เรื่องเสร็จที่ ๑๖๐/๒๕๔๒
บันทึก
เรื่อง องคประกอบของคณะกรรมการตางๆ ตามพระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และการแตงตั้งกรรมการแทน
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ อก ๐๒๐๖/๓๔๔๗ ลงวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยผูแทนฝายโรงงานไดมี
หนังสือขอลาออกจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการตางๆ ตามพระราชบัญญัติออยและ
น้ํา ตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ตั้งแตวัน ที่ ๑๙ ตุล าคม ๒๕๔๑ ซึ่ งการขอลาออกของผู แ ทนฝ า ย
โรงงานดั ง กล า วเป น ผลให ก รรมการเหล า นั้ น ตอ งพน จากตํ า แหน ง ตามมาตรา ๑๓ (๒) ของ
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงขอหารือขอกฎหมาย
ดังนี้
๑. การที่กรรมการผูแทนฝายโรงงานไดขอลาออกจากการเปนกรรมการแลว แต
หากกรรมการที่เหลืออยูเขาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โดยไม มีผูแทนฝา ย
โรงงานเขาประชุม การประชุมดังกลาวจะถือวาครบองคประชุมและสามารถมีมติในเรื่องตางๆ ได
หรือไม
๒. หากสมาคมโรงงานน้ําตาลไมเสนอชื่อผูแทนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการตาม
มาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ แตอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายมี ความจําเปนตองมีกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ ซึ่งตามพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ กําหนดใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๑ เปนกรรมการไดนั้น ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจะตองดําเนินการตามมาตรา ๑๑ วรรค
สาม หรือไม ประการใด
กระทรวงอุต สาหกรรมจึงไดขอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาป ญหาข อ
กฎหมายดังกลาวเพื่อจะไดถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
ตอมา กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ อก ๐๒๐๖/๕๑๖ ลงวันที่
๑๕ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๔๒ ถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ความว า ตามที่ ก ระทรวง
อุตสาหกรรมไดขอหารือปญหาขอกฎหมายกรณีที่กรรมการผูแทนฝายโรงงานไดขอลาออกจาก
การเปนกรรมการในคณะกรรมการตางๆ ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
ตามหนังสือขางตน นั้น ขณะนี้ กรรมการผูแทนฝายโรงงานไดมีหนังสือขอลาออกจากการเปน
กรรมการในคณะกรรมการบริหารตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งเปน
ผลใหกรรมการเหลานั้นตองพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓ (๒) ของพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงขอหารือปญหาขอกฎหมายเพิ่มเติมจากที่ได
ขอหารื อ ไว แ ล ว อี ก ประการหนึ่ ง ว า ในการดํ า เนิ น การตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐมนตรีจะสามารถแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติ

๒
และไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามมาตรา ๑๑ เป น กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ต า งๆ ตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดทุกคณะหรือไม ประการใด
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๗) ไดพิจารณาขอ
หารือดังกลา ว โดยไดรับ ฟงคํา ชี้แจงขอเท็จจริงของผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม (สํา นักงาน
ปลัดกระทรวง) แลว เห็นวามีปญหาตองพิจารณาสามประการ ดังนี้
๑. การที่ ก รรมการผู แ ทนโรงงานได ข อลาออกจากการเป น กรรมการใน
คณะกรรมการตางๆ ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ถา กรรมการที่
เหลืออยูเขาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยไมมีผูแทนฝายโรงงานเขา
ประชุม ถือวาการประชุมของคณะกรรมการตางๆ ดังกลาวครบองคประชุมและสามารถมีมติใน
เรื่องตางๆ ไดหรือไม
๒. หากสมาคมโรงงานน้ําตาลไมเสนอชื่อผูแทนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการตาม
มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ อ อ ยและน้ํ า ตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ แต มี ค วาม
จําเปนตองมีกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ การที่รัฐมนตรีแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเปนกรรมการแทน จะตองดําเนินการตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม หรือไม ประการใด
๓. ในการแต ง ตั้ ง กรรมการแทนตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ดั ง กล า วข า งต น
รัฐมนตรีจะสามารถแตงตั้งกรรมการแทนในคณะกรรมการคณะตางๆ ไดทุกคณะหรือไม ประการ
ใด
ประเด็นที่หนึ่ง กรณีที่กรรมการผูแทนโรงงานไดขอลาออกจากการเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการตางๆ ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ถากรรมการที่
เหลืออยูเขาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยไมมีผูแทนฝายโรงงานเขา
ประชุม ถือวาการประชุมของคณะกรรมการตางๆ ดังกลาวครบองคประชุมและสามารถมีมติใน
เรื่องตางๆ ไดหรือไม นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็นวา
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการตางๆ
๑
โดยแบงตัวแทนฝายตางๆ ออกเปนสามกลุม คือ ตัวแทนฝายราชการ ตัวแทนโรงงาน และ
ตัวแทนชาวไรออย เพื่อใหคณะกรรมการตางๆ นั้นมีตัวแทนจากฝายตางๆ ที่ครบถวนในการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด การพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการ
ตางๆ วาสมบูรณครบถวนที่จะประชุมพิจารณาเรื่องใดได จึงตองพิจารณาเปนสองขั้นตอน คือ ใน
เบื้องตนจะตองมีความสมบูรณครบถวนตามองคประกอบที่กฎหมายกําหนดเสียกอน กลาวคือ มี
กรรมการตัวแทนภาครัฐ ผูแทนชาวไรออย และผูแทนโรงงาน ครบถวนตามจํานวนที่กฎหมาย
๑

พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ กําหนดคณะกรรมการตางๆ ไวหา
คณะ คือ คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ตามหมวด ๒ (มาตรา ๙ ถึงมาตรา ๑๘) คณะกรรมการบริหาร
ตามหมวด ๓ (มาตรา ๒๐ ถึงมาตรา ๒๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนตามหมวด ๔ (มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา
๓๑) คณะกรรมการออย ตามหมวด ๕ (มาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๔๐) และคณะกรรมการน้ําตาลทราย ตามหมวด
๖ (มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๓)

๓
กํา หนด เมื่ อ มีกรรมการฝ า ยตา งๆ ครบถ วนเพื่ อ เปน ตัว แทนในการเสนอความเห็ น และรว ม
พิจารณาแลว จึงถือวาองคประกอบคณะกรรมการสมบูรณ หลังจากนั้นจึงพิจารณาองคประชุมของ
คณะกรรมการเป น ลํ า ดับ ถั ด ไปการที่ ตั ว แทนของฝา ยใดฝ า ยหนึ่ง พน จากตํา แหน งทั้ง หมดใน
คณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่งต องถือวา องค ประกอบของคณะกรรมการนั้นๆ ไมค รบถวน
ดังนั้น กรรมการที่เหลืออยูจึงไมอาจปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการได แมวาจํานวนกรรมการที่
เหลืออยูมีเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการนั้นๆ ก็ตาม ซึ่งเรื่อง
ลักษณะทํานองเดียวกันนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๕) ไดเคยให
ความเห็นไวในเรื่ององคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ วา “คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินจะเปนคณะกรรมการสมบูรณไดตอเมื่อมีประธานกรรมการและกรรมการอื่น
ครบถวนตามมาตรา ๑๕ ดังกลาวแลว หากขาดผูดํารงตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยไมมีผูปฏิบัติ
หนาที่แทนไดตามกฎหมายแลว บุคคลที่เหลืออยูยอมไมถือวาเปนคณะกรรมการที่สมบูรณอันจะ
ทําใหปฏิบัติหนาที่ตอไปได”๒
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน การที่ผูแทนโรงงานลาออกจากการเปนกรรมการใน
คณะกรรมการต า งๆ ทั้ ง หมด ต อ งถื อ ว า องค ป ระกอบของคณะกรรมการนั้ น ๆไม ค รบถ ว น
กรรมการที่เหลืออยูไมอาจปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการได ดังนั้น แมวากรรมการที่เหลืออยูที่
เข า ร ว มประชุ ม จะมี จํ า นวนเกิ น กว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมดก็ ต าม ที่ ป ระชุ ม ของ
คณะกรรมการนั้นๆ ยอมไมสามารถมีมติในเรื่องตางๆ ได
ประเด็นที่สอง เมื่อกรรมการผูแทนโรงงานในคณะกรรมการตางๆ วางลง หาก
สมาคมโรงงานไมเ สนอชื่ อผู แ ทนเพื่ อ แต ง ตั้ง เป น กรรมการตามมาตรา ๑๔ ๓ วรรคหนึ่ง แห ง
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ แตมีความจําเปนตองมีกรรมการเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ การที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการแทน จะตองดําเนินการตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม หรือไม
๒

บันทึก เรื่อง องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู ก ระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด พ.ศ. ๒๕๓๔ ส ง พร อ มหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดวนมาก ที่ นร ๐๖๐๑/๙๕๐ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๐
๓
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหแตงตั้งหรือเสนอบุคคลอื่น
เปนกรรมการแทน แลวแตกรณี โดยไมชักชา และใหผูซึ่งเปนกรรมการแทนอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน
ในระหวางที่ยังไมมีการเสนอกรรมการแทนดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ถามีความจําเปนตองมี
กรรมการแทนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ เปนกรรมการ
เมื่อไดก รรมการแทนตามวรรคหนึ่ ง ใหกรรมการซึ่ ง ไดรับแตง ตั้ ง ตามวรรคสองพน จาก
ตําแหนง
๔
มาตรา ๑๑ ผูแทนชาวไรออยและผูแทนโรงงานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย

๔
ประการใด นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็นวา เมื่อตําแหนง
กรรมการซึ่งเปนผูแทนโรงงาน หรือผูแทนชาวไรออย ในคณะกรรมการตางๆ วางลง โดยปกติตอง
มีการเสนอชื่อบุคคลใหเปนกรรมการแทนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐๕ วรรคสาม
มาตรา ๒๔๖ วรรคสี่ มาตรา ๓๒๗ วรรคสาม หรือมาตรา ๔๑๘ วรรคสอง แลวแตกรณี โดยกรณี
(๒) ไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมเคยไดรับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไมเคยเปนผูถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๗ วรรคสอง
(๕) ไมเปนขาราชการการเมืองหรือดํารงตําแหนงในทางการเมือง
(๖) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
ผูแทนชาวไรออยตองเปนชาวไรออยซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากสถาบันชาวไรออย โดยตอง
คํานึงถึงสัดสวนของปริมาณออยของสมาชิกของแตละสถาบัน และตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือ
ลูกจางของโรงงาน
ผูแทนโรงงานตองเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงานหรือลูกจางของโรงงานซึ่งไดรับการเสนอ
ชื่อจากสมาคมโรงงาน และตองคํานึงถึงสัดสวนตามกําลังการผลิตของสมาชิกของสมาคมโรงงาน
การเสนอและการถอดถอนผูแทนชาวไรออยและผูแทนโรงงาน ใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๕
มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหาร”
ประกอบดวยผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงพาณิชยหนึ่งคน ผูแทนกระทรวง
อุตสาหกรรมหนึ่งคน ผูแทนชาวไรออยหาคน ผูแทนโรงงานสี่คน และผูแทนคุณวุฒิหนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และเลขานุการ ตําแหนงละหนึ่งคน
ใหนํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
๖
มาตรา ๒๔ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ
บริหารกองทุน” ประกอบดวยผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน
ผูแทนกระทรวงพาณิชยหนึ่งคน ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผูแทนสํานักงบประมาณหนึ่งคน ผูแทน
ธนาคารแหงประเทศไทยหนึ่งคน ผูแทนชาวไรออยสามคน และผูแทนโรงงานสามคน เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการและเลขานุการ ตําแหนงละหนึ่งคน
กรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองไมดํารงตําแหนงกรรมการหรืออนุกรรมการในคณะกรรมการ
อื่นใดซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
๗
มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการออย”
ประกอบดว ยผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณสองคน ผูแทนกระทรวงพาณิชยห นึ่งคน ผูแทนกระทรวง
อุตสาหกรรมหนึ่งคน ผูแทนชาวไรออยหกคน และผูแทนโรงงานสี่คน เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการออยเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และเลขานุการ ตําแหนงละหนึ่งคน
ใหนํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
๘
มาตรา ๔๑ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการน้ําตาล

