
เรื่องเสร็จท่ี ๙๕๓/๒๕๕๗ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  สถานะของประกาศและคําส่ังของคณะรักษาความสงบแห)งชาติบางฉบับ 

   
 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๔๐๑.๖/๓๓๕๕  
ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได+ว�า ตามท่ีได+มี
ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห�งชาติบางฉบับกําหนดมิให+นําบทบัญญัติเก่ียวกับ
องค7ประกอบหรืออํานาจหน+าท่ีของคณะกรรมการตามกฎหมายและตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
มาใช+บังคับ เช�น ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๕/๒๕๕๗ เรื่อง การแต�งต้ัง
คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแต�งต้ังคณะกรรมการสิ่งแวดล+อมแห�งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได+มีคําสั่งให+สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหารือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาว�า ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห�งชาติดังกล�าวมีสถานะเป?น
กฎหมายหรือไม� และหากจะมีการแก+ไของค7ประกอบ รายชื่อ หรืออํานาจหน+าท่ีของคณะกรรมการ
ตามประกาศหรือคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห�งชาติดังกล�าวเพ่ือกลับไปสู�หลักการตามกฎหมายเดิม
จะสามารถดําเนินการได+หรือไม� อย�างไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได+พิจารณาข+อหารือของสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี โดยมีผู+แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) เป?นผู+ชี้แจง
ข+อเท็จจริงแล+ว เห็นว�า มาตรา ๔๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติให+ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห�งชาติหรือคําสั่ง 
ของหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ีได+ประกาศหรือสั่งในระหว�างวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
จนถึงวันท่ีคณะรัฐมนตรีเข+ารับหน+าท่ีตามรัฐธรรมนูญดังกล�าว ไม�ว�าประกาศหรือสั่งให+มีผลบังคับ
ในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และยังมีผลใช+บังคับอยู� 
ในวัน ท่ีรัฐธรรมนูญมีผลใช+ บังคับ มีผลใช+ บังคับต�อไปจนกว�าจะมีกฎหมาย กฎ ข+อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ง แล+วแต�กรณี แก+ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก ซ่ึงจากบทบัญญัติดังกล�าว 
แสดงให+เห็นว�าประกาศหรือคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห�งชาติมีท้ังท่ีมีฐานะเป?นกฎหมาย  
                                           

ส�งพร+อมหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๔/๔๕๙ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

๑มาตรา ๔๗  บรรดาประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ หรือคําสั่งของหัวหน+า
คณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ีได+ประกาศหรือสั่งในระหว�างวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ จนถึงวันท่ี
คณะรัฐมนตรีเข+ารับหน+าท่ีตามรัฐธรรมนูญน้ี ไม�ว�าประกาศหรือสั่งให+มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ 
ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให+ประกาศหรือคําสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งน้ัน  
ไม�ว�าจะกระทําก�อนหรือหลังวันท่ีรัฐธรรมนูญน้ีใช+บังคับ เป?นประกาศหรือคําสั่งหรือการปฏิบัติท่ีชอบด+วยกฎหมาย
และชอบด+วยรัฐธรรมนูญและเป?นท่ีสุด และให+ประกาศหรือคําสั่งดังกล�าวท่ียังมีผลใช+บังคับอยู�ในวันก�อน 
วันประกาศใช+รัฐธรรมนูญน้ีมีผลใช+บังคับต�อไปจนกว�าจะมีกฎหมาย กฎ ข+อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ง 
แล+วแต�กรณี แก+ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก 

 ในกรณีท่ีคณะรักษาความสงบแห�งชาติได+มีคําสั่งให+บุคคลใดดํารงตําแหน�งหรือพ+นจากตําแหน�งใด 
ท่ีระบุไว+ในมาตรา ๒๔ ก�อนวันท่ีรัฐธรรมนูญน้ีใช+บังคับ ให+นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต�งตั้ง 
ให+บุคคลน้ันดํารงตําแหน�งน้ันหรือทรงให+บุคคลน้ันพ+นจากตําแหน�งน้ันด+วย 



