้รับควำมเสียหำย
ทั้งหมด จึงไม่มีเรือประมงที่เป็นวัตถุแห่งสิทธิที่ส ำคัญในกำรขอรับ
ใบอนุญำต ใบอนุญำตย่อมระงับสิ้นไป หำกผู้รับใบอนุญำตประสงค์
จะน ำเรือประมงล ำใหม่มำใช้แทนเรือล ำเดิม ก็ต้องยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำตส ำหรับเรือประมงล ำใหม่ โดยกรมประมงไม่มีอ ำนำจแก้ไข
ในใบอนุญำตโดยระบุให้ใช้เรือล ำใหม่มำแทน 
 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

การโอนใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ 

การจ่ายเงินสมทบจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 



 
๕ - ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
กรณีที่โรงงำนตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวม บริเวณพื้นที่ที่มีกำร

ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรโรงงำน ตำมกฎกระทรวงให้ใช้
บั งคั บ ผั ง เมื อ งร วม ที่ อ อ ก โด ย อ ำศั ย อ ำน ำจ ต ำม ค วำม ใน
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ อีกทั้งยังอยู่ภำยในระยะ 
๑๐๐ เมตร จำกโรงเรียนอนุบำลซึ่งถือว่ำเป็นสำธำรณสถำน อันเป็น
กำรต้องห้ำมตำมกฎกระทรวงที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำม 
ในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕  ดังนั้น อุตสำหกรรมจังหวัด 
จึงมีค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนให้ โรงงำน
ดังกล่ำวจึงได้อุทธรณ์ค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงอุตสำหกรรม ต่อมำรัฐมนตรีฯ ได้มีค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ 
โดยเห็นควรให้ออกใบอนุญำตได้ อุตสำหกรรมจังหวัดจึงยอมออก
ใบอนุญำตให้ กำรออกใบอนุญำตกรณีนี้จึงเป็นค ำสั่งทำงปกครอง 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยที่มีลักษณะเป็นกำรให้ประโยชน์ เป็นเหตุให้
เพิกถอนใบอนุญำตได้ เมื่อพระรำชบัญญัติโรงงำนฯ ไม่ได้ก ำหนด
เรื่องกำรเพิกถอนใบอนุญำตไว้ กรณีจึงต้องด ำเนินกำรเพิกถอน 
ตำมมำตรำ ๔๙ มำตรำ ๕๐ มำตรำ ๕๑ และมำตรำ ๕๒ แห่ง
พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

เมื่อใบอนุญำตดังกล่ำวเป็นผลมำจำกค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
รัฐมนตรีฯ กำรด ำเนินกำรเพิกถอนใบอนุญำต จึงจ ำเป็นต้องเพิกถอน 
ค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ก่อน ซึ่งกำรเพิกถอนค ำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นอ ำนำจ
ของรัฐมนตรีฯ เมื่อรัฐมนตรีฯ ได้เพิกถอนค ำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว 
อุตสำหกรรมจังหวัดจึงจะออกค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตต่อไป 

ส ำหรับประเด็นที่ว่ำกำรเพิกถอนใบอนุญำตจะมีผลเมื่อใดนั้น 
เป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำค ำสั่งทำงปกครองที่จะ
พิจำรณำตำมสมควร ตำมมำตรำ ๕๐ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครองฯ และในส่วนของกำรพิจำรณำควำมรับผิดใน
ควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นของเจ้ำหน้ำที่นั้น เป็นเรื่องที่ต้อง
พิจำรณำจำกข้อเท็จจริงเป็นรำยกรณีไป 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๒๐๘/๒๕๖๐ บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
เรื่อง กำรพิจำรณำเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน , 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๕)) 
 

 
 
 
 
