
“ความเป็นคําส่ังทางปกครองของคําส่ังแต่งตั้งกรรมการบริหารในองค์การมหาชน  
(กรณีคําส่ังแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริม

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ)” 

    

นภาอุษา  ทวีลาศ* 

 

องค์การมหาชนเป็นองค์กรของรัฐประเภทหนึ่งท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับกรณีท่ีรัฐบาลมีแผนงานหรือภารกิจด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือจัดทํา
บริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมท่ีจะจัดตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่แตกต่างจากส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งหมายให้สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่เป็นกิจการท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหากําไรเป็นหลัก๑ สําหรับการบริหารขององค์การมหาชนนั้น พระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน๒ ประกอบด้วยประธานกรรมการและ
กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายการบริหารงาน ควบคุมดูแลการดําเนินงาน
และการบริหารงานท่ัวไปขององค์การมหาชน  

เม่ือไม่นานมานี้มีข้อหารือเร่ืองหนึ่งท่ีน่าสนใจเก่ียวกับการสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการองค์การมหาชน เก่ียวกับคําส่ังแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ได้หารือปัญหาข้อกฎหมายมายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ และต่อมาคณะกรรมการสรรหา
ดังกล่าวได้ร่วมกันสรรหาและมีมติเสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรได้รับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง ซ่ึงคณะรัฐมนตรี 
ก็ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ และได้
มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติแล้ว  
แต่ภายหลังได้มีการโต้แย้งว่า การท่ีกรรมการสรรหา ๒ ราย รายหนึ่งมีตําแหน่งเป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรม
                                                           

* นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
�
 โปรดดูหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒

 มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการของแต่ละองค์การมหาชน ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ 
โดยมีองค์ประกอบตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

   ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
   คณะกรรมการขององค์การมหาชน อาจประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการซ่ึงเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 

ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินก่ึงหนึ่งของกรรมการ 
   คณะกรรมการมีจํานวนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแต่ต้องไม่เกินสิบเอ็ดคนและจะต้องมี

ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐร่วมอยู่ด้วย  



๒ 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศไทย (สมาคม ATCI) และอีกรายหนึ่งมีตําแหน่งเป็นเหรัญญิกสมาคม ATCI ได้ร่วมกัน
คัดเลือกกรรมการสมาคม ATCI ซ่ึงเป็นสมาคมเดียวกับตนให้เป็นกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จะถือว่าคําส่ังแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

ในเ บ้ืองต้นเ ม่ือพิจารณาแล้วอาจเห็นว่าประเด็นปัญหาในเ ร่ืองนี้น่ าจะอยู่ ท่ี เ ร่ือง 
หลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าท่ีในการพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงห้ามไม่ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นคู่กรณีหรือ 
มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคู่กรณี หรือมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีจะพิจารณาซ่ึงอาจทําให้การพิจารณาทางปกครอง
ขาดความเป็นกลางทําการพิจารณาในเร่ืองนั้น๓ กล่าวคือกรณีท่ีกรรมการสรรหาจํานวน ๒ ราย ได้ร่วมกับ
กรรมการสรรหารายอ่ืนๆ ดําเนินการคัดเลือกกรรมการภายในสมาคมเดียวกันจะถือว่าขัดต่อหลักความเป็นกลาง
ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ 
อย่างไรก็ตามก่อนจะพิจารณาไปถึงประเด็นดังกล่าวนั้น ในขั้นตอนแรกจําเป็นจะต้องพิจารณาก่อนว่า 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติดังกล่าวมีสถานะเป็นคําส่ังทางปกครองหรือไม่ เนื่องจากหากไม่มี
สถานะเป็นคําส่ังทางปกครองแล้วก็ไม่จําต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่จําเป็นต้องพิจารณาเร่ืองความมีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด 
  ประเด็นปัญหาตามข้อหารือนี้ได้มีการนําเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) 
พิจารณาให้ความเห็น ซ่ึงประเด็นหลักท่ีคณะกรรมการฯ อภิปรายกันอย่างกว้างขวางก็ไม่ใช่ประเด็นเร่ือง 
การมีส่วนได้ เ สียของเ จ้าหน้า ท่ี  แต่ เ ป็นประเด็นเ ก่ียวกับสถานะความเป็นคํา ส่ังทางปกครองของ 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติว่ามีสถานะเป็นคําส่ังทางปกครองหรือไม่ ซ่ึงคณะกรรมการฯ เองก็มี
ความเห็นแตกต่างกันเป็นสองแนวทาง โดยแนวทางท่ีหนึ่งเห็นว่า คําส่ังแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมีสถานะเป็นคําส่ังทางปกครอง ส่วนแนวทางท่ีสองมีความเห็นตรงกันข้ามกับแนวทางแรก
โดยเห็นว่า คําส่ังแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นคําส่ังทางปกครอง 
โดยคณะกรรมการฯ ท้ังสองฝ่ายได้ให้เหตุผลไว้อย่างน่าสนใจดังนี ้

