เรื่องเสร็จที่ ๑๐๖๓/๒๕๕๔
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การจ่ายค่าชดเชยในกรณีการออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุของเจ้าหน้าที่
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือ ที่ วท ๕๙๐๑/
๕๑๗๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงสํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สรุปความได้ ว่า
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ มีพันธกิจ ดังนี้
๑. วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และการประยุกต์ใช้
๒. บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี บริการจัดการกากกัมมันตรังสี
บริการตรวจสอบโดยไม่ทําลาย และให้บริการทางด้านเทคนิคเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากสารกัมมันตรังสี
ซึ่งใช้แล้วทุกประเภท
๓. บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์
สทน. ได้ออกข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยในข้อ ๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ กําหนดไว้ว่า
“ข้อ ๒๐ ให้ผู้อํานวยการทําสัญญาจ้างกับผู้ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
เข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ดังนี้
(๑) สัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานฉบับแรกมีกําหนดระยะเวลาสามปี โดยกําหนดระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามความจําเป็นและเหมาะสม
(๒) สั ญ ญาจ้ า งผู้ ป ฏิ บั ติ ง านฉบั บ ที่ ส องมี กํ า หนดระยะเวลาห้ า ปี และสั ญ ญาจ้ า ง
ต่อจากนั้นมีกําหนดระยะเวลาห้าปี เว้นแต่ในปีที่จะครบเกษียณอายุสัญญาจ้างมีกําหนดระยะเวลา
การจ้างไม่เกินวันที่ผู้นั้นเกษียณอายุ
(๓) สัญญาจ้างผู้บริหารฉบับแรกมีกําหนดระยะเวลาสามปีโดยกําหนดระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตามความจําเป็นและเหมาะสม
(๔) สัญญาจ้างผู้บริหารฉบับที่สองมีกําหนดระยะเวลาสี่ปี และสัญญาจ้างต่อจากนั้น
มีกําหนดระยะเวลาสี่ปี เว้นแต่ในปีที่จะครบเกษียณอายุสัญญาจ้างมีกําหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน
วันที่ผู้นั้นเกษียณอายุ
สําหรับผู้มีประสบการณ์ในการทํางาน สัญญาจ้างจะมีอายุคราวละห้าปี ตั้งแต่สัญญาจ้าง
ฉบับแรกก็ได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๕๑๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
เจ้าหน้าที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้างทุกครั้ง เว้นแต่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการกําหนด ซึ่งจะกระทําก่อนครบอายุสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ต้องมีสิทธิ หน้าที่
และความเสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้ข้อบังคับนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องกระทําด้วยความเป็นธรรม
และผู้บังคับบัญชาต้องแจ้งผลการประเมินให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้งที่มีการประเมิน”
ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กําหนดไว้ว่า
“ข้อ ๑๐ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน ต้องมี
คุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
ฯลฯ
ฯลฯ”
ข้อ ๔๘ แห่งข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กําหนดไว้ว่า
“ข้อ ๔๘ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากงานในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ครบเกษียณอายุ
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๑๐
(๕) ยุบหรือเลิกตําแหน่งหรือยุบส่วนงาน
(๖) สิ้นสุดสัญญา
(๗) ถูกสั่งให้ออกหรือเลิกจ้างตามข้อ ๕๐
(๘) ถูกสั่งลงโทษปลดออก”
ข้อ ๕๐ แห่งข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กําหนดไว้ว่า
“ข้อ ๕๐ ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างออกจากงานหรือเลิกจ้างได้
ในการสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง นอกจากให้ทําได้ในกรณีที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้แล้ว ให้ทําได้
ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เมื่อเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สม่ําเสมอ
(๒) เมื่อประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุใด ๆ
(๓) เมื่ อ ขาดคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามข้ อ ๑๐ หรื อ ขาดพื้ น ความรู้ อ ยู่ ก่ อ นการแต่ ง ตั้ ง
โดยไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๑๕
(๔) เมื่อไม่ได้มีการเลื่อนเงินเดือนประจําปีให้สูงขึ้นติดต่อกัน ๒ ปี หรือภายในเวลา
๕ ปี ติดต่อกัน ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนประจําปี ๓ ครั้ง เว้นแต่กรณีได้รับเงินเดือนสูงสุดของตําแหน่ง
หรือเข้ารับการพัฒนาตามข้อ ๒๕
(๕) เมื่อปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติโดยใช้ความรู้ความสามารถ
ไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อสัญญา