บริษัท รถไฟฟ้ำ ร.ฟ.ท. จ ำกัด (รฟฟท.) จัดตั้งขึ้นโดย 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และ ร.ฟ.ท. เป็นผู้ถือหุ้นท้ังหมด 
จึงเป็นรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสำหกิจหลำยฉบับ 
และเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย  
เมื่อข้อบังคับของ รฟฟท. ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจวำง
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรต่ำง ๆ และกำรตำมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และวำงข้อบังคับว่ำด้วยระเบียบปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของบริษัทได้ 
ประกอบกับกำรประกอบกิจกำรก่อสร้ำง ด ำเนินกำร และบ ำรุงรักษำ
ระบบรถรำง รถไฟ รถไฟฟ้ำ หรือระบบยำนพำหนะที่ใช้พลังงำนอื่น ๆ 
รวมถึงธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่ำว เป็นวัตถุที่ประสงค์
ประกำรหนึ่ งของ รฟฟท . ตำมหนั งสือบริคณ ห์สนธิ  อีกทั้ ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๓๔ เห็นชอบตำมที่
กระทรวงกำรคลังเสนอให้ผ่อนคลำยระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงิน
ของรัฐวิสำหกิจให้มีควำมคล่องตัว โดยให้คณะกรรมกำรของ
รัฐวิสำหกิจรับผิดชอบในกำรบริหำรพัสดุ ตลอดจนก ำหนดหรือแก้ไข
ปรับปรุงระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรพัสดุได้เองตำมควำม
เหมำะสม โดยแจ้งให้กระทรวงกำรคลังทรำบ  ดังนั้น รฟฟท. จึงมี
อ ำนำจออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับว่ำด้วยกำรพัสดุ เพื่อใช้บังคับ
ภำยในบริษัทได้เอง แต่ระเบียบดังกล่ำวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลใช้บังคับกับรัฐวิสำหกิจ
โดยทั่วไปด้วย 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๒๑๒/๒๕๖๐ บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
เรื่อง อ ำนำจออกกฎระเบียบเกี่ยวกับกำรพัสดุของคณะกรรมกำร
บริษัท รถไฟฟ้ำ ร.ฟ.ท. จ ำกัด, คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๑๓)) 
 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน อ านาจออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของคณะกรรมการ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 



 
๕ - ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แห่งพระรำชบัญญัติวิศวกรฯ และมำตรำ ๔๙ แห่งพระรำชบัญญัติ
สถำปนิกฯ ได้ก ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมในกรณีที่
เป็นนิติบุคคลไว้ โดยก ำหนดให้หุ้นส่วน กรรมกำร หรือผู้จัดกำรของ
นิติบุคคลต้องเป็นผู้ ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือใบอนุญำตประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม จึงเป็น
กำรมุ่งประสงค์ใช้บังคับกับนิติบุคคลที่เป็นเอกชนเท่ำนั้น โดยมิได้ใช้
บังคับกับนิติบุคคลมหำชนท่ีมีกฎหมำยจัดตั้งขึ้นเป็นกำรเฉพำะ  

ในกรณี ของสถำบั นอุ ดมศึ กษ ำและบุ ค ลำกรของ
สถำบันอุดมศึกษำแยกพิจำรณำออกเป็น ๓ กรณี 

๑. กรณีสถำบันอุดมศึกษำของรัฐที่มีกฎหมำยจัดตั้งขึ้น 
เป็นกำรเฉพำะ จึงมีสถำนะเป็นนิติบุคคลมหำชน และมีอ ำนำจหน้ำที่
ตำมที่กฎหมำยจัดตั้งก ำหนดไว้ หำกกฎหมำยจัดตั้งได้ก ำหนด
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพแก่สังคมไว้ ก็ย่อม
ให้บริกำรทำงวิชำกำรได้โดยไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพดังกล่ำว  

๒ . กรณี สถำบั นอุดมศึกษำเอกชนที่ จั ดตั้ งขึ้ นตำม
พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีสถำนะเป็น
นิติบุคคลโดยผลของพระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชนฯ  
แต่มิได้เป็นนิติบุคคลมหำชนที่มีกฎหมำยจัดตั้งขึ้นเป็นกำรเฉพำะ 
หำกมีกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรที่เข้ำข่ำยเป็นกำรประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมย่อมต้องอยู่
ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติวิศวกรฯ และพระรำชบัญญัติ
สถำปนิกฯ ด้วย 

๓. กรณีบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำทั้งของรัฐและ
เอกชน หำกได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบในกำรสั่งกำรหรือ
ปฏิบัติงำนที่เข้ำข่ำยเป็นงำนวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม ย่อมต้องได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี ด้วย 
เนื่องจำกมำตรำ ๔๕ แห่งพระรำชบัญญัติวิศวกรฯ และมำตรำ ๔๕ 
แห่งพระรำชบัญญัติสถำปนิกฯ ได้บัญญัติห้ำมมิให้ผู้ใดประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญำตในสำขำนั้นเท่ำนั้น  