แนวทางที่หนึ่ง คณะกรรมการฝ่ายข้างมาก๔ มีความเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีท่ีแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาตมีิสถานะเป็นคําส่ังทางปกครอง โดยคณะกรรมการฯ ให้เหตุผลว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการ 
                                                           

๓ ความหมายของ “หลักความเป็นกลาง” โปรดดู รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์, วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน, ๒๕๔๙, หน้า ๖๘-๗๗.  P.P. Craig, กฎหมายปกครอง (Administrative 

Law), คําแปลตามโครงการพัฒนาตํารานิติศาสตร์ด้านกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, 
Sweet & Maxwell, London ค.ศ. ๒๐๐๓, หน้า ๑๔ : ๑. และชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง, มิถุนายน ๒๕๔๐, หน้า ๒๔๑-๒๕๐.  

๔

 คณะกรรมการฝ่ายข้างมาก ได้แก่ 

  ๑. นายวรเจตน์  ภาคีรัตน ์

  ๒. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายนิพนธ์  ฮะกีมี ผู้แทน) 
    ๓. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์  ผู้แทน) 
    ๔. ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชํานาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้แทน) 

  ๕. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายศิริ  เลิศธรรมเทวี  ผู้แทน) 



๓ 

 

ใช้อํานาจตามกฎหมายของคณะรัฐมนตรีท่ีก่อตั้งสิทธิให้กับตัวกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์
ทางปกครองท่ีมีผลใช้บังคับเฉพาะกรณีทําให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งเปล่ียนสถานภาพจากบุคคลธรรมดา
เป็นคณะกรรมการตามกฎหมาย และนิติสัมพันธ์นั้นยังดําเนินอยู่ตลอดไปทําให้มีการเคล่ือนไหวแห่งสิทธิ 
เพ่ือเข้าไปใช้อํานาจตามกฎหมาย ซ่ึงเข้าหลักเกณฑ์ของนิยามคําว่า “คําส่ังทางปกครอง”๕ ตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว 
  แนวทางที่สอง คณะกรรมการฝ่ายข้างน้อย๖ มีความเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีท่ีแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ซอฟต์แวร์แห่งชาตไิม่มีสถานะเป็นคําส่ังทางปกครอง เนื่องจากคําส่ังทางปกครองมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลท่ีถูกกระทบสิทธิ ให้มีสิทธิอุทธรณ์และสามารถนําคดีไปฟ้องต่อศาลเพ่ือขอตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายได้ ซ่ึงการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวยังไม่มีผลเป็นการ
เปล่ียนแปลงหรือกระทบต่อสถานะของบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ง เพราะอํานาจในการแต่งตั้งเป็นอํานาจดุลพินิจ
ของคณะรัฐมนตรีโดยแท้ ส่วนระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สํานักงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินั้นก็ออกโดยอาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีกฎหมาย 
รองรับ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงไม่มีสถานะเป็นคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงแตกต่างจากกรณีคําส่ังแต่งตั้ง
ข้าราชการ เนื่องจากคําส่ังแต่งตั้งข้าราชการจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์พ้ืนฐานท้ังในเร่ืองของตําแหน่ง 
เงินเดือน และวินัยของผู้ได้รับแต่งตั้งแล้ว คําส่ังแต่งตั้งข้าราชการจึงมีสถานะเป็นคําส่ังทางปกครอง 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคณะกรรมการฯ ฝ่ายข้างมากจะมีความเห็นไปในแนวทางว่า คําส่ัง
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติมีสถานะเป็นคําส่ังทางปกครองก็ตาม แต่ท้ายท่ีสุดแล้วคณะกรรมการฯ ก็มิได้ให้ความเห็น
ในประเด็นดังกล่าวว่า คําส่ังแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติมีสถานะเป็นคําส่ังทางปกครองหรือไม่ เนื่องจาก 
คณะกรรมการฯ เห็นว่าประเด็นท่ีขอหารือเป็นประเด็นเก่ียวกับการใช้อํานาจของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมาตรา ๔๗ 