๓
(๖) เมื่อต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก กรณีถูกจําคุกในความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท ถ้าผู้อํานวยการเห็นว่าไม่เกิดความเสียหายต่อสถาบัน จะไม่สั่งให้
ออกจากงานหรือเลิกงานก็ได้
การออกจากงานตาม (๑) (๒) และ (๕) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการกําหนด”
สทน. จึงขอหารือว่า
(๑) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้ทําสัญญาจ้างปฏิบัติงานฉบับแรกหรือฉบับที่สอง ตามข้อ ๒๐
(๑) และ (๒) แห่งข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ และต่อมามีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ และถือว่าสัญญาจ้างปฏิบัติงานได้สิ้นสุดลง สทน. ต้องจ่ายค่ าชดเชย
ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม่ เพราะเหตุใด
(๒) ในกรณีการออกจากงานของเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๔๘ และข้อ ๕๐ แห่งข้อบังคับ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สทน. ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม่ เพราะเหตุใด
คณะกรรมการกฤษฎี กา (คณะที่ ๒) ได้ พิ จารณาข้ อหารื อของสถาบั นเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) โดยได้รับฟังคําชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี
(สํานักงาน ก.พ.ร.) ผู้แทนกระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) และผู้แทน สทน. แล้ว
ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ตามที่ สทน. ได้ขอหารือมาสองประเด็นนั้น มีข้อเท็จจริงที่เป็นปัญหา
เพี ย งประเด็ น เดี ย ว คื อ กรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ (นายศั ก ดา เจริ ญ ตํ า แหน่ ง รองผู้ อํ า นวยการ (บริ ห าร))
ต้องออกจากงานเนื่องจากครบเกษียณอายุในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สทน. จะต้องจ่ายค่าชดเชยตาม
มาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม่ เพราะเหตุใด
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๒) พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า สทน. จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดย
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๙ และมาตรา ๕๑
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ สทน. จึงเป็นองค์การมหาชนที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการ
แสวงหากําไรเป็นหลัก โดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ และพระราชกฤษฎีกา

๑

มาตรา ๕ เมื่ อ รั ฐ บาลมี แ ผนงานหรื อ นโยบายด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง โดยเฉพาะเพื่ อ จั ด ทํ า บริ ก าร
สาธารณะและมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมี
ความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
กิจ การอันเป็นบริก ารสาธารณะที่จ ะจัดตั้ง องค์การมหาชนตามวรรคหนึ่ง ได้แ ก่ การรับรอง
มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึ กษา การศึ กษาอบรมและพัฒนาเจ้า หน้าที่ของรัฐ การทะนุบํารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย การถ่ายทอดและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
การสังคมสงเคราะห์ การอํานวยบริการแก่ประชาชน หรือการดําเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ โดยต้อง
ไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากําไรเป็นหลัก

๔
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติฯ ซึ่งมาตรา ๓๘๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ
บั ญ ญั ติใ ห้ กิจการขององค์ก ารมหาชนไม่ อยู่ ภ ายใต้บั งคับ แห่ ง กฎหมายว่า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
ทั้งนี้ ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน ประกอบกับ (๓) ๓ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กํ า หนดมิใ ห้ใ ช้ บทบั ญ ญั ติห มวด ๑๑ ค่า ชดเชย ตั้ งแต่ ม าตรา ๑๑๘
ถึงมาตรา ๑๒๒ บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทํางานที่มิได้แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ ดังนั้น
ภายใต้ บั ง คั บ ของบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สทน. ซึ่ ง เป็ น องค์ ก ารมหาชนที่ มิ ไ ด้
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แสวงหากํ า ไรเป็ น หลั ก จึ ง ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งจ่ า ยค่ า ชดเชยตามมาตรา ๑๑๘๔
๒

