
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Krisdika Focus 

การโอนเงินของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนอื่น 
 

มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติให้ผู้จัดการ 
กองทุ นต้ อ งจ่ า ย เ งิ นจากกองทุนแ ก่ ลูก จ้ า ง 
ที่ส้ินสมาชิกภาพเพราะเหตุอ่ืนซึ่งมิใช่กองทุนเลิก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ 
กองทุนฯ โดยไม่มีบทบัญญัติในมาตราใดกําหนดให้ 
โ อน เ งิ นของ ลู ก จ้ า ง ซึ่ ง เ ป็ น สม าชิ กกอ งทุ น 
สํารองเล้ียงชีพไปยังกองทุนอ่ืนได้ ดังนี้ หากสมาชิก 
ที่ส้ินสมาชิกภาพประสงค์ให้บริษัทผู้จัดการกองทุน 
สํ า ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ ต า ม ก ฎหม า ยห ลั กท รั พ ย ์
และตลาดหลักทรัพย์จัดการโอนเงินที่อยู่ในกองทุน 
สํารองเล้ียงชีพไปยังกองทุนอ่ืน โดยไม่จ่ายให้แก่ 
ลูกจ้างโดยตรง จะกระทําได้หรือไม่ 

การโอนเงินของลูกจ้างซ่ึงเป็นสมาชิก 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนอื่นนั้น ถือเป็น 
หลักการในสาระสําคัญของพระราชบัญญัติกองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพฯ หากประสงค์จะให้มีการโอนเงิน 
ของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ไปยังกองทุนอ่ืนได้ ก็ต้องมีบทบัญญัติโดยชัดเจน 
 
 

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ปีท่ี ๗ ฉบับที่ ๗๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
(๑๐/๒๕๕๔) 

 
สารบัญ 

หน้า 
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
การโอนเงินของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน
สํารองเล้ียงชีพไปยังกองทุนอื่น ๑ 
 
สถานภาพของข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
และลูกจ้างที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร    ๒ 
 
การคืนทรัพย์สินของกลางตามระเบียบกรมป่าไม้  
ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัด 
การดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๒   ๓ 
 
การดําเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง 
๑ ปณ. ของสํานักงาน กสทช.   ๓ 
 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง   ๓ 
 
การดําเนินการเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินรายได้ 
ของหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ต้องนําส่ง 
เป็นรายได้แผ่นดิน    ๔ 
 
การได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภท 
บริหารระดับกลางของผู้ดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดเทศบาล    ๔ 
 
การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ๕ 
 
ฐานะของข้าราชการอัตรากําลังประจํา 
ของ กอ.รมน.  ๖ 
 
การพ้นจากตําแหน่งของประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  ๖ 
 
อํานาจในการออกระเบียบสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตํารวจฯ  ๖ 
 
ร่างกฎหมายที่ตรวจพิจารณา 
 
พระราชกฤษฎีกา ๗ 
กฎกระทรวง ๘ 

ทํานองเดียวกับมาตรา ๖๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ที่ บั ญญั ติ ใ ห้ ผู้ เ ป็ น สม า ชิ กขอ โอน เ งิ น ไปยั ง 
กองทุนอื่นได้ และแม้ว่าคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
จะมีอํานาจตามมาตรา  ๑๓๓ วรรคสอง แห่ง 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุน 
สํารองเล้ียงชีพดําเนินการได้ก็ตาม แต่ไม่อาจ 
กํ า ห น ด ใ ห้ ขั ด กั บ พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ก อ ง ทุ น 
สํารองเล้ียงชีพฯ ได้ 
 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๒๔/๒๕๕๔  บันทึกสํานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การโอนเงินของ 
ลูกจ้าง ซ่ึง เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ ยง ชีพ 
ไปยังกองทุนอื่น, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙)) 
 
 

 มุ่งมั่น สร้างสรรค์กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ 



 
๒ 

ประเด็นที่สอง ผู้ใดมีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
กลุ่มดังกล่าว 

การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
มิ ได้อยู่ ในระบบราชการสัง กัดกรุ ง เทพมหานคร  ประกอบกับ 
มาตรา  ๗๐  วรรคสาม  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ มหาวิ ทยา ลั ย 
กรุงเทพมหานครฯ ก็บัญญัติให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง 
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิการบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
อํานาจดังกล่าวจึงเป็นของอธิการบดี 

ประเด็นที่สาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมีอํานาจ 
ออกข้อบังคับในเร่ืองการบริหารงานบุคคลในส่วนของบุคลากร 
กลุ่มดังกล่าวหรือไม่ 

สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออกข้อบังคับว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลข้าราชการและลูกจ้าง โดยอาศัยอํานาจตาม 
มาตรา ๒๐ (๑๐) ประกอบมาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครฯ 

ประเด็นที่สี่ การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ให้แก่บุคลากรกลุ่มดังกล่าว เป็นอํานาจของผู้ใด 

ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น 
อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย อธิการบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๗๐ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครฯ จึงเป็นผู้มีอํานาจ 
ดังกล่าว 

ประเด็นที่ห้า การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน 
เ ค รื่ อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ์ อั น เ ป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง ช้ า ง เ ผื อ ก แ ล ะ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ 
เป็นอํานาจของผู้ใด 

ข้อ ๑๖ (๘) ของระเบียบดังกล่าว กําหนดให้ในกรณีของ 
หน่วยงานอื่น ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอ 
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์  ดังนั้น  อธิการบดี ซ่ึ งเป็น 
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๖ ประกอบกับ 
มาตรา  ๗๐  วรรคสาม  แห่ งพระราชบั ญญั ติ มหาวิ ทยา ลั ย 
กรุ ง เทพมหานครฯ  จึ ง เป็ น ผู้มี อํ านาจ เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๒๒/๒๕๕๔ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เ รื่ อ ง  ขอหา รื อ ปัญหา เ กี่ ย ว กั บสถ านภาพขอ งข้ า ร า ชก า ร 
กรุงเทพมหานคร และลูกจ้างที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘)) 

 
 

สถานภาพของข้าราชการกรุงเทพมหานคร และลูกจ้างที่ไปปฏิบัติหน้าที่ 
ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
 

ประเด็นที่หนึ่ง วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
และวชิรพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เดิมอยู่ในสังกัด 
กรุ ง เทพมหานคร  แต่ ต่ อมาถู กโอนมาเป็นของมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานครซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกํากับของ 
ก รุ ง เทพมหานคร  และ เป็ นนิ ติ บุ คคลที่ ไ ม่ เ ป็ น ส่ วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ การบริหารงานบุคคลในส่วนของข้าราชการ 
และลูกจ้างของวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลดังกล่าวซึ่ งปัจจุบัน 
เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
“บุคลากรกลุ่มดังกล่าว”) จะเป็นอํานาจของหน่วยงานใด ระหว่าง 
กรุงเทพมหานครหรือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงาน 
ข อ ง รั ฐ อ ยู่ ใ น กํ า กั บ ข อ ง ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  มี ฐ า น ะ เ ป็ น 
นิติบุคคล และไม่ เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริ หารราชการ  ดั งนั้ น  ข้ า ร าชการและลู ก จ้ า ง ผู้ป ฏิบั ติ ง าน 
ในมหาวิทยาลัยดังกล่าว จึงปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น 
หน่วยงานของรัฐอยู่ในกํากับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็น 
นิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ แม้มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ดังกล่าว จะบัญญัติให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวยังคงเป็นข้าราชการ 
กรุ ง เทพมหานครตามพระราชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบข้ า ร าชการ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือลูกจ้างของส่วนราชการตาม 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป โดยให้ 
ถือว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ และเพื่อประโยชน์ในการ 
บริหารงานบุคคลของบุคลากรกลุ่มดังกล่าวให้ถือว่ามหาวิทยาลัย 
เป็นส่วนราชการก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวก็เป็นเพียงบทเฉพาะกาล 
ที่บัญญัติข้ึนเพื่อรับรองสถานะและสิทธิของข้าราชการและลูกจ้าง 
ซ่ึงมิได้แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ยังคงมีสถานภาพและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต่อเนื่องจากเดิมเท่านั้น 
แต่บุคคลกลุ่มดังกล่าวมิได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร 
อีกต่อไป บทบัญญัติในมาตรา ๗๐ จึงไม่มีผลทําให้มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานครกลายเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ 
อีกทั้ ง ไม่ มี ผลทํ า ให้ ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานครกลับไปอยู่ในระบบราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางง 



 
๓ 

 

 