๕
ผู แ ทนชาวไร อ อ ยต อ งดํ า เนิ น การตามมาตรา ๑๑ ๙ วรรคสอง และกรณี ผู แ ทนโรงงานต อ ง
ดําเนินการตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม คือ ตองมีการเสนอชื่อจากสมาคมชาวไรออยหรือสมาคม
โรงงาน แตการดําเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกผูแทนชาวไรออยหรือผูแทนโรงงานดังกลาว ตองมี
กระบวนการสรรหาและใชเวลาพอสมควร ดังนั้น ถามีความจําเปนตองมีกรรมการแทนเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายในระหวางที่ยังไมมีการเสนอกรรมการแทนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา
๑๔ วรรคสอง จึงเปดชองใหสามารถแตงตั้งบุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๐๑๐ หรือมาตรา ๑๑ เปนกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระไปพลาง
กอนไดเมื่อมีการเสนอชื่อกรรมการผูแทนชาวไรออยหรือผูแทนโรงงานตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง
แลว กรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ตองพนจากตําแหนงตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๔ วรรคสาม และการใชอํานาจตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แตงตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ผูแทนโรงงานที่ตําแหนงวางลงทั้งหมดในคณะกรรมการตางๆ เพื่อใหองคประกอบคณะกรรมการ
นั้นๆ ครบถวน สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมจําเปนตองไดรับการเสนอชื่อจากสมาคมโรงงานตาม
มาตรา ๑๑ วรรคสาม เพราะเปนการแตงตั้งกรรมการแทนเพียงเพื่อทําหนาที่ชั่วคราวเทานั้นเมื่อ
สมาคมโรงงานคัดเลือกผูแทนและเสนอชื่อมาแลว กรรมการที่แตงตั้งไวตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง
ยอมพนจากตําแหนงไปดวยผลของมาตรา ๑๔ วรรคสาม
ประเด็นที่สาม ในการแตงตั้งกรรมการแทนตามมาตรา ๑๔๑๑ วรรคสอง ดังกลาว
ขา งต น รั ฐมนตรีจะสามารถแตงตั้งกรรมการแทนในคณะกรรมการตา งๆ ไดทุ กคณะหรือ ไม
ประการใด นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็นวา ที่มาและการ
แตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ แตกตางกัน
ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ดังกลาวก็แตกตางกันดวยเชนกัน กลาวคือ คณะกรรมการ
บริหารแตงตั้งโดยคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตามมาตรา ๒๐๑๒ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๔๑๓ คณะกรรมการออยและคณะกรรมการน้ําตาล
ทรายแต ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการอ อ ยและน้ํ า ตาลทรายตามมาตรา ๓๒ ๑๔ และมาตรา ๔๑๑๕
ทราย ” ประกอบด ว ยผู แ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ห นึ่ ง คน ผู แ ทนกระทรวงพาณิ ช ย ส องคน ผู แ ทน
กระทรวงอุตสาหกรรมสองคน ผูแทนชาวไรออยหาคน และผูแทนโรงงานหาคน เปนกรรมการ
ใหนํามาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๓๒ วรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
๙
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๔, ขางตน
๑๐
มาตรา ๑๐ ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิช ยห รือรัฐ มนตรีว าการกระทรวงอุตสาหกรรมแตงตั้งตามมาตรา ๙ ตองไมเป นชาวไรออย กรรมการ
ผูจัดการ หรือพนักงานหรือลูกจางของโรงงาน
๑๑
โปรดดูเชิงออรถที่ ๓, ขางตน
๑๒
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๕, ขางตน
๑๓
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๖, ขางตน
๑๔
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๗, ขางตน
๑๕
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๘, ขางตน

๖
ตามลําดับสําหรับคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายนั้นเกิดขึ้นดวยผลของมาตรา ๙๑๖ เมื่อมีการ
เสนอชื่อผูซึ่งเปนกรรมการจากฝายตางๆ โดยครบถวน โดยไมตองมีผูใดแตงตั้ง มาตรา ๑๔ วรรค
สอง จึงบัญญัติใหอํานาจรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งกรรมการแทนเฉพาะในคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายไวอยางชัดเจน แตมิไดหมายความวารัฐมนตรีจะมีอํานาจแตงตั้งกรรมการแทนใน
คณะกรรมการอื่นไปดวย เมื่อมีความจําเปนตองแตงตั้งกรรมการแทนในคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการออย หรือคณะกรรมการน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายตามกรณีที่มาตรา ๑๔ วรรคสอง บัญญัติไว ซึ่งมาตรา ๒๐ วรรคสาม มาตรา
๒๔ วรรคสี่ มาตรา ๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๔๑ วรรคสอง บัญญัติใหนําบทบัญญัติดังกลาวมา
ใชบังคับโดยอนุโลมนั้น ยอมอนุโลมเฉพาะการแตงตั้งกรรมการแทนเทานั้น สวนอํานาจในการ
แตงตั้งกรรมการแทนในคณะกรรมการตางๆ ยอมเปนของผูซึ่งมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการคณะ
นั้นๆ หาไดตกไปเปนของรัฐมนตรีไม กลาวคือ คณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งกรรมการแทนใน
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๒๔
วรรคสี่ คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเปนผูแตงตั้งกรรมการแทนในคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการออย และคณะกรรมการน้ําตาลทราย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง
ประกอบกับมาตรา ๒๐ วรรคสาม มาตรา ๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๔๑ วรรคสอง ตามลําดับ
(ลงชื่อ) อักขราทร จุฬารัตน
(นายอักขราทร จุฬารัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีนาคม ๒๕๔๒

๑๖

มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย”
ประกอบดวยผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งจากขาราชการในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณหนึ่งคน ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยแตงตั้งจากขาราชการในกระทรวงพาณิชยสองคน ผูซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมแตงตั้งจากขาราชการในกระทรวงอุตสาหกรรมสองคน ผูแทนชาวไรออย
เกาคน และผูแทนโรงงานเจ็ดคนเปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่
หนึ่งและรองประธานกรรมการคนที่สอง ตําแหนงละหนึ่งคน
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการคณะกรรมการ

