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สรุปสาระสําคัญจากการบรรยายและการอภิปราย 

โดยวิทยากรผู�ทรงคุณวุฒิและเจ�าหน�าท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และความเห็นของผู�เข�าร7วมการสัมมนา 

เรื่อง หลักเกณฑ�การใช�ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
   

 
  ส7วนท่ี ๑ การบรรยาย เรื่อง “หลักเกณฑ�การกําหนดคณะกรรมการในกฎหมายใหม7และ
กลไกการปรับปรุงกฎหมายในป;จจุบันให�มีเท7าท่ีจําเป<นตามท่ีกําหนดในมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ค. 
ของรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย” โดยศาสตราจารย�กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ประธาน
กรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๓) และประธานกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือกํากับการปฏิรูปกฎหมาย 

ข�อดีของการใช�ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
๑. เป�นการนําความรู�และประสบการณ�มาแลกเปลี่ยนกัน การกําหนดให�มีกรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิจึงเป�นเรื่องท่ีมีความจําเป�น แต*ประโยชน�ข�อนี้จะเกิดข้ึนได� เม่ือการประชุมคณะกรรมการนั้นมีการ
แลกเปลี่ยนความรู�กันอย*างแท�จริง 

๒. เป�นการสื่อสารทําความเข�าใจร*วมกัน 
๓. เป�นการประสานนโยบายการทํางานร*วมกัน เนื่องจากในบางเรื่องมีหน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง

จํานวนมาก จึงจําเป�นท่ีจะต�องมีคณะกรรมการประสานงานระหว*างกัน 
๔. เพ่ือให�เกิดการมีส*วนร*วมของหลายฝ5ายและได�รับการยอมรับจากทุกฝ5าย เช*น การมี

คณะกรรมการไตรภาคี คณะกรรมการพหุภาคี 
๕. เป�นการบริหารงานแบบประชาธิปไตย 
๖. ทําให�เกิดความถ*วงดุลกัน ไม*ใช*เป�นลักษณะบุคคลคนเดียวตัดสินใจ มีการคานอํานาจ 

ซ่ึงกันและกัน เช*น คณะกรรมการวินิจฉัยข�อพิพาท ต�องมีองค�คณะอย*างน�อย ๓ คน  
๗. เป�นการฝ?กคน/ผู�บริหาร ในการตัดสินใจและวิเคราะห�เรื่องต*าง ๆ 
ข�อเสียของการใช�ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
๑. มีความล*าช�า คณะกรรมการบางคณะไม*สามารถเรียกประชุมได� เนื่องจากองค�ประกอบ

เป�นผู�บริหารระดับสูง เช*น นายกรัฐมนตรี หรือกําหนดให�ต�องมีการรับรองรายงานการประชุมเสียก*อนท่ีจะ
ปฏิบัติตามมติท่ีประชุมนั้น 

๒. มีค*าใช�จ*ายสูง เพราะต�องใช�เบ้ียประชุมจํานวนมาก 
๓. การต้ังคณะกรรมการบางคณะช�าเกินไป ทําให�ฝ5ายบริหารใช�เรื่องนี้เป�นการถ*วงเวลา

ตัดสินใจ 
๔. คณะกรรมการมีความคิดเห็นแตกต*างกัน ทําให�เกิดการประนีประนอมกัน จึงไม*เกิด

นวัตกรรมของการประชุม และทําให�การตัดสินใจไม*มีคุณภาพเพราะใช�ระบบประนีประนอมให�พอไปได� 
๕. ระบบคณะกรรมการไม*มีธรรมาภิบาลเพราะหาคนรับผิดชอบยาก เม่ือเกิดความผิดพลาด

ไม*มีผู�รับผิดชอบท่ีแท�จริง 
๖. ระบบคณะกรรมการเพ่ือให�ทุกคนแสดงความเห็น แต*จะมีกรรมการบางท*านครอบงํา 

ท่ีประชุม ซ่ึงบางครั้งประธานกรรมการเป�นผู�ครอบงําท่ีประชุมเสียเอง 
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๗. คณะกรรมการต้ังแล�วเลิกยาก แต*ก็มีข�อดีท่ีทําให�งานต*อเนื่อง หรือการไม*แต*งต้ัง
คณะกรรมการคนเดิมก็ทําให�ผิดใจกัน 

๘. มีปFญหาเก่ียวกับการรักษาความลับ 
การท่ีมาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�มีระบบ

คณะกรรมการเพียงเท*าท่ีจําเป�น เนื่องจากระบบคณะกรรมการมีท้ังข�อดีและข�อเสีย  ดังนั้น การกําหนดระบบ
คณะกรรมการในกฎหมายจึงต�องกําหนดให�มีคุณประโยชน�คุ�มค*ามากท่ีสุด  

ข�อพิจารณาในการกําหนดให�มีระบบคณะกรรมการ 
๑. คณะกรรมการท่ีมีความจําเป�นต�องกําหนดไว�ในกฎหมาย ได�แก*  

 ๑) คณะกรรมการท่ีมีหน�าท่ีวางกฎเกณฑ�ท่ีเป�นกลางและกํากับดูแลให�หน*วยงานภายใต�
กฎเกณฑ�นั้นดําเนินการให�เป�นไปตามกฎเกณฑ� (regulatory agency) เนื่องจากคณะกรรมการดังกล*าวเป�น
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจกํากับดูแลกิจการท้ังหลายจึงให�บุคคลเพียงคนเดียวตัดสินใจไม*ได� และ  

 ๒) คณะกรรมการท่ีใช�อํานาจตุลาการ (quasi judicial) คณะกรรมการประเภทนี้มีอํานาจ
หน�าท่ีในการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องต*าง ๆ จึงต�องมีการถ*วงดุลการใช�อํานาจระหว*างกัน การใช�อํานาจจึงจะเป�นไป
ได�อย*างเป�นธรรม  ดังนั้น คณะกรรมการสองประเภทนี้จึงจําเป�นต�องมีลักษณะท่ีเป�นองค�คณะเท*านั้น 

๒. คณะกรรมการบริหารราชการ (administrative function) คณะกรรมการประเภทนี้ 
มีท้ังท่ี “จําเป�น” และ “ไม*จําเป�น” 

ตัวอย*างของคณะกรรมการบริหารราชการท่ี “จําเป�น” 
๑) คณะกรรมการท่ีต�องมีตัวแทนฝ5ายต*าง ๆ เช*น คณะกรรมการไตรภาคี คณะกรรมการ

ค*าจ�างข้ันตํ่า คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการอ�อยและน้ําตาลทราย คณะกรรมการประเภทนี้
จําเป�นต�องมีข้ึนเนื่องจากเป�นคณะกรรมการท่ีต�องการการมีส*วนร*วมของทุกฝ5าย 

๒) คณะกรรมการซ่ึงทําหน�าท่ีในเชิงนโยบาย และนโยบายนั้นจําเป�นต�องได�รับความเห็น
จากหน*วยงานท่ีเก่ียวข�อง เช*น คณะกรรมการนโยบายข�าว 

๓) คณะกรรมการท่ีต�องการการระดมความรู�และความคิดเห็นจากผู� ท่ี มีความรู� 
ความเชี่ยวชาญหรือเป�นเรื่องทางเทคนิค เช*น คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร�เพ่ือสันติ 

ตัวอย*างของคณะกรรมการบริหารราชการท่ี “ไม*จําเป�น” 
๑) คณะกรรมการซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเป�นงานประจํา 
๒) คณะกรรมการท่ีทําหน�าท่ีในการอนุมัติอนุญาต  
เนื่องจากการปฏิบัติงานดังกล*าวมีลักษณะท่ีเป�นงานประจํา จึงไม*ควรดําเนินการในรูป

คณะกรรมการ แต*ควรให�หน*วยงานผู�รับผิดชอบเป�นผู�ดําเนินการ ส*วนคณะกรรมการท่ีเก่ียวข�องควรมีลักษณะ
เป�นคณะกรรมการกําหนดนโยบายหรือคณะกรรมการอุทธรณ�จะเหมาะสมกว*า 

๓. การใช�ระบบคณะกรรมการในกฎหมายนั้นต�องแยกระหว*างคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ 
ในการออกกฎและคณะกรรมการท่ีมีหน�าท่ีในการปฏิบัติ 

๔. ประธานกรรมการตามกฎหมายไม*ควรกําหนดให� เป�นนายกรัฐมนตรี  เนื่องจาก
นายกรัฐมนตรีมีภารกิจมาก อาจทําให�การนัดประชุมเป�นไปได�ยากและล*าช�า 

๕. การกําหนดกรรมการโดยตําแหน*ง มีปFญหาท่ีเกิดข้ึน คือ การท่ีผู�ดํารงตําแหน*งท่ีกฎหมาย
กําหนดมอบอํานาจต*อไปจนถึงระดับเจ�าหน�าท่ีท่ีไม*มีอํานาจในการตัดสินใจ  