การคืนทรัพย์สินของกลางตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการ 
ควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ข้อ ๑๙ ของระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยมาตรการควบคุม 
ตรวจสอบ และเร่งรัดการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กําหนด 
หลักเกณฑ์การคืนของกลางในคดีความผิดตามตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
การป่าไม้ ซ่ึงรวมถึงพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ด้วย 
โดยกําหนดให้สอดคล้องกับการคืนของกลางตามมาตรา ๘๕/๑ 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง นั้น กรณีจะเป็นการขัดกับ 
มาตรา ๖๔ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซ่ึงบัญญัติถึงการคืน 
ของกลางที่ยึดได้มาจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไมฯ้ 
เอาไว้โดยเฉพาะแล้ว หรือไม่ 

การคืนของกลางตามมาตรา ๘๕/๑ แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธี พิจารณาความแพ่ง เป็นกระบวนการที่ให้พนักงานสอบสวน 
หรือพนักงานอัยการมีอํานาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันให้เจ้าของหรือผู้ซ่ึง 
มี สิทธิเรียกร้องขอรับ ส่ิงของที่ เจ้าพนักงานยึดไว้ ไปดูแลรักษา 
หรือใช้ประโยชน์เป็นการช่ัวคราว กรณีต่างจากมาตรา ๖๔ ตร ี
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ ซึ่ งเป็นการคืนทรัพย์ สินของกลาง 
ให้แก่เจ้าของโดยเด็ดขาด ด้วยเหตุนี้ ข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดําเนินคดีอาญาฯ 
จึงไม่ขัดกับมาตรา ๖๔ ตรี แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ 
 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๒๙/๒๕๕๔ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การคืนทรัพย์สินของกลางตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดําเนินคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๕๕๒, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)) 
 
การดําเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ของสํานักงาน 
กสทช. 
 

ก า ร ที่ สํ า นั ก ง า น  ก ส ท ช .  รั บ โ อ น กิ จ ก า ร ส ถ า นี 
วิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. มาจาก สํานักงาน กทช. โดยผลของ 
มาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น จะเป็นการขัดกับอํานาจหน้าที่ของ 
สํานักงาน กสทช. ในการกํากับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่และการ 
ประกอบกิจการกระจายเสียงตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัต ิ
ดังกล่าว หรือไม่ 
 

สํานักงาน กสทช. รับโอนกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง 
๑ ปณ. มาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การดําเนินกิจการดังกล่าว 
จึงไม่ขัดกับอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน กสทช. แต่อย่างใด เพราะเป็น 
กรณีที่ ต้ องดํ า เนินการ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ กฎหมายกํ าหนด 
ทั้งนี้ สํานักงาน กสทช. สามารถดําเนินกิจการดังกล่าวได้จนถึง 
วันที่กําหนดในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์
ใช้บังคับ โดยภายหลังจากที่ กสทช. จัดทําแผนดังกล่าวเสร็จแล้ว 
ก็จะต้องพิจารณาเรื่องการจัดสรรต่อไป 
 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๕๔ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การดําเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ของสํานักงาน 
กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒)) 
 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗ (๓) 

และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ . ๒๕๕๑ 
ส้ินสุดลงตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
หรือไม่ และมีผลทําให้สมาชิกภาพส้ินสุดลงเมื่อใด 

แม้พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองฯ จะมิได้กําหนด 
วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔) ไว้ 
แต่โดยเจตนารมณ์แล้วสมาชิกดังกล่าวต้องยึดโยงกับความมีหรือไม่ม ี
สมาชิกของพรรคการเมืองในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น 
ในกรณีของสมาชิกตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔) เมื่ออายุของสภา 
ผู้แทนราษฎรส้ินสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกภาพของ 
สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองที่ ยึดโยงกับความเป็นหรือไม่ เป็น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องสิ้นสุดลงด้วย เพราะไม่อาจพิจารณา 
ได้ว่าพรรคการเมืองใดมีสมาชิกของตนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือไม่จนกว่าจะทราบผลการเลือกตั้งทั่วไป สําหรับปัญหาที่ว่าสมาชิก 
สภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔) จะพ้นจากตําแหน่ง 
ตั้งแต่เมื่อใดนั้น เห็นว่า เมื่อความเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
ดังกล่าวยึดโยงอยู่ กับสถานะของสภาผู้แทนราษฎร  การสิ้นสุด 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองดังกล่าวจึงต้องสิ้นสุดลง 
เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลงหรือเมื่อมีการยุบสภา 

 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๕๗/๒๕๕๔ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗ (๓) 
และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑, 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางง 



 
๔ 

 
 

การได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารระดับกลางของผู้ดํารง
ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล 