                                                           
๕

 มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี ้
  “คําส่ังทางปกครอง” หมายความว่า 
  (๑) การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันท่ีจะ

ก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือ
ชั่วคราว เช่น การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความ
รวมถึงการออกกฎ 

  (๒) การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
๖ คณะกรรมการฝ่ายข้างน้อย ได้แก่ 

  ๑. นายกมลชัย  รัตนสกาววงศ ์

  ๒. นายธิติพันธ์ุ เชื้อบุญชัย 

  ๓. นายสมยศ  เชื้อไทย 
๗

 มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

  (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
 ฯลฯ    ฯลฯ 



๔ 

 

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ มิให้ใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรี จึงไม่มีประเด็นท่ีจะต้องพิจารณาตามข้อหารืออีก๘  

ผู้เขียนเห็นว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวเป็นข้อท่ีน่าพิจารณาอย่างยิ่ง เนื่องจากคณะกรรมการฯ 
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมายปกครองเองก็ยังมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน บทความ 
ฉบับนี้ผู้เขียนจึงได้ทําการวิเคราะห์สถานะความเป็นคําส่ังทางปกครองของมติคณะรัฐมนตรีท่ีแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ว่ามีสถานะเป็นคําส่ังทางปกครองหรือไม่ เพราะแม้ว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ จะบัญญัติยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรีก็ตาม แต่หากคณะรัฐมนตรีใช้อํานาจทางปกครองออก
คําส่ังทางปกครองแล้ว คณะรัฐมนตรีก็ย่อมต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักกฎหมายปกครองท่ัวไป เช่น หลัก
ความไม่มีส่วนได้เสียหรือหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าท่ีในการทําคําส่ังทางปกครองซ่ึงเป็นหลักกฎหมาย
ท่ัวไปด้วย๙ 

มาตรา ๕๑๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กําหนดนิยาม  
“คําส่ังทางปกครอง” หมายความว่า การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์
ขึ้นระหว่างบุคคลในอันท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ
หน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือช่ัวคราว เช่น การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ ซ่ึงเม่ือพิจารณาลักษณะของ
คําส่ังทางปกครองอาจกล่าวได้ว่า “คําส่ังทางปกครอง๑๑” เป็นการใช้อํานาจรัฐหรืออํานาจทางปกครองของ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง เพ่ือกําหนดสถานภาพทางกฎหมายหรือสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ก่อให้เกิดผล
เป็นการเฉพาะราย และมีผลโดยตรงออกสู่ภายนอกฝ่ายปกครอง  
  สาระสําคัญของคําส่ังทางปกครอง ได้แก่๑๒ 

๑. กระทําโดยเจ้าหน้าท่ี (authority) คือผู้มีอํานาจหรือได้รับมอบอํานาจทางปกครอง 
ของรัฐ ในการกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้  

๒. ใช้อํานาจรัฐ ซ่ึงเป็นการใช้อํานาจทางปกครองของรัฐฝ่ายเดียวไปบังคับแก่เอกชน  
ซ่ึงอํานาจทางปกครองนี้เป็นอํานาจตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายลําดับรอง เช่น  
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบก็ได้  

๓. กําหนดสภาพทางกฎหมาย (regulating) ต้องมุ่งต่อการกําหนดผลทางกฎหมายอันเป็น
นิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น 

                                                           
๘ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (เรื่องเสร็จท่ี ๑๗๙/๒๕๕๕) 
�
 วรเจตน์  ภาคีรัตน,์ กฎหมายปกครองภาคทั่วไป, นิติราษฎร์, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๔ หนา้ ๑๑๒ 
๑๐

 โปรดดเูชิงอรรถท่ี ๕ 
๑๑ ความหมายของ “คําส่ังทางปกครอง”เพ่ิมเติม โปรดดู กมลชัย  รัตนสกาววงศ์, หลักกฎหมายปกครอง

เยอรมัน, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ ๒๕๔๔, หน้า ๑๔๓ และ วรเจตน์  ภาคีรัตน์, ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับกฎหมายปกครอง: หลักการพ้ืนฐานชองกฎหมายปกครองและการประทําทางปกครอง, สํานักพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์
ครั้งท่ี ๓, กรุงเทพฯ ๒๕๔๙,หน้า ๑๐๐ 

��
 ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, จิรรัชต์การพิมพ์, กรุงเทพฯ 

๒๕๔๐, หน้า ๑๐๐ 



๕ 

 