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๒๒๐/๒๕๖๐ บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
เรื่ อ ง  ก ำรป ระกอบ วิชำ ชีพ วิศ วกรรม ควบ คุ ม และวิ ช ำ ชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุมของสถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำนในก ำกับ
ของสถำบันกำรศึกษำ, คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๕)) 

 
 
 
 
 
 
มำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

บัญญัติให้กองทุนมีรำยได้จำกเงินที่ศำลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญำ
ประกันต่อศำลตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ  
โดยก ำหนดไว้ในอัตรำไม่เกินร้อยละห้ำของจ ำนวนเงินเฉพำะส่วนที่
น ำส่งคลังโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง  

ในกรณีผิดสัญญำประกันต่อศำล มำตรำ ๑๑๙ แห่งประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ บัญญัติให้ศำลมีอ ำนำจสั่งบังคับ
ตำมสัญญำประกันหรือตำมที่ศำลเห็นสมควรโดยออกหมำยบังคับคดี
เพื่อบังคับเอำแก่ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งต้องรับผิดตำมสัญญำประกัน
เสมือนเป็นลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำโดยมิต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ และเมื่อ
ขำยทอดตลำดทรัพย์สินที่วำงเป็นหลักประกันแล้ว เจ้ำพนักงำน
บังคับคดี กรมบังคับคดี ต้องส่งเงินตำมจ ำนวนหนี้ในสัญญำประกัน
ให้แก่ศำลซึ่งเป็นเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำ  ดังนั้น เงินที่ได้รับจำกกำร
ขำยทรัพย์สินในกรณีผิดสัญญำประกันต่อศำล จึงเป็นเงินที่ได้รับตำม
มำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฯ 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๖๐ บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
เรื่อง รำยได้ของกองทุนยุติธรรมตำมมำตรำ ๘ แห่งพระรำชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีเงินที่ได้จำกกำรขำยทรัพย์สิน 
ที่ศำลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญำประกันต่อศำลตำมประมวลกฎหมำย 
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ, คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๑๑)) 

 
 
 
 
 
 
กำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมต้องได้รับใบอนุญำต

ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมจำกสภำวิศวกรตำมมำตรำ ๔๕ 
แห่งพระรำชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และกำรประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุมต้องได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
สถำปั ต ยกรรมควบ คุ ม จำกสภ ำสถำป นิ กตำมมำตรำ ๔ ๕  
แห่ งพระรำชบัญญั ติสถำปนิก พ .ศ . ๒๕๔๓ โดยมำตรำ ๔๙  
 

                                             
 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

รายได้ของกองทุนยุติธรรมตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สิน
ที่ศาลสั่งบังคับกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วก รรมควบคุ ม และวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน 
ในก ากับของสถาบันการศึกษา 
 



 
๕ - ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ปัจจุบันกองทุนส่งเสริมกีฬำอำชีพและกองทุนกีฬำมวยได้

ควบรวมเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผล
ของค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๓/๒๕๕๙ เรื่อง 
กำรส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปกำรกีฬำของประเทศ ลงวันที่  
๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๙  ดังนั้น บรรดำรำยได้ของกองทุนส่งเสริมกีฬำ
อำชีพและรำยได้ของกองทุนกีฬำมวย ซึ่งแต่เดิมเป็นรำยได้ที่ต้องส่ง
เข้ำกองทุนส่งเสริมกีฬำอำชีพและกองทุนกีฬำมวยนั้น ให้ถือเป็น
รำยได้อื่นของกองทุนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติตำมมำตรำ ๓๖  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่งประเทศไทยฯ ด้วย 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๒๒๒/๒๕๖๐ บันทึกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
เรื่อง กำรส่งรำยได้ของกองทุนส่งเสริมกีฬำอำชีพและกองทุน 
กีฬำมวยภำยหลังกำรควบรวมเข้ำเป็นส่วนหนึ่ งของกองทุนพัฒนำ 
กำรกีฬำแห่งชำติ, คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๘)) 
 

   

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

 การส่งรายได้ของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพและกองทุน 
กีฬามวยภายหลังการควบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 



 

 

มีนาคม 

๒๕๖๐ 

 



  
  

 
มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
หน้า 

 
อ ำนำจในกำรออกระเบียบก ำหนดเครื่องแบบของคณะกรรมกำร  
ป.ป.ท. และที่ปรึกษำคณะกรรมกำร ป.ป.ท. ๖-๒ 

 
กำรด ำเนินกำรกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมกรณีที่เอกชนเคยได้รับอนุญำตให้ใช้พื้นที่ 
จำกกรมป่ำไม้มำก่อน ๖-๒ 
 
