เรื่องเสร็จที่ ๒๖๕/๒๕๔๘
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูอํานวยการบริหารสถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๙/๑๒๔๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ
การพัฒนา (สคพ.) ซึ่งเปนองคการมหาชนในกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นโดย
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมีประกาศลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ รับสมัครผูอํานวยการบริหารสถาบัน
ระหว า งประเทศเพื่ อ การค า และการพั ฒ นา เพื่ อ คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดํ า รงตํ า แหน ง
ผูอํานวยการสถาบันฯ โดยเปดรับสมัครระหวางวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ
๒๕๔๘ ปรากฏวามีผูสมัครรายนายเกริกไกร จีระแพทย ในขณะยื่นสมัครยังปฏิบัติหนาที่เปนผูชวย
รัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
เนื่องจากรัฐมนตรีทั้งคณะไดพนจากตําแหนงตามอายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๒๑๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ปรากฏวา นายเกริก
ไกร จีระแพทย ยังปฏิบัติหนาที่ผูชวยรัฐมนตรีตามนัยของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
คณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอหารือดังนี้
๑. นายเกริกไกร จีระแพทย จะพนจากตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีเมื่อใด
๒. การที่นายเกริกไกร จีระแพทย ยังคงปฏิบัติหนาที่ผูชวยรัฐมนตรีจะถือวานาย
เกริกไกร จีระแพทย เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือไม และจะขาดคุณสมบัติผูสมัครรับ
การคัดเลือกเปนผูอํานวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการ
มหาชน) หรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาขอหารือของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ) และผูแทนสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) แลว
มีความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ที่วา นายเกริกไกร จีระแพทย จะพนจากตําแหนงผูชวยรัฐมนตรี
เมื่อใด นั้น เห็นวา โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ.
๒๕๔๖ ไดกําหนดเกณฑการพนจากตําแหนงของผูชวยรัฐมนตรีไวดวยกันสองกรณี คือ ๑. การพน

สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๐๕๓๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
จากตําแหนงตามวาระตามขอ ๓๑ วรรคหา ที่กําหนดใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และ ๒. การพนจากตําแหนงกอนวาระตามขอ ๘๒
ที่กําหนดใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีนอกจากจะพนจากตําแหนงตามวาระแลว ยังพนจากตําแหนง
เมื่อมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไว เชน ตาย ลาออก หรือนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง
แตในกรณีที่นายกรัฐมนตรียังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปนั้น ใหกรรมการผูชวย
รัฐมนตรียังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปไดเทาระยะเวลาเดียวกัน เปนตน
จากขอเท็จจริงกรณีตามขอหารือนี้ นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งแตงตั้งนายเกริกไกร
จีระแพทย เปนกรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาตั้งแตวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป แตกอนที่จะครบวาระของการดํารงตําแหนง คณะรัฐมนตรีทั้งคณะได
พนจากตําแหนงเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘ โดยเหตุที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๒๑๕๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อยางไรก็ตาม มาตรา ๒๑๕
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตาม
วรรคหนึ่งจะตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับ

๑

ขอ ๓ ในกรณีเห็นสมควร นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิมีจํานวนไมเกิน ๓๐ คน ประกอบเปนคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดใน
ระเบียบนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
กรรมการผูชวยรัฐมนตรีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
แตนายกรัฐมนตรีอาจมีคําสั่งใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีผูใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระก็ได
๒
ขอ ๘ การพนจากตําแหนง
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูชวยรัฐมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรั ฐ มนตรี ผู แ ต ง ตั้ ง พ น จากตํ า แหน ง ในกรณี ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ยั ง ต อ งอยู ใ น
ตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปไดเทาระยะเวลาเดียวกัน
(๔) นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งใหออกตามขอ ๓ หรือขอ ๑๑
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๔
๓
มาตรา ๒๑๕ รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๑๖
(๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
คณะรั ฐ มนตรี ที่ พ น จากตํ า แหน ง ต อ งอยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต อ ไปจนกว า
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ แตในกรณีที่พนจากตําแหนงตาม (๒) จะใชอํานาจแตงตั้งหรือยาย
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือใหบุคคล
ดังกลาวพนจากตําแหนงมิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ฯลฯ
ฯลฯ