๔. เกิดผลเฉพาะกรณี (particular case) โดยคําส่ังทางปกครองจะต้องมุ่งใช้บังคับกับบุคคล
หนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ  

๕. มีผลออกสู่ภายนอกโดยตรง (direct external legal effect)  
ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่าเม่ือพิจารณาจากลักษณะของคําส่ังทางปกครองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  

มติคณะรัฐมนตรีท่ีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติมีสถานะเป็นคําส่ังทางปกครอง โดยอาจแยกพิจารณาตามสาระสําคัญ
ของคําส่ังทางปกครอง ดังนี ้

๑. เป็นการกระทําโดยเจ้าหน้าที่ แม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะมีฐานะเป็นฝ่ายบริหารท่ีหากใช้
อํานาจในทางนโยบายโดยตรงซ่ึงเป็นการกระทําในทางการเมืองจะไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ในทาง
กฎหมายปกครองก็ตาม แต่คณะรัฐมนตรีก็ย่อมมีฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีในการดําเนินการทางปกครองได้เช่นกัน
หากการใช้อํานาจของคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นการใช้อํานาจในทางปกครอง๑๓ เม่ือกรณีนี้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดให้คณะรัฐมนตรีมี
อํานาจในการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ คณะรัฐมนตรีจึงเป็นผู้มีอํานาจหรือได้รับมอบอํานาจทางปกครองของรัฐท่ีมี
อํานาจออกคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๕๑๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒. ใช้อํานาจรัฐ ในการแต่งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
คณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ คณะรัฐมนตรีได้ใช้อํานาจตาม 
มาตรา ๑๔๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

                                                           
๑๓ ร.ศ. ดร. วรเจตน์ฯ อธิบายว่า คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรท่ีอาจใช้อํานาจปกครองได้ แต่มาตรา ๔ แห่ง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้บัญญัติยกเว้นไว้ในแง่องค์กรไว้ แม้คณะรัฐมนตรีจะใช้อํานาจปกครองตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะเรื่องออกคําส่ังทางปกครอง คณะรัฐมนตรีก็ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ โดยตรง อย่างไรก็ตามการดําเนินการทางปกครองของคณะรัฐมนตรีนั้น ย่อมตกอยู่ภายใต้บังคับของ 
หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป เช่น ในการออกคําส่ังทางปกครอง ถึงแม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก่ียวกับส่วนได้เสียของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครอง 
แต่คณะรัฐมนตรีก็ต้องอยู่ภายใต้หลักความไม่มีส่วนได้เสียหรือหลักความเป็นกลางของเจ้าหน้าท่ีในการทําคําส่ังทางปกครอง 
ซ่ึงเป็นหลักกฎหมายท่ัวไปด้วย (โปรดดู วรเจตน์  ภาคีรัตน์ , กฎหมายปกครองภาคทั่วไป, นิติราษฎร์, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๔  
หน้า๑๑๒) 

๑๔

 มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี ้
    “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจ

ทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

๑๕ มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Software Industry Promotion Board” เรียกโดยย่อ
ว่า “SIPB” ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
ทางด้านการบริหาร หรือด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสองคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินเจ็ดคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการส่ือสาร ด้านการบริหารจัดการ ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร หรือด้านกฎหมาย ซ่ึงเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสํานักงาน และต้องเป็น
บุคคลซ่ึงมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 



๖ 

 

พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว อันมีลักษณะเป็นการใช้อํานาจรัฐ
ตามกฎหมาย ซ่ึงการใช้อํานาจรัฐตามกฎหมายนี้ไม่จํากัดเฉพาะกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น การใช้
อํานาจกฎหมายกฎหมายลําดับรองก็ถือเป็นการใช้อํานาจรัฐตามกฎหมายเช่นกัน 

๓. กําหนดสภาพทางกฎหมาย คําส่ังทางปกครองท่ีเป็นการก่อตั้งสิทธิเป็นการใช้อํานาจท่ีมี
อยู่ตามกฎหมายหรือกฎทางปกครอง (to excercise a power conferred) ในการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ายปกครองกับผู้อยู่ในบังคับของคําส่ัง เช่น การแต่งตั้งผู้ใดเป็นเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงทําให้เกิดสิทธิตามมาจากคําส่ัง
นั้น๑๖ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าก่อนท่ีคณะรัฐมนตรีจะมีมติแต่งตั้งบุคคลใดเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒินั้น บุคคลดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา แต่เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ก็ย่อมเกิดเป็นนิติสัมพันธ์ทางปกครอง
ก่อตั้งสิทธิให้กับบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งทําให้บุคคลนั้นเปล่ียนสถานะจากบุคคลธรรมดาให้มีสถานะเป็น
กรรมการตามกฎหมาย มีสิทธิและหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ อันมีลักษณะเป็นการกําหนด
สถานภาพทางกฎหมายให้กับผู้ได้รับแต่งตั้งแล้ว  