๖. การกําหนดวิธีการได�มาซ่ึงคณะกรรมการนั้นมีหลายรูปแบบ ไม*ควรกําหนดกระบวนการ
สรรหากรรมการให�มีความซับซ�อนมากเกินไป 



๓ 
 

๗. ควรหลีกเลี่ยงการสรรหากรรมการแบบ “เกาหลังกันได�” เช*น การสรรหากรรมการ 
โดยกําหนดให�มีส*วนร*วมของภาคประชาสังคม ซ่ึงเม่ือสรรหากรรมการดังกล*าวเข�ามาได�แต*คนหน�าเดิม  

 
  ส7วนท่ี ๒  การบรรยาย เรื่อง “ตัวอย7างประเด็นป;ญหาการพิจารณาคดีของศาลปกครอง 
เก่ียวกับคณะกรรมการ” โดย ดร. บุญอนันต�  วรรณพานิชย� ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
  ๑.ข�อมูลเบ้ืองต�นเก่ียวกับคณะกรรมการ 

ระบบคณะกรรมการถูกใช� เป�นกลไกอย*างหนึ่งในกฎหมาย ท้ังในกฎหมายระดับ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎหมายลําดับรอง โดยระบบ
คณะกรรมการจะใช�ท้ังในเรื่องเก่ียวกับการอํานวยการ การวางแผนนโยบาย การบริหารงานบุคคล ซ่ึงประเภท
ของคณะกรรมการอาจแบ*งได�ดังนี้ 

 (๑) แยกตามฐานท่ีมาของคณะกรรมการ ได�แก* ๑) คณะกรรมการท่ีมีฐานท่ีมาจาก
กฎหมาย และ ๒) คณะกรรมการท่ีมีฐานท่ีมาจากอํานาจท่ัวไปของฝ5ายบริหาร ซ่ึงการแบ*งประเภท
คณะกรรมการตามฐานท่ีมานั้นมีประโยชน�ต*อวิธีพิจารณาคดีในศาล เนื่องจากคณะบุคคลหรือคณะกรรมการท่ี
จะถูกฟcองร�องในศาลได�จะต�องเป�นคณะกรรมการหรือคณะบุคคลท่ีแต*งต้ังโดยกฎหมาย 

 (๒) แยกตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ ได�แก* ๑) คณะกรรมการท่ีเป�นผู�ใช�
อํานาจโดยตรงท้ังในส*วนของการออกกฎและการออกคําสั่ง ๒) คณะกรรมการท่ีเป�นผู�ออกกฎหรือควบคุมกฎ
(regulatory commission) ๓) คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบการทํางาน ๔) คณะกรรมการวินิจฉัย 
ข�อพิพาท/คณะกรรมการก่ึงตุลาการ/คณะกรรมการท่ีมีอํานาจวินิจฉัยทางปกครอง ๕) คณะกรรมการท่ีเป�น
ผู�ให�คําปรึกษาแนะนํา และ ๖) คณะกรรมการท่ีเป�นผู�ช*วยเหลือสนับสนุนการทํางาน ซ่ึงการแบ*งประเภท
คณะกรรมการแยกตามบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการนั้นมีประโยชน�ในการทําให�การดําเนินงานได�ตรงตาม
เปcาหมายและมีประโยชน�ในการควบคุมตรวจสอบ 

ข�อดีของการใช�ระบบคณะกรรมการ 
๑. การใช�ระบบคณะกรรมการเหมาะสําหรับการพิจารณาเรื่องท่ีละเอียดซับซ�อน  

เป�นเรื่องทางเทคนิคท่ีต�องอาศัยความเชี่ยวชาญและรอบคอบ  
๒. เป�นการคุ�มครองหลักประกันสิทธิของผู� ท่ีจะได�รับผลกระทบ เนื่องจากจะต�อง 

มีการอภิปรายถกเถียงจนกว*าจะได�ข�อยุติ เป�นการให�ผู�เก่ียวข�องมีส*วนร*วมในการตัดสินใจ  
๓. ในกรณีท่ีมีกลุ*มผลประโยชน�จํานวนมาก การแบ*งปFนผลประโยชน�ควรต�องร*วมกัน

พิจารณา  
๔. บางกรณีเป�นเรื่องท่ีโดยสภาพต�องใช�การบริหารในรูปของคณะกรรมการ เช*น  

การบริหารขององค�กรปกครองส*วนท�องถ่ิน  
ข�อเสียของการใช�ระบบคณะกรรมการ 
๑. มีความไม*คุ�มค*าใช�จ*าย และล*าช�า 
๒. ไม*ตอบสนองต*อการใช�บังคับกฎหมายท่ีรวดเร็ว 
๓. เม่ือมีสถานการณ�เร*งด*วน ไม*สมควรพิจารณาโดยใช�ระบบคณะกรรมการ 

