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สํานักราชเลขาธิการเปนสวนราชการอิสระที่ไมสังกัดกระทรวง หรือทบวงใดๆ มีฐานะ
เทียบเทากรม และมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย โดยมี
ราชเลขาธิการเปนหัวหนาสวนราชการและอยูภายใตการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ขาราชการ
สํานักราชเลขาธิการมีฐานะเปนขาราชการพลเรือนในพระองค อยูภายใตพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในพระองค
พ.ศ. 2539 ไดรับสิทธิและสวัสดิการอื่นๆ เชน ขั้นเงินเดือน อัตรากําลัง การพิจารณาขั้น เชนเดียวกัน
กับขาราชการพลเรือนอื่นๆ แตอาจมีบางกรณีที่แตกตางจาก ขาราชการพลเรือนอื่น เชน การบรรจุ
และแตงตั้ง การเลื่อนตําแหนงบางตําแหนง การหยุดและการลาออกจากตําแหนงบางตําแหนง แต
ลักษณะงานในหนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับการเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย ทั้งงานบริหารราชการ
แผนดินและงานสวนพระองค ซึ่งตามรัฐธรรมนูญกําหนดไววาพระมหากษัตริยทรงเปนผูใชอํานาจ
อธิปไตยผานทางรัฐบาล รัฐสภา และศาล ดังนั้นการปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ของสํานัก
ราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ จึงควรเปนการปฏิบัติงานที่ตองมีความเปนอิสระไมตกอยูภายใต
อํานาจหนึ่งอํานาจใดโดยเฉพาะ หากแตเปนการปฏิบัติงานสนององคพระมหากษัตริยในฐานะที่ทรง
เปนประมุขของประเทศ เปนที่พึ่งของประชาชนชาวไทย และทรงไวซึ่งพระราชอํานาจตาม
กฎหมายและตามโบราณราชประเพณี มิฉะนั้นอาจทําใหถูกมองไดวามีอํานาจหรือองคกรที่สามารถ
ครอบงําหรือชี้นําการปฏิบัติงานของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการได
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กําหนดใหสํานัก
ราชเลขาธิการอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนหัวหนาฝายบริหาร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
หนวยงานของรัฐอื่นดูเหมือนวาจะมีความเปนอิสระ เพราะมิไดอยูภายใตการกํากับดูแลของ
หนวยงานใดของฝายบริหาร เพียงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีเทานั้น แตก็ถือวาเปน
หนวยงานที่อยูในบังคับบัญชาของหัวหนาฝายบริหาร ทําใหสํานักราชเลขาธิการเปนหนวยงานที่มี

ง

คุณลักษณะพิเศษแตกตางจากหนวยงานอื่นของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ 2 ลักษณะคือ การปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และการปฏิบัติหนาที่ในฐานะเลขานุการใน
พระองคพระมหากษัตริย แมในอดีตที่ผานมานายกรัฐมนตรีจะไมเคยกาวกายการปฏิบัติงานของ
สํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการก็ตาม แตในทางทฤษฎีโครงสรางการปกครองทางกฎหมาย
แลว มีความจําเปนจะตองกําหนดใหสํานักราชเลขาธิการเปนองคกรที่มีความเปนอิสระเชนเดียวกับ
องคกรตามรัฐธรรมนูญหลายองคกรที่มีความเปนอิสระ เชน ศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดิน
ข
อ
ง
รัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อจะไดเปน
หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะเลขานุ ก ารในพระองค พ ระมหากษั ต ริ ย ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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ผลการศึกษาของวิทยานิพนธฉบับนี้มุงชี้และวิเคราะหใหเห็นถึงบทบาทอํานาจหนาที่
ตลอดจนโครงสรางการปฏิบัติงานของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการที่มีภารกิจเกี่ยวกับงาน
เลขานุการในองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศ ซึ่งเปนงานที่มีความสําคัญยิ่ง ดังนั้นการ
กําหนดใหสํานักราชเลขาธิการเปนหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตกฎหมายเดียวกันกับหนวยราชการ
อื่น รวมทั้งอยูภายใตการบังคับบัญชาของหัวหนาฝายบริหารนาจะไมเปนการเหมาะสม ซึ่งอาจมีผล
ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากยังขาดความ
เปนอิ สระและเปนกลางอยางแทจริงตามโครงสรางทางปกครอง และวิ ทยานิพ นธฉบับนี้มี
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยวา ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสรางองคความรูวา สถานะและอํานาจ
ห น า ที่
ร ว ม ทั้ ง
โครงสรางที่เหมาะสมในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีลักษณะพิเศษของสํานักราชเลขาธิการนั้นควร
เปนเชนใด

จ
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The Office of His Majesty’s Principal Private Secretary is an independent government
agency of which mission is to serve as His Majesty’s secretary for Royal duties on public
administration as well as His Majesty’s private affairs. His Majesty’s Principal Private Secretary
assumes the Office’s head, operating the concerning affairs under the supervision of the Prime
Minister. According to the Civil Servant Act B.E. 2535 (1992), the officials here are called “Civil
Servant of His Majesty the King”. Though their main benefits and services (e.g. salary, human resources
and promotion) are in the same way to other officials, some difference in the processes of the
appointment, promotion, suspension or resignation is found as well. Under the constitution of
Thailand, the King shall exercise Administrative, Legislative and Judicial powers through the
cabinet, parliament and courts respectively. The works of the Office of His Majesty’s Principal
Private Secretary, hence, must be independent and free from the influence of those institutions since
its objectives and goals are not only to serve His Majesty, the Head of State and “shelter” for all
Thais, but also to follow the laws and ancient court traditions as well.
Law of Administrative Structure B.E. 2539 (1996) has mandated the Office of His
Majesty Principal Private Secretary be under the supervision of the Prime Minister, the Head of
Executive Power. Comparing to other public agency, the Office is regarded as an independent
public agency because it is not under control of Executive Branch. Hence, the practices of the
Office of His Majesty’s Principal Private Secretary maybe different from other agency in 2
aspects: to proceed its duties under the supervision of the Prime Minister and to serve as secretary

ฉ

for His Majesty. Though all former Prime Ministers have never interfered the works of the Office
before, it is necessary to assign the Office as independent public agency in the same level of
Constitutional Court, Office of the Ombudsman and Office of the Auditor General of Thailand,
etc. Indeed, This would assure the efficiency of the Office of His Majesty’s Principal Private
Secretary in performing its tasks for His Majesty.
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This thesis aims to indicate and analyze the roles, authorities and operational
structures of the Office of His Majesty’s Principal Private Secretary which carries out vital duties
for His Majesty and Royal Family. Therefore, being under the supervision of the Prime Minister and
under the same law to other public agencies maybe unsuitable because it probably effect to work
efficiency, structural independence as well as neutrality. Hence, this thesis would suggest further research
should be done in order to produce the understanding on what status, authority and structure would
be appropriate for the Office of His Majesty’s Principal Private Secretary.

บทที่ 1
บทนํา
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถาบันพระมหากษัตริยมีความผูกพันกับประเทศไทยมานานนับเนื่องแตครั้งในอดีต
ตั้งแตมีการสถาปนากรุงสุโขทัยเปนราชธานี มีการสืบราชสันตติวงศเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุง
ศรีอยุธยาซึ่งเปนราชธานีอันมั่นคงถึง 400 ปเศษ จนกระทั่งเสียกรุงแกพมาเมื่อ พ.ศ. 2310 และไดมี
การรวบรวมกําลังของคนไทยใหมีความสามัคคีกอบกูเอกราชไดอีกครั้งหนึ่งโดยมีการสถาปนา
กรุงธนบุรีเปนเมืองหลวง ตอมาปลายสมัยกรุงธนบุรีมีการกอจลาจลวุนวายในบานเมือง แตในที่สุด
ก็ระงับความวุนวายในบานเมืองประสบผลสําเร็จอีกครั้ง และไดมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
หรือที่เรียกวากรุงเทพมหานครเปนราชธานี ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนและตอนกลางยัง
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) พระมหากษัตริยทรงเปนเจาชีวิต
เจาแผนดิน ทรงเปนศูนยรวมแหงพระราชอํานาจทุกประการอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จนกระทั่งใน
ปพ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข พระราชอํานาจและฐานะที่ถือวาทรงเปนรัฐาธิปตย (Sovereign) ก็หมดไป ทรงเปน
พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ดังนั้น จึงมีการกําหนดพระราช
อํานาจไวในรัฐธรรมนูญ แตโดยที่ทรงดํารงฐานะเปนประมุขของประเทศจะตองมีความสัมพันธ
อยางลึกซึ้งกับชีวิตความเปนอยูของพสกนิกรอยางใกลชิด ทรงมีพระราชอํานาจและพระมหากรุณา
ที่มิไดมีการบัญญัติอยางชัดแจงไวเปนลายลักษณอักษร แตในทางปฏิบัติถือวาเปนพระราชอํานาจที่
ทรงมีมาโดยตลอดเปนคตินิยมโบราณ คือนิติราชประเพณีและราชธรรม ตามแนวทางการเมือง
การปกครองตลอดระยะเวลาที่ผานมา พระมหากษัตริยทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเปนคุณูปการ
แกชาติไทยนับอเนกอนันต ทรงมีความผูกพันมีความสําคัญตอการอยูรวมกันของสังคมไทยจน
ไมสามารถจะแยกจากกันได สถานะของพระมหากษัตริยสําหรับประเทศไทยเปรียบเสมือนสมมุติ
เทพ เจาชีวิต หรือเจาแผนดิน แมรูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไป
อยางไร สถาบันกษัตริยก็ยังคงความสําคัญ เสมือนศูนยรวมใจของปวงชนชาวไทย ดวยพระราช
กรณียกิจที่มีความสําคัญยิ่งดังกลาว จําเปนตองมีบุคคลและองคกรที่ทําหนาที่รับสนองและถวาย
งานของพระมหากษัตริยทั้งพระราชภารกิจในดานงานบริหารราชการแผนดิน งานสวนพระองค และ
การพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณตอพสกนิกรชาวไทย ใหสมพระเกียรติและประสานสอดคลอง
อยางสงางามและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรศึกษาวิจัยถึงโครงสราง สถานะ อํานาจหนาที่ความ
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รับผิดชอบของตําแหนงและองคกรที่ทําหนาที่สนองงานพระมหากษัตริยและพระบรมวงศ ทั้งที่
เปนตําแหนงและองคกรที่มีความสําคัญยิ่งในประเทศไทย
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2. สมมุติฐานของวิทยานิพนธ
พระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทรงดํารงอยูในฐานะทรงเปน
ประมุข ทรงใชพระราชอํานาจซึ่งเปนของปวงชนชาวไทยผานทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล
นอกจากนั้น ยังทรงเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได และผูใดจะกลาวหาฟองรองในทางใดๆ
มิได หลักการดังกลาวเปนไปตามหลักที่ยึดถือกันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในการ
ประสานงาน การตรวจสอบ การกลั่นกรองเรื่องราวตางๆ จะตองมีองคกรหรือหนวยงานที่ทํา
หนาที่รับสนองและถวายงานพระมหากษัตริยในพระราชอํานาจตาม รัฐธรรมนูญและตามโบราณ
ราชประเพณี จะตองมีลักษณะสถานะ บทบาท ตลอดจนอํานาจหนาที่ที่มีความเปนกลาง และอิสระ
อั น จะทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะหน ว ยงานรั บ สนองและถวายงานพระมหากษั ต ริ ย มี
ประสิทธิภาพ
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3. วัตถุประสงคของการศึกษา
3.1 ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ
3.2 วิเคราะหโครงสรางอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักราชเลขาธิการ
3.3 นําเสนอหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ
3.4 ศึกษาบทบาทหนาที่ที่เปนลักษณะพิเศษของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ
3.5 นําเสนอสถานะของสํานักราชเลขาธิการที่ตองมีความเปนอิสระ
4. ขอบเขตของการศึกษาและวิจัย
4.1 ศึกษาอํานาจ หนาที่ และโครงสรางของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขนบธรรมเนียม ประเพณีทางปฏิบัติ
4.2 ศึกษาบทบาทหนาที่ของราชเลขาธิการตามกฎหมายปกครองในปจจุบัน
4.3 ศึกษาบทบาทหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการตามกฎหมายปกครองในปจจุบัน
5. วิธีการศึกษา
การจั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ เ ป น การรวบรวมข อ มู ล ต า งๆ จากเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง
(Documentary Research) เชน หนังสือ ตําราเรียน บทความ หนังสือราชการ ขอหารือ เอกสารใน
การปฏิบัติงาน (เอกสารชั้นตน) รวมทั้งขอมูลจากบุคคลที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอในรูปแบบวิจัยเชิง
พรรณา
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6. ขอจํากัดในการดําเนินการ
เนื่องจากภารกิจของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการมีความเกี่ยวของผูกพันกับ
สถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งถือวาเปนสถาบันหลักของประเทศ ความเกี่ยวพันในเรื่องราวตางๆ จึง
เปนเรื่องละเอียดออน ดังนั้น บางกรณีไมสามารถนํามาเปรียบเทียบและวิเคราะหในวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ได

PU

D

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ทําใหเขาใจโครงสรางอํานาจหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ
7.2 นําเสนอบทบาทอํานาจหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ เปน
ระบบในทางวิชาการ
7.3 เขาใจบทบาทหนาที่การปฏิบัติงานของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ
7.4 เขาใจสถานะของสํานักราชเลขาธิการในระบบโครงสรางทางการปกครอง

บทที่ 2
ความเปนมาของสํานักราชเลขาธิการ
และราชเลขาธิการ
1. ความเปนมาของสํานักราชเลขาธิการ
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สํานักราชเลขาธิการเปนหนวยงานในพระองคที่มีประวัติเกาแกตั้งแตครั้งยังเปนงาน
ของผูดํารงตําแหนงเจากรมพระอาลักษณ1 ซึ่งอาจเทียบเคียงไดกับงานบางสวนของผูดํารงตําแหนง
ราชเลขาธิการในปจจุบัน ในฐานะที่เปนหนวยงานในพระองคซึ่งเกิดขึ้นมาเปนเวลาชานาน และได
แปรเปลี่ยนมาเปนหนวยงานราชการอยางเปนทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ดังนั้นในชวงระยะเวลา 100 ปเศษที่ผานมา สํานักราชเลขาธิการจึงมีสถานภาพเปลี่ยน
ไปตามพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริยแตละพระองค และตามการประสานงานกับรัฐบาลที่
เปลี่ยนตามยุคสมัย ดวยเหตุนี้ ชื่อหนวยงานที่ปรากฏในพระราชหัตถเลขา พระบรมราชโองการ
ประชุมกฎหมายประจําศก ราชกิจจานุเบกษา ฯลฯ ซึ่งไดแก กรมพระอาลักษณ ออดิตออฟฟศ
ออฟฟศหลวง กรมราชเลขานุการ กรมราชเลขาธิการ กรมราชเลขานุการในพระองค สํานักงาน
ราชเลขานุการในพระองค และกระทรวงมุรธาธร จึงมีความเกี่ยวของและเปนที่มาของสํานักราช
เลขาธิการในปจจุบันทั้งสิ้น
1.1 กําเนิดกรมราชเลขานุการ

กรมราชเลขานุการตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อวันเดือนปใดไมปรากฏหลักฐาน
แนชัด ทราบแตเพียงวา ครั้งโบราณสมัยที่ยังไมมีการตั้งตําแหนง ราชเลขานุการ หรือ ราชเลขาธิการ
ตามความหมายที่ปรากฏในปจจุบันอยางเปนทางการขึ้นในประเทศไทยนั้น มีแตตําแหนงเจากรม
พระอาลักษณที่ปฏิบัติหนาที่ในลักษณะดังกลาว จากหลักฐานที่ปรากฏระบุวา เมื่อพ.ศ. 2416
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งตําแหนง ราชเลขานุการ
อาลักษณ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง ผูทํา
หนาที่ทางหนังสือในราชสํานัก ตําแหนงเจากรมพระอาลักษณเปนตําแหนงเกาแกมาแตสมัยโบราณ มีหนาที่เขียน
และรักษาพระราชบัญญัติ อานประกาศกระแสพระราชดํารัส ทําทะเบียนยศบรรดาศักดิ์ขาราชการและเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ เปนตน
1

5
หรือที่เรียกอยางทับศัพทภาษาอังกฤษในสมัยนั้นวา ไปรเวตสิเกรตารี (Private Secretary) หรือ
ไปรเวตสิเกรตารีหลวง ขึ้นอยางเปนทางการ
อนึ่ง เมื่อพิจารณาตามความหมายของคําวา กรม ที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ ทรงใหคําอธิบายไวโดยสรุป หมายความถึงคนหมูหนึ่งซึ่งจัดใหมี
ผูบังคับบัญชาตางหาก2 จึงนาจะอนุมานไดวา เมื่อมีตําแหนงราชเลขานุการก็นาจะมีกรมราช
เลขานุการแลวเชนกัน
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ตอมาใน พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตั้ง ออฟฟศหลวง หรือ ออดิตออฟฟศ (Audit Office) ขึ้นสําหรับเปนที่ประชุมตรวจ
บัญชีคลังและใหมีฐานะเปนอิสระ ไมขึ้นกับกรมพระคลังมหาสมบัติ มีเจาพนักงานใหญหรือ
หัวหนาซึ่งเรียกวา ออดิเตอเยเนราล (Auditor General) และผูชวยเรียกวา ดีปุตีออดิเตอเยเนราล
(Deputy Auditor General) มีหนาที่ตรวจบัญชีเงินทองของแผนดินทั่วราชอาณาจักร และตองถวาย
รายงานโดยตรงเกี่ยวกับการตรวจบัญชี ดังความใน พระราชบัญญัติสําหรับกรมพระคลังมหาสมบัติ
แลวาดวยกรมตางๆ ซึ่งจะเบิกเงินสงเงิน หมวดมาตราที่ 1 วาดวยผูจะรักษาการในพระคลัง
มหาสมบัติ
…ขอ 7 พระบาทสมเด็จพระเจาแผนดิน จะโปรดตั้งออฟฟซหลวงที่ภาษาอังกฤษ
เรียกวา ออดิเตอออฟฟซ เปนที่ประชุมตรวจบาญชี รวมเงินที่รับจายใชทั่วทั้งแผนดิน ทุกหมูทุกกรม
ทุกรายทุกพนักงาน ผูที่เปนพนักงานรับราชการในตําแหนงออฟฟซหลวงนี้เปนกรมแผนก 1
ตางหากจากกรมพระคลังมหาสมบัติ แตมีหางวาวบาญชีเบี้ยหวัดรวมอยูในกรมพระคลังมหาสมบัติ
คลายกับเปนกรมขึ้น แตเจาพนักงานในกรมออฟฟซหลวงตองฟงบังคับของเจาพนักงานใหญที่ 1
ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา ออดิเตอเยเนอราล ฤาที่ 2 ซึ่งมีอํานาจวาการสิทธิขาดในกรมออฟฟซหลวง
ไมตองฟงบังคับผูอื่น ถาเจาพนักงานในกรมนี้ตรวจบาญชีรายรับรายจายฉบับใดเคลื่อนคลาศ ไมถูก

“คําอธิบายของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ตอบปญหาพระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร”
วารสารเทศาภิบาล. 76. ธันวาคม 2524, หนา 11 – 15.
2

6
ถวนจํานวนเงิน ก็ใหทําเรื่องราวที่ภาษาอังกฤษเรียกวา รีโปต ทูลเกลาฯ ถวาย ในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพรอมดวยเคานซิล ไมตองยื่นเรื่องราวแกผูอื่น…”3
ออฟฟศหลวง หรือออดิตออฟฟศ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งขึ้นนี้ มีที่
ทําการอยู ณ พระที่นั่งดํารงสวัสดิ์อนัญวงศ ซึ่งเปนพระราชมณเฑียรสถานใกลที่ประทับใน
พระบรมมหาราชวัง ในสมัยนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จลงทรงตรวจบัญชี
ดวยพระองคเองที่ออฟฟศนี้ทุกวัน4 ทรงรับหนาที่สวนการตรวจบัญชีตางกระทรวงมาทรงทําเอง5
และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาเทวัญอุไทยวงศ6 เปนหัวหนา
พนักงานออฟฟศหลวง หรือออดิตออฟฟศแหงนี้มาแตแรกตั้ง7
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จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรง
งานที่ออฟฟศหลวงทุกวัน ประกอบกับพระราชภารกิจดานตางๆ มีมากขึ้น ฉะนั้น เพื่อความสะดวก
ในการทรงปฏิบัติพระราชภาระ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําราชการอื่นๆ มาปฏิบัติที่ออฟฟศ
แหงนี้ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาเทวัญอุไทยวงศ หัวหนา
พนักงานในออฟฟศหลวง ปฏิบัติงานในทํานองเดียวกับเปนราชเลขานุการในราชการอยางอื่น
เพิ่มเติมขึ้นจากการตรวจบาญชีคลังดวย ภายหลังไดทรงจัดตั้งเปนพนักงานราชเลขานุการ ตอมาเมื่อ
พ.ศ. 2423 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกออฟฟศหลวง และใหโอนงานการตรวจ
บาญชีคลังไปรวมอยูในกรมบาญชีกลาง คงไวแตออฟฟศอาลักษณ ที่ทําหนาที่คัดเขียนหนังสือ
ราชการตางๆ ที่ไมใชงานคลัง ยกเวนแตสําเนาบานแพนกและรับบาญชีเดือนปที่เจาพนักงานยื่น
ถวายมารวบรวมไวเทานั้น พรอมทั้งใหยกเลิกเงินเดือนในออฟฟศหลวงไปตั้งไวในกรมบาญชีกลาง

เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “พระราชบัญญัติสําหรับกรมพระคลังมหาสมบัติแลวาดวย
กรมตางๆ ซึ่งจะเบิกเงินสงเงิน” ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 9. หนา 18.
4
เจาพระยามหิธร (หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์). เรื่องของเจาพระยามหิธร. พระนคร : โรงพิมพ
ตรีรณสาร, 2499, หนา 93.
5
ม.ล.วัลยวิภา บุรุษรัตนพันธุ และวิมลพรรณ ปตธวัชชัย. บทบาทของสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ
วโรปการกับการปฏิรูปการปกครองแผนดินในรัชกาลที่ 5. กรุงเทพฯ : บริษัท ธรณธวัช จํากัด, 2525,
หนา 5.
6
ตอมาคือ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ
7
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ประวัติบุคคลสําคัญ. กรุงเทพฯ :
บรรณาคาร, 2517, หนา 210 – 211.
3

