
             เรื่องเสร็จท่ี ๑๒๗/๒๕๕๗ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การปฏิบัติหน%าท่ีของรัฐมนตรีว)าการกระทรวงการคลัง 

อันเนื่องมาจากการยุบสภาผู%แทนราษฎร     
   

 
กระทรวงการคลังได�มีหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๘๐๖.๑/๗๑ ลงวันท่ี ๓ มกราคม

๒๕๕๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว�า โดยท่ีได�มีการตราพระราชกฤษฎีกา 
ยุบสภาผู�แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงมีผลบังคับใช�เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และมาตรา ๑๘๑ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย กําหนดให�คณะรัฐมนตรีท่ีพ�นจากตําแหน�งต�องอยู�ในตําแหน�ง
เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปจนกว�าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหม�จะเข�ารับหน�าท่ี แต�คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
จะปฏิบัติหน�าท่ีได�เท�าท่ีจําเปBนภายใต�เง่ือนไขท่ีกําหนดในมาตรา ๑๘๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เท�านั้น
เพ่ือให�การปฏิบัติหน�าท่ีของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังเปBนไปตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการคลังจึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังต�อไปนี้ 
  ๑. กรณีการเสนอแต�งต้ังผู�แทนส�วนราชการเข�าร�วมเปBนกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดต้ัง 
 ๑.๑ กรณีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณG (ธ.ก.ส.) ซ่ึงเปBนรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีกระทรวงการคลังถือหุ�นร�อยละ ๙๙.๗๙ และมาตรา ๑๔ แห�งพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณGการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ กําหนดให�มีคณะกรรมการ ธ.ก.ส. โดยมีผู�แทนกรมส�งเสริม
สหกรณGเปBนกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต�งต้ัง 
 เนื่องจากข�อเท็จจริงปรากฏว�านายสมชาย ชาญณรงคGกุล ได�พ�นจากการเปBน
กรรมการผู�แทนกรมส�งเสริมสหกรณGในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เนื่องจากได�มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล�าฯ แต�งต้ังให�เปBนผู�ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณG และกรมส�งเสริมสหกรณGได�
เสนอชื่อนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส�งเสริมสหกรณG เปBนกรรมการแทน เพ่ือให�คณะกรรมการ  
ธ.ก.ส. สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างต�อเนื่องโดยไม�ขาดองคGประกอบของคณะกรรมการในส�วนของ
ผู�แทนกรมส�งเสริมสหกรณG จึงขอหารือว�า การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต�งต้ังผู�แทนกรมส�งเสริม
สหกรณGเปBนกรรมการในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. จะมีผลเปBนการสร�างความผูกพันต�อคณะรัฐมนตรี 
ชุดต�อไปอันเปBนการต�องห�ามตามมาตรา ๑๘๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย หรือไม� 
 ๑.๒ กรณีองคGการคลังสินค�า (อคส.) มาตรา ๑๕ แห�งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
องคGการคลังสินค�า พ.ศ. ๒๔๙๘ กําหนดให�มีคณะกรรมการ อคส. โดยอํานาจในการเสนอแต�งต้ัง
ผู�แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ อคส. เปBนของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังในการ
พิจารณาตามคําสั่งกระทรวงการคลัง ท่ี ๕๗๒/๒๕๕๔  ท้ังนี้ หากมีนโยบายเปลี่ยนแปลงผู�ได�รับ
มอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ีเปBนผู�แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ อคส. กระทรวงการคลัง 

                                           
 ส�งพร�อมหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๔/๙๐  ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธG ๒๕๕๗ ซ่ึงสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒ 