๒. ข�อพิจารณาในประเด็นข�อกฎหมายท่ีสําคัญ 
(๑) เม่ือคณะกรรมการเป�นผู�ใช� อํานาจดําเนินการ กฎเกณฑ�ว*าด�วยการใช�อํานาจ

ดําเนินการมีเพียงใด กฎเกณฑ�ของคณะกรรมการก็ต�องเป�นไปตามนั้น 
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(๒) การใช�ระบบคณะกรรมการย*อมมีประเด็นโต�แย�งเก่ียวกับความสมบูรณ�ของการใช�
อํานาจมากกว*าการใช�อํานาจโดยบุคคลคนเดียว 

(๓) การใช�ระบบคณะกรรมการในกฎหมายกําหนดไว�แต* เพียงองค�กร รูปแบบ 
กระบวนการทํางาน โดยไม*มีการกําหนดเนื้อหา/ความชอบด�วยกฎหมายในการดําเนินงานรูปแบบ
คณะกรรมการ 

๓.แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครอง 
โดยท่ัวไปคดีเก่ียวกับคณะกรรมการท่ีเข�าสู*การพิจารณาของศาลปกครองจะเป�นประเด็น

ในเรื่องดังต*อไปนี้ 
(๑) องค�กรและฐานท่ีมาของคณะกรรมการ  
(๒) ขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการ  
(๓) รูปแบบหรือกระบวนการในการทํางานของคณะกรรมการ  
(๔) ความสมบูรณ�ของการดําเนินการของคณะกรรมการ  
สําหรับปFญหาในเรื่ององค�กรและฐานท่ีมาของคณะกรรมการ ศาลปกครองมีหลักในการ

พิจารณา คือ เม่ือกฎหมายกําหนดองค�ประกอบไว�เช*นใด คณะกรรมการต�องมีองค�ประกอบครบถ�วนเช*นนั้น  
ดังนั้น เม่ือมีข�อโต�แย�งเกิดข้ึน ศาลปกครองจะพิจารณาว*าคณะกรรมการนั้นมีฐานท่ีมา/องค�ประกอบครบถ�วน
หรือไม* หากองค�ประกอบของคณะกรรมการไม*ถูกต�องแล�ว การแต*งต้ังคณะกรรมการดังกล*าวย*อมไม*ชอบด�วย
กฎหมาย ซ่ึงข�อโต�แย�งเก่ียวกับองค�กรและฐานท่ีมาของคณะกรรมการท่ีเป�นคดีในศาลปกครอง เช*น คดีท่ี
กฎหมายกําหนดให�คณะกรรมการประกอบด�วยประธานและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิอย*างน�อยสามคน แต*ไม*เกิน
ห�าคน และหากมีการแต*งต้ังประธานและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิสองคน ย*อมถือว*าองค�ประกอบของ
คณะกรรมการไม*ถูกต�อง คดีเก่ียวกับการแต*งต้ังกรรมการโดยตําแหน*งโดยไม*ได�รับการเห็นชอบจากหัวหน�า
ส*วนราชการ บุคคลดังกล*าวย*อมถือไม*ได�ว*าได�รับการแต*งต้ังโดยชอบ จึงไม*เป�นองค�ประกอบของคณะกรรมการ 
คดีเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างในโครงการท่ีมูลค*าสูง สมควรแต*งต้ังเจ�าหน�าท่ีในระดับท่ีมี
ความรับผิดชอบสูงเป�นกรรมการเพ่ือให�เหมาะสมกับมูลค*าโครงการด�วย เม่ือมีการแต*งต้ังเจ�าหน�าท่ีในระดับ 
ท่ีไม*เหมาะสมจึงถือว*าเป�นความบกพร*องของหน*วยงาน ซ่ึงหากเจ�าหน�าท่ีท่ีเป�นกรรมการดังกล*าวก*อให�เกิด
ความเสียหายย*อมต�องนําความบกพร*องของหน*วยงานมาหักส*วนแห*งความรับผิดด�วย ตามมาตรา ๘ วรรคสาม
แห*งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยปFญหาในเรื่ององค�กรและฐานท่ีมา
ของคณะกรรมการนี้ไม*ถือว*าเป�นปFญหาเก่ียวด�วยความสงบเรียบร�อยของประชาชน 
  สําหรับปFญหาในเรื่องขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการ ศาลปกครองมีหลัก 
ในการพิจารณา คือ เม่ือกฎหมายกําหนดอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการไว�เช*นใด คณะกรรมการย*อมมี
อํานาจหน�าท่ีเช*นนั้น ซ่ึงข�อโต�แย�งในเรื่องขอบเขตอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการท่ีเป�นคดีในศาลปกครอง 
ได�แก* ข�อพิจารณาเรื่องความเป�นกลางของการใช�อํานาจของคณะกรรมการ เช*น คณะกรรมการเป�นคู*กรณีเอง
กระทบต*อความเป�นกลางหรือไม* บุคคลคนเดียวทําหน�าท่ีกรรมการหลายคณะหลายตําแหน*ง สามารถกระทํา
ได�หรือไม* 
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  ส7วนท่ี ๓  การบรรยาย เรื่อง “ป;ญหาของระบบคณะกรรมการตามกฎหมาย”
ศาสตราจารย�พิเศษ ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ� กรรมการกฤษฎีกาและประธานกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

ปFญหาของระบบคณะกรรมการตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปFจจุบัน ได�แก* 
  ๑. การคัดเลือกหรือสรรหาคณะกรรมการ 
     การคัดเลือกหรือสรรหาคณะกรรมการควรเขียนให�ง*าย ไม*ควรกําหนดกระบวนการสรรหา
ให�ซับซ�อนเกินไป เช*น ให�องค�กรผู�รักษาการเป�นผู�แต*งต้ังคณะกรรมการ การกําหนดกระบวนการสรรหา 
ท่ีซับซ�อน จะทําให�เกิดปFญหาว*า กระบวนการคัดเลือกหรือสรรหากรรมการชอบด�วยกฎหมายหรือไม* ซ่ึงจะ
ส*งผลไปถึงการทํางานของคณะกรรมการท้ังคณะ  

๒. การเรียกประชุม 
 การเรียกประชุมต�องเรียกให�ถูกต�อง การเรียกประชุมผิดคนย*อมถือว*าเป�นการเรียกประชุม

โดยไม*ชอบเช*นกัน และหากการเรียกประชุมไม*ชอบแล�วจะมีผลต*อมติท่ีประชุม  อย*างไรก็ดี ผลการประชุม 
จะเสียไปหรือไม*นั้นต�องพิจารณาหลายปFจจัยว*า ความบกพร*องท่ีเกิดข้ึนมีนัยสําคัญเพียงพอท่ีจะทําให�การ
ประชุมเสียไปหรือไม* 
  ๓. การมอบหมายให�บุคคลอ่ืนเข�าประชุมแทน (กรรมการโดยตําแหน7งและกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิ) 

 กรรมการโดยตําแหน*งย*อมสามารถมอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนเข�าประชุมแทนได�เสมอ  
แต*ต�องพิจารณาว*ากฎหมายกําหนดให�มี “หรือผู�แทน” หรือไม* ถ�าไม*มีการกําหนดไว� การแต*งต้ังผู�แทน  
ย*อมต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�เก่ียวกับการมอบอํานาจตามกฎหมายว*าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ*นดิน  
คือ ต�องมอบอํานาจในตําแหน*งท่ีกฎหมายกําหนดไว�เป�นลําดับ แต*ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนด “หรือผู�แทน” ไว�  
ผู�มีอํานาจย*อมสามารถแต*งต้ังบุคคลตําแหน*งใดไปแทนก็ได� 

 ในกรณีท่ีระบุเฉพาะตําแหน*ง หรือชื่อและตําแหน*ง หากพ�นจากตําแหน*ง ย*อมพ�นจาก
ตําแหน*งกรรมการด�วย  

 กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแต*งต้ังโดยระบุชื่อผู�ทรงคุณวุฒิไม*สามารถมอบหมายให�คนอ่ืนมา
ประชุมแทนได� เพราะเป�นการแต*งต้ังกรรมการนั้นเป�นการเฉพาะราย 
  ๔. การมอบอํานาจของคณะกรรมการให�ผู�อ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ ปฏิบัติราชการ  
หรือปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการ  

 (๑) ถ�ากฎหมายไม*ได�บัญญัติไว�ให�มอบอํานาจ คณะกรรมการจะมอบอํานาจของ
คณะกรรมการให�ผู�อ่ืนหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานแทนไม*ได� คณะอนุกรรมการ 
ทําหน�าท่ีได�แค*เพียงสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการเท*านั้น โดยเฉพาะการมอบอํานาจท่ีมีลักษณะ
บางอย*าง เช*น คณะกรรมการท่ีมีอํานาจก่ึงตุลาการไม*สามารถมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนได� 