 ๒ 

(ซ่ึงรวมถึงรัฐธรรมนูญด+วย) และท่ีมีฐานะเป?นกฎ ข+อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ง การจะทราบว�า
ประกาศหรือคําสั่งใดมีฐานะอย�างใด จําเป?นต+องตรวจสอบสาระสําคัญของประกาศหรือคําสั่ง 
แต�ละฉบับ เป?นกรณี ๆ ไป จากการตรวจสอบประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ท่ีมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นับแต�วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๗ พบว�า ปIจจุบันมีประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ีมิใช�เป?นเรื่องภายใน
ของคณะรักษาความสงบแห�งชาติเป?นการเฉพาะ และยังคงมีผลใช+บังคับอยู�และมีการกําหนดเก่ียวกับ
องค7ประกอบหรืออํานาจหน+าท่ีของคณะกรรมการ จํานวน ๔๘ ฉบับ โดยสามารถแบ�งได+เป?น  
๒ ประเภท ดังนี้  

๑. ประเภทท่ีเป?นกฎหมาย สามารถแบ�งได+เป?น ๓ กรณี ดังนี้ 
๑.๑ กรณีท่ีเป?นประกาศหรือคําสั่ งท่ี เป?นกฎหมายใหม�  มีจํานวน ๓ ฉบับ   

ท้ังนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ 
๑.๒ กรณีท่ีเป?นประกาศหรือคําสั่ง ท่ีแก+ไขเ พ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมาย 

ท่ีมีอยู�เดิม มีจํานวน ๕ ฉบับ  ท้ังนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ 
๑.๓ กรณีท่ีเป?นประกาศหรือคําสั่งท่ีไม�ได+แก+ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมาย 

ท่ีมีอยู�ในปIจจุบัน แต�มีผลเป?นการยกเว+น เปลี่ยนแปลง หรือระงับใช+กฎหมาย หรือเป?นการสร+างกลไก
ข้ึนมาคู�ขนานกับกลไกท่ีมีอยู�แล+วตามกฎหมาย ซ่ึงบางกรณีประสงค7จะใช+เป?นการชั่วคราว มีจํานวน ๙ ฉบับ  
ท้ังนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓ 

๒. ประเภทท่ีเป?นประกาศหรือคําสั่งทางบริหาร มีจํานวน ๓๑ ฉบับ  ท้ังนี้ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบ ๔ 

ในการแก+ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกประกาศหรือคําสั่งดังกล�าว หากประกาศหรือคําสั่งใด 
มีฐานะเป?นกฎหมาย การแก+ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกย�อมต+องทําเป?นร�างพระราชบัญญัติเสนอต�อ 
สภานิติบัญญัติแห�งชาติพิจารณาต�อไป  ส�วนประกาศหรือคําสั่งใดมีฐานะเป?นคําสั่งทางบริหาร  
การแก+ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกย�อมต+องทําโดยคําสั่งทางบริหารหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี แล+วแต�กรณี 

 
 
 

(นายดิสทัต  โหตระกิตย7) 
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
           ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 



           เอกสารแนบ ๑ 
 

กรณีท่ีเป4นประกาศหรือคําส่ังท่ีเป4นกฎหมายใหม)  
   

 
๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง การดูแล 

และสอดส)องการใช:ส่ือสังคมออนไลน< ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เนื่องจากในข+อ ๒ ของประกาศฉบับนี้ได+กําหนดให+คณะทํางานด+านสื่อสังคม

ออนไลน7 มีอํานาจระงับการเผยแพร�เว็บไซต7 สื่อสังคมออนไลน7 ท้ังข+อความ รูปภาพ ภาพท่ีเคลื่อนไหว
ได+อย�างต�อเนื่อง และคลิปเสียง ท่ีฝMาฝNนได+ อันเป?นอํานาจท่ีกระทบต�อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ซ่ึงโดยปกติต+องออกเป?นกฎหมาย ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย  

๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง ผู:รักษาการ
ประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และการขออนุ มัติ โครงการใหม) 
หรือการทําธุรกรรมท่ีมีวงเงินเกินหนึ่งร:อยล:านบาทของรัฐวิสาหกิจ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ซ่ึงแก:ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๘/๒๕๕๗ เรื่อง แก:ไข
เพ่ิมเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๕/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เนื่องจากในข+อ ๒ ของประกาศฉบับนี้ได+กําหนดให+ในกรณีท่ีตําแหน�งประธาน
กรรมการของรัฐวิสาหกิจใดว�างลง นอกจากการพ+นจากตําแหน�งตามวาระ หากยังไม�มีการแต�งต้ัง
ประธานกรรมการข้ึนใหม� ให+รองประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจดังกล�าว 
เป?นผู+รักษาการในตําแหน�งประธานกรรมการ อันเป?นการกําหนดกลไกข้ึนใหม�เพ่ือใช+บังคับ 
กับกฎหมายของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงโดยปกติต+องออกเป?นกฎหมาย ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย 

๓. คําส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้งคณะทํางาน
เก่ียวกับการตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงิน หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย<สินของบุคคล 
หรือนิติบุคคล เท)าท่ีจําเป4นแก)การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย<สินของประชาชนโดยรวม ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

เนื่องจากในข+อ ๑ ของคําสั่งฉบับนี้ได+กําหนดให+คณะทํางานปฏิบัติหน+าท่ี
เก่ียวกับการตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงิน หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย7สินของบุคคล 
หรือนิ ติ บุคคล อันเป?นอํานาจท่ีกระทบต�อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงโดยปกติ 
ต+องออกเป?นกฎหมาย คําสั่งฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย  

   
 

 
 
 



เอกสารแนบ ๒ 
 

กรณีท่ีเป4นประกาศหรือคําส่ังท่ีแก:ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายท่ีมีอยู)เดิม 
   

 

๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหา
คณะกรรมการตรวจเงินแผ)นดิน และผู:ว)าการตรวจเงินแผ)นดิน ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  
ซ่ึงแก:ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก:ไขเพ่ิมเติม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๑/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  
และประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง แก:ไขเพ่ิมเติมประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๗๑/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เนื่องจากประกาศฉบับนี้มีบทบัญญัติให+ยกเลิกบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด+วยการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงการท่ีจะยกเลิกกฎหมายได+ จะต+องมีฐานะ
เป?นกฎหมายท่ีไม�ต่ําศักด์ิกว�ากัน ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย 

๒.  ประกาศคณะรักษาความสงบแห) งชาติ  ฉ บับ ท่ี  ๗๒/๒๕๕๗ เรื่ อง  
การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว)าด:วยการปHองกันและปราบปรามการทุจริต  
ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เ นื่ อ ง จ า กประกาศฉ บับนี้ มี บท บัญ ญั ติ ใ ห+ แ ก+ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ มบท บัญ ญั ติ 
แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด+วยการปPองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ่ึงการแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายโดยปกติต+องออกเป?นกฎหมาย ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย 

๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก:ไข
เ พ่ิม เติ มกฎหมายว) าด: วยองค<กรจั ดสรรค ล่ืนความ ถ่ีและกํา กับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน< และกิจการโทรคมนาคม ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เนื่องจากประกาศฉบับนี้ มีบทบัญญัติแก+ไขเพ่ิมเติมและยกเลิกบทบัญญัติ 
แห�งพระราชบัญญัติองค7กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน7 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงการแก+ไขเพ่ิมเติมและยกเลิกกฎหมาย 
โดยปกติต+องออกเป?นกฎหมาย ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย 

๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก:ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว)าด:วยตํารวจแห)งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เนื่องจากประกาศฉบับนี้ มีบทบัญญัติแก+ไขเพ่ิมเติมและยกเลิกบทบัญญัติ 
แห�งพระราชบัญญัติตํารวจแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงการแก+ไขเพ่ิมเติมและยกเลิกกฎหมายโดยปกติ 
ต+องออกเป?นกฎหมาย ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย 

๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง การแก:ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายว)าด:วยการปHองกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เนื่องจากประกาศฉบับนี้มีบทบัญญัติแก+ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติ
ปPองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงการแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมายโดยปกติต+องออกเป?น
กฎหมาย ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย 

   



เอกสารแนบ ๓ 
 

กรณีท่ีเป4นประกาศหรือคําส่ัง 
ท่ีไม)ได:แก:ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายท่ีมีอยู)ในปIจจุบัน  