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังจะเปBนผู�พิจารณา โดยมีหนังสือแจ�ง 
การเปลี่ยนแปลงผู�แทนกระทรวงการคลังไปยัง อคส. ด�วย 
 เนื่องจากนางพรกมล  ประยูรสิน ได�ขอลาออกจากผู�แทนกระทรวงการคลัง 
ในคณะกรรมการ อคส. โดยมีผลต้ังแต�วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพ่ือให�คณะกรรมการ อคส. 
สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างต�อเนื่องไม�ขาดองคGประกอบของคณะกรรมการในส�วนของผู�แทน
กระทรวงการคลัง จึงขอหารือว�า การเสนอแต�ง ต้ังผู�แทนกระทรวงการคลังเปBนกรรมการ 
ในคณะกรรมการ อคส. จะมีผลเปBนการสร�างความผูกพันต�อคณะรัฐมนตรีชุดต�อไปอันเปBนการต�องห�าม
ตามมาตรา ๑๘๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย หรือไม� 
  ๒. กรณีการให�ความเห็นชอบการลงมติของผู�แทนกระทรวงการคลังในการประชุม 
ผู�ถือหุ�นในรัฐวิสาหกิจและนิติบุคคลท่ีกระทรวงการคลังถือหุ�น 
 ๒.๑ กระทรวงการคลังถือหุ�นบริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) 
ร�อยละ ๗๐ โดย ทอท. ได�กําหนดให�มีการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปI ๒๕๕๖ ในวันท่ี ๒๔ 
มกราคม ๒๕๕๗ ตามข�อบังคับของ ทอท. ข�อ ๒๒ ท่ีกําหนดให�มีการประชุมสามัญประจําปIผู�ถือหุ�น
ภายใน ๔ เดือน นับแต�วันสิ้นสุดรอบปIบัญชีของ ทอท. 
 ๒.๒ ปJจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ�นในบริษัท ขนส�ง จํากัด (บขส.) คิดเปBน 
ร�อยละ ๙๙.๖๘๖ และกระทรวงการคลังได�มอบอํานาจในการบริหารงาน บขส. และมอบฉันทะ 
ในการแต�งต้ังผู�แทนเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�น บขส. ตามจํานวนหุ�น ๖๒๗,๙๗๙ หุ�น ให�แก�กระทรวง
คมนาคม โดย บขส. ได�กําหนดให�มีการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�นประจําปI ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๒๓ 
มกราคม ๒๕๕๗ ตามข�อบังคับของ บขส. ข�อ ๕๐ ท่ีกําหนดให�มีการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น 
ปIละหนึ่งครั้ง ทุกระยะเวลาสิบสองเดือน 
 ๒.๓ ข�อบังคับของ ทอท. ข�อ ๓๙ และข�อบังคับของ บขส. ข�อ ๓๕ กําหนดว�า 
ในการประชุมสามัญประจําปIทุกครั้ง ให�กรรมการออกจากตําแหน�งตามวาระ ๑ ใน ๓ เปBนอัตรา 
โดยอํานาจในการแต�งต้ังกรรมการท่ีออกจากตําแหน�งตามวาระเปBนของท่ีประชุมผู�ถือหุ�น 
 ๒.๔ กระทรวงการคลังในฐานะผู�ถือหุ�นใหญ�ของ ทอท. และ บขส. มีสิทธิ 
ออกเสียงตามคะแนนเสียงเท�ากับจํานวนหุ�นท่ีกระทรวงการคลังถือ ในการเลือกต้ังกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นของ ทอท. และ บขส. ซ่ึงในการประชุมผู�ถือหุ�น
ดังกล�าวมีกรรมการในคณะกรรมการ ทอท. และคณะกรรมการ บขส. ครบวาระ ๕ คน และ ๒ คน 
ตามลําดับ โดยท่ีคณะกรรมการ ทอท. เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ
เปBนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน ๕ ราย ในขณะท่ี บขส. ยังไม�ได�แจ�งรายชื่อบุคคล
ท่ีสมควรเสนอชื่อเปBนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นทราบ ในกรณี
ดังกล�าวข�างต�นหากกระทรวงการคลังงดออกเสียงในการลงมติเลือกต้ังกรรมการดังกล�าวจะส�งผลให�
บุคคลซ่ึงได�รับการเลือกต้ังเปBนกรรมการมาจากผู�ถือหุ�นรายย�อยท่ีมีเสียงข�างน�อยในการประชุมผู�ถือหุ�น 
หรือหากกระทรวงการคลังไม�เข�าร�วมการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นจะทําให�ไม�สามารถจัดประชุมได� 
เนื่องจากองคGประชุมไม�ครบถ�วนตามกฎหมาย ส�งผลให�ต�องจัดให�มีการประชุมใหม� ซ่ึงจะมีค�าใช�จ�าย 
ในการดําเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�นซ่ึงอาจเปBนการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีของกระทรวงการคลัง 
ในการบริหารราชการแผ�นดิน อันส�งผลให�รัฐเสียประโยชนGและก�อให�เกิดความเสียหาย 
 กระทรวงการคลังจึงขอหารือว�า การลงมติออกเสียงของกระทรวงการคลังใน
ฐานะผู�ถือหุ�นใหญ�ของ ทอท. และ บขส. ในการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะมี



 ๓ 

ผลเปBนการสร�างความผูกพันต�อคณะรัฐมนตรีชุดต�อไปอันเปBนการต�องห�ามตามมาตรา ๑๘๑ (๓)  
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย หรือไม� 
  ๓. กรณีการเสนอชื่อบุคคลเข�ารับการสรรหาเปBนกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคลท่ีกระทรวงการคลังถือหุ�น ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการบัญชี
และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามสิทธิของกระทรวงการคลังในฐานะผู�ถือหุ�น 
 ๓.๑ ข�อ ๑๗ แห�งระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการบัญชีและการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให�รัฐวิสาหกิจทุกแห�งดําเนินการให�มีผู�แทนกระทรวงการคลัง 
ซ่ึงเปBนข�าราชการประจําเปBนกรรมการอยู�ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 ๓.๒ กระทรวงการคลังเปBนผู�ถือหุ�นในกิจการ ดังต�อไปนี้ 
  (๑) รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๔ (๒) แห�งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
  (๒) นิติบุคคลท่ีกระทรวงการคลังถือหุ�น 
       ๑) เปBนผู�ถือหุ�นจํานวนมากท่ีสุดในบรรดาผู�ถือหุ�นทุกคน และมีจํานวน
หุ�นไม�น�อยกว�าหนึ่งในสามของหุ�นท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 
       ๒) เปBนผู�ถือหุ�นจํานวนมากท่ีสุดในบรรดาผู�ถือหุ�นทุกคน โดยมีจํานวนหุ�น
น�อยกว�าหนึ่งในสามของหุ�นท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น 
       ๓)  มิ ได� เปBนผู� ถือหุ� นจํ านวนมากท่ีสุดในบรรดาผู� ถือหุ� น ทุกคน  
และมีจํานวนหุ�นน�อยกว�าหนึ่งในสามของหุ�นท้ังหมดของนิติบุคคลนั้น (เปBนผู�ถือหุ�นรายย�อย) 
 ๓.๓ กองทุนเพ่ือการฟNOนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได�โอนสิทธิการออกเสียง
ในการประชุมผู�ถือหุ�นในธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงกระทรวงการคลังถือหุ�นร�อยละ ๕๕.๐๗
และมีสถานะเปBนรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔ (๒) แห�งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ ให�กระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการคลังได�เห็นชอบให�กําหนดเปBนนโยบายว�า การแต�งต้ังกรรมการธนาคารกรุงไทยฯ จะต�อง
ได�รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังอย�างเปBนลายลักษณGอักษรก�อนทุกครั้ง 
 ท้ังนี้ ในรัฐวิสาหกิจและนิติบุคคลท่ีกระทรวงการคลังถือหุ�นดังกล�าวข�างต�น 
จะมีผู�แทนกระทรวงการคลังเข�าร�วมเปBนกรรมการในคณะกรรมการในแต�ละกิจการด�วย และเม่ือมี
ตําแหน�งผู�แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและนิติบุคคลท่ีกระทรวงการคลัง 
ถือหุ�น และกรรมการตามข�อ ๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓ ว�างลงก�อนถึงคราวออกตามวาระก็ดี 
หรือถึงคราวออกตามวาระก็ดี กระทรวงการคลังจะใช�สิทธิในการเสนอชื่อผู�แทนกระทรวงการคลัง 
หรื อบุคคลท่ี มี คุณสมบั ติ เหมาะสมเข� าดํ ารงตําแหน� งเปBนกรรมการแทน โดย เปBน อํานาจ 
ของคณะกรรมการแต�ละกิจการหรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นแล�วแต�กฎหมายหรือข�อบังคับของกิจการนั้น ๆ 
จะกําหนด  
 ดังนั้น เพ่ือเปBนการรักษาสิทธิของกระทรวงการคลังในการเสนอชื่อบุคคลเข�ารับ
การสรรหาเปBนกรรมการในคณะกรรมการดังกล�าวและเพ่ือรักษาประโยชนGของรัฐ กระทรวงการคลัง
จึงขอหารือว�า การเสนอชื่อบุคคลเข�ารับการสรรหาเปBนกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
และนิติบุคคลท่ีกระทรวงการคลังถือหุ�น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการบัญชีและการเงิน
ของรัฐวิสาหกิจฯ และตามสิทธิของกระทรวงการคลังในฐานะผู� ถือหุ�น เพ่ือให�คณะกรรมการ 
ในแต�ละกิจการ หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นพิจารณา โดยเปBนอํานาจของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง 