7
สวนเจานายที่รับเงินเดือนอยูในออฟฟศหลวง ใหไปรับเงินเดือนในไปรเวตสิเกรตารีออฟฟศ8 หรือ
กรมราชเลขานุการ
อนึ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหเลิกออฟฟศหลวง และโอนงานไปรวมอยูในกรมบาญชีกลางนั้น ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาเทวัญอุไทยวงศ ทรงเปนไปรเวตสิเกรตารีฝรั่ง และ
ใหทรงดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชากรมบาญชีกลางดวย9 พรอมกันนี้ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ10 ทรงเปนไปรเวตสิเกรตารีไทย หรือที่เรียกกันใน
สมัยนั้นวา ไปรเวตสิเกรตารีหลวง ทรงบังคับบัญชากรมราชเลขานุการและทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหทรงบังคับบัญชากรมพระอาลักษณ11 ดวย
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1.2 กรมราชเลขานุการในรัชกาลที่ 5
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พ.ศ. 2435 (ร.ศ.111) เปนปที่มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน
ภายในประเทศครั้ง ใหญ เ พื่อ ให ทัน สมัยตามแบบอารยชาติ ต ะวัน ตก พระบาทสมเด็จพระ
จุ
ล
จ
อ
ม
เ
ก
ล
า
เ
จ
า
อยูหัวไดมีพระบรมราชโองการประกาศจัดตั้งสวนราชการใหมเปน 12 กระทรวง แทนแบบ
จตุสดมภ และจําแนกลักษณะงานใหตรงกับความรับผิดชอบของแตละหนวยงานพระบรมราโชบาย
ในการบริหาราชการที่ทรงปฏิรูปใหมนี้ ยังผลใหพระราชภารกิจเพิ่มขึ้น เนื่องจากพระมหากษัตริย
ทรงเป น หั ว ใจหรื อ ศู น ย ก ลางของการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ในระบอบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ดวยเหตุนี้ กรมราชเลขานุการในสมัยนี้จึงมีภาระหนัก เพราะตองทําหนาที่
เปนศูนยรวมขอราชการตางๆ ทั้งในการสวนพระองคและราชการแผนดิน

หจช., ร.5 รล.1/2 เรื่องออดิตออฟฟศหรือออฟฟศไปรเวตสิเกรตารี (ร.ศ. 93 – 99).
9
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ประวัติบุคคลสําคัญ. กรุงเทพฯ :
บรรณาคาร, 2517, หนา 218.
10
ตอมาคือ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ
11
หจช., ร.6 ก.21/1 ตั้งกรม พระองคเจา เจาพระยา (กันยายน. 2418 – 21 กรกฎาคม
2463).
8

8
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมี
พระบรมราชโองการประกาศตั้งตําแหนงเสนาบดี 12 กระทรวงขึ้น ในประกาศฉบับนี้ ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกฐานะกรมพระอาลักษณ12 ขึ้นเปนกระทรวงกระทรวงหนึ่งเรียกวา
กระทรวงมุรธาธร ตอมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไดมีพระราชหัตถเลขาถึงที่ประชุมเสนาบดี ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดวามีพระราชประสงคที่จะให
ราชการในหนาที่ของกรมพระอาลักษณ ซึ่งยกฐานะเปนกระทรวงมุรธาธรกับงานของกรมราชเลขา
นุการแยกออกจากกัน แตใหหนวยงานทั้งสองปฏิบัติหนาที่อุดหนุนกันและกัน

D

ตอมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2438 (ร.ศ.114) ไดมีพระบรมราชโองการ
ประกาศแตงตั้งเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรและราชเลขานุการ ดวยมีพระราชดําริวา กรมราช
เลขานุการเปนกรมอันสําคัญเปนหลักของราชการทั้งสิ้น ทุกกระทรวงทุกกรม ดวยเปนกรมที่
รวบรวมราชการทั้งปวง ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตําแหนงราชเลขานุการเปนตําแหนง
เทียบเทาเสนาบดี ดังนั้น กรมราชเลขานุการจึงมีฐานะเสมอกระทรวง
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ครั้นถึง พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชดําริวา
ตําแหนงสภานายกของรัฐมนตรีสภา ซึ่งเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรดํารงตําแหนงนั้น เปนตําแหนง
ใหญตําแหนงหนึ่ง…ตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรนั้นมีราชการนอยไมควรจะแยกเปนสอง
นามอยู แลไมควรเปนกระทรวงใหญ มีเสนาบดีบังคับบัญชาราชการ…13 ดังนั้น จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหยกเลิกกระทรวงมุรธาธรเสีย ใหคงมีแตสภานายกของรัฐมนตรีสภา บังคับบัญชา
ราชการทั่วไปตามหนาที่เสนาบดีกระทรวงมุรธาธรไดเคยบังคับบัญชามาทั้งสิ้น ใหขึ้นอยูกับกรม
ราชเลขานุการ สวนราชการที่เคยเปนของกระทรวงมุรธาธรก็ใหเรียกวา กรมพระอาลักษณ ขึ้นอยู
ในสภานายกของรัฐมนตรีสภา14

กอนหนาที่จะมีการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน กรมพระอาลักษณอยูในบังคับบัญชาของ
ราชเลขานุการ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชากรมราชเลขานุการ
13
เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศยกเลิกตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร” ประกาศ
มา ณ วันที่ 23 กันยายน รัตนโกสินทรศก 115, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 15. หนา 153.
14
เรื่องเดียวกัน, หนา 153.
12

9
ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริวา
กรมพระอาลักษณและกรมรัฐมนตรีสภามีหนาที่เกี่ยวเนื่องกันกับกรมราชเลขานุการ แตงบประมาณ
ยังแยกกันอยู ควรรวมเปนแผนกเดียวกัน แตใหคงมีชื่อกรมทั้งสองอยู จึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหยกกรมพระอาลักษณแลกรมรัฐมนตรีสภา มาสมทบอยูในกรมราชเลขานุการ…15
และใหทําหนาที่เปนสิเกรตารีฝายกฎหมายของพระเจาแผนดินกรมราชเลขานุการเปนสิเกรตารี
ทั่วไป รวมทั้งเปนไปรเวตสิเกรตารีของพระเจาแผนดินดวย
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ดังที่กลาวมาแลววา กรมราชเลขานุการไดถือกําเนิดอยางเปนทางการในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนสมัยที่ประเทศไทยยังมีการปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย พระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจสูงสุดทั้งในทางนิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการ ทรงเปนศูนยรวมแหงกิจการทั้งปวงในแผนดิน ดังนั้น กรมราชเลขานุการในฐานะที่เปน
หนวยงานซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย จึงเปนที่รวม
ของราชการตางๆ ของแผนดินดวย กลาวคือ มีหนาที่ประสานงานกับกระทรวง กรม หรือหนวยงาน
อื่นๆ ที่ตองนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาเรียนพระราชปฏิบัติ หรือขอพระราชทานพระราชดําริ
หรือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต หรือขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติในเรื่องที่เปนการ
นอกเหนืออํานาจเสนาบดี เพื่อจัดการนําความขึ้นกราบบังคมทูล หรือถวายรายงานเพื่อทรงทราบ
เมื่อมีพระราชกระแสประการใด เจาหนาที่หนวยงานนี้จึงจะอัญเชิญไปยังกระทรวงทบวงกรม
นั้นๆ16 ทั้งนี้ กรมราชเลขานุการจะตองตรวจพิจารณาเรื่องราวหรือหนังสือตางๆ เหลานั้นกอน ถา
เห็นวามีขอเท็จจริงที่จะกราบบังคมทูลได ก็จะยอถวายเปนเรื่องๆ ตามลําดับตามแบบที่ทําไว และ
ทูลเกลาฯ ถวายตนเรื่องประกอบเมื่อตองพระราชประสงคจะทรงทราบขอความใดโดยละเอียด
สวนในกรณีที่กรมราชเลขานุการเห็นวา กระทรวง ทบวง กรมใด แจงเรื่องราวใดๆ มาไมชัดเจนพอ
ก็สามารถสอบถามหรือขอรายงานเพิ่มเติมได หนังสือราชการที่กรมราชเลขานุการปฏิบัติสวนใหญ
เปนเรื่องเกี่ยวกับการขอพระราชทานในดานตางๆ การพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามกฎหมาย
ไดแก การจําหนายเนื้อที่ของแผนดินใหบุคคลทําประโยชน เชน เพื่อการขุดแรตรวจแร เพื่อการ
เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศยกกรมพระอาลักษณแลกรมรัฐมนตรีสภามาสมทบ
กับกรมราชเลขานุการ” ประกาศมา ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก 127, ประชุมกฎหมายประจํา
ศก. เลม 22.หนา 541.
16
สํานักนายกรัฐมนตรี. ประวัติกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและความรูเกี่ยวดวยพระราชลัญจกร
กับเครื่องราชอิสริยาภรณพรอมดวยลําดับเกียรติและวิธีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ.พระนคร : โรงพิมพบํารุง
นุกูลกิจ, 2494, หนา 23 – 24.
15

10
ทําปาไม การอุทิศเนื้อที่ใหเปนสาธารณประโยชน เชน เพื่อเปนวิสุงคามสีมาอันเปนการสละที่ดิน
ถวายกิจการทางศาสนา การแตงตั้งขาราชการชั้นผูใหญในทุกกระทรวง ทุกกรม การปูนบําเหน็จ
และการลงโทษ การงบประมาณแผนดินและการวางรัฐประศาสโนบายทั่วไปของทุกกระทรวง
งานประจําที่สําคัญของกรมราชเลขานุการอีกประการหนึ่งคือ ทําหนาที่ราง
พระราชดํารัสประจําปสําหรับพระราชทานในการเสด็จออกมหาสมาคม ในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา
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กรมราชเลขานุการนอกจากจะตองทํางานดานหนังสือและดําเนินการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ ภายในประเทศแลว ยังตองทําหนาที่รับสนองพระบรมราชโองการในการติดตอกับ
ตางประเทศทั้งในสวนที่เปนงานราชการและงานสวนพระองค ภายใตการกํากับดูแลโดยตรงของ
ราชเลขานุการฝายตางประเทศ งานที่เกี่ยวกับเอกสารทั้งปวงที่เปนภาษาตางประเทศ และงานที่
เกี่ยวของกับกระทรวงการตางประเทศที่กรมราชเลขานุการดําเนินการมีหลายดาน เชน การเจรจา
รัฐประศาสโนบาย การทําสัญญาระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศหรือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง งานรางพระราชสาสนที่มีไปมากับประมุขของนานาประเทศ งานราง
พระราชานุบัตรใหกงสุลตางประเทศเขาประจําหนาที่ในประเทศไทย และงานรางพระราชสัตยาบัน
รับรองสัญญาที่รัฐบาลทํากับตางประเทศ เปนตน
เนื่องจากกรมราชเลขานุการเปนหนวยงานที่เปนศูนยรวมของราชการแผนดิน
ทั้งปวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระบรมวงศา
นุวงศที่ทรงใกลชิดเสด็จมาทรงศึกษาและทรงฝกงานราชการที่กรมนี้อยูเสมอ กอนที่จะทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทรงเขารับราชการในกระทรวงและกรมตางๆ ทั้งนี้ ราชเลขานุการจะตอง
กราบบังคมทูลรายงานผลการฝกปฏิบัติราชการของพระบรมงศานุวงศใหทรงทราบทุก 15 วัน
1.3 กรมราชเลขานุการ / กรมราชเลขาธิการในรัชกาลที่ 6
เมื่อ พ.ศ. 2454 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นเถลิง
ถวัลยราชสมบัติแลว ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนกระทรวงมุรธาธรอีกครั้ง และทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ในขณะ

11
นั้น ทรงยายมาทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
พระยาศรีสุนทรโวหาร เจากรมพระอาลักษณ เปนปลัดทูลฉลองกระทรวงมุรธาธร
ตอมา ใน พ.ศ. 2457 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหยกหนาที่แผนกฎีกา
ในกรมเลขานุการกับศาลรับสั่งในกระทรวงวังมารวมกันตั้งขึ้นเปนกรมในพระราชสํานักกรมหนึ่ง
ขนานนามกรมวา กรมพระนิติศาสตรในพระราชสํานัก17 ใหมีตําแหนงสมุหพระนิติศาสตร
มีฐานันดรศักดิ์เปนพระยา และใหขาราชการกรมนี้สังกัดอยูในกระทรวงวัง18

D

ครั้นถึงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2462 ไดมีพระบรมราชโองการใหประกาศเปลี่ยน
นามกรมราชเลขานุการเปน กรมราชเลขาธิการ19 เพื่อใหสอดคลองกับการที่ไดมีพระบรมราช
โองการใหเปลี่ยนนามตําแหนงราชเลขานุการเปนราชเลขาธิการ ตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2462
แลว
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อนึ่ง ในระหวาง พ.ศ. 2459 – 2461 ปรากฏหลักฐานวา ไดมีการรางหัวขอระเบียบ
การกรมราชเลขานุการ มีใจความสําคัญคือ ใหกรมราชเลขานุการเปนกรมอิสระขึ้นตรงตอพระเจา
แผนดินมีราชเลขานุการเปนหัวหนาแบงแยกหนาที่เปน 4 กอง ไดแก กองบัญชาการ กองราชเลขา
นุการตางประเทศ กองราชเลขานุการในพระองค และกองกลาง แตละกองมีหัวหนากองขึ้นตรง
ตอราชเลขานุการ
ตอมา เมื่อ พ.ศ. 2463 ไดมีการตั้งตําแหนงใหมขึ้นในกรมราชเลขาธิการคือ
ตําแหนงปฏิคมประจํากรมราชเลขาธิการ ขึ้นตรงตอเจากรมการปกครอง มีหนาที่ดูแลรักษาความ
สะอาดและความเรียบรอยในกรมราชเลขาธิการเทาที่ไดรับมอบหมายจากเจากรมการปกครอง มี

เสถียร
วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศพระธรรมนูญตั้งกรมพระนิติศาสตรใน
พระราชสํานัก”ประกาศมา ณ วันที่ 10 เมษายน พระพุทธศักราช 2457, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม
27. หนา 50.
18
เรื่องเดียวกัน, หนา 50.
19
เสถียร
วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศเปลี่ยนนามกรมราชเลขานุการเปนกรมราช
เลขาธิการ”ประกาศมา ณ วันที่ 14 ธันวาคม พระพุทธศักราช 2462, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 32.
หนา 196.
17

12
หนาที่ในการตอนรับแขก และทําหนาที่เชิญพระราชหัตถเลขาบางฉบับที่เปนราชการดวนซึ่งไมได
สงใหมหาดเล็กอัญเชิญ20
จะเห็นไดวา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว กรมราชเลขา
นุการ ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนกรมราชเลขาธิการ ยังคงเปนกรมที่มีความสําคัญตอบานเมืองและ
ยังคงมีหนาที่หลักสวนใหญในลักษณะเดียวกับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
หากแตจะมีที่แตกตางไปจากเดิมบางก็คือ ราชเลขานุการ/ราชเลขาธิการไมตองเปนผูเขาเฝาฯ เพื่อ
ทูลเกลาฯ ถวายหนังสือเอง เพียงแตสงหนังสือเขาไปทูลเกลาฯ ถวายเทานั้น ถามีเรื่องพิเศษ จึงทรง
เรียกเจาหนาที่ในกรมราชเลขานุการ / กรมราชเลขาธิการเขาไปเพื่อทรงสอบถาม
1.4 กรมราชเลขานุการในพระองคและกรมราชเลขาธิการ
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กรมราชเลขานุการในพระองค ตั้งขึ้นเมื่อวันเดือนปใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด
เทาที่ปรากฏหลักฐานพบวา เมื่อ พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมี
ตําแหนงราชเลขานุการในพระองคควบคูกับตําแหนงราชเลขานุการ โดยมีตราประจําตําแหนงแยก
ตางหาก และในฐานะที่เปนหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการในพระองคพระมหากษัตริยโดย
แท จึงตองมีที่ทําการอยูใกลกับที่ประทับเสมอ ไมวา พระมหากษัตริยจะประทับ ณ พระราชวังใด
ทั้งในและนอกพระนคร ซึ่งในบางครั้งกรมราชเลขานุการในพระองคอาจไมตองยายทั้งสํานักงาน
เพื่อตามเสด็จ แตอยางนอยผูเปนราชเลขานุการในพระองคและ/หรือขาราชการของกรมนี้ก็ตองตาม
เสด็จไปประจําอยูดวย เพื่อสะดวกแกการปฏิบัติงานฉลองพระเดชพระคุณ
ตอมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2464 ไดมีประกาศกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก
ความวา …ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกกรมราชเลขานุการในพระองคไปรวมกับกรม
ราชเลขาธิการแตใหคงเหลือไว 2 แพนก คือ แพนกเครื่องทรงพระอักษร และแพนกเก็บพระสมุด
หลวง มีนาที่จัดโตะทรงพระอักษร เก็บรักษาพระสมุดหลวง และใหคงทําการติดตอกับกรมราช
เลขาธิการ มีการนําหนังสือราชการขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย และเชิญพระราชกระแสรไปแจงกับ
เจาหนาที่ เปนตน ทั้งสองแพนกนี้ไปรวมขึ้นกับกรมมหาดเล็ก… สวนกิจการนอกจากที่กลาวแลว
ขางตน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกไปรวมกับกรมราชเลขาธิการทั้งสิ้น ทั้งนี้ใหขาราชการ

หจช, ร.6 รล. 1/42 คําสั่งกรมราชเลขาธิการ (16 ธันวาคม 2462 – 15 พฤศจิกายน

20

2468).

13
มอบหมายการงานและใหไปรายงานตัวยังกรมที่ตนไปขึ้นนั้นใหเรียบรอย และรับพระราชทาน
เงินเดือนยังกรมนั้น ตั้งแตเดือนตุลาคม 2464 เปนตนไป
ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ปรากฏหลักฐานวา ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยุบเลิกแผนกราชเลขานุการในพระองค21 หลังจากนั้นไมนานก็ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกขึ้นเปน กรมราชเลขานุการในพระองค ขึ้นตรงตอพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว22 สวนเงินเดือนของขาราชการกรมราชเลขานุการในพระองคใหรับ
จากกระทรวงวัง และเงินเดือนของขาราชการกรมราชเลขาธิการใหรับจากกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ
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เนื่องจากลักษณะงานที่คลายคลึงและเกี่ยวพันกันอยางมากระหวางกรมราชเลขา
นุการในพระองคกับกรมราชเลขาธิการ จึงทําใหเกิดปญหางานซ้ําซอนและสับสน ดังนั้น ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงไดมีการพิจารณาทําความตกลงเแบงแยกหนาที่ระหวาง
หนวยงานทั้งสองใหความชัดเจนยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน การนําหนังสือขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย การ
กํา หนดใหก รมราชเลขานุ ก ารในพระองคมีห น าที่ เ ฉพาะแต ห นั งสือที่เ กี่ย วขอ งกับ พระราชกิ จ
สวนพระองค เรื่องใดที่เปนเรื่องราชการอันเกี่ยวดวยการแผนดินเปนหนาที่ของกรมราชเลขาธิการ
หนาที่ดําเนินการในเรื่องการขอพระราชทานชื่อยังเปนหนาที่ของกรมราชเลขานุการในพระองคอยู
เพราะมีพระราชกระแสโปรดเกลาฯ วาเปนพระราชกิจสวนพระองค สวนหนาที่อื่นๆ บางประการ
ไดแก การดําเนินการเรื่องขอพระราชทานนามสกุล และหนาที่เกี่ยวกับการขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตทําการสมรส ใหมอบใหกรมราชเลขาธิการเปนผูจัดทํา อีกทั้งใหจัดเก็บรักษาตรานาค
บัลลังก ซึ่งเปนตราประจําตําแหนงราชเลขานุการในพระองค เมื่อตองพระราชประสงคจึงจะจัด
สงไปทูลเกลาฯ ถวาย
อนึ่ง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กรมราชเลขานุการในพระองค
ไดไปสังกัด ศาลาวาการพระราชวัง23 และไดมีบทบาทสําคัญยิ่งขึ้นในการถวายงานโดยตรงตอ
หจช., ร.7 รล.1/15 เรื่องตัดทอนงบประมาณและจัดระเบียบหนาที่กรมราชเลขาธิการ
(29 มีนาคม 2468 – 31 มีนาคม 2469).
22
หจช., ร.7 รล.1/4 เรื่องราชการในนาที่ราชเลขานุการในพระองค พ.ศ.2468 – 2473
(30 ตุลาคม 2468 – 13 มิถุนายน 2475).
23
เดิมเรียกวากระทรวงวัง
21

14
พระมหากษัตริย เนื่องจากตองรับโอนงานที่เปนงานสวนพระองค ซึ่งเคยเปนหนาที่ของกรมราช
เลขาธิการมาปฏิบัติ เพราะกรมราชเลขาธิการไดยุบเลิกไปตามประกาศยุบเลิกกรมราชเลขาธิการ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2475
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15
1.5 กรมราชเลขาธิการและกรมราชเลขานุการในพระองคในรัชกาลที่ 7
ในตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเปนชวงที่เกิดภาวะวิกฤตการณ
เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวจึงมีพระบรมราชโองการประกาศใหเลิกกระทรวงมุรธาธรที่ตั้งขึ้นใหมเปนครั้งที่สองใน
รัชกาลที่ 6 ทั้งนี้ การเลิกกระทรวงมุรธาธรใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 เปนตนไป และ
ใหยกงานของกระทรวงมุรธาธรไปรวมกับกรมราชเลขาธิการ
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ดังนั้น กรมราชเลขาธิการจึงยังคงมีฐานะเสมอดวยกระทรวงอยูตามเดิม และตอง
รับงานของกระทรวงมุรธาธรมาปฏิบัติ โดยมอบหมายใหเปนหนาที่ของกรมพระอาลักษณ อนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวยังไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหยุบเลิกกรม
พระนิติศาสตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งขึ้น
เปนกรมเมื่อ พ.ศ. 2457 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469
ในการนี้ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ
ให ส ง มอบหน า ที่ ร าชการของกรม
พระนิติศาสตรใหกับกระทรวงวังและกรมราชเลขาธิการ ดังนั้นงานในแผนกฎีกาจึงโอนกลับมาเปน
ของกรมราชเลขาธิการดังเดิม
ตอมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศเปลี่ยนนามกรมราชเลขาธิการเปนกระทรวงมุรธาธร
และใหเรียกนามตําแหนงราชเลขาธิการวา เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และผูชวยราชเลขาธิการวา
ปลัดพระมุรธาธร24 จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
จึงยังผลใหกระทรวงมุรธาธรตองเปลี่ยนแปลงฐานะบทบาทและหนาที่อีกครั้ง

เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศเปลี่ยนนามกรมราชเลขาธิการเปนกระทรวงมุรธาธร”
ประกาศมา ณ วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2475, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 45. หนา 7.
24

16
หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองได 5 วัน พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจา
อยูหัวไดมีพระบรมราชโองการใหประกาศผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลอง กระทรวงตางๆ และ
รวมกระทรวง25 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในประกาศฉบับนี้ ใหเรียกเสนาบดีกระทรวงวังวา
ผูสําเร็จราชการพระราชวัง และใหเรียกตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรวา ราชเลขาธิการ
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จากประกาศฉบับ ดั งกล าวมี ผ ลให ตํ าแหนง เสนาบดี ก ระทรวงมุ ร ธาธรต อ งถู ก
ยุบเลิกไปโดยปริยาย สวนชื่อกระทรวงมุรธาธรนั้น เทาที่พบหลักฐานไมปรากฏวามีการกลาวถึงอีก
ตอไป แตกลับปรากฏชื่อกรมราชเลขาธิการในประกาศเวรคืนตําแหนงหนาที่ราชการ เมื่อวันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ. 2475 อีกครั้ง หลังจากที่ไดมีประกาศเปลี่ยนนามกรมราชเลขาธิการเปนกระทรวง
มุรธาธรแลวตั้งแตวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2475 ดังนั้น จึงพออนุมานไดวา กระทรวงมุรธาธรไดถูก
ยุบเลิกไปแลวเชนกัน ตอมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2475 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหยุบเลิกกรมราชเลขาธิการ และใหมีกรมเลขาธิการของคณะกรรมการราษฎรขึ้น26 เพื่อปฏิบัติงาน
ราชการแผนดินทั้งปวงที่เคยเปนหนาที่ของกรมราชเลขาธิการมาตลอดสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
ส ว นงานซึ่ ง ถื อ เป น งานส ว นพระองค พ ระมหากษั ต ริ ย ใ ห ย กไปรวมกั บ กรมราชเลขานุ ก ารใน
พระองค
ตอมา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ไดมีพระบรมราชโองการประกาศใช
พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พุทธศักราช 247627 จากประกาศฉบับนี้ ศาลา
วาการพระราชวังมีหนาที่บริหารราชการในพระราชสํานัก แบงสวนราชการออกเปน 10 กรม โดยมี
กรมราชเลขานุการในพระองคเปนกรมหนึ่งในสังกัดดวย

เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลอง กระทรวงตางๆ
และรวมกระทรวง” ประกาศมา ณ วันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2475, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม
45. หนา143.
26
เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศยุบเลิกกรมราชเลขาธิการ” ประกาศมา ณ วันที่ 14
กันยายน พุทธศักราช 2475, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 45. หนา 295.
27
เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรมพุทธศักราช 2476”
ประกาศมา ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2476, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 46. หนา 59 –
64.
25

17
จากนั้น ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ไดมีพระบรมราชโองการประกาศใช
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 247628 มีผลใหศาลาวาการพระราชวังมี
ฐานะเปนกระทรวง เรียกวา กระทรวงวัง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการในราชสํานัก และในมาตรา
18 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันนี้ ระบุใหกรมราชเลขานุการในพระองคยังคงเปนกรมหนึ่งใน
สังกัดกระทรวงวังเชนเดิม
1.6 กรมราชเลขานุการในพระองคในรัชกาลที่ 8
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
กรมราชเลขานุการในพระองคจึงยังคงเปนกรมๆ หนึ่งในสังกัดกระทรวงวัง แตในทางปฏิบัติ กรม
ราชเลขานุการในพระองคยังคงปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ
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อนึ่ง ในสวนของงานที่เกี่ยวของกับเอกชนหรือประชาชนซึ่งกรมราชเลขานุการ
ในพระองคดําเนินการนั้น ไดแก การทูลเกลาฯ ถวายฎีกา และการขอพระราชทานพระมหากรุณาใน
สวนพระองค ซึ่งทั้งนี้ถาไมเกี่ยวกับกิจการสวนพระองคพระมหากษัตริยโดยเฉพาะแลวหนังสือและ
ความเห็นของเอกชนนั้นๆ ก็สงไปใหรัฐบาล คือฝายบริหารราชการพิจารณาแสดงความเห็น
ทูลเกลาฯ ถวายประกอบพระราชดําริ เรื่องฎีกานี้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวางระเบียบการ
ทูลเกลาฯ ถวายฎีกา พุทธศักราช 245729
1.7 สํานักงานราชเลขานุการในพระองค

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2478 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ไดมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทะบวง กรม แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 247830 ขึ้น เนื่องจากสภาผูแทนราษฎรลงมติวา
“พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พุทธศักราช 2476” ประกาศมา ณ วันที่ 9
ธันวาคม พุทธศักราช 2476, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 50. 9 ธันวาคม 2476, หนา 769.
28

เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม แกไข
เพิ่มเติมพุทธศักราช 2478” ตราไว ณ วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2478, ประชุมกฎหมายประจําศก.
เลม 48. (ภาค 2),หนา 1009 – 1012.
30

18
เปนการสมควรที่จะจัดวางรูปการงานในพระราชวัง และการงานราชเลขานุการในพระองคให
เหมาะสมแกกาลสมัย กรมราชเลขานุการในพระองคซึ่งเคยเปนกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงวังจึง
แยกเปนหนวยงานเอกเทศ มีฐานะเปนทบวงการเมืองและเปลี่ยนชื่อเปน สํานักงานราชเลขานุการ
ในพระองค
1.8 สํานักราชเลขาธิการ

D

ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดมี
พระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับที่ 12) พ.ศ. 2493
ขึ้น จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลใหสํานักงานราชเลขานุการในพระองค เปลี่ยนชื่อเปน สํานัก
ราชเลขาธิการ คงมีฐานะเปนทบวงการเมือง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค
พระมหากษัตริย และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
2. ราชเลขาธิการ

PU

2.1 กําเนิดตําแหนงไปรเวตสิเกรตารีหลวงหรือราชเลขานุการ
ในโบราณสมัยยังไมมีตําแหนง ราชเลขานุการ หรือ ราชเลขาธิการ อยางเปน
ทางการ คงมีแตตําแหนงเจากรมพระอาลักษณ ซึ่งทําหนาที่เสมือนเปนราชเลขานุการหรือ
ราชเลขาธิการของพระเจาแผนดินเทานั้น
ครั้นถึง พ.ศ. 2410 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ปรากฏ
หลักฐานวาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให นายพร บุนนาค31 ซึ่งในเวลานั้นเปนขาราชการผูเดียวที่มี
ความรูภาษาอังกฤษเปนอยางดี และเพิ่งเดินทางกลับจากการไปศึกษาตอที่ประเทศอังกฤษ ปฏิบัติ
หนาที่สนองพระมหากรุณาธิคุณเปน ผูเชิญรับสั่งไปตางประเทศ32 สืบแทนหมอมราโชทัย (หมอม

ในหนังสือบางเลมเรียกชื่อวา นายชุมพร บุนนาค ตอมา ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปน
นายราชานัตยานุหาร (หรือนายราชาณัตยานุหาร) พระยาภาษกรวงษ และเจาพระยาภาษกรวงษ ตามลําดับ
32
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ. เรื่องตั้งเจาพระยากรุงรัตนโกสินทร.พิมพครั้งที่
3.พระนคร : โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี, 2512, หนา 75. (คณะรัฐมนตรีจัดพิมพเปนอนุสรณในงาน
พระราชทานเพลิงศพ หมอมหลวงชูชาติ กําภู วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2512 ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิศริ
ย า ภ ร ณ
วั ด เ ท พ
ศิรินทราวาส).
31

19
ราชวงศกระตาย อิศรางกูร) ซึ่งถึงแกอนิจกรรม ตอมาไมนาน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
เปน นายราชาณัตยานุหาร หุมแพรพิเศษ ในกรมพระอาลักษณ รับราชการเปนทํานองราชเลขาธิการ
ฝายภาษาตางประเทศมาจนตลอดรัชกาล33
2.2 ราชเลขานุการในรัชกาลที่ 5

D

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้ง
ตําแหนงราชเลขานุการขึ้นอยางเปนทางการเปนครั้งแรก เรียกกันในสมัยนั้นอยางทับศัพท
ภาษาอังกฤษวา ไปรเวตสิเกรตารี (Private Secretary) หรือ ราชไปรเวตสิเกรตารี หรือ ไปรเวตสิเกร
ตารีหลวง และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนนายราชานัดยานุหาร (พร บุนนาค) ขึ้นเปนพระ
ยาภาษกรวงษ34 ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ พ.ศ. 2416 จนถึง พ.ศ. 2421 จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหเปนราชทูตพิเศษ เดินทางไปเจริญพระราชไมตรียังราชสํานักตางๆ ในทวีปยุโรป เชน เยอรมนี
เปนตน35
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ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2422 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองค -เจา
เทวัญอุไทยวงศ ซึ่งเปนผูที่ไดทรงแสดงพระคุณวุฒิใหปรากฏวาทรงพระปรีชาสามารถและทรง
รอบรูภาษาอังกฤษ ตลอดจนเรื่องการตางประเทศอยางดียิ่ง อีกทั้งเคยทรงรับราชการอยูใกลชิด
เบื้องพระยุคลบาทในออฟฟศหลวง เขาทรงรับราชการในตําแหนงที่ไปรเวตสิเกรตารีหลวงแทน
พระยาภาษกรวงษ
พ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ตั้งตําแหนง ไปรเวตสิเกรตารีฝรั่ง หรือ ราชเลขานุการฝายตางประเทศ ขึ้นควบคูกับตําแหนง
ไปรเวตสิเกรตารีไทย หรือ ราชเลขานุการฝายกิจการในประเทศ หรือที่เรียกกันทั่วไปวา ไปรเวต
สิเกรตารีหลวง และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโร -รส.
พระราชประวัติรัชกาลที่ 5 กอนเสวยราชย พระบวรราชประวัติ พระประวัติกรมพระยาเทวะวงศวโรปการ
พระประวัติตรัสเลา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2523, หนา 113.
34
กรมศิลปากร. การแตงตั้งขุนนางไทยในสมัยรัชกาลที่ 5. กรุงเทพ ฯ : 2522, หนา 198.
35
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ประวัติบุคคลสําคัญ. กรุงเทพฯ :
บรรณาคาร, 2517, หนา 327.
33

20
ทรงดํารงตําแหนงไปรเวตสิเกรตารีไทย กับโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาเทวัญ
อุไทยวงศ ทรงดํารงตําแหนงไปรเวตสิเกรตารีฝรั่ง
พระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ นอกจากทรงดํารงตําแหนง
ไปรเวตสิเกรตารีไทยตั้งแต พ.ศ. 2423 แลว ยังทรงเปนหัวหนาบังคับบัญชากรมราชเลขานุการและ
กรมพระอาลักษณอีกดวย
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ตอมา เมื่อ พ.ศ. 2428 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองค
เจาสวัสดิประวัติทรงรับราชการในตําแหนงปลัดบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
อีกตําแหนงหนึ่ง ควบคูกับตําแหนงไปรเวตสิเกรตารี แตพระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิ
ประวัติ ทรงพระดําริวา เปนการเหลือกําลังที่จะสนองพระเดชพระคุณใหเรียบรอยทั้งสองตําแหนง
ได จึงกราบบังคมทูลพระกรุณาขอลาออกจากตําแหนงเสียตําแหนงหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหออกจากตําแหนงปลัดบาญชีกลาง และให
ทรงรับราชการในตําแหนงไปรเวตสิเกรตารีตามเดิม เนื่องจากทรงพระราชดําริวา ราชการใน
ออฟฟศไปรเวตสิเกรตารีเปนตําแหนงสําคัญดวยราชการทั้งปวงรวมอยูทั้งสิ้น และพระเจานอง
ยาเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติก็ทรงรับราชการมาชานาน เปนที่ไววางพระราชหฤทัยยากที่จะหา
ผูใดมาปฏิบัติหนาที่แทนได
ในปเดียวกันนั้นเอง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจา
โสณบัณฑิต ผูชวยทูตทหาร ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทรงเขารับราชการในตําแหนง
ราชเลขานุการฝายตางประเทศ หรือไปรเวตสิเกรตารีฝรั่ง แทนพระเจานองยาเธอกรมหมื่นเทวะ
วงศวโรปการ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหไปทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีตางประเทศ
36

อนึ่ง พระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ ทรงกํากับดูแลกรม
พระอาลักษณนานถึง 12 ป จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2435 กรมพระอาลักษณไดรับการยกฐานะขึ้นเปน
กระทรวงเรียกวา กระทรวงมุรธาธร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรมหมื่น
พิทยลาภพฤฒิธาดา ทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาเปนกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา เมื่อ
พ.ศ. 2434 และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนเปนกรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา เมื่อ พ.ศ. 2443
36

21
ใหใชตราพระพรหมนั่งแทนเปนตราประจําตําแหนง37 เปนเหตุใหงานในหนาที่การบังคับบัญชา
กรมพระอาลักษณของพระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติสิ้นสุดลง
ในชวงปลาย พ.ศ. 2435 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรม
หมื่นสมมตอมรพันธุ ราชเลขานุการ ทรงดํารงตําแหนงอธิบดีกรมพระคลังขางที่อีกตําแหนงหนึ่ง
เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมพระคลังขางที่ ซึ่งเดิมอยูในสังกัดกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติมาขึ้นกับกระทรวงมุรธาธร
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ตอมาใน พ.ศ. 2436 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรมหมื่น
สมมตอมรพันธุ ราชเลขานุการ ทรงบังคับบัญชาราชการในหนาที่เสนาบดีกระทรวงมุรธาธรเปน
การชั่วคราวแทนพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร ซึ่ง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหไปทรงบังคับบัญชาราชการในหนาที่เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ
เสด็จไปตรวจราชการที่หัวเมือง จนกวาพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค จะเสด็จ
กลับมาทรงปฏิบัติหนาที่ตามเดิม
ตอมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2438 ไดมีพระบรมราชโองการประกาศแตงตั้ง
เสนาบดีกระทรวงมุรธาธรและราชเลขานุการ ความวา…ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจา
นองยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ คงเปนราชเลขานุการตามเดิม และใหนั่งในที่ประชุมเสนาบดี
สภาดวยเสมอเสนาบดีผูหนึ่ง แลยกกรมราชเลขานุการเปนกรมพิเศษขึ้นกรมหนึ่ง กับทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นพิทยลาภ-พฤฒิธาดา คงเปนเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร
ตามเดิม แลใหบังคับบัญชาการในนาที่เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการดวย…38 นอกจากนี้ ยังไดมี
พระบรมราชโองการประกาศใหใชตราสําหรับตําแหนงรัตนโกสินทรศก 114 ในประกาศฉบับนี้
ไดระบุถึงฐานะและตราประจําราชเลขานุการความวา …แลอธิบดีกรมนี้ ก็มีอํานาจ มีที่นั่งในที่

เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศตราสําหรับตําแหนง” ประกาศมา ณ วันที่ 7
ม
ก
ร
า
ค
ม
รัตนโกสินทรศก 113, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 14. หนา 224.
38
หจช., ร.5 อ 1/8 เรื่องแยกกรมราชเลขากับกระทรวงมุรธาธรคนละกรม กรมหมื่นสมมตฯ
คงเปนราชเลขานุการ กรมหมื่นพิทยฯ คงเปนเสนาบดีมุรธาธร (29 พฤษภาคม ร.ศ.114).
37
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ประชุมเสนาบดีผูหนึ่งเสมอกับเสนาบดีทั้งปวง สมควรจะมีตราสําหรับตําแหนงได จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอธิบดีกรมราชเลขานุการถือตรานารายณยืน เปนตราตําแหนงสืบไป…39
จากประกาศฉบับดังกลาว แสดงใหเห็นวา ราชเลขานุการมีฐานะเทียบเทาอธิบดี
เทานั้น แตในทางปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับตําแหนง
ราชเลขานุการเทียบเทาตําแหนงเสนาบดีดวยการทรงใหสิทธิเขารวมการประชุมเสนาบดีสภา และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทําหนาที่เลขานุการของที่ประชุมดวย
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ถึงแมวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งตําแหนงราชเลขานุการอยางเปนทางการ
แลวก็ตาม แตก็ไมไดมีการกําหนดหนาที่ของราชเลขานุการไวเปนลายลักษณอักษร หากพอจะ
อนุมานหนาที่ของราชเลขานุการไดจากลายพระหัตถของพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมร
พันธุ ที่ทรงมีมากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ราชการ ดังนี้ …นาที่ราชเลขานุการนอกจากนาที่ตางประเทศ ซึ่งเปนนาที่ประจําแตมักมีเปน
ครั้งเปนคราวนั้นบาง คือการตรวจรับหนังสือทูลเกลาฯ ถวาย การตรวจพระกระแสที่จะตอบสั่ง
การตรวจสอบคนเรื่องเกาตามที่ตองพระราชประสงค และรับพระกระแสสั่งการจรอันไมเกี่ยวกับ
พระคลังขางที่ เปนตนวา นัดหมายเฝาแหนเลนําฝรั่งเฝา เปนตน ทั้งการพูดจารับรองกับฝรั่ง
ตางๆ…40
ในเรื่องเกี่ยวกับการทูลเกลาฯ ถวายขอราชการของกระทรวงและกรมตางๆ นั้น
ราชเลขานุการมีหนาที่ตองพิจารณา ตรวจสอบ และทําความเห็น กอนนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เมื่อมี
พระบรมราชโองการในเรื่องนั้นๆ แลว ราชเลขานุการมีหนาที่เชิญพระบรมราชโองการไปยัง
กระทรวงหรือกรมที่เกี่ยวของเพื่อรับไปดําเนินการ ในกรณีที่เปนเรื่องราชการสําคัญที่ราชเลขา
นุการไมสามารถตัดสินใจโดยลําพังได ราชเลขานุการมีอํานาจที่จะเรียกประชุมเสนาบดีสภาเพื่อ
ขอคําปรึกษาหารือ ดังปรากฏในรางพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศใหใชตราสําหรับตําแหนง รัตนโกสินทรศก 114”
ประกาศมา ณ วันที่ 28 มีนาคม รัตนโกสินทรศก 114, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 15. หนา 85.
40
หจช., ร.5 รล. 1/13 เรื่องเบ็ดเตล็ดสวนพระองค กรมพระสมมตทรงปรารภถึงราชการทาง
ก
ร
ม
ราชเลขาและพระคลังขางที่ (11 ตุลาคม ร.ศ.113 – 31 สิงหาคม ร.ศ.116).
39
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เจาอยูหัวที่ทรงมีไปถึงพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ ความวา …ฉันจึงทําคําสั่งนี้ให
ไวแกเธอ ผูซึ่งมีนาที่จะนําขอราชการ ซึ่งพนักงานตางๆ จะทําเปนรายงานการขัดของทั้งหลาย มายื่น
ตอฉันนั้นวา ใหเธอพิจารณาตรวจดูขอความนั้นๆ ถาเปนการพอมีตัวอยางที่จะเทียบไดวาเคยสั่งมา
แตกอนแลว ก็ใหทําเปนคําสั่งของฉันออกไปอยาใหคั่งคางอยูชาได ถาเปนการยังไมเคยสั่ง แตเปน
การไมสําคัญนักพอเทียบอยางธรรมเนียมที่จะสั่งใหแลวไปได ก็ใหทําคําสั่งใหแลวไปเหมือนกัน
เวนไวแตการที่เธอเหน เปนการสําคัญที่ไมมีแบบอยางจะสั่งใหแลวไปได ก็ใหนําความขอนั้นมาให
ฉันทราบ แลทําความเหนมาดวยวาเธอเหนควรจะวินิจฉัยใหแลวไปไดกี่ทาง… บรรดาขอราชการ
เหลานี้ ถาเธอไมสามารถที่จะตัดสินใจใหตกลงไปไดแตโดยลําพังแลว ก็ใหเรียกประชุมเสนาบดี
ปฤกษาในขอความนั้นใหตกลงกัน…
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ดังนั้น ผูที่ทําหนาที่ราชเลขานุการจึงเปรียบเสมือนเปนศูนยกลางในการติดตอ
ประสานงานระหวางพระมหากษัตริยกับหนวยงานตางๆ อาจกลาวไดวา ราชเลขานุการเปนผูที่
ทํางานถวายพระมหากษัตริยอยางใกลชิด ฉะนั้น ผูที่จะดํารงตําแหนงราชเลขานุการจึงตองเปนผูที่
ทรงไววางพระราชหฤทัย และมีความรูความสามารถในสรรพวิทยาตางๆ รวมทั้งรูจัก
ขนบธรรมเนียมประเพณีของบานเมืองเปนอยางดี
นอกเหนือจากงานในหนาที่บังคับบัญชากรมราชเลขานุการแลว ราชเลขานุการ
ยัง ต อ งทํ า หน า ที่ ต ามเสด็ จ ทั้ ง ในและนอกพระราชอาณาจั ก ร
ทั้ ง นี้ เ พราะพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดการทรงหนังสือราชการอยูตลอดเวลา อีกทั้งในการเสด็จประพาส
สถานที่ตางๆ นั้น มักจะมีพระราชหัตถเลขาถึงบุคคลตางๆ เปนการสวนพระองค ซึ่งอาจจะทรง
เลาถึงเหตุการณที่ทรงผานพบในดินแดนนั้นๆ หรือไมก็เปนกระแสพระราชดําริที่ทรงไดจากการ
เสด็จพระราชดําเนิน ราชเลขานุการในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงตองทําหนาที่เสมือนเปนราชเลขานุการใน
พระองคพรอมกันดวย41
อนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2439 กอนที่จะมีการยุบเลิกกระทรวงมุรธาธร ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นสิริธัชสังกาศ เสนาบดีกระทรวงการคลังทรงดํารง
ตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และทรงเปนสภานายกของรัฐมนตรีสภาตามตําแหนงสืบแทน

อัจฉราพร
กมุทพิสมัย. รายงานวิจัยเรื่อง “บทบาทของกรมราชเลขาธิการในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย.” กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523, หนา 32.
41
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พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิธาดา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทรงดํารง
ตําแหนงเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ42
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรง
เยือนประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปใน พ.ศ. 2440 ไดมีพระบรมราชโองการประกาศตราตําแหนง
ราชเลขานุการแหงสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการแผนดินตางพระองคความวา …สวน
ราชการเลขานุการแหงสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งสําเร็จราชการตางพระองคนั้น ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหใชตราพระพรหมนั่งแทน ซึ่งเปนตราเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรแตกอนนั้น กวาจะ
ไดเสด็จพระราชดําเนินกลับยังพระนคร… จากประกาศฉบับนี้แสดงใหเห็นวา นอกจากทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งตําแหนงราชเลขานุการในพระมหากษัตริยแลว ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตั้งตําแหนงราชเลขานุการในสมเด็จพระบรมราชินีนาถดวย
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ครั้นถึง พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นปราจิณกิติบดี ซึ่งเคยเสด็จไปทรงศึกษาในประเทศ
อังกฤษและฝรั่งเศส ทรงดํารงตําแหนงราชเลขานุการฝายตางประเทศ43 ทั้งนี้ไมปรากฏหลักฐานวา
ทรงดํารงตําแหนงนี้ถึงปใด แตใน พ.ศ. 2447 เมื่อมีการแยกออฟฟศของกรมราชเลขานุการไปอยูที่
พระที่นั่งอภิเศกดุสิตอีกแหงหนึ่งนั้น ไดมีการจัดหองทํางานของ ขาราชการในกรมราชเลขานุการ
ปรากฏวาสถานที่ทํางานของพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นปราจิณกิติบดี ราชเลขานุการฝาย
ตางประเทศ ไดรวมอยูในหองนี้ดวย แสดงใหเห็นวาในชวงระยะเวลาระหวาง พ.ศ. 2445 – 2447
พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นปราจิณกิติบดียังทรงดํารงตําแหนงราชเลขานุการฝายตางประเทศอยู
หลังจากนั้น ไมปรากฏหลักฐานวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งผูใดมาดํารงตําแหนงราชเลขานุการฝายตางประเทศอีกจนสิ้นรัชกาล

เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศเปลี่ยนตําแหนงเสนาบดี” ประกาศมา ณ วันพุธ ที่
26สิงหาคม รัตนโกสินทรศก 115, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 15. หนา 135 - 136.
43
กรมศิลปากร, ราชสกุลวงศ ฉบับแกไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2536, หนา
61.
42
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2.3 ราชเลขานุการ/ราชเลขาธิการในรัชกาลที่ 6
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระสมมตอมรพันธุ ไดกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหนงราชเลขานุการและอธิบดีกรมพระคลัง
ขางที่เมื่อ พ.ศ. 2454 เนื่องจากพระพลานามัยไมแข็งแรง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี ทรงดํารงตําแหนง
ราชเลขานุการ และโปรดเกลาฯ ใหพระยาศุภกรณ-บรรณาสาร (นุม วสุธาร) ดํารงตําแหนงอธิบดี
กรมพระคลังขางที่แทน อยางไรก็ตาม ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระสมมตอมรพันธุ ทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีที่ปรึกษา เนื่องจากเปนผูที่ทรงทราบระเบียบ
และขนบธรรมเนียมในทางราชการมาก44
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ตอมา พ.ศ. 2456 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจางวางตรี พระยาบุรีนวราษฐ
(ชวน สิงหเสนี) ปลัดบัญชาการกรมมหาดเล็ก ดํารงตําแหนงราชเลขานุการฝายตางประเทศที่ยังวาง
อยู และใหมีเกียรติยศเสมอปลัดทูลฉลอง45 เนื่องจากทรงพระราชดําริวาเปนผูมีคุณวุฒิสามารถที่จะ
รับราชการฉลองพระเดชพระคุณได นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง
ราชเลขานุการในพระองคอีกตําแหนงหนึ่งดวย
พ.ศ. 2458 พระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี ราชเลขานุการ ประชวร
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทรงพักรักษา
พระองคตามคําแนะนําของแพทยเปนเวลา 6 เดือน ในระหวางนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
มหาเสวกโท พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ผูชวยราชเลขานุการรับราชการในหนาที่
ราชเลขานุการ46
เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศตั้งตําแหนงเสนาบดี ที่ปรึกษา ตําแหนงราช
เลขานุการแลอธิบดีกรมพระคลังขางที่” ประกาศมา ณ วันเสาร ที่ 24 มิถุนายน รัตนโกสินทรศก 130,
ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 24. หนา 137 - 138.
45
ดูรายละเอียดที่ เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศตั้งราชเลขานุการฝายตางประเทศ แล
ผูรั้งตําแหนงสมุหพระราชมณเฑียร” ประกาศมา ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พระพุทธศักราช 2456, ประชุม
กฎหมายประจําศก. เลม 26. หนา 63 - 64.
46
ดูรายละเอียดที่ เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศใหพระเจาพี่ยาเธอกรมหลวงปราจิณ
กิติบดี ราชเลขานุการ ทรงพักรักษาพระองค ใหพระยาศรีสุนทรโวหาร ทําการแทนราชเลขานุการ” ประกาศมา
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พระพุทธศักราช 2458, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 28. หนา 252 - 253.
44

26
จากนั้น เมื่อ พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหจางวางตรี พระยาบุรีนวราษฐ (ชวน สิงหเสนี) ราชเลขานุการฝายตางประเทศและ
ราชเลขานุการในพระองค ไปรับราชการในตําแหนงอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็มประจําราชสํานัก
อังกฤษ วิลันดา และเบลเยียม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเลื่อน จางวางตรี พระยาราชสาสน
โสภณ (สะอาด ชูโต) ผูชวยราชเลขานุการในพระองค ขึ้นเปนราชเลขานุการในพระองค และทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมหาเสวกตรี หมอมเจาธานีนิวัต โสณกุล47 ผูชวยราชเลขานุการ ทรงเปน
ราชเลขานุการฝายตางประเทศอีกตําแหนงหนึ่งดวย
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ในปเดียวกันนี้ พระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี ราชเลขานุการ สิ้น
พระชนม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชดําริวา …ราชการในราชเลขานุการมี
มาก ซึ่งนับวาเปนงานสําคัญและเปนความลับ อีกทั้งมีกิจการจุกจิกตางๆ เปนอันมาก ผูที่จะเปน
ราชเลขานุการตองเปนผูที่ไดคุนแกงานในกรมนี้เปนผูอํานวย จึงจะเปนระเบียบเรียบรอยไปได…
ดังนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวุสิทธิ์ (ละออ
ไกรฤกษ)48 อธิบดีศาลฎีกา เปนราชเลขานุการ แทน ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462 และทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนนามตําแหนง ราชเลขานุการ เปน ราชเลขาธิการ
ตอมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2462 ไดมีพระบรมราชโองการใหประกาศ
เปลี่ยนนามกรมราชเลขานุการเปนกรมราชเลขาธิการ49 และในประกาศฉบับนี้ ยังคงใหเรียกชื่อ
ตําแหนงอื่นๆ ตามที่ใชมาแตเดิม สวนตําแหนงราชเลขาธิการนั้น ไดมีการแปลชื่อตําแหนงเปน
ภาษาอังกฤษวา His Majesty’s Principal Private Secretary ซึ่งชื่อตําแหนงราชเลขาธิการที่เปน
ภาษาอังกฤษนี้ยังคงใชสืบมาจนถึงปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาขึ้นเปนพระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัต
เมื่อ พ.ศ.2465 ตอมา พ.ศ.2493 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสถาปนาขึ้นเปนพระวรวงศเธอ กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
48
ตอมา ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยามหิธร
49
เสถียร
วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศเปลี่ยนนามกรมราชเลขานุการเปนกรมราช
เลขาธิการ”ประกาศมา ณ วันที่ 14 ธันวาคม พระพุทธศักราช 2462, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 32.
หนา 196.
47
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หลังจากที่ มหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (ละออ ไกรฤกษ) ดํารง
ตําแหนงราชเลขาธิการแลว ไดออก ระเบียบการกรมราชเลขาธิการ50 ขึ้นระเบียบดังกลาวเปน
ระเบียบปฏิบัติราชการภายในกรมราชเลขาธิการ มีสาระสําคัญแบงออกไดเปน 4 หมวด ดังนี้ หมวด
ที่ 1 วาดวยการเบ็ดเสร็จการปฏิบัติราชการภายในของแตละหนวยงาน หมวดที่ 2 วาดวยการรางแตง
และใชคําในหนังสือตางๆ หมวดที่ 3 วาดวยแบบยอและวิธียอหนังสือ และหมวดที่ 4 วาดวยการ
ทูลเกลาฯ ถวายหนังสือ ระเบียบการกรมราชเลขาธิการที่มหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์
(ละออ ไกรฤกษ) รวบรวมไวนี้ ไดเปนแนวทางการปฏิบัติงานของกรมราชเลขาธิการในยุคตอมา
ดวย
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อนึ่ง ในสวนที่เกี่ยวกับตราประจําตําแหนงราชเลขาธิการ ซึ่งเปนรูปนารายณยืน
หรือนารายณยืนแทนที่ใชประทับกระดาษมาแต พ.ศ. 2438 นั้น เปนตราประทับหนานูน เวลาใช
ประทับบนกระดาษทําใหไมคอยจะติด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงไดพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงดวงตราเสียใหม จากหนาที่ประทับนูนใหเปนหนาราบ
และแกดามที่จับประทับเปนอยางใหม
2.4 ราชเลขาธิการในรัชกาลที่ 7

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเปนชวงที่เกิดภาวะวิกฤตการณ
เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ดังนั้น รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงมีความ
จําเปนตองใชนโยบายการดุลยภาพขาราชการออกกอนกําหนด โดยใหรับเบี้ยหวัดบํานาญแทนและ
ใชวิธียุบรวมหรือเลิกกิจการบริหารบางสวน เปนเหตุใหกระทรวงมุรธาธรตองยุบเลิกไปตาม
นโยบายดังกลาว อนึ่ง ในประกาศเลิกกระทรวงมุรธาธร ไดมีขอความระบุถึงฐานะของ
ราชเลขาธิการและผูชวยราชเลขาธิการ รวมทั้งตราประจําตําแหนงราชเลขาธิการไวดวย ความวา …
ราชเลขาธิการมีเกียรติ ฐานะ และอาวุโสลําดับอยางเดียวกับเสนาบดี ผลพิเศษที่เสนาบดีจะพึงมีพึง
ไดอยางไร ราชเลขาธิการยอมไดทุกอยางนับตั้งแตวันเขารับหนาที่มา หากแตไมไดเรียกวาเสนาบดี

หจช., ร.6 รล.99/11 เรื่องระเบียบการกรมราชเลขาธิการ (เปนคําสั่งรวม) (15 มกราคม

50

2462).

28
เทานั้น กับผูชวยราชเลขาธิการก็ลําดับเสมอปลัดทูลฉลองโดยนัยเดียวกัน ราชเลขาธิการใชตรา
นารายณยืนแทนตามเดิม…51
อยางไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
เจาพระยามหิธร (ละออ ไกรฤกษ) ซึ่งดํารงตําแหนงราชเลขาธิการมาตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดํารงตําแหนงราชเลขาธิการสืบตอมา จนกระทั่งมี พระบรมราชโองการให
ประกาศยุบเลิกกรมราชเลขาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2475
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วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให มหาเสวกโท
พระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัต ผูชวยราชเลขาธิการ และราชเลขาธิการฝายตางประเทศเสด็จ
ไปราชการตางประเทศเปนการชั่วคราว ในการนี้ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมหาอํามาตยตรี
หมอมเจาดํารัศดํารงค เทวกุล อัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน ทรงรักษาราชการแทนในหนาที่ผูชวย
ราชเลขาธิการ ราชเลขานุการฝายตางประเทศ เลขาธิการองคมนตรีสภา และเลขานุการเสนาบดีสภา
จนกวามหาเสวกโท พระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัต จะเสด็จกลับ
เมื่อมหาเสวกโท พระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัต เสด็จกลับจากราชการที่
ตางประเทศแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงธรรมการ และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมหาอํามาตยตรี หมอมเจาดํารัศดํารงค เทวกุล ทรงดํารงตําแหนง
ผูชวยราชเลขาธิการ ราชเลขานุการฝายตางประเทศ เลขาธิการองคมนตรีสภา และเลขานุการ
เสนาบดีสภา52 สืบแทน
ตอมา พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมหา
อํามาตยตรี หมอมเจาดํารัศดํารงค เทวกุล เสด็จไปทรงดํารงตําแหนงอัครราชทูตพิเศษผูมีอํานาจเต็ม
ประจํากรุงเบอรลิน กรุงโคเปนเฮเกน กรุงสตอกโฮลม และกรุงออสโล เมื่อ พ.ศ. 2472 ในการนี้

“ประกาศเลิกกระทรวงมุรธาธร” ประกาศมา ณ วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2468, ราช
กิ
จ
จ
า
นุเบกษา. เลม 42. 28 มีนาคม 2468, หนา 415.
52
“ประกาศกรมราชเลขาธิการเรื่องตั้งตําแหนง” ประกาศมา ณ วันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช
2469,ราชกิจจานุเบกษา. เลม 43. 19 ธันวาคม 2469, หนา 3413 – 3414.
51
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ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให หมอมเจาวิบุลยสวัสดิวงศ สวัสดิกุล มาทรงดํารงตําแหนงผูชวย
ราชเลขาธิการแทน
ดัง ได กล าวมาข างต น แลว วา ราชเลขาธิก ารในตน รัชสมั ย พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว มีเกียรติ ฐานะ และอาวุโส อยางเดียวกับเสนาบดีทุกประการ หากแตไมเรียก
ตําแหนงเสนาบดี สวนผูชวยราชเลขาธิการก็มีฐานะเสมอดวยปลัดทูลฉลอง อยางไรก็ตาม ยังมี
ผูไมเขาใจในฐานะและตําแหนงของราชเลขาธิการกับผูชวยราชเลขาธิการไดถองแท ดังนั้น จึงมี
พระบรมราชโองการใหประกาศเปลี่ยนนามกรมราชเลขาธิการเปนกระทรวงมุรธาธร เมื่อวันที่ 7
เมษายน พ.ศ. 2475 ในประกาศฉบับดังกลาว ไดกําหนดใหเรียกนามตําแหนงราชเลขาธิการวา
เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และผูชวยราชเลขาธิการวา ปลัดพระมุรธาธร ถึงแมวาชื่อตําแหนงจะ
เปลี่ยนไป แตยังคงปฏิบัติหนาที่ตามเดิม อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชนามตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร เปนภาษาอังกฤษวา Lord of
the Privy Seal และปลัดพระมุรธาธรวา Deputy Lord of the Privy Seal ตามที่หมอมเจาวิบุลย
สวัสดิวงศ สวัสดิกุล ราชเลขานุการฝายตางประเทศ ในเวลานั้น กราบบังคมทูลเสนอผานเสนาบดี
กระทรวงมุรธาธร
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขยังผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญตอหนวยงานในพระองค กลาวคือ หลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองประเทศได 5 วัน ไดมีพระบรมราชโองการใหประกาศผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลอง
กระทรวงตางๆ และรวมกระทรวง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในประกาศฉบับนี้ไดกําหนด
ฐานะและเปลี่ยนชื่อตําแหนงของเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร ดังความที่ปรากฏในประกาศตอนหนึ่ง
วา …สวนกระทรวงวังและกระทรวงมุรธาธร ใหผูที่เปนเสนาบดีคงมีเกียรติอยางเสนาบดีอยู
ตามเดิม แตใหเรียกเสนาบดีกระทรวงวังวา ผูสําเร็จราชการพระราชวัง ใหเรียกตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงมุรธาธรวา ราชเลขาธิการ…53
ตอมา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2475 เจาพระยามหิธร (ละออ ไกรฤกษ)
ราชเลขาธิการ ไดกราบถวายบังคมลาออกรับพระราชทานบํานาญ จากนั้น ไดมีพระบรมราช

เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลอง กระทรวงตางๆ
และรวมกระทรวง” ประกาศมา ณ วันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2475, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม
45. หนา 143.
53
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โองการใหประกาศยุบเลิกกรมราชเลขาธิการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2475 เปนเหตุใหตําแหนง
ราชเลขาธิการยุบเลิกไปโดยปริยาย

PU

D

31
2.5 ราชเลขานุการในพระองค
ราชเลขานุการในพระองคเปนผูที่ปฏิบัติงานสวนพระองคถวายพระมหากษัตริย
อยางใกลชิด เทาที่พบหลักฐาน ไมปรากฏวาตําแหนงราชเลขานุการในพระองคเกิดขึ้นเมื่อวันเดือน
ปใด ทราบแตเพียงวา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีตําแหนงราชเลขา
นุการในพระองคควบคูกับตําแหนงราชเลขาธิการ ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2457 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหราชเลขานุการในพระองคมีตรานาคบัลลังกเปนตราประจําตําแหนง54
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ในชวง พ.ศ. 2455 – 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ให จางวางโท หลวงมหาสิทธิโวหาร (บุญชู บุนนาค)55 ดํารงตําแหนงราชเลขานุการ
ในพระองค จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจางวางโท พระยาบุรีนวราษฐ (ชวน สิงหเสนี)
ดํารงตําแหนงราชเลขานุการในพระองคและราชเลขานุการฝายตางประเทศ จนถึง พ.ศ. 2462 ตอมา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนจางวางตรี พระยาราชสาสนโสภณ (สะอาด ชูโต) ผูชวย
ราชเลขานุการในพระองค ขึ้นเปนราชเลขานุการในพระองค
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชโองการประกาศ
ตั้งราชเลขานุการในพระองค และราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี
ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2468 ใจความสําคัญในประกาศฉบับนั้นระบุวา …เพื่อแบงเบา
พระราชภาระ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายพลตรี หมอมเจาอมรทัต ผูชวยสมุหราช
องครักษ เปนราชเลขานุการในพระองคอีกตําแหนง 1 และใหยายเสวกเอก พระยาสุนทรลิขิต
(ทองสุก โปตระนันทน) ผูชวยราชเลขานุการฝายตางประเทศ มาเปน ราชเลขานุการในพระองค
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี…56

หจช., ร.6 รล.11/12 เรื่องตราตําแหนงกรมมหาดเล็กและกรมราชเลขานุการในพระองค
(19 สิงหาคม – 2 ตุลาคม 2457).
55
ภายหลังไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระยาราชสาสนโสภณในรัชกาลที่ 6 และเปนพระยา
อมรฤทธิ์ธํารงค (บางแหงเขียนวา พระยาอมรฤทธิ์ธํารง) ในรัชกาลที่ 7
56
เสถียร วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศตั้งราชเลขานุการในพระองค และราชเลขานุการใน
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี” ประกาศมา ณ วันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2468, ประชุม
กฎหมายประจําศก. เลม 38. หนา 345.
54
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ตอมา พ.ศ. 2471 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพันโท พระเจาวรวงศเธอ
กรมหมื่นอนุวัตนจาตุรนต ทรงเปนผูรั้งตําแหนงราชเลขานุการในพระองค ทําหนาที่กํากับกรม
ราชเลขานุการในพระองค แทน พลตรี หมอมเจาอมรทัต กฤดากร จากนั้นเมื่อ พ.ศ. 2472 ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นอนุวัตนจาตุรนต ทรงดํารงตําแหนงราช
เลขานุการในพระองค ดวยเหตุที่ไดทรงปฏิบัติราชการเปนที่เรียบรอยพอพระราชหฤทัย ในป
เ
ดี
ย
ว
กั
น
นั้นเอง ก็ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให เสวกตรี พระสมรรคราชกิจ (หมอมหลวงสายัณห อิศร
เสนา) เปนราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี แทน เสวกเอก
พระยาสุนทรลิขิต (ทองสุก โปตระนันทน) ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหไปรับราชการใน
กรมราชเลขาธิการ
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หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ตําแหนงราชเลขานุการในพระองค
ซึ่งเปนหัวหนากํากับกรมราชเลขานุการในพระองคยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากตําแหนง
ราชเลขาธิการและกรมราชเลขาธิการถูกยกเลิกไป
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2475 พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นอนุวัตนจาตุรนต
ราชเลขานุการในพระองค ประชวร จึงไดกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหนง ในการนี้ ไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยายมหาเสวกตรี หมอมเจาวิบุลยสวัสดิวงศ สวัสดิกุล จากกรม
ราชเลขาธิการ มาเปนราชเลขานุการในพระองคสืบแทน57
ตอมา มหาเสวกตรี หมอมเจาวิบุลยสวัสดิวงศ สวัสดิกุล ราชเลขานุการใน
พระองค ไดกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหนง พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงไดมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหยายพระวรวงศเธอ พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา จาก
กระทรวงมหาดไทย มารับราชการสนองพระเดชพระคุณในตําแหนงราชเลขานุการในพระองค…
ตั้งแตวันที่6 มกราคม พ.ศ. 2476

“ประกาศศาลาวาการพระราชวัง” ประกาศมา ณ วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2475, ราช
กิ
จ
จ
า
นุเบกษา. เลม49. 18 กันยายน 2475, หนา 392 – 393.
57
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา
ธิบดินทร ไดมีพระบรมราชโองการใหประกาศตั้งคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค ในการนี้ ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระวรวงศเธอ พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา ทรงเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองค รวมกับ พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นอนุวัตนจาตุรนต และเจาพระยายมราช (ปน สุขุม)
จากนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) ดํารงตําแหนง
ราชเลขานุการในพระองค ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2477
อนึ่ง ตําแหนงราชเลขานุการในพระองคของสมเด็จพระบรมราชินียังคงมีอยู แต
เปนตําแหนงกิตติมศักดิ์ในกองการในพระองค ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดกรมราชเลขานุการ
ในพระองค
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ขณะที่หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) ดํารงตําแหนงราชเลขานุการใน
พระองคนั้น ไดเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ราชการถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งในขณะนั้นยังทรงพระเยาว และทรงศึกษาอยูที่เมืองโลซาน
ประเทศสวิตเซอรแลนด สวนราชการภายในประเทศไดมอบหมายใหขุนนิรันดรชัย (สเหวก
นีลัญชัย) ผูชวยราชเลขานุการในพระองค ปฏิบัติหนาที่ราชการแทน
ตอมา เมื่อหลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) ไดโอนไปรับราชการที่กระทรวง
การตางประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให …ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย) ผูชวย
ราชเลขานุการในพระองค เปนขาราชการพลเรือนในพระองคชั้นพิเศษ กับดํารงตําแหนงราชเลขา
นุการในพระองค ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2481…58
ครั้นถึง พ.ศ. 2487 พันตรี สเหวก นิรันดร (ขุนนิรันดรชัย หรือ สเหวก นีลัญชัย)
ราชเลขานุการในพระองค ไดกราบถวายบังคมลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพคาขาย …จึงไดมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหนายเฉลียว ปทุมรส ขาราชการพลเรือนในพระองค
ชั้นพิเสส ดํารงตําแหนงราชเลขานุการในพระองค… ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2487

“เรื่องตั้งราชเลขานุการในพระองค” ประกาศมา ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2481,
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 55. 20 กุมภาพันธ 2481, หนา 3851.
58
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ในเวลาตอมา ไดมีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงราชเลขานุการในพระองค
อีกวาระหนึ่ง ตามประกาศสํานักงานราชเลขานุการในพระองค เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
เรื่องแตงตั้งราชเลขานุการในพระองค ความวา …พระราชทานพระบรมราชานุมัติให นายเฉลียว
ปทุมรส ราชเลขานุการในพระองค ออกจากราชการเพื่อรับพระราชทานบําเหน็จบํานาญฐานหยอน
ความสามารถเพราะปวย… มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหหมอมเจานิกรเทวัญ
เทวกุล ดํารงตําแหนงราชเลขานุการในพระองค…59

PU

D

ครั้นถึงรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จ
ขึ้นเสวยราชสมบัติในขณะที่มีพระราชภาระที่จะตองเสด็จพระราชดําเนินกลับไปทรงศึกษาตอ
ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด ดังนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหลวงประเสริฐ
ไมตรี (วงศ โชติกเสถียร) ขาราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก ซึ่งโอนมารับราชการในสังกัด
สํานักงานราชเลขานุการในพระองค ตามเสด็จไปทําหนาที่ราชเลขานุการในพระองคอยางไมเปน
ทางการที่ตางประเทศ60 แทน หมอมเจานิกรเทวัญ เทวกุล ราชเลขานุการในพระองค ซึ่งตองปฏิบัติ
หนาที่ราชการอยูภายในประเทศ
หลั ง จากที่ สํ า นั ก งานราชเลขานุ ก ารในพระองค ไ ด เ ปลี่ ย นชื่ อ เป น สํ า นั ก
ราชเลขาธิการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับที่ 12) พ.ศ. 2493 เมื่อวันที่
13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2493 แลว อีก 3 วันตอมา คือในวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2493 ไดมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหหมอมเจานิกรเทวัญ เทวกุล ขาราชการพลเรือนในพระองค
ชั้นพิเศษ ซึ่งทรงดํารงตําแหนงราชเลขานุการในพระองค มาตั้งแต พ.ศ. 2489 ทรงดํารงตําแหนง
ราชเลขาธิการ ตามชื่อหนวยงานที่ไดมีการเปลี่ยนใหม ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2493
ดวยเหตุนี้ ตําแหนงราชเลขานุการในพระองคจึงยุบเลิกไปโดยปริยาย สวนผูที่
ดํารงตําแหนงราชเลขาธิการ ในสมัยตอมานั้น มีหนาที่ราชการเชนเดียวกันกับผูที่ดํารงตําแหนง
ราชเลขานุการในพระองคในสมัยรัชกาลที่ 7 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