 
ประเด็นที่หนึ่ง การที่ ก.ท. มีมติเห็นชอบตามประกาศ 

ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ของเทศบาล ที่ กําหนดให้ตําแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ ๘ 
เป็นตําแหน่งประเภทบริหารระดับกลางเทียบได้กับข้าราชการพลเรือน 
ระดับ  ๘  ที่ มี ฐานะและหน้ าที่ ในการบริหารงานเป็นหัวหน้ า 
ส่วนราชการที่เป็นกองหรือมีฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งเป็นตําแหน่ง 
ประเภทบริหารระดับกลาง ตามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา 
การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้บริหารซึ่ ง ไม่ เป็ นข้ า ราชการ  พ .ศ .  ๒๕๓๘  ทํา ให้ตํ าแหน่ ง 
รองปลัด เทศบาล  ระดับ  ๘  มี สิทธิ ได้ รับ เงินประจํ าตํ าแหน่ ง 
และค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจําตําแหน่ง ตามนัย 
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
พ.ศ. ๒๕๓๘ นั้น ขัดต่อพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
ของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือไม่ อย่างไร 

เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเห็นว่าตําแหน่ง 
รองปลัดเทศบาลน้ันมีลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน 
คุณภาพและความยากของงาน เทียบได้ไม่ต่ํากว่าหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกองของข้าราชการพลเรือน ทั้งโดยปกติผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว 
จะต้องผ่านการดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองมาแล้ว 
และได้ออกประกาศกําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาล ประเภทบริหาร 
ระดับสูงและประเภทบริหารระดับกลาง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให้ตําแหน่งระดับ ๘ ที่มีฐานะและหน้าที่เป็น 
รองปลัดเทศบาล เป็นตําแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง จึงเป็นการ 
กําหนดโครงสร้างตําแหน่งของพนักงานเทศบาล เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ลักษณะงานและหน้าที่และเป็นไปตามสภาพของการบริหารงานบุคคล 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาล รวมทั้งให้ใช้บังคับกับ 
การบริหารงานบุคคลในเทศบาลทุกแห่งเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับลักษณะงานและหน้าที่ของเทศบาลตามความเหมาะสม 
แ ล ะ ค ว า ม จํ า เ ป็ น ข อ ง แ ต่ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม ที่ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองความเป็นอิสระไว้ ดังนั้น 
การที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้ออกประกาศดังกล่าว 
โดยกําหนดให้ตําแหน่งรองปลัดเทศบาลเป็นตําแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับกลาง จึงไม่เป็นการขัดกับมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา 
การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้บริหารซ่ึงไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

การดําเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐ 
ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 
กรณีที่หน่วยงานของรัฐดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 

เงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (เงินนอกงบประมาณ) 
เช่น การบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา จะถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๑๗๐ มาตรา ๑๗๖ 
และมาตรา ๓๐๓ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม ่
อย่างไร หน่วยงานของรัฐที่ ใช้ จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดินตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จะขัดต่อ 
บทบัญญัติมาตรา ๑๗๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หรือไม่ 

มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เป็นบทบัญญัติที่กํ าหนดให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐ 
เพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง แต่มิใช่บทบัญญัติที่ห้าม 
มีเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (เงินนอกงบประมาณ) 
ดังนั้น แม้จะมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่เป็น 
การกระทบกระเทือนถึงเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
เพราะการที่หน่วยงานของรัฐใดจะมีหรือสามารถใช้จ่ายเงินรายได้ 
ดังกล่าวได้ ก็จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายเฉพาะได้ให้อํานาจไว้ เช่น 
พระราชบัญญั ติ กองทุนสง เคราะห์ เ กษตรกร  พ .ศ .  ๒๕๕๔ 
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
หรือกฎหมายทั่วไปที่พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ยอมให้ 
จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนตามที่กฎหมายนั้นกําหนดไว้ ส่วนบทบัญญัต ิ
มาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก็มิใช่บทบัญญัติ 
ห้ามการมีเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หากแต่เป็น 
บทบัญญัติที่รับรองว่าในระบบการเงินการคลังของรัฐนั้นสามารถม ี
เงินรายได้ที่ ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินได้ และวางหลักว่า 
การใช้จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง 
ดังนั้น เมื่อยังไม่มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบ 
วินัยการเงินการคลังใช้บังคับขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะ การใช้จ่าย 
เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
จึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันซึ่งเป็นกรอบวินัย 
การเงินการคลังอย่างหนึ่ง 

 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๖๑/๒๕๕๔ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินราชได้ของหน่วยงานของรัฐ 
ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 