 ๔ 

ในการพิจารณาเสนอชื่อของกระทรวงการคลัง จะมีผลเปBนการสร�างความผูกพันต�อคณะรัฐมนตรี 
ชุดต�อไปอันเปBนการต�องห�ามตามมาตรา ๑๘๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย หรือไม� 
  ๔. กรณีการมอบอํานาจของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังในการให�ความเห็นชอบ 
ในการแต�งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจต�าง ๆ และกิจการท่ีกระทรวงการคลังถือหุ�น 
โดยต�องดําเนินการตามมาตรา ๑๘๑ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยด�วยนั้น สามารถ
กระทําได�หรือไม� 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได�พิจารณาข�อหารือของกระทรวงการคลัง 
โดยมีผู�แทนกระทรวงการคลัง (สํานักงานปลัดกระทรวงและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)
เปBนผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�ว เห็นสมควรกําหนดประเด็นการพิจารณารวมเปBนสองประเด็นดังนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง การใช�อํานาจของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการแต�งต้ังกรรมการ
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การเสนอชื่อบุคคลเข�ารับการสรรหาเปBนกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและนิติบุคคลท่ีกระทรวงการคลังถือหุ�น และการลงมติออกเสียงของกระทรวงการคลัง 
ในการเลือกต้ังกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและนิติบุคคลท่ีกระทรวงการคลังถือหุ�น 
ในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น เปBนการกระทําซ่ึงมีผลผูกพันต�อคณะรัฐมนตรีชุดต�อไปอันเปBนการต�องห�าม 
ตามมาตรา ๑๘๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญฯ หรือไม�  

ประ เ ด็ น ท่ี สอ ง  การมอบอํ านาจของรั ฐมนตรี ว� าการกระทรวงการคลั ง 
ในการให�ความเห็นชอบในการแต�งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจต�าง ๆ และนิติบุคคล 
ท่ีกระทรวงการคลังถือหุ�น ให�แก�ปลัดกระทรวงการคลังโดยต�องดําเนินการตามมาตรา ๑๘๑ (๑) 
ของรัฐธรรมนูญฯ สามารถกระทําได�หรือไม� อย�างไร  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได�พิจารณาประเด็นข�อหารือดังกล�าวข�างต�นแล�ว 
มีความเห็นดังนี้ 
  ประเด็นท่ีหนึ่ง เห็นว�า มาตรา ๑๘๑๑ ของรัฐธรรมนูญฯ ได�บัญญัติให�คณะรัฐมนตรี 
ท่ีพ�นจากตําแหน�งต�องอยู�ในตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีต�อไปจนกว�าคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหม� 
จะเข�ารับหน�าท่ี แต�ในกรณีท่ีการพ�นจากตําแหน�งดังกล�าวเปBนเพราะอายุสภาผู�แทนราษฎรสิ้นสุดลง
หรือมีการยุบสภา คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะต�องปฏิบัติหน�าท่ีเท�าท่ีจําเปBนภายใต�เ ง่ือนไข 

                                           
๑มาตรา ๑๘๑  คณะรัฐมนตรีท่ีพ�นจากตําแหน�ง ต�องอยู�ในตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีต�อไป

จนกว�าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหม�จะเข�ารับหน�าท่ี แต�ในกรณีพ�นจากตําแหน�งตามมาตรา ๑๘๐ (๒) คณะรัฐมนตรแีละ
รัฐมนตรีจะปฏิบัติหน�าท่ีได�เท�าท่ีจําเปBน ภายใต�เง่ือนไขท่ีกําหนด ดังต�อไปน้ี 