“ประกาศสํานักงานราชเลขานุการในพระองค เรื่องแตงตั้งราชเลขานุการในพระองค ประกาศ ณ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2489, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 63. 14 พฤษภาคม 2489, หนา 678 – 679.
60
สํานักราชเลขาธิการ. คําสั่งที่ 45/2489 เรื่องโอนขาราชการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2489.
59
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2.6 ราชเลขาธิการในรัชกาลปจจุบัน
นั บ ตั้ ง แต มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ สํ า นั ก งานราชเลขานุ ก ารในพระองค ม าเป น สํ า นั ก
ราชเลขาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2493 กลาวไดวา หมอมเจานิกรเทวัญ เทวกุล เปนผูที่ดํารงตําแหนง
ราชเลขาธิการเปนคนแรกในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และ
นอกจากจะทรงดํารงตําแหนงราชเลขาธิการแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหทรงดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะองคมนตรีอีกตําแหนงหนึ่งดวย61
หมอมเจานิกรเทวัญ เทวกุล ทรงดํารงตําแหนงราชเลขาธิการ จนมีพระชันษา
ครบเกษียณอายุราชการ จึงไดรับพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ใหทรงตออายุราชการอีกคราวละ 1 ป
จนครบ 5 ป จากนั้น จึงกราบถวายบังคมลาออกเปนขาราชการบํานาญ เมื่อ พ.ศ. 2505
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ในปตอมา ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหมอมเจาวงศานุวัตร เทวกุล
ขาราชการพลเรือนในพระองคชั้นพิเศษ ทรงดํารงตําแหนงราชเลขาธิการ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ. 250662 จนกระทั่งทรงเกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. 2512 จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหไปทรงดํารงตําแหนงองคมนตรี สวนตําแหนงราชเลขาธิการที่วางลงนั้น ไดมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหหมอมหลวงทวีสันต ลดาวัลย รองราชเลขาธิการ ขึ้น
ดํารงตําแหนงราชเลขาธิการแทน ตั้งแตวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 251263
หมอมหลวงทวีสันต ลดาวัลย ดํารงตําแหนงราชเลขาธิการนานถึง 26 ป จากนั้น
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ไดมีประกาศพระบรมราชโองการแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนง

“ประกาศสํานักราชเลขาธิการ เรื่องตั้งเลขาธิการคณะองคมนตรี และผูชวยเลขาธิการ
คณะองคมนตรี” ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2493, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 67. 28 กุมภาพันธ
2493, หนา 908 – 909.
62
ดูรายละเอียดที่ “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแตงตั้งขาราชการพลเรือน” ประกาศ ณ
วันที่ 5 เมษายน 2506, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 80. 16 เมษายน 2506, หนา 1121.
63
“ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแตงตั้งขาราชการพลเรือน” ประกาศ ณ วันที่ 30
กันยายน 2512, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 86. (ฉบับพิเศษ) 1 ตุลาคม 2512, หนา 1.
61
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องคมนตรี64 ในการนี้ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหมอมหลวงพีระพงศ เกษมศรี อดีต
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งดํารงตําแหนงรองราชเลขาธิการตั้งแต พ.ศ. 2537 ขึ้นดํารง
ตํ
า
แ
ห
น
ง
ราชเลขาธิการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ในขณะที่หมอมหลวงพีระพงศ เกษมศรี รับราชการ
ในตําแหนงราชเลขาธิการนั้น ไดลมปวยและถึงแกอนิจกรรมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 จึงมี
พระบรมราชโองการแตงตั้งใหนายอาสา
สารสิน ขาราชการบํานาญสังกัดกระทรวงการ
ตางประเทศ ซึ่งดํารงตําแหนงรองราชเลขาธิการ ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 254365 ขึ้นดํารง
ตําแหนงราชเลขาธิการสืบแทน นับเปนราชเลขาธิการคนที่ 5 ในรัชกาลปจจุบัน

PU

D
“ประกาศแตงตั้งองคมนตรี” ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2538, ราชกิจจานุเบกษา. เลม
112. ตอนที่ 81 ง. 10 ตุลาคม 2538, หนา 1 – 2.
65
“ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแตงตั้งขาราชการพลเรือน” ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม
2543, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 117. ตอนที่ 78 ง. 28 กันยายน 2543, หนา 1.
64
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ลําดับพระนามและนามผูดาํ รงตําแหนงไปรเวตสิเกรตารีหลวงหรือราชเลขานุการ ราชเลขาธิการ
และราชเลขานุการในพระองค ตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
พ.ศ. 2411 – 2453
ไปรเวตสิเกรตารีหลวงหรือราชเลขานุการ (พ.ศ. 2416 – 2453)
1. เจาพระยาภาษกรวงษ (พร หรือ ชุมพร บุนนาค)
ครั้งมีบรรดาศักดิ์เปนพระยาภาษกรวงษ
2. สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ
ครั้งทรงดํารงพระอิสริยยศเปนพระเจานองยาเธอพระองคเจา
เทวัญอุไทยวงศ
3. พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ ครั้งทรงดํารง
พระอิสริยยศเปนพระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ

พ.ศ. 2416 – 2421
พ.ศ. 2422 – 2423

พ.ศ. 2423 – 2453
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
พ.ศ. 2453 – 2468
ราชเลขานุการ (พ.ศ. 2453 – 2462) / ราชเลขาธิการ (พ.ศ. 2462 – 2468)
1. พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ
พ.ศ. 2453 – 2454
2. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
พ.ศ. 2454 – 2462
ครั้งทรงดํารงพระอิสริยยศเปนพระเจาพี่ยาเธอ
กรมหมื่นปราจิณกิติบดี
3. เจาพระยามหิธร (ละออ ไกรฤกษ) ครั้งมีบรรดาศักดิ์
พ.ศ. 2462 – 2468
เปนมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์
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ราชเลขานุการในพระองค (พ.ศ. 2455 – 2468)
1. พระยาราชสาสนโสภณ (บุญชู บุนนาค) ครั้งมีบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2455 – 2456
เปนจางวางโท หลวงมหาสิทธิโวหาร
2. จางวางโท พระยาบุรีนวราษฐ (ชวน สิงหเสนี)
พ.ศ. 2456 – 2462
3. จางวางโท พระยาราชสาสนโสภณ (สะอาด ชูโต)
พ.ศ. 2462 – 2468
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
พ.ศ. 2468 – 2477
ราชเลขาธิการ (พ.ศ. 2468 – 2475)
1. เจาพระยามหิธร (ละออ ไกรฤกษ)
ราชเลขานุการในพระองค
1. พลตรี หมอมเจาอมรทัต กฤดากร
2. พันโท พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นอนุวัตนจาตุรนต
3. มหาเสวกตรี หมอมเจาวิบุลยสวัสดิวงศ สวัสดิกุล
4. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา
ครั้งทรงดํารงพระอิสริยยศเปนพระวรวงศเธอ
พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา

พ.ศ. 2468 – 2475
พ.ศ. 2468 – 2471
พ.ศ. 2472 – 2475
พ.ศ. 2475 – 2476
พ.ศ. 2476 – 2477
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พ.ศ. 2477 – 2489
ราชเลขานุการในพระองค (พ.ศ. 2477 – 2489)
1. หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี)
พ.ศ. 2477 – 2481
2. ขุนนิรันดรชัย (สเหวก นีลัญชัย)
พ.ศ. 2481 – 2487
3. นายเฉลียว ปทุมรส
พ.ศ. 2487 – 2489
4. หมอมเจานิกรเทวัญ เทวกุล
พ.ศ. 2489
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
พ.ศ. 2489 - ปจจุบัน
ราชเลขานุการในพระองค (พ.ศ. 2489 – 2493)
1. หมอมเจานิกรเทวัญ เทวกุล
พ.ศ. 2489 – 2493
ราชเลขาธิการ (พ.ศ. 2493 - ปจจุบัน)
1. หมอมเจานิกรเทวัญ เทวกุล
พ.ศ. 2493 – 2505
2. หมอมเจาวงศานุวัตร เทวกุล
พ.ศ. 2506 – 2512
3. หมอมหลวงทวีสันต ลดาวัลย
พ.ศ. 2512 – 2538
4. หมอมหลวงพีระพงศ เกษมศรี
พ.ศ. 2538 – 2543
5. นายอาสา สารสิน
พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน

บทที่ 3
ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ
ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน
กฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
และระเบียบขาราชการพลเรือน

D

ในสวนที่เกี่ยวกับราชการในพระองคของพระมหากษัตริย โดยทั่วไปสวนใหญจะมี
ความเขาใจที่สับสนระหวางหนวยงาน 2 หนวยงาน วาเปนหนวยงานเดียวกันคือ ราชเลขาธิการและ
สํานักราชเลขาธิการ กับ เลขาธิการพระราชวังและสํานักพระราชวัง เพื่อแยกใหเห็นถึงสถานะและ
ภารกิจของทั้งสองหนวยงาน จะขอแยกอธิบายสถานะและอํานาจหนาที่ของราชเลขาธิการและ
สํานักราชเลขาธิการ กับ เลขาธิการพระราชวังและสํานักพระราชวัง ดังนี้
1. ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ

PU

1.1 สถานะราชเลขาธิการ
ป จ จุ บั น ไม มี เ อกสารใดที่ ร ะบุ ไ ว อ ย า งชั ด เจนว า ราชเลขาธิ ก ารเป น ตํ า แหน ง
เทียบเทากับตําแหนงของหัวหนาสวนราชการอื่นในระดับใด แตในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 36 ระบุไววา เปนสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปน
กรม จะมีเลขาธิการ ผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาปลัดกระทรวงหรือ
อธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นให
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และจะใหมีรองเลขาธิการ รองผูอํานวยการหรือตําแหนงรองของ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น หรือผูชวยเลขาธิการ ผูชวยผูอํานวยการหรือตําแหนงผูชวยของตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่น หรือมีทั้งรองเลขาธิการ และผูชวยเลขาธิการหรือทั้งรองผูอํานวยการและผูชวย
ผู อํ า นวยการ หรื อ ทั้ ง ตํ า แหน ง รองและตํ า แหน ง ผู ช ว ยของตํ า แหน ง ที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น เป น
ผูบังคับบัญชาขาราชการและชวยปฏิบัติราชการแทนก็ได

40
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปนบท
กฎหมายที่มีความสําคัญไดจําแนกขาราชการพลเรือนออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะแหงความ
เหมาะสมของการปฏิบัติหนาที่อันไดแก
1) ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับ
เงิ น เดื อ นในอั ต ราสามั ญ และได รั บ แต ง ตั้ ง ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นลั ก ษณะ 3 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ขาราชการพลเรือน
2) ขาราชการพลเรือนในพระองค ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
3) ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในตางประเทศในกรณีพิเศษโดยเหตุผลทางการเมืองตามที่บัญญัติไวในลักษณะ 5
แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน

D

PU

นอกจากนี้ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในพระองคมีบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาวา
ด ว ย ระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นในพระองค พ.ศ. 2539 มาตรา 6 บั ญ ญั ติ ว า “ตํ า แหน ง
ขาราชการพลเรือนในพระองคไดแก ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสังกัดสํานักพระราชวัง และ
สํานักราชเลขาธิการ ที่มีหนาที่เกี่ยวกับงานในพระองคพระมหากษัตริย ดังตอไปนี้ คือ เจาหนาที่
งานในพระองค เจาพนักงานในพระองค เจาหนาที่บริหารงานในพระองค หัวหนาหมวด หัวหนา
แผนก หัวหนางาน หัวหนาฝาย ผูอํานายการกอง ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ผูชวยราชเลขาธิการ
รองเลขาธิการพระราชวัง รองราชเลขาธิการ ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่ง ก.พ. กําหนดเทียบเทา
ตําแหนงดังกลาว เลขาธิการพระราชวัง และราชเลขาธิการ”
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า ตํ า แหน ง “ราชเลขาธิ ก าร” ถื อ ว า เป น ข า ราชการพลเรื อ น
ในพระองค แตจะเทียบเทาตําแหนงใดในระบบบริหารงานของราชการยังไมมีกําหนดไวอยาง
ชัดเจน รวมทั้งมีการกลาวถึงตําแหนงราชเลขาธิการในพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในพระองคฯ มาตรา 7 วา
“…ขาราชการพลเรือนในพระองคใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 ดัง
ตอไปนี้
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…(11) เลขาธิ ก ารพระราชวัง ราชเลขาธิก าร หรื อเทีย บเทา ใหไ ดรับเงิน ดือน
อันดับ บ.11”
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จากบทบัญญัติดังกลาวอาจทําใหเปรียบเทียบตําแหนงราชเลขาธิการกับตําแหนง
บริหารอื่นไดวา ตําแหนงที่ไดรับเงินเดือนระดับ 11 หมายถึง เงินเดือนสําหรับตําแหนงผูบริหาร
ที่เปนหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งเทียบเทา
ปลัดกระทรวง การที่ราชเลขาธิการไดรับเงินเดือนในระดับ บ. 11 ซึ่งเปนระดับเดียวกับผูบริหารที่
เปนหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง อาจถือไดวาตําแหนงราชเลขาธิการเทียบเทาตําแหนง
ปลัดกระทรวงได
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 17 “การแตงตั้งและ
การใหขาราชการพลเรือนในพระองคและสมุหราชองครักษพนจากตําแหนงใหเปนไปตามพระราช
อัธยาศัย”
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในพระองคยอมอยูภายใตรัฐธรรมนูญดังกลาว การ
แตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงยอมเปนไปตามพระราชอัธยาศัย
1.2 สถานะและโครงสรางของสํานักราชเลขาธิการ
สํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการในปจจุบันเปนสวนราชการอิสระอยูภายใต
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งแมสํานักราชเลขาธิการจะทําหนาที่บริหารงานสวนพระองคแลว
ยังมีหนาที่ในฐานะที่เปนสวนราชการดังเชนสวนราชการอื่นๆ ทั่วไป จึงตองอยูภายใตกรอบ
นโยบายการดําเนินงานของรัฐบาล เชน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534(
ซึ่งแกไขลาสุดเมื่อป 2545) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดวย เพื่อทําใหการบริหารราชการกับสวน
ราชการอื่นเปนไปอยางสมดุลและมีประสิทธิภาพ กลาวคือ
พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 21 สวนราชการ
ที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
มาตรา 46 บัญญัติวา
“สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังตอไปนี้
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(1) สํานักราชเลขาธิการ

มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค

พระมหากษัตริย
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง (1) ... มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับบัญชาของนายก
รัฐมนตรี”66
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ดังกลาว สํานัก
ราชเลขาธิการจึงเปนสวนราชการอิสระมีฐานะเปนกรม ที่ไมอยูในสังกัดของสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวงใดๆ แตอยูภายใตบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาฝายบริหาร
และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 (4)สํานักราชเลขาธิการ
จึงเปนราชการสวนกลาง และมีฐานะเปนนิติบุคคล
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1.2.1 อํานาจหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการ
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สํานักราชเลขาธิการมีอํานาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
สํานักราชเลขาธิการ พ.ศ. 2538 มาตรา 4 ดังตอไปนี้ 67
1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย ทั้งในราชการแผนดิน
และสวนพระองค และงานเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตลอดจนงานเลขานุการของ
คณะองคมนตรี
2. ประสานราชการระหวางพระมหากษัตริยกับรัฐบาล รัฐสภา องคมนตรี
พระบรมวงศานุวงศ และประชาชนใหเปนไปโดยเรียบรอย
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องตางๆ
4. ดําเนินการสนองพระราชกระแสอันเกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุขของ
พสกนิกร

“พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545”, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 119
ตอน 99 ก. 2 ตุลาคม 2545, หนา 14.
67
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 112 ตอน 21 ก. 21 มิถุนายน 2538, หนา 36.
66
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5. ติดตอและประสานงานกับบุคคล องคการ หรือหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวกับการตางประเทศ
6. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานัก
ราชเลขาธิการ
7. ปฏิ บัติ การอื่ นใดตามที่กฎหมายกํ าหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานัก
ราชเลขาธิการ
1.2.2 การแบงสวนราชการภายในสํานักราชเลขาธิการ
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การแบงสวนราชการภายในสํานักราชเลขาธิการเปนการแบงตามภารกิจ
อํานาจหนาที่ที่มีความเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ฐานะเลขานุการพระมหากษัตริยใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถติดตอประสานงานกับสวนราชการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ไมเปนอุปสรรคแก
สวนราชการหรือองคกรอื่นในการปฏิบัติงานทั้งงานบริหารราชการแผนดินและงานสวนพระองค
อื่นๆ ปจจุบันการแบงสวนราชการของสํานักราชเลขาธิการเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกาแบงสวน
ราชการสํานักราชเลขาธิการ พ.ศ. 2538 โดยแบงเปน 12 กอง ดังนี้
(1) กองกลาง
(2) กองการตางประเทศ
(3) กองการในพระองค
(4) กองขาว
(5) กองโครงการสัมพันธ
(6) กองงานในพระองคพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
(7) กองงานในพระองคสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
(8) กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(9) กองนิติการ
(10) กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
(11) กองศิลปาชีพ
(12) สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี
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ภารกิจของแตละกองภายในสํานักราชเลขาธิการ อาจแยกพิจารณาไดดังนี้
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(1) กองกลาง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักราชเลขาธิการ และราชการ ที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจ
หนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
- ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักราชเลขาธิการ
- ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ รวมทั้งจัดทําแผนงานสํานัก
ราชเลขาธิการ
- ดําเนินการเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ
อาคารสถานที่และยานพาหนะของสํานักราชเลขาธิการ
- จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักราชเลขาธิการ
- ปฏิบัติงานศูนยขอมูลและเอกสาร รวมทั้งหองสมุดของสํานัก
ราชเลขาธิการ
- บริหารงานทั่วไปของสํานักราชเลขาธิการ ซึ่งมิไดกําหนดไวเปน
อํานาจหนาทีข่ องสวนราชการใดในสังกัดโดยเฉพาะ
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรบั มอบหมาย
(2) กองการตางประเทศ มีอํานาจหนาที่
- ดําเนินการในเรื่องที่เสนอมาจากรัฐบาลอันเกี่ยวกับพิธีทางการทูต
เชน การแตงตั้งเอกอัครราชทูต และกงสุลไทยประจําประเทศตางๆ
- ดําเนินการเกีย่ วกับการเขาเฝาฯ ถวายพระราชสาสนตราตั้งและ
อักษรสาสนตราตั้งของเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศ
ไทยคนใหม
- การขอพระราชทานอนุมัติบตั รรับรองกงสุลตางประเทศประจํา
ประเทศไทย
- การเขาเฝาฯ ของคณะทูตานุทูตในโอกาสตางๆ และการเขาเฝาฯ
ของบุคคลสําคัญชาวตางประเทศในโอกาสตางๆ
- การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกชาวตางประเทศ
ที่ทําคุณประโยชนแกประเทศไทย
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- ดําเนินการเรื่องการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ งานตางๆ ในประเทศ
ไทย
- ดําเนินการเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศทุกพระองค เสด็จฯ เยือน
ตางประเทศ
- ดําเนินการในการที่พระประมุข และประมุขตางประเทศ หรือ
พระราชวงศตา งประเทศเสด็จหรือมาเยือนประเทศไทยอยางเปน
ทางการ ทางราชการ หรือสวนพระองค
- จัดทําพระราชดํารัส พระราชหัตถเลขา พระราชสาสน พระราช
โทรเลข เปนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- ดําเนินการรับสิ่งของที่มีผูทูลเกลาฯ ถวาย หรือทรงสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ โดยผานพิธีการทางศุลกากร และผานพิธีการ
ทางการทูต
- ดําเนินการสั่งซื้อสิ่งของสวนพระองคตางๆ จากตางประเทศ และ
จัดสงเงินไปชําระ
- ดําเนินการเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมือง และสังคมเศรษฐกิจ
ในตางประเทศ เพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
- ดําเนินการเรื่องการอํานวยความสะดวกในเรื่องการจัดทําหนังสือ
เดินทางการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ตลอดจนรับ-สงแขก
ตางประเทศ และขาราชสํานักชั้นผูใหญ ณ ทาอากาศยานกรุงเทพฯ
- ดําเนินการเกีย่ วกับการแปลเอกสารประเภทตางๆ จากภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษ หรือจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย

(3) กองการในพระองค มีอํานาจหนาที่
- ปฏิบัติงานสารบรรณกลาง (งานรับ-สง)
- ดําเนินการเกีย่ วกับงานทูลเกลาฯ ถวายเงินและสิ่งของ
- ดําเนินการเกีย่ วกับการกราบบังคมทูลรายงานตางๆ
- ดําเนินการจัดทําพระราชกิจประจําวัน ประจําเดือน และพระราชกิจ
ยอ