สทธในการไดรบบาเหนจตกทอดและบาน าญพเ ศษ 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางง 



 
๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางง 

   
  

 

ประเด็นที่สอง เมื่อประกาศของ ก.ท.จ. ที่ ก.ท. เห็นชอบ 
ในการกําหนดให้ตําแหน่งรองปลัดเทศบาลเป็นตําแหน่งประเภท 
บริหารระดับกลางแล้ว การจะได้รับเงินประจําตําแหน่งยังต้องนํา 
หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงิน 
ประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซ่ึงไม่เป็น 
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ มาพิจารณาด้วยหรือไม่ อย่างไร 

เมื่อคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้มีประกาศ 
กําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาล  ประเภทบริหารระดับ สูง 
และประเภทบริหารระดับกลาง ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
โดยกําหนดให้ตําแหน่งรองปลัดเทศบาลเป็นตําแหน่งบริหาร 
ระดับกลาง  และเป็นตํ าแหน่งประเภทที่มี สิทธิที่ จะได้รับเงิน 
ประจําตําแหน่งตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน 
ประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ การได้รับเงินประจําตําแหน่งของ 
รองปลัดเทศบาลดังกล่าวจึงไม่จําต้องนําหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ 
และผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ .ศ . ๒๕๓๘ 
ซ่ึ ง เป็นกรณี เฉพาะ สําหรับตํ าแหน่ งของข้ าราชการพลเรื อน 
มาพิจารณาด้วยแต่อย่างใด  

 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๕๙-๕๖๐/๒๕๕๔ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา เรื่อง การได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง 
ของผู้ดํารงตําแหน่งรองปลัดเทศบาล, คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๒)) 
 
การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
และการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
 

ประเด็นที่หนึ่ง กรณีเคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด 
ของศาลต่างประเทศหรือถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญา 
และอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนของต่างประเทศ 
หรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีอาญาในศาลต่างประเทศ จะต้อง 
พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู 
ย่ิงช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 
พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๑๐ (๓) และข้อ ๒๐ (๒) หรือไม่ ประการใด 

โ ด ย ป ก ติ ก า ร ต ร า ก ฎหม า ย ห รื อ ก ฎ เ พื่ อ ใ ช้ บั ง คั บ 
ภายในประเทศใด ย่อมต้องอยู่ในขอบเขตการใช้อํานาจอธิปไตยของรัฐ 
และองค์กรของรัฐไม่ว่าจะเป็นองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร 
หรือองค์กรตุลาการย่อมใช้อํานาจได้ จํากัดภายในเขตอธิปไตย 
ของแต่ละรัฐนั้นเท่านั้น กรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกล่าวถึง 
คําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลย่อมหมายถึงคําส่ังหรือคําพิพากษา 
 
 

ของศาลไทยเท่านั้น ไม่อาจตีความให้รวมถึงคําส่ังหรือคําพิพากษา 
ของศาลต่างประเทศได้ เพราะจะขัดกับหลักการใช้อํานาจอธิปไตย 
ของรั ฐ  เว้ นแต่หาก ผู้ตรากฎหมายประสงค์ จะยอมรับ คํา ส่ั ง 
หรือคําพิพากษาของศาลต่างประเทศให้มีผลต้องอยู่ ในบังคับ 
ของกฎหมายไทยด้วย ย่อมต้องบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ดังเช่น 
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ (๖) เป็นต้น 
ดังนั้น กรณีที่บุคคลใดเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุด 
ของศาลต่างประเทศจึงไม่ต้องด้วยลักษณะต้องห้ามในการขอรับ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามข้อ ๑๐ (๓) แห่งระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศ 
ย่ิงมงกุฎไทยฯ และกรณีที่บุคคลใดถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด 
ทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวนของ 
ต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีอาญาในศาลต่างประเทศ 
จึ ง ไม่ ต้ อ งด้ วย เ งื่ อน ไขที่ คณะกรรมการพิ จ า รณาการ เสนอ 
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะมีมติให้รอการพิจารณา 
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับผู้นั้นไว้ ก่อนตาม 
ข้ อ ๒๐ (๒ ) แห่ งระเบี ยบสํานั กนายกรั ฐมนตรี  ว่ าด้ วยการขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ เชิดชู ย่ิง ช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยฯ 
 

ประเด็นที่สอง กรณีต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกโดย 
คําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะต้องพิจารณาดําเนินการตาม 
หลักเกณฑ์ของระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี  ว่ าด้ วยการขอ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ (๒) หรือไม่ ประการใด 