แต)มีผลเป4นการยกเว:น เปล่ียนแปลง หรือระงับใช:กฎหมาย หรือเป4นการสร:างกลไกข้ึนมา 
คู)ขนานกับกลไกท่ีมีอยู)แล:วตามกฎหมาย  

   
 

๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได:มาซ่ึง
สมาชิกสภาท:องถ่ินหรือผู:บริหารท:องถ่ินเป4นการช่ัวคราว ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

แม+ประกาศฉบับนี้จะไม�มีบทบัญญัติให+ยกเลิกหรือแก+ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย  
แต�ผลของบทบัญญัติต�าง ๆ ทําให+บทบัญญัติในกฎหมายท่ีมีอยู�ต+องระงับการใช+ บังคับ เช�น   
ในข+อ ๑ ของประกาศฉบับนี้ กําหนดให+งดการจัดให+มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท+องถ่ินหรือผู+บริหาร
ท+องถ่ินตามกฎหมายว�าด+วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท+องถ่ินหรือผู+บริหารท+องถ่ิน อันมีผลให+บทบัญญัติ
ดังกล�าวในกฎหมายไม�สามารถใช+บังคับได+ ซ่ึงโดยปกติบทบัญญัติท่ีมีผลให+กฎหมายใช+บังคับไม�ได+ 
ย�อมต+องมีฐานะไม�ต่ําศักด์ิกว�ากฎหมาย ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย 

๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได:มาซ่ึง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป4นการช่ัวคราว ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

ประกาศฉบับนี้มีสาระและฐานะเช�นเดียวกับประกาศคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ ฉบับท่ี ๘๕/๒๕๕๗ฯ ซ่ึงอยู�ในลําดับท่ี ๑ ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย 

๓. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง การให:
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานพ:นจากตําแหน)ง และการแต)งตั้ง
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ลงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ประกาศฉบับนี้มีผลทําให+บทบัญญัติในกฎหมายท่ีมีอยู�ใช+บังคับไม�ได+ เช�น  
ในข+อ ๓ ของประกาศฉบับนี้ กําหนดยกเว+นมิให+นําบทบัญญัติเก่ียวกับการสรรหาตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช+บังคับกับการแต�งต้ังคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานตามประกาศนี้ อันมีผลให+บทบัญญัติดังกล�าวในกฎหมายไม�สามารถใช+บังคับได+ ซ่ึงโดยปกติ
บทบัญญัติท่ีมีผลให+กฎหมายใช+บังคับไม�ได+ย�อมต+องมีฐานะไม�ตํ่าศักด์ิกว�ากฎหมาย ประกาศฉบับนี้ 
จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย 

๔. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ  ฉบับท่ี ๑๐๕/๒๕๕๗ เรื่อง  
การแต)งตั้งคณะกรรมการส)งเสริมการลงทุน ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ประกาศฉบับนี้ มีผลทําให+บทบัญญัติในกฎหมายท่ี มีอยู� ใช+ บั ง คับไม� ได+  
เช�น ในข+อ ๒ ของประกาศฉบับนี้  กําหนดยกเว+นมิให+นําบทบัญญัติเ ก่ียวกับองค7ประกอบ 
ของคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนตามมาตรา ๖ แห�งพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน  
พ.ศ .  ๒๕๒๐ มาใช+ บั ง คับ กับคณะกรรมการส� ง เสริ มการลง ทุน ท่ีแต� ง ต้ั งตามประกาศนี้  
อันมีผลให+บทบัญญัติดังกล�าวในกฎหมายไม�สามารถใช+บังคับได+ ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะ 
เป?นกฎหมายด+วยเหตุผลเดียวกับกรณีท่ีกล�าวข+างต+น 



 ๒ 

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) มีข+อสังเกตว�า แม+ประกาศฉบับนี้ 
จะกําหนดให+คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนตามประกาศนี้ มีวาระอยู�ในตําแหน�งตามท่ีกําหนด 
ในกฎหมายว�าด+วยการส�งเสริมการลงทุน ซ่ึงแสดงให+เห็นว�าต+องการให+มีผลเป?นการแก+ไขบทบัญญัติ
เก่ียวกับองค7ประกอบของคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน  
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป?นการชั่วคราว แต�การกําหนดองค7ประกอบของคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน 
ตามประกาศฉบับนี้อาจเกิดปIญหาในอนาคตหากบุคคลท่ีได+รับแต�งต้ังเป?นกรรมการโดยชื่อต+องพ+นจาก
ตําแหน�งก�อนวาระ จะมีผลให+ไม�สามารถต้ังผู+อ่ืนแทนได+  