 (๑) ไม�กระทําการอันเปBนการใช�อํานาจแต�งตั้งหรือโยกย�ายข�าราชการซ่ึงมีตําแหน�งหรือเงินเดอืน
ประจํา หรือพนักงานของหน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุ�นใหญ� หรือให�บุคคลดังกล�าวพ�น 
จากการปฏิบัติหน�าท่ีหรือพ�นจากตําแหน�ง หรือให�ผู� อ่ืนมาปฏิบัติหน�าท่ีแทน เว�นแต�จะได�รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งก�อน 

(๒) ไม�กระทําการอันมีผลเปBนการอนุมัติให�ใช�จ�ายงบประมาณสํารองจ�ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปBน เว�นแต�จะได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก�อน 

(๓) ไม�กระทําการอันมีผลเปBนการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเปBนการสร�างความผูกพัน 
ต�อคณะรัฐมนตรีชุดต�อไป 

 (๔) ไม�ใช�ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใดซ่ึงจะมีผลต�อการเลือกตั้ง 
และไม�กระทําการอันเปBนการฝSาฝNนข�อห�ามตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 



 ๕ 

ท่ีมาตรา ๑๘๑ บัญญัติไว� และโดยผลของมาตรา ๑๘๑ ดังกล�าวคณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี ๑๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๖๒ ให�ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู�แทนราษฎร  
โดยได�กําหนดแนวทางปฏิบัติหน�าท่ีของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเพ่ือให�สอดคล�องกับบทบัญญัติ 
แห�งมาตรา ๑๘๑ ดังกล�าวท้ังยังบัญญัติขยายความตามความเข�าใจของคณะรัฐมนตรีให�กว�างขวาง
ออกไปด�วย  ดังนั้น การดําเนินการใดในระหว�าง ท่ีอยู� ในตําแหน�งเ พ่ือปฏิ บั ติหน�า ท่ีต�อไป 
ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจึงอยู�ภายใต�หลักเกณฑGและข�อห�ามท้ังบทบัญญัติมาตรา ๑๘๑  
ของรัฐธรรมนูญฯและมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
  เม่ือมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ได�กําหนดไว�ในข�อ ๒.๒.๒.๘ 
ว�า การแต�งต้ังคณะกรรมการตามกฎหมาย ซ่ึงอาจมีตําแหน�งว�างลงในระหว�างการยุบสภาจะกระทํา
มิได� เนื่องจากการแต�งต้ังบุคคลใดเปBนกรรมการ ย�อมมีผลเปBนการผูกพันต�อเนื่องไปถึงคณะรัฐมนตรี
ชุดใหม�  ดังนั้น การใช�อํานาจของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการแต�งต้ังกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ถ�าคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดังกล�าวเปBนคณะกรรมการตามกฎหมายตามความหมายของ
มติคณะรัฐมนตรีดังกล�าว ย�อมกระทําไม�ได�โดยผลของมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญฯ ประกอบกับ 
มติคณะรัฐมนตรีดังกล�าว  

อย�างไรก็ดี ในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจใดมีฐานะเปBนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
การแต�งต้ังกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นย�อมเปBนอํานาจของท่ีประชุมใหญ�ผู�ถือหุ�น ไม�ใช�อํานาจของ 
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีจะแต�งต้ังได� การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือให�ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นลงคะแนนแต�งต้ังก็ดี 
การลงคะแนนเพ่ือเลือกบุคคลเปBนกรรมการในท่ีประชุมใหญ�ผู�ถือหุ�นก็ดี ล�วนเปBนการรักษาสิทธิของ 
ส�วนราชการเจ�าของหุ�นและรักษาประโยชนGของทางราชการ กรณีจึงไม�เข�าข�ายต�องห�ามตามบทบัญญัติ
มาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญฯ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล�าว 

                                           
๒หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๙ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  

ซ่ึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 



 ๖ 

ประเด็นท่ีสอง เห็นว�า ตามหลักเกณฑGว�าด�วยการมอบอํานาจ ตามมาตรา ๓๘๓ 
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ถ�ารัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังมีอํานาจ
ในการแต�งต้ังกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจต�าง ๆ หรือมีอํานาจในการดําเนินการในฐานะ 
ผู�ถือหุ�นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีกระทรวงการคลังเปBนเจ�าของหุ�น รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการคลังย�อมสามารถมอบอํานาจดังกล�าวให�ปลัดกระทรวงการคลังได�ภายใต�เง่ือนไขของ
มาตรา ๓๘ ดังกล�าว 