การที่ข้อ ๗ (๒) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ว่าต้องเป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้ 
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ โทษ  โดยมิ ได้กําหนดไว้ 
อ ย่ า งชั ด เ จนว่ า ให้ ร วมถึ ง คํ า พิพากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จํ าคุ ก โ ดย 
ศาลต่างประเทศด้วย กรณี จึงย่อมหมายความเฉพาะการเป็น 
ผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกโดยศาลไทยเท่านั้น ดังเหตุผลที่ได้ 
อธิบายไว้ในประเด็นที่หนึ่ง ด้วยเหตุนี้ กรณีที่บุคคลใดเป็นผู้ต้อง 
คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกโดยศาลต่างประเทศ จึงไม่ต้องด้วยเหต ุ
แห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามข้อ ๗ (๒) แห่งระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 

 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๖๒/๒๕๕๔ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เ รื่ อ ง  การป ฏิบั ติ ต ามระ เบี ยบว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)) 



 
๖ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลางง 

ฐานะของข้าราชการอัตรากําลังประจําของ กอ.รมน. 
 
ข้าราชการพลเรือน ตํารวจ ทหาร จากส่วนราชการต่าง ๆ 

ที่ กอ.รมน. รับโอนมาเพื่อบรรจุในอัตรากําลังประจํา จํานวน ๒๐๐ อัตรา 
หรือผู้ที่ได้รับการบรรจุใหม่ในอัตรากําลังดังกล่าว จะมีฐานะเป็น 
ข้าราชการประเภทใด 

ผู้ซ่ึงได้รับบรรจุและแต่งตั้งในอัตรากําลังประจําที่ได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรีจํานวน ๒๐๐ อัตรา จะมีฐานะเป็นข้าราชการ 
พลเรือนหรือเป็นลูกจ้างหรือข้าราชการประเภทอื่นใด ย่อมข้ึนอยู่กับว่า 
กอ.รมน. ขออนุมัติอัตรากําลังประจําที่มีฐานะใด และคณะรัฐมนตร ี
ได้อนุมัติอัตรากําลังประจําที่มีฐานะใดให้ ซึ่งจากการตรวจสอบหนังสือ 
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง สํานักงาน ก.พ.ร. 
สํานักงบประมาณ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา 
เงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานดังกล่าว 
ต่างเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติอัตรากําลังประจําซึ่งเป็นข้าราชการ 
พลเรือนทั้งส้ิน จึงต้องเข้าใจว่าอัตรากําลังประจําที่คณะรัฐมนตรี 
อนุมัติให้แก่ กอ.รมน. นั้น เป็นอัตรากําลังข้าราชการพลเรือน บุคคล 
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในอัตรากําลังประจําดังกล่าวไม่ว่าจะ 
บรรจุใหม่หรือรับโอนมาจากส่วนราชการอื่น ก็ย่อมมีฐานะเป็น 
ข้าราชการพลเรือน แต่เป็นข้าราชการพลเรือนที่อาจมีวิธีปฏิบัติ 
ราชการและการบริหารงานที่แตกต่างจากข้าราชการพลเรือนอื่นก็ได้ 
ตามท่ีบัญญัติ ไว้ ในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัต ิ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๖๓/๒๕๕๔ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง ฐานะของข้าราชการอัตรากําลังประจําของกองอํานวยการ 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)) 
 
การพ้นจากตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
 

ก่อนจะครบกําหนดระยะเวลาสองปี ประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
ได้ดําเนินการจับสลากเพื่อออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนกึ่งหนึ่ง 
ตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครอง 
เงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลการจับสลากปรากฏว่าประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสองคนต้องออกจากตําแหน่ง 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอรายชื่อประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตาม 
มาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากฯ 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งประธาน 
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครอง 
เงินฝาก และได้ออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธาน 
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครอง 
เงินฝาก ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กําหนดให้การแต่งตั้งดังกล่าว 
มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงขอหารือว่า การดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากซึ่งพ้นจากตําแหน่ง 
ตามวาระจะมีอยู่จนถึงวันก่อนมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่มีผลบังคับใช้ หรือมีอยู่จนถึงวันก่อนที่ 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่เข้ารับหน้าที่ 
เช่น วันที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากครั้งแรก 
และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจนถึงเมื่อใด 