(๒) ถ�า มีกฎหมายบัญญัติให�คณะอนุกรรมการมีอํานาจทําคําสั่ งทางปกครองได�  
ก็เป�นไปตามกฎหมายดังกล*าว เช*น คณะอนุกรรมการข�าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) คณะอนุกรรมการจึงมี
อํานาจหน�าท่ีเต็มในการพิจารณาแทนคณะกรรมการ 

ประเด็นปFญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ในกฎหมายว*าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ*นดิน กําหนดให�
มีการจัดกลุ*มภารกิจ โดยให�รองปลัดกระทรวงเป�นหัวหน�ากลุ*มภารกิจมีอํานาจเหมือนปลัดกระทรวง ทําให�เกิด
ปFญหาว*า ในคณะกรรมการท่ีกฎหมายกําหนดให�ปลัดกระทรวงเป�นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงหรือ 
รองปลัดกระทรวงท่ีเป�นหัวหน�ากลุ*มภารกิจจะเป�นประธานคณะกรรมการได�หรือไม* 
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  ๕. การทําคําวินิจฉัยมติของคณะกรรมการ 
การทําคําวินิจฉัยมติของคณะกรรมการต�องพิจารณาประเภทของคณะกรรมการด�วย ในกรณี

กรรมการประเภทบริหาร เม่ือประธานกรรมการลงนามแล�ว ย*อมต�องถือว*าผูกพันกรรมการท้ังหมด แต*กรณี
กรรมการประเภทตุลาการ (เป�นองค�คณะ) หรือทําหน�าท่ีเหมือนฝ5ายตุลาการ เช*น คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
คือ ทําหน�าท่ีวินิจฉัยท่ีสิ้นสุด (quasi judicial) ต�องมีมติเป�นคําวินิจฉัย และกรรมการต�องลงนามทุกคน  
จะปฏิเสธไม*ลงมติไม*ได�  ด�วยเหตุนี้ การทําคําวินิจฉัยมติของคณะกรรมการโดยใช�มติเวียนย*อมไม*สามารถ
กระทําได� เพราะมติคณะกรรมการเป�นการแสดงเจตนาร*วมกันหลังจากได�ท่ีมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความเห็นกันแล�ว 

๖. ความเป<นกลางของคณะกรรมการ 
 กฎหมายกําหนดให�มีการคัดค�านกรรมการแต*ละรายได� แต*ปFญหาท่ีเกิดข้ึนในปFจจุบัน  

คือ หากมีการคัดค�านคณะกรรมการท้ังคณะ การพิจารณาของคณะกรรมการจะต�องดําเนินการอย*างไรต*อไป 
เนื่องจากไม*มีการกําหนดกฎเกณฑ�ในเรื่องนี้ไว� 
  ๗. การทํารายงานการประชุมและการรับรองรายงานการประชุม 

 การทํารายงานการประชุมมีความหลากหลาย มีท้ังรายงานการประชุมแบบสั้นและแบบ
ยาว บางคณะให�ระบุชื่อกรรมการและความเห็นของกรรมการแต*ละคน บางคณะอาจทํารายงานการประชุม
แบบรวม คือ ระบุวาระและความเห็นโดยรวมเท*านั้น ในลักษณะบันทึกการประชุมสั้นเท*านั้น เนื่องจาก 
บางเรื่องอาจมีการฟcองร�องคณะกรรมการในภายหลังได�  
  ๘. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการ 

  คณะกรรมการท่ีมีอํานาจทําคําสั่งทางปกครองอาจถูกตรวจสอบการกระทําโดยองค�กร
ภายในฝ5ายปกครองและองค�กรภายนอกฝ5ายปกครอง รวมถึงองค�กรตุลาการในความชอบด�วยกฎหมายในการ
ทําคําสั่งทางปกครอง นอกจากนั้น คณะกรรมการบางคณะยังต�องมีความรับผิดทางแพ*งและทางอาญาด�วย 

๙. ผลทางกฎหมายของการกระทําของคณะกรรมการท่ีไม7ชอบ 
 (๑) ในกรณีท่ีการกระทําของคณะกรรมการเป�นการออกกฎ และความบกพร*องท่ีเกิดข้ึน

เป�นสาระสําคัญ กฎนั้นย*อมต�องเสียไป อย*างไรก็ดี การเสียไปนั้นจะไม*เป�นไปโดยอัตโนมัติ แต*จะต�องมีการ 
เพิกถอนกฎนั้นเสียก*อน 