๓
หนาที่ ซึ่งตามขอ ๘ (๓)๔ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรีฯ
ก็ไดกําหนดใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีอาจจะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตอไปไดตลอดระยะเวลาที่
นายกรัฐมนตรียังตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป เมื่อไมปรากฏขอเท็จจริงวานายเกริกไกร
จีระแพทย ไดลาออกจากตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีตามขอ ๘ (๑)๕ หรือนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให
ออกจากตําแหนงตามขอ ๘ (๔)๖ หรือเปนผูขาดคุณสมบัติตามขอ ๘ (๕)๗ อันจะมีผลทําใหนาย
เกริกไกร จีระแพทย พนจากตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีกอนครบวาระไปแลว และนายเกริกไกร จีระ
แพทย ยังคงปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของผูชวยรัฐมนตรีอยูตอไป ดังนั้น การที่นายเกริกไกร จีระ
แพทย จะพนจากตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีจึงตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๘ (๓)
คือจะพนจากตําแหนงในวันเดียวกับวันที่นายกรัฐมนตรีผูแตงตั้งพนจากการปฏิบัติหนาที่ตามนัย
ของมาตรา ๒๑๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งก็คือจะพนจากตําแหนงใน
วั น ที่ ๑๔ มี น าคม ๒๕๔๘ ซึ่ ง เป น วั น ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ ตั้ ง ขึ้ น ใหม ไ ด ถ วายสั ต ย ป ฏิ ญ าณต อ
พระมหากษัตริยเพื่อเขารับหนาที่ตามมาตรา ๒๐๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้
เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) ไดเคยวินิจฉัยไวในบันทึก เรื่อง การพน
จากตําแหนงของขาราชการการเมือง๙
ประเด็นที่สอง ที่วา การที่นายเกริกไกร จีระแพทย ยังคงปฏิบัติหนาที่ผูชวย
รัฐมนตรีจะถือวานายเกริกไกร จีระแพทย เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือไม และจะขาด
คุณสมบัติผูสมัครรับการคัดเลือกเปนผูอํานวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ
การพัฒนา (องคการมหาชน) หรือไม นั้น เห็นวา กรณีที่บุคคลผูดํารงตําแหนงใดจะถือวาเปนผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือไม นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดเคยวินิจฉัยไวใน
บันทึก เรื่อง ฐานะและการดํารงตําแหนงของผูชวยรัฐมนตรี๑๐ วา “คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่
ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) ไดเคยวิ นิ จ ฉัย ไวใ นบัน ทึก เรื่อง การดํารงตํา แหนงทาง

๔

โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
๖
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
๗
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน
๘
มาตรา ๒๐๕ กอนเขารับหนาที่ รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวย
ถอยคําดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
บันทึก เรื่อง การพนจากตําแหนงของขาราชการการเมือง (กรณีที่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะ
ตองพนจากตําแหนงเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหนง) สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/๑๑๐๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๐
บันทึก เรื่อง ฐานะและการดํารงตําแหนงของผูชวยรัฐมนตรี สงพรอมหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๐๒๙๖ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๙

๔
การเมืองของกรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ๑๑ วา “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายถึง ผู
ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ มี ห น า ที่ อํ า นวยการบริ ห ารประเทศหรื อ ควบคุ ม การบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
โดยรวมถึงบรรดาผู ที่รับผิ ดชอบงานด านการเมืองทั้งหมด โดยงานการเมื องนั้นจะเป นงานที่
เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายเพื่อใหฝายปกครองมีหนาที่ปฏิบัติงานประจํารับไปบริหารใหเปนไป
ตามนโยบายที่กําหนดนั้น ซึ่งมีความหมายกวางกวาคําวา “ขาราชการการเมือง” ตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น คําวา “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง”
นี้ จึงหมายถึง คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันที่มี
อํานาจหนาที่ในการอํานวยการบริหารประเทศหรือควบคุมการบริหารราชการแผนดิน และหาก
พิจารณาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได
กําหนดอํานาจหนาที่ของผูชวยรัฐมนตรีไวในขอ ๖ วรรคหนึ่ง๑๒ และขอ ๗๑๓ แลว สาระสําคัญของ