๔. เกิดผลเฉพาะกรณี คําส่ังทางปกครองต้องกระทําโดยมุ่งกําหนดสภาพทางกฎหมาย 
ท่ี เ ป็นอยู่ ในกรณีใดกรณีหนึ่ ง โดยเฉพาะ โดยจะต้อง มุ่ง ใ ช้ บังคับ กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง โดยตรง  
ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีท่ีแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินั้นย่อมเกิดผลเฉพาะบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ไม่ได้มีผลบังคับเป็นการ
ท่ัวไปดังเช่นกฎด้วย 

๕. มีผลโดยตรงออกสู่ภายนอก เม่ือคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
แห่งชาติ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ และได้มีประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติแล้ว กรณีถือได้ว่าคําส่ังแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมีผลโดยตรงออกสู่ภายนอกแล้ว  

เม่ือพิจารณาจากสาระสําคัญของคําส่ังทางปกครองในแต่ละด้านแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า  
มติคณะรัฐมนตรีท่ีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติมีลักษณะเป็นคําส่ังทางปกครอง โดยเฉพาะสาระสําคัญในส่วนท่ีเป็น
การกําหนดสถานภาพทางกฎหมายซ่ึงเป็นประเด็นท่ีคณะกรรมการฯ มีความเห็นแตกต่างกันนั้น ผู้เขียนก็มี
ความเห็นในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการฯ ฝ่ายข้างมากว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการกําหนด
สถานภาพทางกฎหมายให้กับบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งแล้ว แม้ว่าการแต่งตั้งจะมีลักษณะเป็นการทาบทาม
บุคคลให้เข้ารับตําแหน่งและอํานาจในการแต่งตั้งจะเป็นอํานาจดุลพินิจโดยแท้ของคณะรัฐมนตรีก็ตาม  
ซ่ึงในประเทศฝร่ังเศสคําส่ังแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรณีแต่งตั้งข้าราชการ 
(nomination des fonctionnaires) หรือแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการบริหาร 
ขอ งอ งค์ ก า รมหา ชน  (nomination dee president et members du conseil d’administration 
d’administration des establissements publics) ถือเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวท่ีมีผลเป็นการเฉพาะราย 

                                                           
๑๖

 Case 14/61 Hoogovens v. High Authority (1962) E.CR253, อ้างถึงใน Jurgen Schwarze, 

European Administrative Law 970 (1992) อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนะศานต์, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, 
จิรรัชต์การพิมพ์, กรุงเทพฯ ๒๕๔๐, หน้า ๑๐๘ 



๗ 

 

(acte administrative unilateral individuelle) ซ่ึงเทียบได้กับคําส่ังทางปกครองตามระบบกฎหมายไทย
ด้วย๑๗  

นอกจากนี้ยังมีข้อท่ีน่าสังเกตว่าการท่ีคณะกรรมการฯ วินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีท่ีแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจาก
มาตรา ๔๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงบัญญัติว่าพระราชบัญญัต ิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มิให้ใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรีนั้น จะถือได้ว่าคณะกรรมการฯ ได้ยอมรับถึง
สถานะความเป็นคําส่ังทางปกครองของมติคณะรัฐมนตรีท่ีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติดังกล่าวแล้วหรือไม่  ท้ังนี้ เนื่องจาก
หากคณะกรรมการฯ เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ใช่คําส่ังทางปกครองแล้วก็ไม่จําต้องมาพิจารณา
หลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เลย ซ่ึงรวมถึงมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามเม่ือประเด็นปัญหานี้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไม่ได้วินิจฉัยไว้ 
อย่างชัดเจน จึงต้องรอดูแนวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคําพิพากษาศาลปกครองท่ีชัดเจน 
ในประเด็นนี้ต่อไป 
 

 

                                                           
๑๗

 ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ บันทึกเสนอผลการค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศ เรื่อง  สถานะทางกฎหมายของ
คําส่ังแต่งตั้งในระบบกฎหมายฝรั่งเศส 

๑๘

 มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

  (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
 ฯลฯ    ฯลฯ 