ผู้ที่ ไ ด้ รับแต่ งตั้ ง เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามภารกิจตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป และการดําเนินงานของ 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ ถูกจับสลากออก 
ต้องส้ินสุดลงก่อนวันดังกล่าว คือ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ส่วนประธาน 
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้าร่วมประชุม 
ในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากเมื่อใด ย่อมเป็นเร่ืองเฉพาะตัว 
มิได้เป็นเงื่อนไขในการเข้ารับหน้าที่ตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากฯ 
 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๖๙/๒๕๕๔ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การพ้นจากตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๓)) 

 
อํานาจในการออกระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการ 
ถอดยศตํารวจฯ 
 

ในกรณีที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติออกระเบียบสํานักงาน 
ตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอาศัยอํานาจ 
ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๑ (๔) 
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ซ่ึงครอบคลุมไปถึงบุคคลภายนอก ได้แก่ 
ข้าราชการตํารวจที่พ้นจากราชการตํารวจไปแล้วและบุคคลภายนอก 
ที่ไม่อยู่ในราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นการใช้อํานาจออกระเบียบ 
เกินขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจหรือไม่ อย่างไร 

การออกระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศ 
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นการกําหนดขั้นตอน วิธีการให้ข้าราชการของ 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่มีหน้าที่ปฏิบัติ เช่น กองวินัยหรือกองกําลังพล 
ปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง  ซ่ึง ถือเป็นการกําหนดกระบวนการ 
ที่ ใ ช้ ภ าย ใน สํ านั ก ง านตํ า ร วจแห่ ง ชาติ ก่ อนที่ จ ะ ส่ ง เ รื่ อ ง ไปยั ง 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติดังกล่าวก็สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติเดิมที่เคย 
ดําเนินการตามข้อบังคับที่ ๔/๒๔๙๙ เรื่องวางระเบียบการตํารวจ 
ไม่เกี่ยวกับคดี ตามพระราชบัญญัติยศตํารวจ พุทธศักราช ๒๔๘๐ ต่อมา 
เมื่อได้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยยศตํารวจ และใช้พระราชบัญญัต ิ
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แทน จึงมีการออกระเบียบสํานักงาน 
ตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้ึนใช้แทน 
ดังนั้น การดําเนินการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงไม่ถือเป็นการใช้อํานาจ 
เกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 

 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๗๕/๒๕๕๔ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง อํานาจในการออกระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วย 
การถอดยศตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗, คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)) 



 
๗ 

 
 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
 

๑ .  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริ เวณที ่
ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลผักขะ ตําบลบ้านด่าน ตําบลบ้านใหม่หนองไทร 
ตําบลฟากห้วย ตําบลท่าข้าม ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๘๙/๒๕๕๔) 

๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที ่
ตําบลแก้มอ้น ตําบลเบิกไพร ตําบลด่านทับตะโก ตําบลปากช่อง 
ตําบลจอมบึง ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง ตําบลป่าหวาย ตําบลท่าเคย 
ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง และตําบลหนองพันจันทร์ ตําบลบ้านคา 
ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๙๐/๒๕๕๔) 

๓ .  ร่ า งพระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ ดินบริ เ วณที ่
ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลสันทราย และตําบลป่าอ้อดอนชัย 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ .ศ .  . . . .  ( เรื่องเสร็จที ่
๕๙๑/๒๕๕๔) 

๔ . ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนที่ วัด วัดโพธิ์ศรีบ้านจาน 
ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้แก่กรมทางหลวง 
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๙๒/๒๕๕๔) 

๕ .  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริ เวณที ่
ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลบ้านดิ้ว ตําบลบ้านหวาย ตําบลปากดุก 
ตําบลปากช่อง ตําบลบ้านไร่ และตําบลบ้านกลาง อําเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... (เร่ืองเสร็จที่ ๕๙๙/๒๕๕๔) 

๖ .  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริ เวณที ่
ที่ จ ะ เ ว น คื น  เ พื่ อ ข ย า ย ท า ง ห ล ว ง แ ผ่ น ดิ น ห ม า ย เ ล ข  ๔ 
สายกรุงเทพมหานคร-สะเดา (คลองพรวน) ตอนบ้านบางบอน - 
บ้านพรรั้ง พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๐๘/๒๕๕๔) 

๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลเขาปู่ 
อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ... . 
(เรื่องเสร็จที่ ๖๐๙/๒๕๕๔) 

๘ .  ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย 
ประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๑๘/๒๕๕๔) 

 
 

 
 
 
 
 
 