๕. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให:สมาชิก
สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติส้ินสุดลง ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ประกาศฉบับนี้มีผลทําให+บทบัญญัติในกฎหมายท่ีมีอยู�ใช+บังคับไม�ได+ เช�น  
ในข+อ ๒ ของประกาศนี้กําหนดว�า กรณีท่ีบทบัญญัติแห�งกฎหมายใดกําหนดให+สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติเป?นผู+พิจารณาหรือให+ความเห็นชอบในเรื่องใด ให+บทบัญญัติว�าด+วยส�วนดังกล�าว
เป?นอันงดใช+บังคับ อันมีผลให+บทบัญญัติดังกล�าวในกฎหมายถูกระงับไป ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะ 
เป?นกฎหมาย 

๖. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิก
ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๖๑/๒๕๕๗ และแต)งตั้งคณะกรรมการส)งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย)อม (เฉพาะกิจ) ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ประกาศฉบับนี้มีผลทําให+บทบัญญัติในกฎหมายท่ีมีอยู�ใช+บังคับไม�ได+ เช�น  
ในข+อ ๓ (๒) ของประกาศนี้กําหนดให+คณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(เฉพาะกิจ) ปฏิบัติหน+าท่ีแทนคณะกรรมการบริหารสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม
ตามอํานาจหน+าท่ี ท่ี กําหนดในพระราชบัญญัติส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  
พ.ศ. ๒๕๔๓ อันมีผลให+บทบัญญัติดังกล�าวในกฎหมายถูกระงับไป ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย  

๗.  คํ า ส่ั งคณะรักษาความสงบแห) งชาติ  ท่ี  ๕๔/๒๕๕๗ เรื่ อง  แต) งตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห)งชาติ ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เนื่องจากคําสั่งฉบับนี้ กําหนดให+คณะกรรมการตามคําสั่งนี้มีอํานาจหน+าท่ี 
ในการกําหนดหลักเกณฑ7และเง่ือนไขในการกําหนดราคาพลังงานอันเป?นอํานาจท่ีกระทบต�อสิทธิ 
และเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงโดยปกติต+องออกเป?นกฎหมาย ประกอบกับมีการต้ังคณะกรรมการ 
ข้ึนใหม� มีองค7ประกอบแตกต�างจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม�ได+ยกเลิกคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห�งชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติฯ จึงมีลักษณะเป?นการสร+าง
กลไกข้ึนมาคู�ขนานกับกลไกท่ีมีอยู�แล+วตามกฎหมาย คําสั่งฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย 

๘.  คํ า ส่ั งคณะรักษาความสงบแห) งชาติ  ท่ี  ๕๕/๒๕๕๗ เรื่ อง  แต) งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เนื่องจากคําสั่งฉบับนี้กําหนดให+คณะกรรมการตามคําสั่งนี้มีอํานาจหน+าท่ี 
ในการกําหนดราคาและอัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง อันเป?นอํานาจท่ีกระทบต�อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน ซ่ึงโดยปกติต+องออกเป?นกฎหมาย ประกอบกับมีการต้ังคณะกรรมการข้ึนใหม�  
มีองค7ประกอบแตกต�างจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานตามคําสั่งคณะกรรมการ 



 ๓ 

นโยบายพลังงานแห�งชาติ ท่ี ๔/๒๕๔๕ เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  
ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดยไม�ได+ยกเลิกคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานตามคําสั่ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ ท่ี ๔/๒๕๔๕ฯ จึงมีลักษณะเป?นการสร+างกลไกข้ึนมาคู�ขนาน
กับกลไกท่ีมีอยู�แล+วตามกฎหมาย คําสั่งฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย 

๙.  คํ า ส่ั งคณะรักษาความสงบแห) งชาติ  ท่ี  ๕๖/๒๕๕๗ เรื่ อง  แต) งตั้ ง
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส)งเสริมการอนุรักษ<พลังงาน ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เนื่องจากคําสั่งฉบับนี้ กําหนดให+คณะกรรมการตามคําสั่งนี้มีอํานาจหน+าท่ี 
ในการยกเว+นค�าธรรมเนียมและพิจารณาอนุมัติคําขอรับการส�งเสริมและช�วยเหลือ ซ่ึงจะกระทําได+ 
ก็แต�โดยบทบัญญัติแห�งกฎหมาย ประกอบกับมีการต้ังคณะกรรมการข้ึนใหม� มีองค7ประกอบแตกต�าง
จากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส�งเสริมการอนุรักษ7พลังงานตามพระราชบัญญัติการส�งเสริม 
การอนุรักษ7พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไม�ได+ยกเลิกคณะกรรมการกองทุนเพ่ือส�งเสริมการอนุรักษ7
พลังงานตามพระราชบัญญัติการส�งเสริมการอนุรักษ7พลังงานฯ จึงมีผลให+คณะกรรมการท้ังสองชุด
เกิดข้ึนและดํารงอยู�คู�ขนานกัน จึงมีลักษณะเป?นการสร+างกลไกข้ึนมาคู�ขนานกับกลไกท่ีมีอยู�แล+ว 
ตามกฎหมาย คําสั่งฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นกฎหมาย 

อนึ่ง ประกาศและคําสั่งในลําดับท่ี ๔ ลําดับท่ี ๖ ลําดับท่ี ๗ ลําดับท่ี ๘ และลําดับท่ี ๙ 
ได+เปลี่ยนแปลงหรือสร+างโครงสร+างของคณะกรรมการท่ีเก่ียวข+องข้ึนใหม�ให+ผิดไปจากท่ีเป?นอยู�
ตามปกติ โดยกําหนดให+หัวหน+าคณะรักษาความสงบแห�งชาติเป?นประธานกรรมการแทน
นายกรั ฐมนตรี  และผู+ ดํ ารงตํ าแหน� งในคณะรักษาความสงบแห� งชาติหรื อปลัดกระทรวง 
เป?นประธานกรรมการหรือกรรมการแทนรัฐมนตรี ซ่ึงบัดนี้มีรัฐธรรมนูญใช+บังคับแล+ว และมีการแต�งต้ัง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีจะต+องรับผิดชอบตามกฎหมายครบถ+วนแล+ว จะสมควรแก+ไขเพ่ิมเติม 
ให+นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเข+ารับผิดชอบแทนผู+ดํารงตําแหน�งในคณะรักษาความสงบแห�งชาติ
หรือไม�  นอกจากนั้น ประกาศหรือคําสั่งดังกล�าวมีบางฉบับก�อให+เกิดคณะกรรมการคู�ขนานกัน 
จนไม�ทราบได+ว�าคณะกรรมการชุดใดจะรับผิดชอบหรือมีอํานาจหน+าท่ีตามกฎหมายท่ีแท+จริง  
หากประกาศหรือคําสั่งเหล�านี้ยังมีผลใช+บังคับต�อไป จะเกิดปIญหาอย)างรุนแรงในทางปฏิบัติได:  
จึงสมควรยกเลิกประกาศหรือคําส่ังเหล)านี้โดยเร็ว และหากต+องการเปลี่ยนแปลงองค7ประกอบ 
ของคณะกรรมการท่ีเก่ียวข+องเป?นอย�างไร ก็สมควรดําเนินการแก+ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข+องแทนต�อไป 

   



เอกสารแนบ ๔ 
 

ประเภทท่ีเป4นประกาศหรือคําส่ังทางบริหาร 
   

 
๑. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๙๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก:ไข

ปIญหาจังหวัดชายแดนภาคใต: ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับคําส่ังคณะรักษา 
ความสงบแห)งชาติ ท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การแต)งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนการแก:ไขปIญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต: ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เนื่องจากอํานาจหน+าท่ีของคณะกรรมการตามประกาศฉบับนี้มีข้ึนเพ่ือประโยชน7
ในการบริหารราชการแผ�นดินเก่ียวกับการแก+ไขปIญหาจังหวัดชายแดนภาคใต+ และไม�มีอํานาจหน+าท่ีใด
กระทบต�อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นคําสั่งทางบริหาร  

๒. ประกาศคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง แก:ไข
เพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว)าด:วยการปHองกันเจ:าหน:าท่ีของรัฐมิให:เก่ียวข:องกับ 
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เนื่องจากเป?นประกาศท่ีเพียงแต�แก+ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ประกาศฉบับนี้จึงมีฐานะเป?นคําสั่งทางบริหาร 

๓.  คํ า ส่ั งคณะรักษาความสงบแห) งชาติ  ท่ี  ๔๕/๒๕๕๗ เรื่ อง  แต) งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช:จ)ายงบประมาณภาครัฐ ลงวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๔. คําส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๔๗/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน:าท่ี 
ในคณะกรรมการต)าง ๆ ลงวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๕.  คํ า ส่ั งคณะรักษาความสงบแห) งชาติ  ท่ี  ๖๗/๒๕๕๗ เรื่ อง  แต) งตั้ ง
คณะกรรมการร)วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก:ไขปIญหาทางเศรษฐกิจ ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ซ่ึงแก:ไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะกรรมการร)วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก:ไขปIญหาทางเศรษฐกิจ เ พ่ิมเติม ลงวันท่ี  
๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๖ .  คํ า ส่ั งคณะรั กษาความสงบแห) งชาติ  ท่ี  ๗๑/๒๕๕๗ เ รื่ อ ง  จั ดตั้ ง 
ศูนย<อํานวยการเตรียมความพร:อมประเทศไทยในการเข:าสู)ประชาคมอาเซียน และแต)งตั้ง
คณะกรรมการศูนย<อํานวยการเตรียมความพร:อมประเทศไทยในการเข:าสู)ประชาคมอาเซียน  
ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  

๗.  คํ า ส่ั งคณะรักษาความสงบแห) งชาติ  ท่ี  ๗๒/๒๕๕๗ เรื่ อง  แต) งตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซ่ึงแก:ไขเพ่ิมเติม
โดยคําส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๐๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม 
ในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



 ๒ 

๘. คําส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง การแต)งตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายการจัดการปIญหาแรงงานต)างด:าวและการค:ามนุษย<  ลงวัน ท่ี  
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๙.  คํ า ส่ั งคณะรักษาความสงบแห) งชาติ  ท่ี  ๗๔/๒๕๕๗ เรื่ อง  แต) งตั้ ง
คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปIญหาแรงงานต)างด:าวและการค:ามนุษย< ลงวันท่ี  
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๑๐. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ  ท่ี  ๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซ่ึงแก:ไขเพ่ิมเติม
โดยคําส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๙๗/๒๕๕๗ เรื่อง แก:ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน:าท่ีของ
คณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๑๑. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ  ท่ี  ๗๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝINงทะเลตะวันออก ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๑๒. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ  ท่ี  ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ลงวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
ซ่ึงแก:ไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง แก:ไขเพ่ิมเติมคําส่ัง
คณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๑๓. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ  ท่ี  ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให:องค<กรปกครอง 
ส)วนท:องถ่ิน ประจําปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๑๔. คําส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแต)งตั้ง
คณะกรรมการส่ิงแวดล:อมแห)งชาติ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๑๕. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ  ท่ี  ๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส)งสินค:าและบริการของประเทศ (กบส.)  
ลงวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๑๖. คําส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแต)งตั้ง
คณะทํางานติดตามและตรวจสอบการจัดการปIญหาแรงงานต)างด:าวและการค:ามนุษย<
กรุงเทพมหานคร ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๑๗. คําส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง การแต)งตั้ง 
ชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปIญหาแรงงานต)างด:าวและการค:ามนุษย<จังหวัด ลงวันท่ี  
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๑๘. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๐๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๑๙. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑ<มันสําปะหลัง ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



 ๓ 

  ๒๐. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๐๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายอาหาร ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๒๑. คําส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแต)งตั้ง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห)งชาติด:านโครงสร:างพ้ืนฐานการคมนาคม  
ลงวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๒๒. คําส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง การแต)งตั้ง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๒๓. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะกรรมการปHองกันและแก:ไขปIญหาทางพระพุทธศาสนา ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๒๔. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะอนุกรรมการร)วมจัดทํายุทธศาสตร<สินค:าเกษตรเป4นรายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค:า (Roadmap) 
คือ ข:าวโพดเล้ียงสัตว< มันสําปะหลัง ปาล<มน้ํามัน และอ:อย ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๒๕. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข)งขันของประเทศ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๒๖. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๑๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะกรรมการกล่ันกรองงานด:านกฎหมาย ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  

๒๗. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข:าว ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซ่ึงแก:ไขเพ่ิมเติม 
โดยคํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี  ๑๗๘/๒๕๕๗ เรื่อง เ พ่ิมเติมอํานาจหน:า ท่ี 
ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข:าว ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๒๘. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด:านการผลิตและการตลาดสินค:าข:าว ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

๒๙. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข:าว ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๓๐. คํ า ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ  ท่ี  ๑๗๖/๒๕๕๗ เรื่ อง แต) งตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทําบัญชีข:าวคงเหลือของรัฐ ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๓๑. คํา ส่ังคณะรักษาความสงบแห)งชาติ ท่ี ๑๗๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต)งตั้ ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข:าวคงเหลือของรัฐ ลงวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

บรรดาคําสั่ งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ีแต�ง ต้ังคณะกรรมการต�าง ๆ  
ในลําดับท่ี ๓ ถึงลําดับท่ี ๓๑ ข+างต+นเป?นการต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือประโยชน7ในการบริหารราชการ
แผ�นดิน โดยมิได+มีการกําหนดให+มีอํานาจหน+าท่ีใดท่ีกระทบต�อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
แม+บางคําสั่งจะมีการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีมีอยู�เดิม แต�ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ดังกล�าวก็มีฐานะเป?นเพียงคําสั่งทางบริหารอย�างหนึ่งเท�านั้น (เช�น คําสั่งในลําดับท่ี ๑๒) คําสั่งเหล�านี้



 ๔ 

จึงมีฐานะเป?นคําสั่งทางบริหาร การแก+ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกอาจทําได+โดยคําสั่งทางบริหาร 
ของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี แล+วแต�กรณี 

สําหรับคําสั่งในลําดับท่ี ๒๐ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) มีความเห็นว�า 
แม+ว�าในคําสั่งจะกําหนดให+คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการนําเข+า
วัตถุดิบอาหารสัตว7แต�ละชนิด แต�อย�างไรก็ดี อํานาจหน+าท่ีของคณะกรรมการตามคําสั่งฉบับนี้ 
เป?นเพียงการกําหนดนโยบายและมาตรการในการนําเข+าวัตถุดิบอาหารสัตว7เพ่ือให+องค7กรท่ีมีอํานาจ
หน+าท่ีตามกฎหมายนําไปดําเนินการต�อไปเท�านั้น โดยคณะกรรมการตามคําสั่งฉบับนี้มิได+เป?น 
ผู+มีอํานาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวข+องแต�อย�างใด 

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) มีข+อสังเกตว�า คณะกรรมการท่ีต้ังข้ึนตาม
คําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติเป?นจํานวนมาก ได+แต�งต้ังผู+ดํารงตําแหน�งต�าง ๆ ในคณะรักษา
ความสงบแห�งชาติเป?นกรรมการบ+าง ให+ปลัดกระทรวงเป?นกรรมการแทนท่ีรัฐมนตรีบ+าง  
ซ่ึงอาจจําเป?นในระหว�างท่ียังไม�มีการจัดต้ังคณะรัฐมนตรี  บัดนี้ มีคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบในการ
บริหารราชการแผ�นดินแล+ว จึงเป?นการสมควรท่ีจะต+องรีบเร�งพิจารณาคําสั่งแต�ละฉบับว�าจะยังให+คง
อยู�ต�อไป หรือสมควรจะปรับปรุงแก+ไขเพ่ือให+นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข+องเข+ามารับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน+าท่ีแทนผู+ดํารงตําแหน�งในคณะรักษาความสงบแห�งชาติหรือปลัดกระทรวงต�อไป 
มิฉะนั้นจะเกิดความสับสนในการปฏิบัติหน+าท่ีได+ 

   
 

 
 

 