กำรล่ำสัตว์ป่ำคุ้มครองตำมควำมหมำยของบทนิยำมค ำว่ำ  
“ล่ำ” ในมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ปำ่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๖-๓ 
 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

รวมความเรวมความเห็ห็นฉบับย่อนฉบับย่อของของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกา  

  
หน้า 

 
กำรบังคับใช้กฎหมำยในกรณีที่ผู้ประกอบกิจกำรอยู่ภำยใต้ 
บังคับพระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  
และพระรำชบัญญัตวิัตถุอันตรำย พ.ศ. ๒๕๓๕ ๖-๓ 
 
กำรใช้บังคับพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
แก่พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (กรณีมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏนครรำชสีมำ) ๖-๔ 
 
กำรจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ๖-๕ 
 

   
 

สารบัญ 



 
๖ - ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยังไม่ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดิน แม้ว่าจะมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีผล 
ท าให้ ส.ป.ก. ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินจนกว่า ส.ป.ก.  
มีความประสงค์ที่จะน าท่ีดินมาใช้เพื่อการปฏิรูปท่ีดินแล้วเท่าน้ัน  

การที่ ส.ป.ก. ได้ออกประกาศก าหนดให้พื้นที่ป่าบริเวณ
ดังกล่าวเป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อด าเนินการกับผู้ครอบครองที่ดิน 
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อน า
ที่ดินมาจัดให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท ากินต่อไป แสดงว่า ส.ป.ก.  
มีความประสงค์ที่จะน าที่ดินไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินแน่นอนแล้ว  
ส.ป.ก. จึงสามารถเข้าด าเนินการในพื้นที่เป้าหมายได้  

ส่วนกรณีที่กรมป่าไม้ได้มีการออกใบอนุญาตแผ้วถางป่า 
ในที่ดินดังกล่าวนั้น เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๔๙๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วย
การแผ้วถางป่า ต่อมากฎกระทรวงดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการก าหนดให้ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงเดิม
ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ  เมื่ อใบอนุญาต 
แผ้วถางป่าได้สิ้นอายุลง และได้มีการยื่นค าขออนุญาตเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าต่อกรมป่าไม้ตามกฎกระทรวงใหม่ ย่อมต้องถือ
เป็นการยื่นค าขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวงใหม่
เป็นครั้งแรก มิใช่การยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า  
และมิใช่การยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า 
ตามกฎกะทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ 
ในเขตป่าฯ ที่ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว สามารถ 
ท าประโยชน์ในเขตป่าต่อไปได้จนกว่าจะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาต เมื่อใบอนุญาตแผ้วถางป่าได้สิ้นอายุแล้ว พื้นท่ีป่าดังกล่าว
จึงไม่มีภาระผูกพันกับกรมป่าไม้อีกต่อไป ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตให้
แผ้วถางป่าย่อมไม่มีสิทธิเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าดังกล่าวอีกต่อไป 
กรณีจึงไม่จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าใบอนุญาตให้แผ้วถางป่า 
เป็นหนังสือแสดงสิทธิอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย หรือไม่ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) มีข้อสังเกตว่า การที่ 
ส.ป.ก. จะน าที่ดินไปด าเนินการปฏิรูปที่ดินหรือไม่ ควรพิจารณาถึง
การที่ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตให้แผ้วถางป่าได้ครอบครองที่ดินและ 
มีสิทธิใช้พื้นที่ป่าโดยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ต่อเนื่อง 
มาโดยตลอด แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าที่มีภาระผูกพันกับ
กรมป่าไม้ที่จะอนุญาตอีกต่อไปก็ตาม 

 
 
 
 
การออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนั้น ต้องมีกฎหมาย

บัญญัติให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะจึงจะกระท าได้ ในส่วนของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.) เมื่อพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่มีบทบัญญัติ
ที่ ให้อ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการออกระเบียบว่าด้วย
เครื่องแบบไว้เป็นการเฉพาะ คณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงไม่สามารถ
ออกระเบียบก าหนดเครื่องแบบเองได้  อย่างไรก็ดี หากมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีเครื่องแบบในการปฏิบัติงานเพื่อแสดงถึงความเป็น
เอกภาพและภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน ย่อมกระท าได้โดยให้
นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๔ ออกระเบียบก าหนดเครื่องแบบเพื่อใช้ส าหรับบุคลากร
ภายในหน่วยงานเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป  
และจะออกระเบียบเพื่อให้มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาว
เหมือนข้าราชการพลเรือน หรือแทนที่ เครื่องแบบปกติขาว 
เครื่องแบบครึ่งยศ หรือเครื่องแบบเต็มยศ ไม่ได้ เพราะจะเป็นการสวม
เครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายโดยไม่มีสิทธิตามมาตรา ๑๔๖ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๓๓๖/๒๕๖๐ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่ อ ง  อ าน าจ ใน การออกระ เบี ยบ ก าห น ด เค รื่ อ งแบ บของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ท. , 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 