๙. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดที่ดิน ในท้องที่ตําบลท่าเสา 
ตําบลวังกระแจะ ตําบลลุ่มสุ่ม ตําบลสิงห์ ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค 
ตําบลวั งด้ ง  ตําบลลาดหญ้า  ตําบลหนองบัว  ตําบลแก่ ง เสี้ ยน 
ตําบลท่ามะขาม ตําบลหนองหญ้า ตําบลบ้านเก่า ตําบลวังเย็น 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี และตําบลจรเข้เผือก ตําบลด่านมะขามเตี้ย 
ตําบลกลอนโด ตําบลหนองไผ่ อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด 
กาญจนบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๒๑/๒๕๕๔) 

๑๐ .  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที ่
ตําบลเขาชัยสน และตําบลโคกม่วง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๒๒/๒๕๕๔) 

๑๑. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ 
ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลมุกดาหาร และตําบลศรีบุญเรือง อําเภอ 
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๒๓/๒๕๕๔) 

๑๒. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบล 
น้ําพ่น ตําบลหนองบัวบาน ตําบลหนองอ้อ ตําบลโนนหวาย ตําบล 
อูมมุง และตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๒๔/๒๕๕๔) 

๑๓. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบล 
บ่อทอง ตําบลชอนสารเดช อําเภอหนองม่วง ตําบลชอนม่วง ตําบล 
มหาสอน ตําบลเชียงงา ตําบลสนามแจง ตําบลบางพึ่ง ตําบลบางขาม 
ตําบลหนองทรายขาว ตําบลหนองเต่า ตําบลบ้านชี อําเภอบ้านหมี ่
ตําบลเกาะแก้ว  ตําบลห้วยโป่ง  อํา เภอโคกสําโรง  และตําบล 
โคกกระเทียม ตําบลบางขันหมาก ตําบลท่าแค ตําบลพรหมมาสตร ์
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
(เรื่องเสร็จที่ ๖๒๕/๒๕๕๔) 

๑๔ .  ร่ า งพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ ดิ นอั น เป็ น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที ่
ตําบลนาแซง อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๖๒๖/๒๕๕๔) 

๑๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบล 
คําด้วง ตําบลกลางใหญ่ ตําบลเมืองพาน ตําบลบ้านค้อ ตําบลหายโศก 
ตําบลบ้านผือ ตําบลหนองหัวคู ตําบลคําบง ตําบลโนนทอง ตําบล 
ข้าวสาร ตําบลจําปาโมง ตําบลเขือน้ํา และตําบลหนองแวง อําเภอ 
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๖๓๕/๒๕๕๔) 
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๑๖. ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน 
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... (เร่ืองเสร็จที่ ๖๓๖/๒๕๕๔) 

๑๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดบ้านบัวเทิง ตําบลท่าช้าง ก่ิงอําเภอสว่างวีระพงศ ์
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๓๘/๒๕๕๔) 

๑๘. ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดหนองกะพ้อ ตําบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง จังหวัด 
ระยอง ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๓๙/๒๕๕๔) 

๑๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูล้อมข้าว ป่าภูเพ็ก ป่าดงภูพาน 
และป่าดงภูสีฐาน บางส่วน ในท้องที่ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที ่
๖๔๔/๒๕๕๔) 

 
 

กฎกระทรวง 
 
๑. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทาน ในเขตโครงการชลประทานโพธิ์พระยา 

เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๙๕ - ๕๙๗/๒๕๕๔) 
๒. ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร พ.ศ. .... 

(เรื่องเสร็จที่ ๖๐๐/๒๕๕๔) 
๓. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอด 

ไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๐๒/๒๕๕๔) 
๔. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสํารวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ. .... 

(เรื่องเสร็จที่ ๖๐๔/๒๕๕๔) 
๕. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นผู้ประจํารถ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๑๖/๒๕๕๔) 
๖. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานคลองนครหลวง เป็นทางน้ําชลประทาน 

ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๒๐/๒๕๕๔) 
๗. ร่างกฎกระทรวงกําหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(เรื่องเสร็จที่ ๖๓๔/๒๕๕๔) 
๘. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๔๐/๒๕๕๔) 
๙. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพานทอง - หนองตําลึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 

(เรื่องเสร็จที่ ๖๔๑/๒๕๕๔) 
๑๐. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองราชบุรี พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๔๒/๒๕๕๔) 
๑๑. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลําลูกกา - บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. .... 

(เรื่องเสร็จที่ ๖๔๗/๒๕๕๔) 
 

     

  จัดทําโดย : 
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