มาตรา ๓๘ กิจการขององค์การมหาชนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้
ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
๓
การมิให้ใช้พ ระราชบัญ ญั ติคุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งหมดหรื อแต่บ างส่ว นบัง คับ แก่
นายจ้างประเภทหนึ่งประเภทใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) มิให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒ ของหมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ การใช้ แ รงงานทั่ว ไป ตั้ง แต่ ม าตรา ๒๓ ถึง มาตรา ๓๗ หมวด ๓ การใช้ แ รงงานหญิง ตั้ง แต่ ม าตรา ๓๘
ถึงมาตรา ๔๓ หมวด ๔ การใช้แรงงานเด็ก ตั้งแต่มาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๕๒ หมวด ๕ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางาน
ในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตั้งแต่มาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๗๗ เว้นแต่การจ่ายค่าจ้างตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ และมาตรา ๗๐ หมวด ๖ คณะกรรมการค่าจ้าง ตั้งแต่มาตรา ๗๘ ถึงมาตรา ๙๑ หมวด ๗ สวัสดิการ ตั้งแต่
มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๙ หมวด ๙ การควบคุม ตั้งแต่มาตรา ๑๐๘ ถึงมาตรา ๑๑๕ หมวด ๑๐ การพักงาน ตั้งแต่
มาตรา ๑๑๖ ถึงมาตรา ๑๑๗ หมวด ๑๑ ค่าชดเชย ตั้งแต่มาตรา ๑๑๘ ถึงมาตรา ๑๒๒ และหมวด ๑๓ กองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง ตั้งแต่มาตรา ๑๒๖ ถึงมาตรา ๑๓๘ บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทํางานที่มิได้แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ
๔
มาตรา ๑๑๘ ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังต่อไปนี้
(๑) ลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานสามสิบวันสุดท้ายสําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคํานวณเป็นหน่วย
(๒) ลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
เก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานเก้าสิบวันสุดท้ายสําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(๓) ลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายสําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคํานวณเป็นหน่วย
(๔) ลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายสําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคํานวณเป็นหน่วย
(๕) ลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน
หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทํางานสามร้อยวันสุดท้ายสําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย
(มีต่อหน้าถัดไป)

๕
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทั้งนี้ ตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ได้เคยวินิจฉัยไว้ในเรื่องเสร็จที่ ๗๘๑/๒๕๕๔๕
สําหรับการพิจารณาประโยชน์ตอบแทนของเจ้าหน้าที่ สทน. นั้น จะต้องพิจารณา
ตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชนฯ และพระราชกฤษฎี ก าจั ดตั้ ง สถาบั น เทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติฯ ซึ่งมาตรา ๒๔ (๓) (ข) และ (จ)๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ บัญญัติให้
การกํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง เงิ น อื่ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ของเจ้ า หน้ า ที่
และลูกจ้างขององค์การมหาชน เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหารของแต่ละองค์การมหาชน ซึ่งกรณี
ของ สทน. นั้ น คณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ อ าศั ย อํ า นาจตาม
มาตรา ๑๙ (๔)๗ แห่ งพระราชกฤษฎี กาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่ งชาติฯ ออกข้อบังคั บ
(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๔)
การเลิ ก จ้ า งตามมาตรานี้ หมายความว่ า การกระทํ า ใดที่ น ายจ้ า งไม่ ใ ห้ ลู ก จ้ า งทํ า งานต่ อ ไป
และไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้
ทํางานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไป
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีกําหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้าง
ตามกําหนดระยะเวลานั้น
การจ้างที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําได้สําหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่
งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนหรือในงานอันมี
ลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือความสําเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลา
ของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปีโดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทําสัญญาเป็นหนังสือไว้
ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง
๕
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้อํานวยการสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่พ้นจากตําแหน่งเมื่อดํารงตําแหน่งครบวาระ ส่งพร้อมหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๑๑๖๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๖
มาตรา ๒๔ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลองค์การมหาชน ให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) ควบคุ มดูแ ลการดํ า เนิน งานและการบริ หารงานทั่ ว ไป ตลอดจนออกระเบีย บ ข้อบั ง คั บ
ประกาศ หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่องดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
ฯลฯ
ฯลฯ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
ฯลฯ
ฯลฯ
๗
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันให้ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง
ฯลฯ
ฯลฯ
(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงินอื่นของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ฯลฯ
ฯลฯ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ฯลฯ
ฯลฯ

๖
สถาบันเทคโนโลยีนิ วเคลียร์แห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙
และในข้ อ ๑๒ ๘ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ ดั ง กล่ า วกํ า หนดให้ สทน. จั ด ให้ มี ร ะบบสวั ส ดิ ก าร ประโยชน์ เกื้ อกู ล
และเงินตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยหลักเกณฑ์
และวิ ธีก ารเกี่ ย วกั บ การจั ดสวั ส ดิ ก าร ประโยชน์ เ กื้อ กูล และเงิ น ตอบแทนดั งกล่ า วให้ เ ป็น ไปตามที่
คณะอนุกรรมการกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนั้น ตามกรณีที่หารือมานี้
จึงต้องพิจารณาจากข้อบังคับของ สทน. ว่าได้มีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนไว้อย่างไร และเป็นการให้
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนหรือไม่ ซึ่งเป็นกรณีปัญหาข้อเท็จจริงที่ สทน. จะต้องเป็นผู้พิจารณา
(นายอัชพร จารุจินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธันวาคม ๒๕๕๔

๘

ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้สถาบันจัดให้มีระบบสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล
และเงินตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามความจําเป็นและเหมาะสม หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และเงินตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