 
 
 
 
 
 
กรณี ที่ พื้ น ที่ เป้ าห ม าย เป็ น  “ป่ า” ต าม ม าต รา  ๔  

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และอยู่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) ยังไม่ได้เข้าด าเนินการปฏิรูปที่ดิน จึงถือว่า ส.ป.ก.   

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

อ าน าจ ใน ก ารออก ระ เบี ยบ ก าห น ด เค ร่ือ งแบ บ ข อ ง
คณะกรรมการ ป.ป.ท. และที่ปรึกษาคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

การด าเนินการกับ ผู้ครอบครองที่ ดิน ในเขตปฏิ รูปที่ ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรมกรณีที่เอกชนเคยได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ 
จากกรมป่าไม้มาก่อน 



 
๖ - ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๓๓๙/๒๕๖๐ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การด าเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ ดินเพื่อ
เกษตรกรรมกรณีที่เอกชนเคยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
มาก่อน, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 

 
 
 
 
 
 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ก าหนดนิยามค าว่า “ล่า” หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือ 
ท าอันตรายด้วยประการอื่นใดแก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่เป็นอิสระ 
และหมายความรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อ 
เพื่อการกระท าดังกล่าวด้วย ซึ่งมาตรา ๑๖ บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดล่า 
หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นการ
กระท าโดยทางราชการที่ได้รับยกเว้น กรณีการจัดพื้นที่ เพื่อด าเนิน
กิจกรรมให้อาหารนกยูง แม้จะมีลักษณะเป็นการล่อให้นกยูงซึ่งเป็น
สัตว์ป่าคุ้มครองที่อาศัยอยู่ในป่าตามธรรมชาติเข้าไปหากินในพื้นที่ที่
จัดไว้ แต่การกระท าดังกล่าวมิได้มีเจตนาที่จะเก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า 
หรือท าอันตรายด้วยประการอื่นใดแก่นกยูง และนกยูงยังคงอยู่อย่าง
อิสระตามธรรมชาติ จึงไม่อยู่ในความหมายของค าว่า “ล่า”  ดังนั้น 
การด าเนินกิจกรรมให้อาหารนกยูงจึงไม่เป็นความผิดฐานล่าหรือ
พยายามล่านกยูงตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ  

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๓๔๘/๒๕๖๐ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การล่าสัตว์ป่าคุ้มครองตามความหมายของบทนิยามค าว่า 
“ล่า” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 

 
 
 
 
 
ก๊าซปิ โตรเลี ยม เหลวและก๊าซธรรมชาติ เป็ น “วัตถุ

อันตราย” ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็น
กฎหมายกลางเพื่อใช้กับวัตถุอันตรายประเภทต่าง ๆ โดยบัญญัติให้
การผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และการขออนุญาต 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ต่อมาได้มีการก าหนดให้ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลยีมเหลว
เป็นน้ ามันเช้ือเพลิงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้การประกอบกิจการ 
บางประเภทเกี่ยวกับก๊าซทั้งสองชนิดนี้ เป็นกิจการควบคุมที่ต้องแจ้ง
หรือขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิงฯ  

โดยที่มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ 
บัญญัติ ให้ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติ เรื่องใดไว้
โดยเฉพาะ ให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เมื่อพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิงฯ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะได้ขยายขอบเขต 
ไปถึงก๊าซทั้งสองชนิดแล้ว โดยมีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้งหรือขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการไว้ ย่อมถือว่าเป็นกรณีที่มีกฎหมายควบคุมดูแลไว้โดยเฉพาะ 
หากผู้ประกอบกิจการได้ด าเนินการแจ้งหรือขอรับใบอนุญาต 
ตามกฎกระทรวงนี้แล้ว ก็ไม่จ าเป็นต้องแจ้งการครอบครองหรือ 
ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
วัตถุอันตรายอีก 