อย�างไรก็ตาม การมอบอํานาจให�บุคคลใดนั้นเปBนเรื่องเฉพาะตัวของเจ�าของอํานาจ  
การมอบอํานาจของเจ�าของอํานาจคนหนึ่งไม�มีผลเปBนการมอบอํานาจของเจ�าของอํานาจท่ีเข�ามา 
ดํารงตําแหน�งในภายหลังได�   ซ่ึงตามข�อเท็จจริงท่ีหารือมานี้ปรากฏว�าคําสั่ งกระทรวงการคลัง 
ท่ี ๖๐/๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอํานาจของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังให�แก�ปลัดกระทรวงการคลัง
รองปลัดกระทรวงการคลังผู�เปBนหัวหน�ากลุ�มภารกิจ และหัวหน�าส�วนราชการในสังกัด และคําสั่ง
กระทรวงการคลัง ท่ี ๕๗๒/๒๕๕๔ เรื่อง การแก�ไขเพ่ิมเติมการมอบอํานาจของรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการคลัง  นั้น เปBน คําสั่ งการมอบอํานาจของรัฐมนตรีว� าการกระทรวงการคลั ง 
คนเดิม (นายกรณG จาติกวณิช) ย�อมไม�มีผลเปBนการมอบอํานาจของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง
คนปJจจุบัน  หากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังคนปJจจุบันประสงคGจะมอบอํานาจให�ใคร อย�างไร  
ก็ต�องดําเนินการมอบอํานาจโดยทําเปBนคําสั่งข้ึนใหม�  
 
    
          (นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ) 
                                           

๓มาตรา ๓๘  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืน 
ท่ีผู�ดํารงตําแหน�งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ�ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ัน 
มิได�กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว�เปBนอย�างอ่ืน หรือมิได�ห�ามเรื่องการมอบอํานาจไว� ผู�ดํารงตําแหน�งน้ันอาจมอบ
อํานาจให�ผู�ดํารงตําแหน�งอ่ืนในส�วนราชการเดียวกันหรือส�วนราชการอ่ืน หรือผู�ว�าราชการจังหวัดเปBนผู�ปฏิบัติราชการ
แทนได�  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑGท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงอาจกําหนดให�มีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตลอดจน 
การมอบอํานาจให�ทํานิติกรรมสัญญา ฟUองคดีและดําเนินคดี หรือกําหนดหลักเกณฑG วิธีการ หรือเง่ือนไขในการ 
มอบอํานาจหรือท่ีผู�รับมอบอํานาจต�องปฏิบัติก็ได� 

ความในวรรคหน่ึงมิ ให� ใช� บัง คับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายท่ีบัญญัติ ให� 
ต�องออกใบอนุญาตหรือท่ีบัญญัติผู�มีอํานาจอนุญาตไว�เปBนการเฉพาะ ในกรณีเช�นน้ันให�ผู�ดํารงตําแหน�งซ่ึงมีอํานาจ
ตามกฎหมายดังกล�าวมีอํานาจมอบอํานาจให�ข�าราชการซ่ึงเปBนผู�ใต�บังคับบัญชาและผู�ว�าราชการจังหวัดได�ตามท่ี
เห็นสมควร หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ในกรณีมอบอํานาจให�ผู�ว�าราชการจังหวัด ให�ผู�ว�าราชการจังหวัด 
มีอํานาจมอบอํานาจได�ต�อไปตามหลักเกณฑGและเง่ือนไขท่ีผู�มอบอํานาจกําหนด 

(มีต�อหน�าถัดไป) 
(ต�อจากเชิงอรรถท่ี ๓) 

ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชนGในการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนจะตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดรายช่ือกฎหมายท่ีผู�ดํารงตําแหน�งซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายดังกล�าวอาจมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง
ตามหลักเกณฑGและเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล�าวก็ได� 

การมอบอํานาจให�ทําเปBนหนังสือ 



 ๗ 

       เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
          กุมภาพันธG ๒๕๕๗ 
 


