
เร่ืองเสร็จที่ ๕๓๑/๒๕๕๒ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และคาตอบแทนของผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการ

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร• 
   

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีหนังสือ ที่ กษ. ๐๒๐๘/๒๓๗๐ ลงวันที่  

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ดวยประธานกรรมการ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาเสนอ
ความเห็น กรณีมีการรองเรียนกลาวหาวา รองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ขาราชการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเปนผูขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามในการเขาดํารง
ตําแหนงผู รักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ตามมาตรา ๒๖ (๔) แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นวา ปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายสําคัญและมีการใชเปนเหตุในการรองเรียนกลาวหา
บอยครั้ง  จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป  
โดยมีรายละเอียดประกอบการหารือดังตอไปนี้ 

๑. ขอเท็จจริง 
    ๑.๑ รองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ปจจุบันรับราชการ 

ในตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ ๙ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และไดรับแตงตั้งให
เปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามคําส่ัง
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ ๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

    ๑.๒ รองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ได รับคาตอบแทน 
ในการทําหนาที่ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เดือนละ ๑๓๖ ,๘๗๘ บาท (หนึ่ งแสนสามหมื่นหกพันแปดรอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน)  
ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑  

๒. ขอกฎหมาย 
     ๒.๑ ตามมาตรา ๒๖ (๔) ประกอบกับมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติ

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใหดํารง
ตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจากผูซึ่งไมเปนขาราชการ พนักงาน 

                                                 
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๘๗๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 
 
 

๒

 
องคกรของรัฐซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา โดยมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรมีอํานาจหนาที่ในการออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจน
การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือเงินอื่น รวมถึงการสงเคราะหและสวัสดิการของพนักงาน 
และลูกจาง 

    ๒.๒ ตามขอ ๒ วรรคสอง แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกร  ว าด วยการบริหารงานบุคคล  พ .ศ .  ๒๕๔๓  ซึ่ งแก ไข เพิ่ม เติม 
โดยระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร วาดวยการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดวา หากมีความจําเปนตองแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง
เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ผูรักษาการในตําแหนงอ่ืน ๆ หรือการแตงตั้ง
ที่ปรึกษาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ใหสามารถรับคาตอบแทนไดตามอัตรา 
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรกําหนด เวนแตผูที่ไดรับเงินเดือน 
หรือคาจางในตําแหนงอ่ืนของสํานักงานอยูแลว  

จากขอเท็จจริงและขอกฎหมายดังกลาวขางตน กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงขอ
หารือปญหาขอกฎหมายสองประเด็น คือ (๑) การที่รองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ซึ่งเปน
ข าราชการในสั ง กัดมหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษมได รับแต งตั้ ง ใหดํ ารงตํ าแหน ง 
ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะตองมีคุณสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรหรือไม ขออางที่วา ไมมีกฎหมายกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูรักษาการ
ในตํ าแหนง เลขาธิการสํ านักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  รับฟงไดห รือไม  
และ (๒) การเขาดํารงตําแหนงของผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟู 
และพัฒนาเกษตรกรของรองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ในขณะที่ยังคงรับเงินเดือน
จากทางราชการยังสามารถรับเงินคาตอบแทนในการเขาดํารงตําแหนงดังกลาวอีกทางหนึ่ง 
ไดหรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ โดยไดรับฟงคําช้ีแจงจากผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานปลัดกระทรวง) 
ผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และผูแทนสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรแลว 
มีความเห็นดังนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง การที่รองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ซึ่งเปน
ขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูรักษาการ 
ในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา 



 
 
 

๓

เกษตรกรหรือไม เห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๒๖๑ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร  พ .ศ .  ๒๕๔๒  นั้น  นอกจากจะได กํ าหนดคุณสมบัติและลักษณะตองห าม 
ของผูดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไวเปนการเฉพาะแลว 
ยังไดกําหนดลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงดังกลาวไวเชนเดียวกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชนและผูแทนเกษตรกรตามมาตรา ๑๔๒ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวย ยอมแสดงใหเห็นวา กฎหมายมุงประสงคจะใหผูดํารงตําแหนง
เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะอันเหมาะสม 
กับการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
และรับผิดชอบการบริหารกิจการของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรใหเปนไป 
ตามวัตถุประสงคของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
และนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรและคณะกรรมการบริหารกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรกําหนด  อยางไรก็ดี โดยที่มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดเพียงคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนง
เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมิไดกําหนดเกี่ยวกับการแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
วาจะตองนําคุณสมบัติและลักษณะตองหามดังกลาวมาใชบังคับดวยหรือไม กรณีจึงตองพิจารณา
ขอเท็จจริงเปนกรณี ๆ ไป วา ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

                                                 
๑ มาตรา ๒๖  ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงเลขาธิการจากผูซึ่ง 

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
   (๓) มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และประสบการณท่ีจะปฏิบัติงานใหแกกองทุนได 
   (๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ 
   (๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๖) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
   (๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากองทุนหรือในกิจการที่กระทําใหแกกองทุนไมวา

โดยตรงหรือโดยออม 
๒ มาตรา ๑๔  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชนและผูแทนเกษตรกรตองไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี้ 
   (๑) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน 

หรือผูบริหารทองถ่ิน หรือกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 
   (๒) ไมเปนขาราชการ พนักงานองคกรของรัฐซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
   (๓) ไมเปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐไลออก  

ปลดออก ใหออก หรือเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 



 
 
 

๔

เกษตรกรมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการของสํานักงานกองทุนฟนฟู 
และพัฒนาเกษตรกรเพียงใด 

เมื่อกรณีที่หารือนี้ปรากฏขอเท็จจริงวา คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรไดมีคําส่ังแตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค เปนผูรักษาการในตําแหนง
เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ที่กําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของเลขาธิการสํานักงานกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรทุกประการ ยอมแสดงวาคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ประสงคจะใหรองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ในฐานะผูรักษาการในตําแหนง
เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติงานเชนเดียวกับการดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรทุกประการ  ดังนั้น ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรจึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ
สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ทั้งนี้ ตามแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๗) ซึ่งไดเคยใหความเห็นไวในเรื่องเสร็จที่ ๗๙๒/๒๕๔๘๓ และเร่ืองเสร็จที่ ๔๙๙/๒๕๕๑๔  
เมื่อรองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ยังคงมีสถานะเปนขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงมีลักษณะอันตองหามมิใหเปน
ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามนัยมาตรา ๒๖ (๔)๕ 
ประกอบกับมาตรา ๑๔ (๒)๖ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  

 

ประเด็นที่สอง เมื่อรองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
โดยยังคงไดรับเงินเดือนจากทางราชการอยูดวยนั้น จะสามารถรับเงินคาตอบแทนในการเขา 
ดํารงตําแหนงผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
อีกทางหนึ่งไดหรือไม เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแลววา รองศาสตราจารย ดร.สังศิต  
พิริยะรังสรรค มีลักษณะอันตองหามมิใหเปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุน

                                                 
๓ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอหารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับ

คุณสมบัติและลักษณะตองหามในการดํารงตําแหนงผูรักษาการแทนเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๕๕๘ ลงวันที่  
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๗๙๒/๒๕๔๘) 

๔ บันทึ กสํ านั ก ง านคณะกรรมการกฤษฎี ก า  เ รื่ อ ง  สถานภาพของผู รั กษาการ 
ในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๗๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ 
๔๙๙/๒๕๕๑) 

๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๖ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 



 
 
 

๕

ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ดังนั้น การดํารงตําแหนงผู รักษาการในตําแหนงเลขาธิการ 
ของรองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค จึงมิชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหตองพนจาก
ตําแหนงดังกลาว ตามมาตรา ๒๘๗ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปนผลใหรองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ไมสามารถไดรับเงิน
คาตอบแทนในการเขาดํารงตําแหนงผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรได   

อยางไรก็ดี กรณีดังกลาวมิไดสงผลกระทบตอการใดที่รองศาสตราจารย  
ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ไดกระทําไปในฐานะเปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งมีลักษณะตองหามอันเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง 
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๙๘ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ วา
บรรดาการกระทําของเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง 
ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูนั้น
ตองพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไป
ตามอํานาจหนาที่  ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดกําหนดให 
รองศาสตราจารย ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค ไดรับคาตอบแทนในการดํารงตําแหนงผูรักษาการ 
ในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเปนรายเดือน โดยอาศัยอํานาจ 
ตามขอ ๒๙ แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร วาดวยการบริหาร 
งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยที่ไมปรากฏวา 

                                                 
๗ มาตรา ๒๘  นอกจากพนจากตําแหนงตามกําหนดระยะเวลาการจาง เลขาธิการ 

พนจากตําแหนงเม่ือ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๖ 
   (๔) คณะกรรมการมีมติใหเลิกจาง 
๘ มาตรา ๑๙  ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจ

พิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวยกฎหมาย อันเปนเหตุ
ใหผูนั้นตองพนจากตําแหนงการพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไป 
ตามอํานาจหนาท่ี 

๙ ขอ ๒  พนักงานและลูกจางท่ีสําเร็จการศึกษาระดับใด หรือมีประสบการณเปนระยะเวลา
เทาใด จะไดรับคาจางตามคาจางอัตราเงินเดือนที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

   หากมีความจําเปนตองแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร ผูรักษาการในตําแหนงอ่ืน ๆ ของสํานักงานแทนตําแหนงท่ีวางหรือพนักงานในตําแหนงนั้น 
ไมสามารถปฏิบัติงานได หรือแตงตั้งท่ีปรึกษาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ใหสามารถ 
รับคาตอบแทนไดตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารกําหนด เวนแตผูท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาจางในตําแหนงอ่ืน
ของสํานักงานอยูแลว 



 
 
 

๖

มีกฎหมายใดกําหนดหามมิใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนอื่น 
ดังนั้น การที่รองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ไดรับคาตอบแทนจากสํานักงานกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนผูรักษาการในตําแหนง
เลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ยอมไมอาจกลาวไดวาเปนการรับไป 
โดยไมมีมูลอันจะอางไดตามกฎหมาย  ดวยเหตุนี้ รองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค  
จึงมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนในการเขาดํารงตําแหนงผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรได โดยไมจําตองคืนเงินคาตอบแทนที่เคยไดรับแกสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร แมวาในชวงเวลาดังกลาวรองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค 
จะไดรับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมดวยก็ตาม 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแลว เห็นวา ปญหาขอหารือ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนปญหาขอกฎหมายที่มีความสําคัญที่จะตองมีการพิจารณา
วินิจฉัยโดยรอบคอบ เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการบริหารราชการแผนดินตอไป จึงอาศัยอํานาจ 
ตามขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง๑๐ แหงระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวยการประชุมของกรรมการ
กฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) 
และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗) 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒  

และคณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอหารือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยไดรับฟงคําช้ีแจง 
จากผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สํานักงานปลัดกระทรวง) ผูแทนกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) และผูแทนสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรแลว มีความเห็นดังนี้ 

ประเด็นที่หน่ึง การที่รองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ซึ่งเปน
ขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูรักษาการ 
ในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร จะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา 
เกษตรกรหรือไม คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒ และคณะที่ ๗) 
มีความเห็นวา การที่มาตรา ๒๖๑๑ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดเพียงคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมิไดกําหนดเกี่ยวกับการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 
ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรวาจะตองนําคุณสมบัติ

                                                 
๑๐ ขอ ๑๒  ในกรณีท่ีตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลายดานหรือตองการความรอบคอบ

ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอใหกรรมการกฤษฎีกาสองหรือ 
สามคณะมาประชุมปรึกษาหารือรวมกันเปนกรณีพิเศษก็ได 

ฯลฯ ฯลฯ 
๑๑ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 



 
 
 

๗

และลักษณะตองหามดังกลาวมาใชบังคับดวยหรือไม กรณีจึงตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไปวา 
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้ง ประกอบกบั
ระยะเวลาในการแตงตั้ งใหดํารงตําแหนง รวมทั้งอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ 
ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไวอยางไร 

เมื่อกรณีที่หารือนี้ปรากฏขอเท็จจริงวา คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรเคยมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให
การแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๑๒ และมาตรา ๒๖๑๓ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ อันแสดงใหเห็นวา คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรไดเคยกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไวแลววาตองแตงตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเชนเดียวกับเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกอบกับ 
คําส่ังคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ ๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๑ เร่ือง แตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ไดกําหนดใหรองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ที่กําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของเลขาธิการสํานักงานกองทุน
ฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรทุกประการ จนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟู 
และพัฒนาเกษตรกร หรือคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีมติเปนอยางอ่ืน  
ยอมแสดงวาคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรประสงคจะใหรองศาสตราจารย ดร.สังศิต  
พิริยะรังสรรค ในฐานะผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรทุกประการ จนกวาจะมีการแตงตั้งเลขาธิการสํานักงาน 
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งตามขอเท็จจริงปรากฏวามีขอโตแยงอยูในระหวางการ
พิจารณาคดีของศาล จึงไมอาจคาดหมายไดวาจะมีระยะเวลายาวนานเพียงใด  ดังนั้น การแตงตั้ง
ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรในกรณีนี้  จึงเปนการ
แตงตั้งเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ทุกประการ ซึ่งการรักษาการในตําแหนงในลักษณะนี้คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรกําหนดหลักเกณฑเปนแนวปฏิบัติแลววา ผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูดํารง
ตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เมื่อรองศาสตราจารย ดร.สังศิต  
พิริยะรังสรรค ยังคงมีสถานะเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย 

                                                 
๑๒ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ขางตน 
๑๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 



 
 
 

๘

ราชภัฏจันทรเกษมจึงมีลักษณะอันตองหามมิใหเปนผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงาน
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามนัยมาตรา ๒๖ (๔) ประกอบกับมาตรา ๑๔ (๒)  
แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒  

 
ประเด็นที่สอง เมื่อรองศาสตราจารย ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค ไดรับแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
โดยยังคงไดรับเงินเดือนจากทางราชการอยูดวยนั้น จะสามารถรับเงินคาตอบแทนในการเขา 
ดํารงตําแหนงผูรักษาการในตําแหนงเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
อีกทางหนึ่งไดหรือไม คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒  
และคณะที่ ๗) มีความเห็นเชนเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๗)  
 

 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สิงหาคม ๒๕๕๒ 