ฝา่ยขอ้มลูกฎหมาย กองกฎหมายไทย 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

การล่าสัตว์ป่าคุ้มครองตามความหมายของบทนิยามค าว่า 
“ล่า” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง 
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

การบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการอยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 



 
๖ - ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(เร่ืองเสร็จที่ ๓๕๐/๒๕๖๐ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการอยู่ภายใต้
บังคับพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๕)) 

 
 
 
 
 
 
สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นสัญญาจ้าง

แรงงานตามมาตรา ๕๗๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าจึ ง เป็ น  “น าย จ้ า ง” แ ล ะ พ นั ก งาน ใน
สถาบั น อุ ดมศึ กษาที่ ถู กจ้ าง เป็ น  “ลู กจ้ าง” ตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เมื่อพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวไม่ใช่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าของ
สถาบั น อุ ดมศึ กษ า อี กทั้ งพ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั งคมฯ 
พ ระราชบั ญ ญั ติ มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๗  และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้มีบทบัญญัติยกเว้นให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 
ว่าด้วยการประกันสังคมไว้  ดังนั้น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ด้วยเช่นกัน 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๔๒๑/๒๕๖๐ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การใช้บังคับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ. ๒๕๓๓  
แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา), คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙)) 

ในระหว่างที่ ยั งไม่มี กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และก๊าซธรรมชาติตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิงฯ  
ผู้ประกอบกิจการยังคงต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพลังงาน 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ อันเป็นกฎหมายทั่วไป  
หากผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ย่อมมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ แต่ไม่ถือว่าเป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงฯ เนื่องจากองค์ประกอบ
ความผิดตามมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงฯ คือ การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิงฯ ซึ่งการใช้และการตีความ
กฎหมายอาญาต้องเป็นไปโดยเคร่งครัด ไม่สามารถตีความขยายความ
ให้บุคคลต้องรับโทษได้ แม้กฎกระทรวงดังกล่าวจะก าหนดให้น า
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ มาใช้บังคับเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ก็ตาม ก็เป็นเพียงการยืนยันว่า
ประกาศนั้นยังมีผลใช้บังคับในระหว่างที่ยังไม่มีการออกกฎกระทรวง 
กรณีไม่อาจถือได้ว่าประกาศดังกล่าวมีสภาพบังคับเช่นเดียวกับ
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิงฯ  ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิงฯ  

ในกรณีที่มีการใช้บังคับกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการที่ออกตามความในมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิงฯ แล้ว ย่อมถือได้ว่า 
มีกฎหมายที่ควบคุมดูแลมาตรฐานความปลอดภัยในกิจการดังกล่าว
ไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่ต้องน าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตรายมาใช้บังคับอีก และหากผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลงฯ เท่านั้น 
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การใช้บังคับพระราชบัญญั ติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓  
แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา) 
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ตามที่มาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) ได้รับเงินเพิ่มพิเศษใน
อัตราซึ่งรวมกันกับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งแล้วเทียบเท่ากับ
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของปลัดกระทรวง และโดยที่ 
มาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป โดยมิได้ก าหนดเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลาในการบังคับใช้ไว้เป็นประการอื่น  ดังนั้น สิทธิในการได้รับ
เงินเพิ่มพิเศษของเลขาธิการ ปปง. จึงมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๕๑ หาใช่นับแต่วันท่ี ก.พ. มีมติเห็นชอบให้ก าหนดเงินเพิ่มพิเศษ
ส าหรับต าแหน่งเลขาธิการ ปปง.  

การที่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้เลขาธิการ ปปง. และปลัดกระทรวงมีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนสูงสุดในอัตราเท่ากัน แต่มี เงินประจ าต าแหน่ง 
ไม่เท่ากัน โดยปลัดกระทรวงมีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตรา
ที่มากกว่า แต่ต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบกับได้มีการออกค าสั่งส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ก าหนดให้เลขาธิการ ปปง. ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเงินประจ าต าแหน่งของเลขาธิการ ปปง. มีอัตรา
เท่ากับเงินประจ าต าแหน่งของปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป ท าให้เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของ
เลขาธิการ ปปง. เท่ากันกับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของ
ปลัดกระทรวงแล้ว จึงไม่ต้องมีเงินเพิ่มพิเศษอีก 

 
(เร่ืองเสร็จที่ ๔๒๕/๒๕๖๐ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)) 
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 การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 
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