๑๑

บันทึก เรื่อง การดํารงตําแหนงทางการเมืองของกรรมการและผูบริหารรัฐวิสาหกิจ สง
พรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/๙๐๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๕
ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑๒
ขอ ๖ อํานาจหนาที่ในฐานะคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรี
ใหคณะกรรมการผูชว ยรัฐมนตรีประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่ง ครั้ง เพื่ อพิจารณาและ
ประเมินผลงานรายงานผลการดําเนินการของผูชวยรัฐมนตรีในระยะเวลาที่ผานมาและเสนอแนะมาตรการอัน
เปนประโยชนตอการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีหรือของรัฐมนตรี ตลอดจนพิจารณาเรื่องอื่นๆ
ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ฯลฯ
ฯลฯ
๑๓
ขอ ๗ อํานาจหนาที่ในฐานะผูชวยรัฐมนตรี
ผูชวยรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายใหไปประจําหรือปฏิบัติหนาที่ในกระทรวงใดตามขอ ๓
วรรคสอง มีอํานาจหนาที่ในมิติดานตางๆ ดังนี้
(๑) มิติดานการเมือง ประสานงานระหวางนายกรัฐมนตรีและสํานักนายกรัฐมนตรีกับ
รัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรี และกระทรวง ในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
(๒) มิติดานประชาชน เปนผูแทนของรัฐมนตรีในการรับฟงขอเสนอแนะ พิจารณาเรื่อง
รองเรียนหรือรองทุกขเกี่ยวกับนโยบายหรือกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง
(๓) มิติดานกระทรวง เปนผูแทนของรัฐมนตรีในการเจรจา รวมเจรจาหรือหารือในเรื่องที่
ไมกอใหเกิดพันธะทางกฎหมายผูกมัดรัฐมนตรี กระทรวงหรือทางราชการและสามารถเขารับฟง เขาประชุมแทน
หรือเขาประชุมรวมกับรัฐมนตรีในการประชุมตางๆ ของฝายบริหารได โดยไดรับอนุญาตจากประธานในที่
ประชุมหรือที่ประชุมนั้น แลวแตกรณี โดยไมนับเปนองคประชุม และอาจเสนอความเห็นตอที่ประชุมไดหาก
ไดรับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมหรือที่ประชุม โดยไมมีสิทธิออกเสียงลงมติ
(๔) มิติดานตางประเทศ เขาประชุมแทนหรือเขาประชุมรวมกับรัฐมนตรีในการประชุมกับ
ตางประเทศหรือระหวางประเทศ โดยคํานึงถึงหลักปฏิบัติระหวางประเทศหรือพิธีการทูต
(๕) มิ ติ ด า นข า ราชการ ประสานงานกั บ ข า ราชการประจํ า และข า ราชการการเมื อ งใน
กระทรวง เพื่อใหภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรีเปนไป
ดวยความเรียบรอย แตจะใชอํานาจบังคับบัญชาหรือสั่งการใดๆ มิได

๕
อํา นาจหน า ที่ ข องผู ช ว ยรัฐ มนตรี ได แ ก การช ว ยเหลื อ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะรั ฐ มนตรี
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีตางๆ ของกระทรวงตามที่ไดรับมอบหมาย ในการอํานวยการบริหาร
ประเทศหรือการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้น ผูซึ่งดํารงตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีจึง
อยูในความหมายของคําวา “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่
ประชุมใหญกรรมการรางกฎหมาย) ไดเคยวินิจฉัยไวดังกลาว”
จากขอเท็จจริงที่ปรากฏ เมื่อนายเกริกไกร จีระแพทย ยังคงปฏิบัติหนาที่ผูชวย
รัฐมนตรีประจํากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาในวันที่สมัครเพื่อรับคัดเลือกเปนผูอํานวยการ
สถาบันฯ ซึ่งยังไมพนจากการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีตามที่ไดใหความเห็นไวใน
ประเด็นที่หนึ่ง และตําแหนงผูชวยรัฐมนตรีดังกลาวถือเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ดังนั้น
นายเกริกไกร จีระแพทย จึงขาดคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูอํานวยการบริหาร
สถาบั น ระหว า งประเทศเพื่ อ การค า และการพั ฒ นา ตามข อ ๑.๑.๕ ๑๔ ของประกาศรั บ สมั ค ร
ผูอํานวยการบริหารของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา ลงวันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๔๘
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๔๘

(๖) มิติดานสังคม ปฏิบัติหนาที่แทนรัฐมนตรีในงานพิธีการของทางราชการหรือเอกชน
หรืองานสังคมที่ไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ไทย เพื่อประโยชนแกทางราชการ
(๗) มิติดานอื่นๆ ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย โดยไม
ขัดตอกฎหมาย
๑๔
ประกาศรับสมัครผูอํานวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘
๑. คุณสมบัติของผูสมัครเปนผูอํานวยการบริหาร
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ฯลฯ
ฯลฯ
๑.๑.๕) ไมเ ป น ผู ดํ ารงตํา แหน ง ทางการเมื อง สมาชิก สภาท องถิ่ น หรื อผู บ ริห าร
ทองถิ่น กรรมการ หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง
ฯลฯ
ฯลฯ