46
- ดําเนินการเกีย่ วกับงานขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
เขาเฝาฯ เพื่อการตางๆ
- ดําเนินการเกีย่ วกับงานอัญเชิญเสด็จพระราชดําเนิน และงาน
วางพวงมาลาหลวง และเชิญดอกไมพระราชทาน
- ดําเนินการเกีย่ วกับงานของพระราชทานพระบรมราชานุญาตตางๆ
- ดําเนินการเกีย่ วกับงานขอพระราชทานพระมหากรุณาตางๆ
- ดําเนินการเกีย่ วกับงานขอพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ เหรียญ
ราชรุจิ เขียนพระราชหัตถเลขาและประกาศนียบัตรกํากับเหรียญ
รัตนาภรณ
- ดําเนินการเก็บรักษาและจัดหาสิ่งของสวนพระองค
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(4) กองขาว มีอํานาจหนาที่
- ดําเนินการเกีย่ วกับการทําขาวในพระราชสํานักออกเผยแพร
- ดําเนินการตรวจวิเคราะหขาวจากหนังสือพิมพรายวันทุกฉบับขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวาย ในเรื่องที่เกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย และ
เรื่องที่สําคัญตางๆ
- ดําเนินการเกีย่ วกับการที่คณะบุคคล สวนราชการ และสือ่ มวลชน
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเขาบันทึกภาพนิ่ง ภาพยนตร
ถายทอดสดการพระราชพิธีตางๆ
- ดําเนินการเกีย่ วกับการที่คณะบุคคล สวนราชการ และสือ่ มวลชน
ขอพระราชทาน หรือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระ
บรมฉายาลักษณ ภาพพระราชกรณียกิจ และพระราชดํารัส เผยแพร
ผานสื่อตางๆ
- ดําเนินการเกีย่ วกับเรื่องที่หนังสือพิมพตางประเทศลงพิมพขาว
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
- ดําเนินการจัดทําหนังสือประมวลพระราชกรณียกิจประจําป
ออกเผยแพร
- ดําเนินการจัดทําแผนภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนี าถ และพระบรม
วงศ ออกเผยแพร
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- ดําเนินการประสานงานกับสื่อมวลชนไทยและตางประเทศในการ
เผยแพรพระราชกรณียกิจ
- ปฏิบัติงานรวมหรือใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาในเรื่องที่
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยแกหนวยราชการตางๆ และ
หนวยงานที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น
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(5) กองโครงการสัมพันธ มีอํานาจหนาที่
- การเผยแพรขอ มูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
เผยแพร พระราชกรณียกิจเกีย่ วกับโครงการตางๆ
- การขอพระราชทานพระมหากรุณาเกีย่ วกับโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ
- การทูลเกลาฯ ถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริตา งๆ
- การทูลเกลาฯ ถวายเงินและสิ่งของ สมทบทุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ
- การสํารวจพื้นที่รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
- การวิเคราะหโครงการรวมกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการดําเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- การติดตามและประเมินผลโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
ตางๆ
- การติดตามเหตุการณภัยพิบตั ิฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติตางๆ
- การขอเขาเฝาฯ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ
- การเชิญเสด็จพระราชดําเนินเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริตา งๆ
- ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการสนองพระราช
กระแส เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ
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(6) กองงานในพระองคพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ มีอํานาจหนาที่
- ปฏิบัติหนาที่งานเลขานุการในพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
- ปฏิบัติหนาที่และดําเนินการเกี่ยวกับการขอประทานเชิญเสด็จไปใน
งานพิธีตางๆ
- ปฏิบัติหนาที่และดําเนินการเกี่ยวกับการขอประทานพระวโรกาส
ใหคณะบุคคลตางๆ เขาเฝา
- ปฏิบัติหนาที่และดําเนินการเกี่ยวกับงานสวนพระองค ตามที่มี
รับสั่ง
- ปฏิบัติหนาที่และดําเนินการเกี่ยวกับงานขอประทานพระกรุณา
และขอประทานพระอนุญาต
- ประชาสัมพันธและประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
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(7) กองงานในพระองคสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี มีอํานาจหนาที่
- ดําเนินการบริหารงานทั่วไปของกอง
- ปฏิบัติงานสารบรรณ งานอํานวยการ งานธุรการ งานเอกสาร
ของกอง
- ปฏิบัติงานพัสดุ งานบุคคล และงานการเงินของกอง
- ดําเนินงานเกีย่ วกับเรื่องการเสด็จ การขอพระราชทานพระวโรกาส
เขาเฝาฯ ในโอกาสตาง ๆ
- ปฏิบัติงานดานพระกรณียกิจตางๆ
- ดําเนินการเรื่องงานสวนพระองคตางๆ
- ปฏิบัติงานธุรการสวนพระองค งานเอกสารสวนพระองค และงาน
สิ่งของสวนพระองค
- ดําเนินการเกีย่ วกับงานสิ่งของพระราชทาน
- ดําเนินการเกีย่ วกับงานฎีการองทุกข
- ดําเนินการเกีย่ วกับงานการเงินสวนพระองค
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- ดําเนินการเรื่องงานหนวยแพทยพระราชทาน ผูปวยใน
พระอนุเคราะห
- ดําเนินการเรื่องงานพระกุศลสาธารณะตาง ๆ เชน ดานพระศาสนา
ดานการศึกษา ดานสังคม เปนตน
- ดําเนินการเรื่องงานโครงการตามพระราชดําริ/กิจกรรมพิเศษตางๆ
- ดําเนินการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน เชน กองตางๆ ในสํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง
กรมราชองครักษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ เปนตน
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(8) กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีอํานาจหนาที่
- ปฏิบัติงานสารบรรณ ควบคุมทะเบียนหนังสือเขา-ออก งานพิมพ
เอกสารราชการสวนพระองค งานการเจาหนาที่ พัสดุและครุภัณฑ
งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ และงานดานเทคโนโลยีเพื่อ
การบริหารของกองฯ
- ปฏิบัติงานดานการรับเงินทูลเกลา ฯ ถวาย ควบคุมการเบิก-จายเงิน
ตางๆ การสงเงินไปยังองคกรการกุศล การจัดทําบัญชีดานการเงิน
และบันทึกขอมูล ดานการเงิน
- ปฏิบัติงานดานการเขาเฝาทูลละอองพระบาท การเสด็จพระราช
ดําเนินตางๆ
- ดําเนินการในเรื่องของกําหนดการ งานดานการตางประเทศ และ
งานการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องตางๆ
- ปฏิบัติงานดานการขอพระราชานุเคราะหและสาธารณกุศล การ
จัดทําบัญชี
- สิ่งของสวนพระองค การดําเนินการเกี่ยวกับโครงการตาม
พระราชดําริ และดําเนินการดานกฎหมายและพิจารณาฎีการอง
ทุกขตางๆปฏิบัติงานดานการจัดทําพระราโชวาทในโอกาสตางๆ
- ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บ รักษาดูแล จัดหา คัดแยก เกี่ยวกับ
เอกสาร วัสดุและสิ่งพิมพตาง ๆ ใหเปนไปตามระบบ ตามหลัก
วิชาการ
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- ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย
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(9) กองนิติการ มีอํานาจหนาที่
- ดําเนินการเกีย่ วกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของ
สํานักราชเลขาธิการ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริย
หรืองานสวนพระองค
- ดําเนินการรวบรวมขอมูลกฎหมายและรายละเอียดตางๆ รวมทั้ง
สรุปยอฎีกา เพื่อประกอบเรือ่ งตามที่องคมนตรีมอบหมาย
- ประมวลขอมูลงานกฎหมาย งานฎีกา งานแตงตั้ง นําเสนอ
คณะองคมนตรี
- ดําเนินการเกีย่ วกับการรับฎีการองทุกขของราษฎรและรับสนอง
พระราชกระแส
- ดําเนินการเกีย่ วกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกีย่ วกับความรับ
ผิดในทางแพง และงานคดีทอี่ ยูในอํานาจหนาที่ของสํานัก
ราชเลขาธิการ
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ ที่ไดรับพระราชกระแสหรือที่ไดรับมอบหมาย

(10) กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
มีอํานาจหนาที่
- งานสารบรรณของกองราชเลขานุ ก ารในพระองค ส มเด็ จ
พระบรมราชินีนาถ
- งานพระราชกิจ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และชวงแปรพระราชฐาน
- งานในพระองคและงานภาพในพระองค
- งานติดตอหนังสือกับหนวยงานราชการและเอกชน
- งานฎีการองทุกข
- จัดเก็บ-แจก สิ่งของพระราชทานตาง ๆ ตามปกติ และตามพระราช
เสาวนีย
- งานพระราชกุศลดานคนไขในพระบรมราชานุเคราะห
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- งานพระราชกุศลดานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห
- งานพิเศษอื่นๆ ตามพระราชเสาวนีย
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(11) กองศิลปาชีพ มีอํานาจหนาที่
- ดําเนินการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร และพัฒนาอาชีพหัตถกรรม
และเกษตรกรรม เพื่อเปนอาชีพเสริมใหแกชาวนาชาวไร และ
ราษฎรผูมีรายไดนอย
- ปฏิบัติงานรวมกับมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ และปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ ที่ไดรับ
พระราชกระแสหรือ ไดรับมอบหมาย
- ดําเนินการสอนนักเรียนศิลปาชีพใหเปนชางฝมือผูชํานาญ สามารถ
สรางรายได เลี้ยงครอบครัว และผลิตงานฝมือที่ประกาศ
ความสามารถทางศิลปะของคนไทย
- จัดตั้งและดําเนินงานศูนยศลิ ปาชีพในภูมภิ าคตางๆ โครงการ
ศิลปาชีพในหมูบานทั่วประเทศและโรงฝกศิลปาชีพในเขต
พระราชฐานทัง้ ในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด พรอมทั้ง
จัดหาครูหรือผูชํานาญงานหัตถกรรมไปฝกอบรมสมาชิกทั้งในศูนย
ศิลปาชีพและโรงฝกศิลปาชีพทุกแหง
- จัดวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนใหแกครูและสมาชิกศิลปาชีพ
- รับซื้อผลิตภัณฑศิลปาชีพจากสมาชิก จัดคลังเก็บรักษาผลิตภัณฑ
และจัดหาตลาดใหแกผลิตภัณฑศิลปาชีพ
- ดูแลงบประมาณ เงินพระราชทาน และเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ
สงเสริมศิลปาชีพฯ ตลอดจนคาใชจายทั้งสิ้นเกี่ยวกับงานศิลปาชีพ
- ดูแลความเปนอยู จัดทําสถิตแิ ละทะเบียนประวัติของเจาหนาที่ ครู
และสมาชิกศิลปาชีพ
- ดําเนินงานอื่นๆ ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ เชน
การอนุรักษทรัพยากรปาไม สิ่งแวดลอมและสัตวปา รวมทั้ง
โครงการเพื่อชวยเหลือสังคมในชนบท เชน โครงการหมอหมูบาน
ศาลารวมใจ ฯลฯ เปนตน

52

PU

D

(12) สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี มีอํานาจหนาที่
- ดําเนินการเกีย่ วกับงานประชุมคณะองคมนตรี ไดแก การจัดทําวาระ
ประชุมจัดเตรียมขอมูลของเรื่องที่จะนําเขาที่ประชุม รวมทั้งงาน
มูลนิธิอานันทมหิดล ตลอดจนการนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ปฏิบัติงานเลขานุการของการประชุมคณะองคมนตรี
- ดําเนินการกรณีองคมนตรีปฏิบัติแทนพระองค หรือรับเชิญไปเปน
ประธานในงานตางๆ โดยติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ ไดแก กองพระราชพิธี หมวดงานพาหนะรถประเทียบ
รถใชสอย รถนําขบวนตํารวจนครบาล ตํารวจทางหลวง เจาภาพ
พรอมทั้งทําหนาที่ติดตามองคมนตรีไปปฏิบัติงานนั้นๆ ดวย
นอกจากนี้ในกรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหองคมนตรีเชิญ
ดอกไม พวงมาลา สิ่งของพระราชทาน ก็ปฏิบัติในทํานองเดียวกันนี้
- ปฏิบัติงานติดตามองคมนตรีในงานพระราชพิธี รัฐพิธี เฝาฯ โอกาส
ตางๆ
- ดําเนินการติดตอประสานงานกับทูตานุทูต บุคคลตางๆ ที่ขอเขาพบ
องคมนตรี ตลอดจนการจัดสถานที่รับรอง และดําเนินการเกี่ยวกับ
การเชิญองคมนตรีไปงานตางๆ
- ปฏิบัติหนาที่ในฐานเลขานุการขององคมนตรีแตละทาน
- ปฏิบัติสนองพระราชเสาวนียใ นการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหคณะภริยาองคมนตรีดําเนินการออกรานสมเด็จองคสภานายิกา
สภากาชาดไทยในงานกาชาดทุกๆ ป
- ดําเนินการจัดทําปรับปรุงและรวบรวมประวัติองคมนตรี
- ดําเนินการเกีย่ วกับงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน สวัสดิการ
งานพิมพของสํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
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1.3 ภารกิจของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ
ราชเลขาธิการในฐานะตําแหนงบังคับบัญชาสํานักราชเลขาธิการ ซึ่งเปนหนวยงาน
ในพระองค ที่ มี บ ทบาทหน า ที่ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง นั บ เนื่ อ งมาแต อ ดี ต
ในการสนองงาน
พระมหากษัตริย ทรงมีพระราชภารกิจที่เปนงานบริหารราชการแผนดินตามกฎหมายและงานที่เปน
ก
า
ร
สวนพระองค การสนองงานพระมหากษัตริยตามโครงสรางการเมืองการปกครองในปจจุบัน ซึ่งถือ
วาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยผาน 3 องคกร คืออํานาจบริหารผาน
ทางรัฐบาล อํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา อํานาจตุลาการผานทางศาล ทั้ง 3 อํานาจ ตางมีองคกร
หรือระบบบริหารการใชอํานาจของตนเอง ไมมีการกาวกายการใชอํานาจซึ่งกันและกัน เปนการ
ตรวจสอบการใช อํานาจระหวางกันดว ย ในสวนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยที่มีความ
เกี่ยวของกับองคกรที่ใชอํานาจอธิปไตยทั้ง 3 อํานาจ อาทิเชน การโปรดเกลาฯ แตงตั้งตําแหนงที่
สํ าคัญๆ ทรงลงพระปรมาภิ ไธยในกฎหมาย พระราชทานคํ า แนะนําตัก เตื อนรวมทั้ ง ชมเชยการ
บริหารงานของรัฐบาล ทรงใชพระราชอํานาจตามที่กฎหมายกําหนดไวและพระราชอํานาจตาม
โ
บ
ร
า
ณ
ราชประเพณี การพระราชทานพระมหากรุณาแกพสกนิกรในฎีกาตางๆ เปนตน พระราชอํานาจ
ตางๆ เหลานี้เปนสิ่งที่ปวงชนชาวไทยตระหนักดีวามีความสําคัญยิ่ง แตมีประชาชน นักวิชาการ
รวมทั้ ง ข า ราชการของรั ฐ เองจํ า นวนมากที่ ไ ม รู ว า มี ห น ว ยงานใดที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ถ วายงานใน
ภาระหนาที่นี้ เชน การตรวจสอบ กลั่นกรอง การหาขอมูล การประสานงานระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ การดูแลขั้นตอนใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายใหถูกตองครบถวน ไมใหมีการอาศัยชอง
ทางการใชพระราชอํานาจไปแอบอางอันอาจไมชอบธรรมกับฝายอื่น ฯลฯ ซึ่งเปนการแบงเบาพระ
ราชภาระอยางมาก กอนที่จะทูลเกลา ฯ ถวายงานเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตอไป ทั้งที่การ
สนองงานในลักษณะนี้ไดถือปฏิบัติมาเปนเวลานานแลว ภาระหนาที่ตางๆ เหลานี้มีหนวยงานที่มี
บทบาทหนาที่รับผิดชอบโดยตรงคือ ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ ซึ่งถือวาเปนภารกิจที่มี
ความสําคัญยิ่ง การติดตามสถานการณของบานเมืองและระบบโครงสรางการเมืองการปกครองที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด มีความเปนกลาง ไมมีอคติไมเอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ถือวา
เ
ป
น
คุณสมบัติที่สําคัญของการเปนขาราชพลเรือนในพระองคของสํานักราชเลขาธิการททขาราชการ
พลเรือนในพระองคของสํานักราชเลขาธิการทุกคนตางใสเกลานอมรับและถือปฏิบัติอยางเครงครัด
ตลอดมา ในทางโครงสรางทางปกครอง สํานักราชเลขาธิการเปนหนวยงานอิสระมีฐานะเทียบเทา
กรม แต อยู ใ นบัง คับบัญ ชาของนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เปน หัว หน าฝายบริ ห าร อาจทํา ให ม องไดว า
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นายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการสํานักราชเลขาธิการได ตั้งแตในอดีตที่ผานมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน
น
า
ย
ก
รัฐมนตรีทุกคนไมเคยเขามากาวกายการปฏิบัติงานในหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการแตอยางใด
คงมีแคเพียงการประสานติดตอเพื่อใหการปฏิบัติงานใหมีความสะดวกรวดเร็วคลองตัวมากขึ้น
เท านั้ น จึ ง ถื อ วา สํา นัก ราชเลขาธิ ก ารเปน หน ว ยงานที่ มีลั ก ษณะพิเ ศษหน ว ยงานหนึ่ง กล า วคื อ
ปฏิบัติงานถวายพระมหากษัตริยแตอยูภายใตบังคับบัญชาของหัวหนาฝายบริหาร เสมือนการสวม
หมวก 2 ใบปฏิบัติหนาที่ คือ
1.3.1 การปฏิบัติงานในฐานะขาราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
เปนหัวหนาฝายบริหาร
1.3.2 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย ทั้งงาน
บริหารราชการแผนดินและงานสวนพระองค
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1.3.1 การปฏิบัติงานในฐานะขาราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
เปนหัวหนาฝายบริหาร
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สํานักราชเลขาธิการในฐานะเปนสวนราชการหนึ่งในการบริหารประเทศ
และเปนหนวยงานอิสระภายใตบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี แตในรูปแบบทางปฏิบัติที่เกิดขึ้น
จริงการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีจะเปนเพียงรูปแบบพิธีเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
เทานั้น จะไมมีการเขามาแทรกแซงหรือบังคับบัญชาจริงๆ เหมือนหนวยงานราชการอื่นๆ ทั้งนี้ อาจ
เปนเพราะภารกิจของสํานักราชเลขาธิการมีความแตกตางจากราชการสวนอื่นอยูมากไมวาจะเปน
นโยบายของหนวยงานหรือการมุงสนองนโยบายของราชการและการใหบริการแกประชาชน ซึ่ง
หนวยราชการอื่นๆ เหลานั้นตางใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวนี้เปนหลัก แตในสวนของสํานัก
ราชเลขาธิการเมื่อพิจารณาจากที่มาในการจัดตั้งจะพบวาไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนหนวยงานประสานงาน
ระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับรัฐบาล องคกรอื่นและประชาชนเพื่อใหสถาบันพระมหากษัตริย
ที่ทรงพระคุณอันประเสริฐกับราษฎรไดใกลชิดกัน เชน การพิจารณาเลื่อนขั้น การเลื่อนเงินเดือน
การมีคําสั่งตามกฎหมายในฐานะบังคับบัญชา เปนตน
1.3.2 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย
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เปนภารกิจหลักที่มีความสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจในดานอื่นของ
สํานักราชเลขาธิการ หากพิจารณาแลวอาจขัดแยงกับโครงสรางการปกครองตามกฎหมายบริหาร
ราชการแผนดิน ที่กําหนดใหสํานักราชเลขาธิการอยูภายใตบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ทําให
เห็นวานายกรัฐมนตรีอาจมีอํานาจเหนือหนวยงานในพระองค ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผานมานายก
รัฐมนตรีไมเคยกาวกายการปฏิบัติงานของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการเลย จึงทําให
อํานาจหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการมีลักษณะขอบขายงานที่แตกตางจากสวนราชการอื่น ดังนั้น
การจะศึกษาภารกิจของสํานักราชเลขาธิการในสวนนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาถึงพระราช
ภารกิจขององคพระมหากษัตริยดวย
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จะเห็ น ได ว า บทบาทหน า ที่ ข องทั้ ง สองด า นข า งต น มี ค วามแตกต า งใน
ลักษณะของบทบาทอํานาจหนาที่อยางชัดเจน ในสวนการบริหารงานบุคคล การปฏิบัติหนาที่ทั้ง
สองสถานะตางมีความสําคัญตามลักษณะของงาน การปฏิบัติหนาที่ตองใชความรู ความสามารถ
ประสบการณ มีความรับผิดชอบ มีความสํานึกในความเปนขาราชบริพาร เนื่องจากเกี่ยวของกับการ
ใช พ ระราชอํ า นาจ ทั้ ง อํ า นาจอธิ ป ไตยและในด า นอื่ น โดยเฉพาะในป จ จุ บั น บทบาทของ
พระมหากษัตริยกับประเทศไทยมีความสําคัญทั้งในและนอกประเทศ หนวยงานที่สนองงานใน
พระองค จึงมีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับ ขาราชการพลเรือนในพระองคถึงแมจะมีการเรียกชื่อ
และการแต ง ตั้ ง ที่ แ ตกต า งจากหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ แต เ งิ น เดื อ น ค า ตอบแทน ความก า วหน า
อั ต ร า กํ า ลั ง
ก า ร บ ร ร จุ
แตงตั้งตองอยูภายใตการบังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนดังเชนขาราชการ
ทั่วไป ทั้งที่ลักษณะงาน ความรับผิดชอบแตกตางจากสวนราชการอื่นอยางชัดเจน เมื่อมีความรับ
ผิดชอบและความสําคัญของงานสูง บุคลากรควรจะเปนผูที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการคัดเลือก
และคุณสมบัติรวมทั้งบัญชีอัตราเงินเดือนของบุคลากรควรที่จะแตกตางจากขาราชการประเภทอื่น
ดังเชน ขาราชการตุลาการ ขาราชการอัยการ กรณีหนวยงานที่มีลักษณะการทํางานคลายกันใน
ตางประเทศ คือ สํานักเลขานุการประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสใชบัญชีอัตราเงินเดือนเดียวกัน
กับอาจารยในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนบัญชีเงินเดือนในระดับที่สูงกวาขาราชการอื่นทั่วไป
2. เลขาธิการพระราชวังและสํานักพระราชวัง
2.1 สถานะเลขาธิการพระราชวัง
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 36 ระบุไววา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม จะมีเลขาธิการ ผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่
เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบ
ในการปฏิ บั ติ ร าชการของสว นราชการนั้ น ให เ ป น ไปตามที่ก ฎหมายกํา หนด
และจะให มี
รองเลขาธิการ รองผูอํานวยการหรือตําแหนงรองของตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น หรือผูชวย
เลขาธิการผูช วยผู อํานวยการหรือตําแหนงผูชวยของตํ าแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น หรื อมีทั้ง
รองเลขาธิการ และผูชวยเลขาธิการหรือทั้งรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ หรือทั้งตําแหนง
รองและตําแหนงผูชวยของตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและชวยปฏิบัติ
ราชการแทนก็ได
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ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 17 “การแตงตั้งและ
การใหขาราชการพลเรือนในพระองคและสมุหราชองครักษพนจากตําแหนงใหเปนไปตามพระราช
อัธยาศัย” ซึ่งพระราชกฤษฎีกาวาดวย ระเบียบขาราชการพลเรือนในพระองค พ.ศ. 2539 มาตรา 6
บัญญัติวา “ตําแหนงขาราชการพลเรือนในพระองค ไดแก ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสังกัด
สํานักพระราชวังและสํานักราชเลขาธิการ ที่มีหนาที่เกี่ยวกับงานในพระองคพระมหากษัตริย ดัง
ตอไปนี้ คือ เจาหนาที่งานในพระองค เจาพนักงานในพระองค เจาหนาที่บริหารงานในพระองค
หัวหนาหมวด หัวหนาแผนก หัวหนางาน หัวหนาฝาย ผูอํานายการกอง ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง
ผูชวยราชเลขาธิการ รองเลขาธิการพระราชวัง รองราชเลขาธิการ ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่ง
ก.พ. กําหนดเทียบเทาตําแหนงดังกลาว เลขาธิการพระราชวัง และราชเลขาธิการ”
ดังนั้น จะเห็นไดวาตําแหนง “เลขาธิการพระราชวัง” ถือวาเปนขาราชการพลเรือน
ในพระองคเชนเดียวกันกับตําแหนงราชเลขาธิการ แตจะเทียบเทาตําแหนงใดในระบบบริหารงาน
ของราชการยังไมมีกําหนดไวอยางชัดเจน แตพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
พระองค พ.ศ. 2539 มาตรา 7 มีขอความที่กลาวถึงตําแหนงเลขาธิการพระราชวังบัญญัติไววา
“…ขาราชการพลเรือนในพระองคใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 ดัง
ตอไปนี้
…(11) เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ หรือเทียบเทา ใหไดรับเงินดือนอันดับ
บ. 11”
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จากบทบัญญัติแหงกฎหมายขางตน ตําแหนง “เลขาธิการพระราชวัง” ไดรับ
เงินเดือนอันดับ บ. 11 นี้หมายถึง เงินเดือนสําหรับตําแหนงผูบริหารที่เปนหัวหนาสวนราชการ
ระดับปลัดกระทรวง หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาปลัดกระทรวง เลขาธิการ
พระราชวัง ไดรับเงินเดือนในระดับ บ. 11 ซึ่งเปนระดับเดียวกับผูบริหารที่เปนหัวหนาสวนราชการ
ระดับปลัดกระทรวง และสํานักพระราชวังเปนหนวยงานราชการในพระองค อาจถือไดวาตําแหนง
เลขาธิการพระราชวังเทียบเทาตําแหนงปลัดกระทรวงได
2.2 สถานะและโครงสรางของสํานักพระราชวัง
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เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2478 ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2478 โดยพระราชบัญญัติไดเปลี่ยนฐานะของกระทรวงวัง ลงเปนทบวง
มีฐานะเปนกรม เทียบเทาทบวง มีชื่อวา “สํานักพระราชวัง” และใหอยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี
โดยตรง มีเลขาธิการพระราชวัง (ระดับ 11 เทียบเทาปลัดกระทรวง) รับผิดชอบในการบริหาร
ราชการ
หนาที่และความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง ตามพระราชบัญญัติก็ดี หรือตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติวาดวยเรื่องปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ก็ดี ไดมีขอกําหนดให “สํานัก
พระราชวังมีห นาที่ จัดการพระราชวัง ตลอดจนดูแ ลรักษาทรั พยสินและผลประโยชนของ
พระมหากษัตริย” เปนถอยคําที่สั้นซึ่งคนสวนมากอาจไมเขาใจถึงภารกิจในหนาที่ของสํานัก
พระราชวังไดดีพอ จึงขอขยายความใหเปนที่พอเขาใจกันไดชัดขึ้นวาในการดําเนินงานใหเปนไป
ตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวนั้นสํานักพระราชวังไดแบงสายงานออกเปน 4 สวนใหญๆ ดังนี้
(1) งานธุรการทั่วไป
(2) งานพระราชกิจสวนพระมหากษัตริย
(3) งานสวนพระคลังขางที่
(4) งานบูรณะและกอสรางพระราชฐาน
(1) งานธุรการทั่วไป ไดแก
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- การปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานติดตอระหวางกระทรวง
ทบวง กรม กับพระราชสํานัก ปฏิบัติงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานพระศพพระบรมวงศานุ
วงศ งานศพพระสงฆผูทรงสมณศักดิ์ และงานศพขาราชการตามเกียรติยศ และตามโบราณราช
ประเพณี
- ดูแลรักษาปูชนียวัตถุของพระมหากษัตริย เครื่องอิสริยศราชูปโภค เครื่อง
ราชศาสตราวุธสําคัญสําหรับแผนดิน และเครื่องราชพัสดุอันมีคาตางๆ
- จัดการในเรื่องถวายความปลอดภัย
- ดูแลรักษาราชพาหนะ
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- จัดการในเรื่องการคลัง การเบิก-จายเงินตามงบประมาณของสํานัก
พระราชวัง เงินสวนพระมหากษัตริย เชน เงินพระราชกุศล เงินบํารุงพระอารามหลวงบางพระ
อาราม เงินปพระบรมวงศานุวงศ เงินเบี้ยหวัดขาราชการฝายใน เงินพระราชทานตามพระราช
อัธยาศัยในการพระราชกุศล เงินคาใชจายสวนพระองค เชน เงินคาเครื่องเสวย เงินคาอาหารเลี้ยง
ขาราชบริพารปฏิบัติหนาที่อยูในพระราชฐานที่ประทับ เงินเดือนทาวนางและคุณขาหลวง
คุณพยาบาล เงินเดือนครู ตลอดจนคาใชจายเบ็ดเตล็ดอยางอื่นเปนสวนพระองค
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(2) งานพระราชกรณียกิจสวนพระมหากษัตริย
- ไดแก ถวายความสะดวกแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และพระราชโอรสธิดา ภารกิจดานนี้ ตองถือวา มีความสําคัญยิ่ง เพราะ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนทั้งประมุข และมิ่งขวัญของประชาชน ตองทรงรับ พระราช
กิจ ตรากตรําเพื่อประโยชน ของประเทศชาติและประชาชน ถาไดจัดการเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ถวายความสะดวกสบาย ไมเพียงพอ ยอมเสมือนบั่นทอนพระบรมราชสริรสุขมิใหทรงปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติไดเต็มดังพระราชหฤทัยปรารถนา
- รับกระแสพระบรมราชโองการ เพื่อปฏิบัติและจัดการในเรื่องตางๆ ให
เปนไปดังพระราชประสงค
- รับรองผูมาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
- จั ด การในเรื่ อ งเครื่ อ งเสวย
ตลอดจนอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในการ
พระราชทานเลี้ยงตางๆ
- จัดอาหารเลี้ยงดูขาราชบริพารในสถานที่ประทับ
- จัดกําลังอยูเวรยามบนสถานที่ประทับเพื่อความปลอดภัย
(3) งานสวนพระคลังขางที่ ไดแก
- จัดการผลประโยชนทรัพยสินสวนพระองคบางกรณี
- จั ด การผลประโยชน ท รั พ ย สิ น ของพระอารามหลวงที่ อ ยู ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ
- จัดการผลประโยชนทรัพยสินของพระบรมราชวงศหรือสิ่งของตางๆ ที่
พระราชทานราชานุมัติใหรับไวจัดการผลประโยชน
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(4) งานบูรณะและกอสรางพระราชฐาน ไดแก
- การตกแตงบํารุงรักษาพระมหาปราสาทราชมณเฑียรสถาน พระที่นั่ง
พระตําหนัก ตําหนัก เทวสถาน และปูชนียสถาน ทั้งในพระนครและตางจังหวัด ตลอดจนการ
กอสรางซอมแซมสิ่งชํารุดทรุดโทรมโดยทั่วไป
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งานตกแตงบํารุงรักษาและบูรณะซอมแซมนี้ มิไดมีจุดมุงหมายที่จะใหเปน
การถวายความสขุสําราญ และความเหมาะสมแกพระเกียรติยศเทานั้น ทุกคนที่ไดผานไปมายอมจะ
ประจักษแกตาแลววา ในเขตพระราชทานนั้น มีพระมหาปราสาทราชมณเฑียรสถาน และ ปูชนีย
สถาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลกอนๆไดโปรดใหสรางไวดวยศิลปะอันประณีต
งดงามยากที่จะหาศิลปะของชาติใดเสมอเหมือน สิ่งเหลานี้เปนที่เชิดหนาชูตาของบานเมือง ภาระ
สําคัญที่สํานักพระราชวังจะตองดําเนินการตอสถาปตยกรรมอันวิจิตรเหลานั้น คือการบํารุงรักษา
บูรณะซอมแซมดวยความระมัดระวัง เพื่อรักษาศิลปะอันประณีตงดงามนั้น ใหเปนสมบัติอัน
ภาคภูมิใจของประชาชาติสืบไปชั่วกาลนาน