 (๒) ในกรณีท่ีการกระทําของคณะกรรมการเป�นการออกคําสั่งทางปกครอง และความ
บกพร*องท่ีเกิดข้ึนเป�นสาระสําคัญ คําสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลใช�บังคับไม*เสียไปจนกว*าจะมีการเพิกถอน  
เว�นแต*กฎหมายจะกําหนดให�องค�กรท่ีมีอํานาจเหนือข้ึนไปเพิกถอน 

 (๓) ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให�การออกกฎหรือคําสั่งทางปกครองบางเรื่องต�องได�รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปFญหาว*าหากกระบวนการให�ความเห็นชอบของคณะกรรมการเป�นไป 
โดยมิชอบจะมีผลทางกฎหมายอย*างไร กฎหมายไม*มีการกําหนดไว�ชัดเจน  อย*างไรก็ดี ผู�บรรยายเห็นว*า  
หากพิจารณาเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๑ (๔)  
กําหนดให�คําสั่งทางปกครองท่ีต�องให�เจ�าหน�าท่ีอ่ืนให�ความเห็นชอบก*อน ถ�าเจ�าหน�าท่ีนั้นได�ให�ความเห็นชอบใน
ภายหลังการนั้นก็สมบูรณ�  ดังนั้น การให�ความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีเป�นไปโดยมิชอบ ย*อมสามารถ
ทบทวนได�เสมอ 

 
 
 



๗ 
 

  ส7วนท่ี ๔  การอภิปราย เรื่อง “แนวคิดเก่ียวกับระบบคณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญ 
แห7งราชอาณาจักรไทย”  
  ๑. ความเห็นของนายธนาวัฒน�  สังข�ทอง กรรมการร7างกฎหมายประจํา สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการร7างรัฐธรรมนูญ 

 อภิปรายว*า รัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ได�นําหลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดีมาบัญญัติไว� โดยในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�รัฐพึงใช�ระบบ
คณะกรรมการในกรณีท่ีจําเป�น สืบเนื่องจากในการเสนอกฎหมายของหน*วยงานมักจะมีการต้ังคณะกรรมการ
ข้ึนมาใหม*โดยไม*ได�ตระหนักถึงความจําเป�นในการต้ังคณะกรรมการอันก*อให�เกิดผลเสียหลายประการ  
กรณีจําเป�นต�องใช�ระบบคณะกรรมการในกฎหมายนั้น คณะรัฐมนตรีได�มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
กําหนดหลักเกณฑ�บางประการเกี่ยวกับกรณีที่จําเป�นต�องมีระบบคณะกรรมการในกฎหมาย ซึ่งหลักเกณฑ�
เก่ียวกับการต้ังคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น ไม*จํากัดว*าจะใช�เฉพาะ
คณะกรรมการที่ตั้งตามกฎหมายเท*านั้น แต*คณะกรรมการที่ตั้งตามระเบียบ เช*น คณะกรรมการที่ตั้งตาม
มาตรา ๑๑ แห*งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ*นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ควรต�องดําเนินการให�
สอดคล�องกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ด�วย  ท้ังนี้ การพิจารณาความจําเป�นของการใช�
ระบบคณะกรรมการนั้น ไม*ได�พิจารณาเฉพาะเหตุผลของการจัดตั้งคณะกรรมการเท*านั้น แต*ยังต�องคํานึง
ด�วยว*า การใช�ระบบคณะกรรมการนั ้นจะต�องสามารถดําเนินการให�บรรลุว ัตถุประสงค�ของการตั ้ง
คณะกรรมการนั้นด�วย  
  ๒. ความเห็นของนายกิตติศักดิ์  จุลสํารวล ผู�อํานวยการกองหลักนิติบัญญัติ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 อภิปรายว*า ปFจจุบันมีกฎหมายท่ีนําระบบคณะกรรมการมาใช�จํานวน ๑๖๒ ฉบับ  
โดยประเด็นท่ีน*าสนใจคือ กฎหมายดังกล*าวมีการกําหนดให�ต้ังคณะกรรมการตามกฎหมายนั้นจํานวนมากถึง 
๒,๒๕๒ คณะ นอกจากนั้น ยังมีคณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีมากถึงจํานวน ๒๓๙ คณะ  
จึงอาจกล*าวได�ว*า ประเทศไทยมีการใช�ระบบคณะกรรมการในกฎหมายอย*างกว�างขวาง  

 อย*างไรก็ดี การใช�ระบบคณะกรรมการในกฎหมายมีปFญหาท่ีเกิดข้ึนหลายประการ เช*น 
ปFญหาเก่ียวกับกระบวนการแต*งต้ังคณะกรรมการ เช*น พระราชบัญญัติความลับทางการค�า พ.ศ. ๒๕๔๕  
ได�กําหนดให�คณะรัฐมนตรีเป�นผู�แต*งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ โดยต�องไม*มีลักษณะต�องห�าม 
ตามมาตรา ๑๗ ซ่ึงส*งผลให�ไม*สามารถสรรหาบุคคลเป�นประธานกรรมการและกรรมการได� จึงต�องมีการแก�ไข
ปFญหาโดยพระราชบัญญัติความลับทางการค�า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแก�ไขเพ่ิมเติมองค�ประกอบของ
คณะกรรมการและยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับการห�ามประธานกรรมการและกรรมการต�องไม*ดํารงตําแหน*งใด 
หรือมีส*วนได�เสียอย*างหนึ่งอย*างใดในห�างหุ�นส*วน บริษัท หรือองค�การท่ีดําเนินธุรกิจ  ปFญหาการกําหนด
องค�ประกอบของคณะกรรมการเป�นจํานวนมาก และกรรมการโดยตําแหน*งเป�นผู�บริหารระดับสูง จึงทําให� 
การนัดประชุมเป�นไปได�ยากและการดําเนินงานของคณะกรรมการไม*สามารถเป�นไปได�อย*างมีประสิทธิภาพ 
เช*น คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห*งชาติตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห*งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดให�คณะกรรมการประกอบด�วยกรรมการโดยตําแหน*ง ๒๘ ตําแหน*ง  
ร*างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน�ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... กําหนดให�คณะกรรมการประกอบด�วย
กรรมการโดยตําแหน*ง ๓๐ ตําแหน*ง เป�นต�น 
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  ๓. ความเห็นของนายศุภวัฒน�  สิงห�สุวงษ� ผู�อํานวยการฝMายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 อภิปรายว*า บทบัญญัติในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทยนั้น ไม*ใช*เป�น
เรื่องของกฎเกณฑ� (norms) ตามรูปแบบนิติศาสตร�ด้ังเดิม แต*เป�นกรณีท่ีนําเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ 
(public management) มาบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีข�อสังเกตว*า บทบัญญัติในมาตรา ๗๗ ท่ีบัญญัติให� 
รัฐพึงใช�ระบบคณะกรรมการเท*าท่ีจําเป�นนั้น จะก*อให�เกิดสิทธิฟcองร�องไปยังศาลรัฐธรรมนูญได�หรือไม* อย*างไร   

ระบบคณะกรรมการมีข�อเสียคือ ทําให�เกิดความไม*แน*นอนทางกฎหมาย เนื่องจากการใช�
ระบบคณะกรรมการมีความเสี่ยงท่ีจะถูกโต�แย�งได�ในหลายข้ันตอน ไม*ว*าจะเป�นองค�ประกอบ องค�ประชุม 
คุณสมบัติ รวมท้ังเรื่องอ่ืน ๆ ตลอดจนกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ ซ่ึงความบกพร*องในการ
ดําเนินการข้ันตอนต*าง ๆ เหล*านี้ อาจส*งผลให�การออกกฎหรือคําสั่งของคณะกรรมการไม*ชอบด�วยกฎหมาย 
ไปด�วย  ดังนั้น จึงมีความจําเป�นต�องพิจารณาเสียก*อนว*า การใช�ระบบคณะกรรมการในเรื่องนั้นจําเป�นหรือไม* 
หรือในเรื่องนั้นสามารถใช�รูปแบบการปรึกษาหารือร*วมกันอย*างไม*เป�นทางการระหว*างรัฐและเอกชนแทนการ
ใช�ระบบคณะกรรมการได�  

กรณีจําเป�นท่ีต�องใช�ระบบคณะกรรมการในกฎหมายนั้นควรจะใช�ในกรณีท่ีจําเป�นต�องมี
หลักประกันการกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เช*น กรณีท่ีจะต�องมีการใช�ดุลพินิจลงโทษบุคคลท่ีรุนแรง 
ย*อมต�องพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ เพ่ือให�มีหลักประกันว*าการใช�ดุลพินิจลงโทษบุคคลมีความเป�น
กลางและไม*ตกอยู*ภายใต�อาณัติของบุคคลใด  
 

   
 

 
 

 
 



๙ 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 



๑๐ 
 

 

 