PU

2.2.1 การแบงสวนราชการสํานักพระราชวัง
สํานักพระราชวังมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
เมื่อไดยุบกระทรวงวังเปนสํานักพระราชวังแลว ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวน
ราชการตามความจําเปนและเหมาะสมแกการปฏิบัติภารกิจหลายครั้ง .ในปจจุบันมีพระราช
กฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักพระราชวัง พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานัก
พระราชวัง พ.ศ. 254768 กําหนดภารกิจ อํานาจหนาที่ของสํานักพระราชวังไวดังนี้
ภารกิจของสํานักพระราชวัง
(1) ถวายความสะดวก ความปลอดภัยแดพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุ
วงศ
(2) ปฏิบัติงานในพระองคพระมหากษัตริยตามพระราชประสงค
(3) ปฏิบัติงานในพระองคพระบรมวงศานุวงศ
(4) ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การตรวจรั ก ษาพยาบาลถวายพระมหากษั ต ริ ย แ ละ
พระบรมวงศานุวงศ
(5) ดูแลรักษาและบูรณะซอมแซมเครื่องราชภัณฑ ราชูปโภค พระราชฐาน ปูชนีย
สถานตางๆ วัดหลวง สุสานหลวง ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง
ราชกิจจานุเบกษา. เลม 1 ตอน 23 ก. 26 มีนาคม 2547, หนา 1.
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(6) จัดงานและปฏิบัติงานพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศลตางๆ ตลอดจน
งานเสด็จพระราชดําเนิน
(7) จัดการกองทุนตางๆ และผลประโยชนทรัพยสินของวัดหลวงที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักพระราชวังและที่อยูในพระบรมราชูปถัมภตลอดจนทรัพยสินของพระบรม
วงศานุวงศที่ฝากไวโดยพระบรมราชานุมัติ
(8) จัดสวัสดิการเจาหนาที่ในสังกัด ตั้งแตที่พักอาศัย สโมสรขาราชบริพาร
กองทุนชวยเหลือขาราชบริพาร ตลอดจนฌาปนกิจสงเคราะห
(9) ปฏิบัติการฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูปฏิบัติงานในสังกัด ตลอดจนจัดฝกอบรม
บุตรหลานของผูปฏิบัติงานในสังกัด
(10) เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชน การจัด
พิพิธภัณฑพระแสงปนและอาวุธปนโบราณ พิพิธภัณฑวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑพระ
ที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑศิลปาชีพพระที่นั่งอภิเศกดุสิต เปนตน
(11) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข องสํ า นั ก
พระราชวังหรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
2.2.2 การแบงสวนราชการภายในสํานักพระราชวัง
สํานักพระราชวังแบงสวนราชการออกเปน 15 กอง โดยแตละกองมีอํานาจหนาที่
ดังนี้

(1) สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานัก
พระราชวัง และราชการที่มิไดแยกเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาที่
ดังกลาวใหรวมถึง
- ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักพระราชวัง
- ดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บงานช วยอํ านวยการและงานเลขานุ การของสํ านั ก
พระราชวัง
- จัดทําทะเบียนพระบรมวงศานุวงศ ทะเบียนตราตั้งพระราชทานและ
ทะเบียนอื่นๆ ตลอดจนดําเนินงานเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรของแขวงพระบรมมหาราชวัง
เฉพาะที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง
- ประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการของสํานักพระราชวัง
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- ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีที่อยูในอํานาจหนาที่
ของสํานักพระราชวัง
- ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนงานพระราชทานเลี้ยงในวโรกาสสําคัญ
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
- ดําเนินงานหองสมุดและจดหมายเหตุ
- ปฏิ บัติง านร ว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของ หรือที่ ไดรับมอบหมาย
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(2) กองการเจาหนาที่ มีอํานาจหนาที่
- จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักพระราชวัง
- จัดการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- ดํ า เนิน การเกี่ ย วกับ การขอพระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ ใ หแ ก
ขาราชการและลูกจางของสํานักพระราชวัง และกรณีอื่นตามที่เห็นสมควร
- ดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของขาราชการและลูกจางของสํานัก
พระราชวัง
- ปฏิ บัติง านร ว มกั บ หรือสนั บสนุนการปฏิบัติ ง านของหน ว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(3) กองคลัง มีอํานาจหนาที่
- ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของ
สํานักพระราชวัง
- ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนตางๆ ที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักพระราชวัง
- ปฏิ บัติง านร ว มกั บ หรื อสนับสนุ นการปฏิบัติ ง านของหน ว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(4) กองงานสวนพระองค มีอํานาจหนาที่
- ปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ มอบหมาย
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- ดําเนินการถวายความสะดวกเกี่ยวกับระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา
ระบบโทรศัพท และกิจการอื่นใดที่ตองใชสาธารณูปโภคในเขตพระราชฐานที่ประทับ
- ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกภาพนิ่ง ภาพยนตรเกี่ยวกับพระราชกรณีย
กิจ วีดิทัศนสวนพระองค
- ดําเนินการจัดทํารายการวิทยุของสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต เพื่อ
เผยแพรความรูแกประชาชน
- ปฏิ บัติง านรว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(5) กองกิจการในพระองคสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มี
อํานาจหนาที่
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- ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานมหาดเล็ก งานชาวที่ งานหองเครื่อง งาน
ตํารวจวัง งานพระราชพิธี และงานพระราชพาหนะ
- ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ จัดทําหมายและกําหนดการ จัด
เตรียมการเสด็จฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เตรียมการรับรองพระราชอาคันตุกะ ดําเนินงาน
พระราชกุศล พระราชานุเคราะหตามพระราโชบาย ประชาสัมพันธเผยแพรพระราชกรณียกิจ และ
ปฏิบัติงานโครงการในพระองค
- ปฏิ บัติง านร ว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของหนว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
(6) กองมหาดเล็ก มีอํานาจหนาที่
- ปฏิบัติหนาที่รับใชในองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
- ดูแลรักษาและจัดเตรียมเครื่องทรงและฉลองพระองค ซึ่งทรงใชในงาน
พระราชพิธีและทรงใชประจําวัน
- ประกอบและตั้งเครื่องเสวยประจําวัน ณ พระราชฐานที่ประทับ
ประกอบเครื่องเสวยและอาหารตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดพระราชทาน
- จัดโตะเสวยในการพระราชทานเลี้ยงพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนงาน
พระราชทานเลี้ยงเนื่องในโอกาสตางๆ
- ดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใชประจําโตะเสวย และที่ใชในการพระราชทาน
เลี้ยง
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- ปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่พิธีตางๆ ที่จัด ณ พระราชฐานที่ประทับ
- ปฏิ บัติง านรว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของหน ว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(7) กองวัง มีอํานาจหนาที่
- ถวายความปลอดภัยแดพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ
- จัดตํารวจหลวงนําเสด็จพระราชดําเนินในงานตางๆ
- รักษาความปลอดภัยในเขตพระราชฐานที่ประทับ และสถานที่ที่เสด็จฯ
- รับรองพระราชอาคันตุกะและผูที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให
เขาเฝาฯ
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- จัดวิทยากรนําชมและบรรยายแกแขกของทางราชการ ตลอดจนนักเรียน
นักศึกษาในการเขาชมพระบรมมหาราชวัง
- ประดิษฐดอกไมสําหรับทรงนมัสการ ทรงใช และใชในงานพระราชพิธี
พระราชกุศลและงานอื่น เย็บปกถักรอยสิ่งของเครื่องใชสวนพระองค และใชในราชการสํานัก
พระ ราชวัง ประกอบอาหารในการบําเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสตางๆ
- ปฏิ บัติง านรว มกับ หรือสนับสนุ นการปฏิบัติ ง านของหนว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(8) กองพระราชพิธี มีอํานาจหนาที่
- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสิ่งของเครื่องใชในการพระราชพิธี เครื่องราช
สักการะและปฏิบัติในการพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี งานเฝาฯ งานเสด็จพระราชดําเนิน และ
งานเสด็จในโอกาสตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด
- ออกหมายกําหนดการ หมายรับสั่ง และหนังสือติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับงาน
- รวมพิจารณากับหนวยราชการที่เกี่ยวของในการตรวจ และตกแตง
สถานที่ที่จะเสด็จฯ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
- ดูแลรักษาและบูรณะซอมแซมเครื่องราชภัณฑ ราชูปโภค ตลอดจน
ปูชนียวัตถุตางๆ อันเปนของพระมหากษัตริย
- ปฏิบัติหนาที่ในการพระศพ และศพที่ไดรับพระราชทานเครื่องประกอบ
เกียรติยศศพ
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- ปฏิ บัติง านรว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของหน ว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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(9) กองชาวที่ มีอํานาจหนาที่
- ดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยของพระที่นั่ง พระตําหนักตลอดจน
อาคารสถานที่และสิ่งกอสรางในเขตพระราชฐานทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
- ดูแล บํารุงรักษาพื้นที่ และจัดตกแตงตนไมในพระบรมมหาราชวัง
- ดูแลบํารุงรักษาสิ่งของเครื่องใชและเครื่องประดับตกแตงตามพระที่นั่ง
พระตําหนัก ตลอดจนอาคารสถานที่และสิ่งกอสรางในเขตพระราชฐาน ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด
- ตกแตงสถานที่และจัดดอกไมประดับสถานที่ตางๆ ประจําวันตลอดจน
ในงานพระราชทานเลี้ยงและงานอื่นที่จัดขึ้นในเขตพระราชฐาน
- จัดที่พักรับเสด็จฯ และรับรองพระราชอาคันตุกะที่เดินทางมาเยือน
ประเทศไทย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดพระที่นั่งและอาคารตางๆ เปนที่ประทับพักและ
เปนที่พักรับรอง
- ปฏิ บัติง านรว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(10) กองธุรการที่ประทับ มีอํานาจหนาที่
- ปฏิบัติงานธุรการทางพระราชฐานที่ประทับ
- ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกับการจั ด ซื้ อสิ่ งของที่ ท รงบํา เพ็ญพระราชกุศลสว น
พระองคและสิ่งของที่พระราชทานแกราษฎร ตรวจสอบใบสําคัญและทําบัญชีคาใชจายที่เบิกจาย
จากพระราชทรัพยสวนพระองค
- ปฏิบัติงานโครงการสวนพระองค และโครงการตามพระราชดําริตางๆ
- ปฏิ บัติง านร ว มกั บ หรือสนั บสนุนการปฏิบัติ ง านของหนว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(11) กองบํารุงรักษาราชอุทยาน มีหนาที่รับผิดชอบ
- ดูแล บํารุงรักษา ตกแตงราชอุทยานและไมประดับภายในอาคาร
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- ดําเนินงานสุขาภิบาลของพระที่นั่ง พระตําหนัก ตลอดจนอาคารสถานที่
และสิ่งกอสรางที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง
- ดูแล บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรสวนพระองค
- ดําเนินงานปรับปรุงและขยายพันธุพืช
- ปฏิ บัติง านรว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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(12) กองพระราชพาหนะ มีอํานาจหนาที่
- ดูแล บํารุงรักษา จัดใชพระราชพาหนะและยานพาหนะซึ่งใชในราชการ
ของสํานักพระราชวัง
- ปฏิ บัติง านรว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของหนว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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(13) กองแพทยหลวง มีอํานาจหนาที่
- ถวายการตรวจรักษาพระบรมวงศานุวงศ ตรวจรักษาขาราชบริพารและ
ครอบครัว ตลอดจนผูปวยที่มาขอรับการรักษาในโอกาสเสด็จฯแปรพระราชฐานประทับแรมจังหวัด
ตางๆ
- จัดแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ประจําปฏิบัติหนาที่ในงานเสด็จฯ ซึ่ง
จัดขึ้นในเขตพระราชฐาน
- ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(14) กองศิลปกรรม มีอํานาจหนาที่
- บูรณะซอมแซมสิ่งของเครื่องใชในพระราชพิธี เครื่องราชภัณฑ เครื่อง
ราชูปโภค งานประณีตศิลป พระตําหนัก และองคพระที่นั่งตางๆ ตลอดจนปูชนียวัตถุตางๆ อันเปน
ของพระมหากษัตริยที่อยูในความดูแลของราชสํานัก
- อนุรักษศิลปโบราณวัตถุ งานประณีตศิลป และงานวิจิตศิลปที่อยูใน
ความดูแลของราชสํานัก บันทึกขอมูลทางการอนุรักษเพื่อเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร ศิลปะ
และโบราณคดี
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- จัดการฝกอบรมและเผยแพรงานชางศิลปะไทยแบบโบราณตามแบบงาน
ชางสิบหมู
- ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคากลาง ควบคุมการกอสรางและบูรณะ
ซอมแซมพระที่นั่ง ตําหนัก อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
- ติดตั้ง ตอเติม และตกแตงอาคารสถานที่ในเขตพระราชฐาน จัดเตรียม
สถานที่เพื่อใชในงานพระราชพิธี และงานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ งานรับรองตาม
พระราชฐานตางๆ
- รักษาและบูรณะซอมแซมเครื่องราชพัสดุที่ใชในงานพระราชพิธี
- ปฏิ บัติง านรว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของหน ว ยงานอื่น ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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(15) สํานักงานพระคลังขางที่ มีอํานาจหนาที่
- ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณเฉพาะหมวด
เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย
- จัดผลประโยชนทรัพยสินของพระบรมวงศานุวงศ วัดและมูลนิธิใน
พระบรมราชูปถัมภ ตลอดจนทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวของ
- ควบคุมดูแลและบริหารงานของหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ เชน
สํานักงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สํานักงานจัดการสวนอัมพร พิพิธภัณฑวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม พิพิธภัณฑพระที่นั่งวิมานเมฆ สํานักงานจัดการสวนอัมพร พระที่นั่งอนันตสมาคม และ
พิพิธภัณฑศิลปาชีพพระที่นั่งอภิเศกดุสิต เปนตน
- ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
3. สํานักราชเลขาธิการกับสํานักพระราชวัง
ตามที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา หนวยงานที่ทําหนาที่สนองงานในพระองคมี 2
หนวยงานคือ สํานักราชเลขาธิการ ตําแหนงบังคับบัญชาสูงสุดคือ ราชเลขาธิการ กับ สํานัก
พระราชวัง ตําแหนงบังคับบัญชาสูงสุดคือ เลขาธิการพระราชวัง ทั้งสองหนวยงานเปนหนวยงาน
อิสระ มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่
แตกตางกันอยางชัดเจน งานตางๆ มิไดมีการทับซอนกันแตอยางใด แตบุคคลภายนอกอาจมีความ
เขาใจที่คลาดเคลื่อนวาการปฏิบัติงานในพระองคเปนหนาที่ของสํานักพระราชวังทั้งหมด เนื่องจาก
เขาใจผิดวา ราชเลขาธิการเปนตําแหนงอยูในสํานักพระราชวัง ซึ่งอํานาจหนาที่ตามกฎหมายถูก
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บัญญัติในกฎหมายแบงสวนราชการของหนวยงานอยางชัดเจนวาราชการงานใดเปนของสํานักราช
เลขาธิการ งานใดเปนของสํานักพระราชวัง แมจะมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนก็มิไดถือวาเปน
ขอผิดพลาดแตอยางใด เนื่องจากไมวาจะเปนสํานักพระราชวังหรือสํานักราชเลขาธิการตางก็ถือวา
เปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตหากศึกษาบทบาทอํานาจหนาที่
ของทั้งสองหนวยงานใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนแลว จะทําใหการติดตอประสานงานถูกตอง
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
สํานักราชเลขาธิการเปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานในดานเลขานุการองคพระมหากษัตริย
กล าวคือในเรื่ องเกี่ย วกับ หนังสือทั้งราชการแผน ดินและส วนพระองคที่จะต องกราบบังคมทูล
พระกรุณา งานบริหารราชการแผนดิน การรวบรวมขอมูล การตรวจสอบกลั่นกรอง งานถวาย
ความเห็น งานเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี และพระเจาวรวงศ
เธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
ประสานราชการระหวางพระมหากษัตริยกับรัฐบาล รัฐสภา องคมนตรี พระบรมวงศานุวงศ และ
ประชาชนใหเปนไปโดยเรียบรอย การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องตางๆ การสนองพระ
ราชกระแสอันเกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุขของพสกนิกร การติดตอและประสานงานกับบุคคล
องคการ หรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวกับพระบรมวงศในดานการตางประเทศอันเปนการเจริญ
สัมพันธไมตรีในฐานะประมุขของประเทศ เปนตน เคยมีผูเปรียบเทียบวางานในหนาที่ความรับผิด
ชองของสํานักราชเลขาธิการเปรียบเสมือนงานแมบาน
สํานักพระราชวังเปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานสนองพระราชภารกิจในดานการถวายความ
สะดวกและความปลอดภัย การจัดการกองทุนตางๆ ที่อยูในความดูแล การบูรณะซอมแซม
พระราชฐานและสถานที่ที่อยูในความดูแล การจัดการและปฏิบัติในพระราชพิธีตามโบราณราช
ประเพณีและพระราชพิธีตางๆ งานชางภาพ/ภาพยนตสวนพระองค งานรถยนตหลวง งานโครงการ
ส
ว
น
พระองค งานตํารวจหลวง งานแพทยหลวง และงานเลขา นุการในพระองคสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปนตน เคยมีผูเปรียบเทียบงานของสํานักพระราชวังวาเปรียบเสมือน
งานพอบาน
สํานักราชเลขาธิการ ไดดําเนินการการสนองนโยบายของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 สํานักราชเลขาธิการไดมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานของขาราชการใหม
ทัศนคติและคานิยมในการปฏิบัติงานของขาราชการเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่
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ตองไดรับการแกไขเพื่อสงเสริมใหขาราชการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสงเสริมใหขาราชการมีความกลาหาญ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสรางนวัตกรรม
ในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักราชเลขาธิการ
จะตองคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและการสนองพระราชภารกิจใหมากขึ้น โดยยึดหลัก
Good Governance เปนแนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนสําคัญ
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บทที่ 4
ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ
ในภาระหนาที่สนองงานพระมหากษัตริย
ในพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ
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1. พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย
ประเทศไทยมีการปกครองภายใตระบอบพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตอเนื่อง
ยาวนาน มีพระมหากษัตริยส ืบราชสันตติวงศตลอดมาไมขาดสาย นับตั้งแตในยุคตนของ
ประวัติศาสตรไทย ทําใหชาติไทยมีความมัน่ คงเปนปกแผนแนนหนา ระบบการเมือง สังคมและ
วัฒนธรรมมีระเบียบแบบแผน แมกระทั่งในยามที่ตองสูญเสียเอกราชตกเปนเมืองขึน้ ของอริราช
ศัตรู ในยามคับขันที่ประเทศตกอยูในภาวะสงคราม หรือมีวิกฤตการณทางการเมืองหรือวิกฤตการณ
ที่กระทบถึงความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนโดยสวนรวม สถาบัน
พระมหากษัตริยก็ยังคงอยูคกู ับสังคมไทยและคอยประคับประคองใหประเทศไทยฝาพนชวงเวลา
ทุกขยากเหลานั้นไดตลอดมา
…แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย แ ละพระราชอํ า นาจของ
พระมหากษัตริยของไทยอาจเปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคแตละสมัย โดยมีเหตุผลเนื่องมาจาก
อิ
ท
ธิ
พ
ล
ข
อ
ง
สิ่งแวดลอมและศาสนา แตก็ไมไดทําใหฐานะอันแทจริงของพระมหากษัตริยอันเปนฐานะ “ผูนํา”
ในทางจิตใจของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปดวย…69
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) ถือวาพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขของรัฐ และทรงเปนรัฐาธิปตย (Sovereign) มีพระราชอํานาจและพระบรมเดชานุภาพ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและลนพนแตพระองคเดียว ทั้งในทางนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ …
พระมหากษัตริยจะทรงอยูในฐานะทั้ง “เจาชีวิต” และ “เจาแผนดิน” แตก็หาใชวาจะทรงมีพระราช
อํานาจเด็ดขาดที่จะทรงกระทําสิ่งใดไดตามพระราชหฤทัยเสมอไปไม ทั้งนี้ เพราะมีนิติราชประเพณี
69

ธงทอง
จันทรางศุ. “พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ”,
วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529.

70
อันมีความหมายถึง พระบรมราชวินิจฉัย และประเพณีการปกครองแผนดินที่บรรพกษัตริยไทยทรง
ถือปฏิบัติติดตอกันมาชานาน เปนเครื่องกําหนดตลอดมาทุกยุคสมัยดังพระบรมราชาธิบายใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่วา “พระบรมเดชานุภาพของพระเจาแผนดินกรุงสยาม
นี้ ไมไดมีปรากฏในกฎหมายอันหนึ่งอันใด ดวยเหตุถือวาลนพน ไมมีขอสิ่งอันใดหรือผูใดจะเปนผู
บั
ง
คั
บ
ขัดขวางได แตเมื่อตามที่เปนจริงแลว พระเจาแผนดินจะทรงประพฤติการณอันใด ก็ตองเปนไปตาม
ทางที่สมควร และที่ยุติธรรม… เชน เรียกพระนามวา เจาชีวิต ซึ่งเปนที่หมายวามีอํานาจอันจะฆาคน
ใหตาย โดยไมมีความผิดอยางหนึ่งอยางใดได ซึ่งความจริงสามารถทําได แตไมเคยทําเลยนั้น ก็เปน
การสมควรแกบานเมืองในเวลานี้อยูแลว…”70
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จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (Constitutional Monarchy)
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยก็เปลี่ยนแปลงไปเปนพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ มีการ
บัญญัติพระราชอํานาจไวในรัฐธรรมนูญอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร โดยในทางกฎหมายนั้น
พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงประมุขของประเทศ และทรงเปนผูใชอํานาจอธิปไตยอันเปน
ของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา
ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล และในขณะเดียวกันก็
ยังคงยึดถือพระราชอํานาจที่มีมาแตเดิมตามนิติโบราณราชประเพณี ดังจะเห็นไดจาก รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 7 บัญญัติวา “ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”
2. พระราชอํานาจทั่วไป (Royal Prerogative)
…ในบรรดาประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขทั้งหลายตางพากันนิยมนับถือและยกยองวา ประเทศอังกฤษเปนประเทศแมแบบของ
การปกครองระบอบนี้ เนื่องจากประเทศอังกฤษไดเปนประเทศแรกที่จัดการปกครองในรูปแบบนี้
ธานินทร กรัยวิเชียร. พระมหากษัตริยไทยในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2519, หนา 30-31.
70

71
และมีวิวัฒนาการมาเนิ่นนานยืดยาวกวาประเทศอื่นใด…71 และสถาบันพระมหากษัตริยของประเทศ
อังกฤษมีความสําคัญตอเครือจักรภพ และไดรับความนิยมในหมูประชาชนชาวอังกฤษอยางมาก ซึ่ง
ฯพณฯ นายเดวิด วิลเลียม ฟอลล (H.E. David William Fall) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศ
ไทย ไดใหความเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยของอังกฤษ ในการบรรยาย
เรื่อง “บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยของอังกฤษในยุคปจจุบัน” 72 ไวไดอยางนาสนใจวา
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“…สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทมีความสําคัญตอเครือจักรภพอยางมาก พระองคทรง
เปนพระประมุขแหงเครือจักรภพ …ที่จริงแลวทรงเปนประมุขของประเทศอิสระอีก15 ประเทศ
มิใชแตสหราชอาณาจักรเทานั้น …คิดไมออกจริง ๆ วาหากไมมีสถาบันพระมหากษัตริย สหราช
อาณาจักรจะเปนเชนไร และจะไมเปนสหราชอาณาจักรอีกตอไป ความจงรักภักดีที่ประชาชนมีตอ
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบท ยังคงมีอยูอยางทวมทน …วากันที่จริงแลว ในศตวรรษที่ 21 ใน
อังกฤษ ระบอบกษัตริยถือวาเปนสิ่งที่ไมเขากับยุคสมัย บางคนอาจกลาววาเปนเรื่องลาสมัยโดย
สิ้นเชิง แตระบอบนี้ก็มีมากวา 1,000 ปแลว ถือเปนโครงสรางสวนหนึ่งของชาติ เปนสวนหนึ่งที่
ประกอบกันขึ้นมาเปนประเทศอังกฤษ ถาสวนนี้ขาดหายไป เราจะเอาสิ่งใดมาทดแทน
ประธานาธิบดีหรือ ?…”
พระมหากษัตริยของอังกฤษทรงไวซึ่งพระราชอํานาจทั่วไป (Royal Prerogative) ซึ่งเปน
พระราชอํานาจตามความเห็นในทางตําราที่มีมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ ซึ่งนายวอลเตอร
แบกช็อท (Walter Bagshot) ผูทรงคุณวุฒิทางรัฐศาสตรไดกลาวไววา
“…พระมหากษัตริยแหงกรุงอังกฤษ ทรงมีพระราชอํานาจ 3 ประการ คือ ประการแรก
ทรงมีพระราชอํานาจที่จะทรงรับการปรึกษาหารือจากรัฐบาล (The Right to be consulted) ประการ
ที่สอง ทรงมีพระราชอํานาจที่จะสนับสนุนรัฐบาล (The Right to encourage) และประการสุดทาย
ทรงมีพระราชอํานาจที่จะทรงตักเตือน (The Right to warn)” ซึ่งแทที่จริงแลว พระราชอํานาจ

ธานินทร คงยั่งยืน. “ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตอองคพระมหากษัตริยตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ”, วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546, หนา 44.
72
เดวิด วิลเลียม ฟอลล. บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยของอังกฤษในยุคปจจุบัน. (ใหการ
บรรยายแกคณะองคมนตรี วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2547, ทําเนียบองคมนตรี)
71

72
เหลานี้คือพระราชอํานาจที่จะไดรับการกราบบังคมทูลและการปรึกษานั่นเอง (The Right to be
informed and The Right to be consulted)…73
ฯพณฯ นายเดวิด วิลเลียม ฟอลล 74 (H.E. David William Fall) กลาววา
“…เปนเรื่องจริง และเหตุการณเชนนี้ยังคงมีอยูทุกสัปดาห คือ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ
เขาเฝาฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบท ณ พระราชวังบักกิงแฮม เพื่อรับพระราชทานเลี้ยงน้ําชา
และสมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงมีพระราชปฎิสันถารดวยเปนการสวนพระองค มีการกราบบังคม
ทูลถึงสิ่งตางๆ ที่กําลังเกิดขึ้น มีการกราบบังคมทูลเรื่องนโยบายตาง ๆ วากันวาพระมหากษัตริยทรง
มีสิทธิตักเตือน พระราชทานคําแนะนํา พระราชทานคําเตือนใหมีความรอบคอบ และนายกรัฐมนตรี
ที่ไมตั้งใจฟงการพระราชทานคําแนะนําของสมเด็จพระราชินีนาถฯ ผูซึ่งเปยมไปดวยประสบการณ
นั้น ถือวาโงเอามากๆ…”
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นอกจากพระราชอํานาจทั่วไปดังกลาวแลว พระมหากษัตริยอังกฤษยังมีพระราชอํานาจ
ตามรัฐธรรมนูญในฐานะเปนพระประมุข คือ พระราชอํานาจทางนิติบัญญัติ ทรงแตงตั้งสมาชิกสภา
ขุนนางที่ดํารงตําแหนงตลอดชีพ ทรงลงพระปรมาภิไธยตรากฎหมาย พระราชอํานาจทางบริหาร ที่
จะทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ทรงเปนผูแทนของชาติในการติดตอสัมพันธกับตางประเทศ
การประกาศสงคราม การทําสัญญาระหวางประเทศ การรับรองทูต ตลอดจนใหการรับรองรัฐหรือ
รัฐบาลของนานาชาติ และมีพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
…อันเปนไปตามแนวคิดที่วา พระมหากษัตริยทรงเปนที่มาของความยุติธรรม หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ พระมหากษัตริยทรงเปนผูสรางกฎหมาย (the law giver) ซึ่งสามารถเขาไป
แทรกแซงกระบวนการทางกฎหมายไดนั่นเอง…75

ธานินทร คงยั่งยืน. “ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตอองคพระมหากษัตริยตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ”. วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546, หนา 46.
74
เดวิด วิลเลียม ฟอลล. บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยของอังกฤษในยุคปจจุบัน. (ใหการ
บรรยายแกคณะองคมนตรี วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2547, ทําเนียบองคมนตรี)
75
E. Hall Williams. Criminology and Criminal Justiced.
London : Butterworths, 1982, p. 146. อางถึงใน เพ็ญจันทร ชติบาล, “พระราชอํานาจในการ
พระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริยไทย” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2533, หนา 330.
73
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เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบวา พระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญของไทยทรง
วางตัวเปนกลางทางการเมือง อีกทั้งไมทรงตองรับผิดชอบทางการเมือง ซึ่งถึงแมวารัฐธรรมนูญจะ
บัญญัติวาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยทางรัฐสภา ทางคณะรัฐมนตรี และทางศาล แต
รัฐ ธรรมนู ญ ก็ไ ด บั ญญั ติใ ห ต อ งมี ผู รับ สนองพระบรมราชโองการเสมอ
ดัง จะเห็ น ไดจ าก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 231 บัญญัติวา “บทกฎหมาย พระ
ราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้” แตในบางครั้ง
พระมหากษัตริยก็ทรงแสดงความหวงใยและทรงใหคําแนะนําตักเตือนรัฐบาลและพสกนิกร โดย
อาจสื่อผานราชเลขาธิการ หรือมีพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทในโอกาสตางๆ หรือกรณีที่
ทรงพระราชนิพนธ บทพระราชนิพนธพระมหาชนกเพื่อใหคติขอคิดเตือนใจและอบรมสั่งสอน
ทรงใชพระราชอํานาจแทรกแซงการบริหารกิจการบานเมืองโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตความ
เปนอยูของราษฎร ดังจะเห็นไดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งรัฐบาลรับพระราชดําริ
ไปดําเนินการตอเปนรูปธรรม เปนตน
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อนึ่ง ในเรื่องของผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนี้ นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี ไดกลาวในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประสานราชการระหวางรัฐบาลกับ
สํานักราชเลขาธิการ” 76 ไววา
“…รัฐธรรมนูญ มาตรา 231 ไมไดบัญญัติวาเฉพาะนายกรัฐมนตรีเทานั้นที่จะเปน
ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตใชคําวารัฐมนตรีลงนาม ซึ่งเรื่องนี้เคยมีมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองใหมๆ วา รัฐมนตรีในกรณีนี้ใหมีความหมายถึงนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย แตในอันที่จริงแลวรัฐมนตรีคนใด
จะชิงลงนามรับสนองพระบรมราชโองการก็เปนอันวาไมขัดตอรัฐธรรมนูญ แตหากนายกรัฐมนตรี
ไมไดมอบหมายก็คงไดลงนามรับสนองพระบรมราชโองการหนเดียวแลวไมไดรับสนอง ฯ อีกเลย
เพราะเมื่อลงนามเสร็จก็คงจะมีพระบรมราชโองการปรับคณะรัฐมนตรีตามมาในไมชา และก็ยังไม
แนวาหากมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแลวสงไปทูลเกลาฯ ถวาย สํานักราช

วิษณุ เครืองาม. การประสานงานระหวางรัฐบาลกับสํานักราชเลขาธิการ. (บรรยายพิเศษเมื่อวัน
จันทรที่ 28 มีนาคม 2548, โรงแรมรอยัล ริเวอร)
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เลขาธิการจะยอมรับหรือไม เพราะในทางปฏิบัติตลอด 70 ปที่ผานมานายกฯ หรือรองนายกฯ เปน
ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเสมอ…”
3. พระราชอํานาจที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริยเปนองคพระประมุข ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติไวในมาตรา 2 วา “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”
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3.1 พระมหากษัตริยอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ
ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติไวในมาตรา
8 วา “องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะผูใดจะละเมิดมิได” …
รัฐธรรมนูญมีความประสงคที่จะสําแดงพระราชสถานะอันสูงสุดของพระมหากษัตริยใหประจักษ
ซึ่ ง ตามคติ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข นั้ น
พระมหากษัตริยทรงอยูเหนือความรับผิดชอบทางการเมือง จนเปนเหตุใหเกิดหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่วา “พระมหากษัตริยไมทรงกระทําผิด” (the King can do no wrong) ซึ่งผูใดจะ
ฟองรองหรือกลาวหาพระมหากษัตริยในทางใดๆ ไมได ไมวาจะเปนในทางคดีแพงหรือ
คดีอาญา…77
คําวา “องคพระมหากษัตริย” (the person of the King) และ “พระมหากษัตริย” (The
King) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ78 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดใหความเห็นวา “…พระมหากษัตริย
ทรงมี 2 ฐานะ ฐานะที่หนึ่ง ทรงเปนสถาบันเปนตําแหนง ฐานะที่สอง คือฐานะสวนพระองค
รัฐธรรมนูญทุกมาตรา พูดถึงพระมหากษัตริยในฐานะที่เปนสถาบัน และในฐานะที่เปนตําแหนง มี
มาตรา 8 วรรคแรกเทานั้น ที่กลาวถึงพระมหากษัตริยในฐานะสวนพระองคดวย เพราะวา
รัฐธรรมนูญตองการถวายพระเกียรติยศ ทั้งในฐานะสวนพระองคและในฐานะที่ทรงเปนประมุข
ข
อ
ง
รั
ฐ
ทรงดํารงตําแหนงพระมหากษัตริย…”

มานิตย จุมปา. คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ : 2546, หนา 31.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. การประสานงานระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับสวนราชการ.
(บรรยายพิเศษเมื่อวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2548, โรงแรมรอยัล ริเวอร)
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3.2 พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก
ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 9 บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก” ซึ่งหมายความวา
พระมหากษัตริยตองเปนพุทธศาสนิกชน และยังตองทรงเปนผูอุปถัมภศาสนาตางๆ ที่มีผูนับถืออยู
ในประเทศไทย เชน ปจจุบันพระมหากษัตริยทรงปฏิบัติพระราชกิจประการนี้ไดอยางสมบูรณ ดังที่
ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดําเนินไปทรงรวมพิธีของคริสตศาสนิกชนบาง อิสลามิกชนบาง ศาสนา
อื่นๆ บาง อยางสม่ําเสมอ79
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3.3 พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย
…พระมหากษั ต ริ ย ท รงไว ซึ่ ง พระราชอํ า นาจในการประกาศใช แ ละเลิ ก ใช ก ฎ
อัยการศึก และทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ในดานตัวบุคคล พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงตั้งถอดถอนขาราชการ
ทหาร…80
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3.4 พระมหากษัตริยเปนที่มาแหงฐานันดรศักดิ์ อิสริยยศ และทรงเปนประธานแหง
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 11 แหงรัฐธรรมนูญฯ วา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ” และมาตรา 226
บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ”
3.5 พระมหากษัตริยเปนผูแตงตั้งขาราชการ
บัญญัติไวในมาตรา 227 แหงรัฐธรรมนูญ ฯ วา “พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
ขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเทา และทรงใหพน
จากตําแหนง” เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรที่จะแตงตั้งโยกยายขาราชการฝายทหารและฝายพล
เรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเทา จะตองสงรายชื่อพรอมประวัติของบุคคลที่สมควร

มานิตย จุมปา. คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ : 2546, หนา 31.
เรื่องเดียวกัน , หนา 32-35.
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จะดํ ารงตํา แหนง ใหสํานักราชเลขาธิการเพื่อตรวจสอบกลั่น กรองและนําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาเพื่อใหทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งแลว สํานักราชเลขาธิการจะแจงใหนายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการตอไป
3.6 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตย
โดยจะทรงใชอํานาจนิติบัญญัติในการตราพระราชบัญญัติและภายใตคําแนะนํา
ยินยอมของรัฐสภา และทรงตราพระราชกําหนดและพระราชกฤษฎีกาภายใตคําแนะนํายินยอมของ
คณะรัฐมนตรี ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล
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3.7 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในดานการตางประเทศ
ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 224 แหงรัฐธรรมนูญฯ วา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศ
หรือกับองคการระหวางประเทศ”
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3.8 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม
ดังที่ บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมาตรา 223 วรรคหนึ่งวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจในการประกาศสงครามเมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา”
4. พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยตามนิติโบราณราชประเพณี
นอกเหนื อ จากพระราชอํ า นาจของพระมหากษั ต ริ ย ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจอีกสวนหนึ่งซึ่งเปนพระราชอํานาจที่เปนธรรมเนียมยึดถือ
ปฏิบัติสืบตอกันมาตั้งแตสมัยโบราณ และถือวามีคาบังคับเทียบเทากับรัฐธรรมนูญ เพราะ
เนื่องมาจากแตเดิมนั้น พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจเด็ดขาดในทุกๆ เรื่องแตเพียงผูเดียว
(Absolute Power) …ตอมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณอักษรระบุพระราชอํานาจไว จึงเปน
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ทั่วไปตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญวาในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด
กําหนดขอบเขตหรือเงื่อนไขของการใชพระราชอํานาจไว พระมหากษัตริยยังคงมีพระราชอํานาจ
ตามโบราณราชประเพณีอยู …81
อมร จันทรสมบูรณ. “พระมหากษัตริย” ในกฎหมายไทย. กรุงเทพ ฯ : มงคลการพิมพ,
2516, หนาพิเศษ 1.
81
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ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติรับรองพระราชอํานาจดังกลาวไว ในมาตรา
7 ซึ่งนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดใหความเห็นไววา “…บทบัญญัติที่สําคัญที่สุด คือ มาตรา 7 ที่
บัญญัติวา ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตาม
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งเปนการ
บัญญัติไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เปนการรองรับพระราชอํานาจดั้งเดิม ตาม
ประเพณีเดิมทุกเรื่องทุกประการ เพราะฉะนั้น หากในเวลาที่เกิดติดขัด หาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
พระมหากษัตริยปรับใชกับกรณีไมได พึงดูมาตรา 7เปนบทมาตราที่อุดชองวางที่สําคัญที่สุด…”
พระราชอํานาจตามนิติโบราณราชประเพณีที่กลาวถึงมีพระมหากรุณาหลายดาน ดังจะกลาวตอไป
4.1 พระราชอํานาจในการพิจารณาฎีกา

D

“ฎีกา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายวา เปนคํารองทุกขที่
ราษฎรทูลเกลา ฯ ถวายตอพระมหากษัตริย ในภาษาอังกฤษตรงกับคําวา “Petition”
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การพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกาไดนั้น นับเปน
พระมหากรุณาธิคุณอยางใหญหลวงสําหรับประชาชนชาวไทยที่มีเรื่องทุกขรอนหรือไมไดรับความ
เปนธรรมจากการพิจารณาตัดสินความ อีกทั้งยังเปนทางที่จะทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
ฐานะของผูปกครองสู งสุด ในแผน ดินได ทรงทราบถึงปญหาและความเดื อดรอ นทุกขเ ข็ญของ
ไพรฟาขาแผนดิน
ตามโบราณราชนิติ ราษฎรที่ไดรับทุกขมีสิทธิที่จะเขาถึงองคพระประมุขโดยตรง
โดยทําเปนฎีการองทุกขทูลเกลาฯ ถวายในพระราชฐาน ประเพณีมีมาตั้งแตครั้งสุโขทัย ดังปรากฏ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับรองทุกขฎีกา ขอความในศิลาจารึกความวา “ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่ง
แขวนไวหั้น ไพรฟาหนาปกกลางบาน กลางเมือง มีถอย มีความเจ็บทองของใจ มันจักกลาวเถิงขุน
บไร ไปลั่นกระดิ่งอันทานแขวนไว พอขุนรามคําแหงเจาเมืองไดยินเรียก เมื่อถวายความมันดวยชื่อ
ไพรในเมืองสุโขทัยจึ่งชม”
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 จึงตองทรงวางระเบียบถวายฎีกาวาในกรณีที่ราษฎรไมพอใจ
คําตัดสินพิพากษา จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนคือ จะตองนําฎีกากลาวโทษนั้นยื่นตออธิบดีกรมนั้นๆ
กอน หากทานผูเปนอธิบดีไมชําระตัดสินให จึงใหทําฎีกากลาวโทษทานผูเปนอธิบดีขึ้นทูลเกลาฯ
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ถวาย82 และเมื่อไดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น ในป พ.ศ.2435 การทูลเกลา ฯ ถวายฎีกาจะกระทําได
ก็ต อเมื่ อ เปน การกล า วโทษคํ า พิ พ ากษาศาลอุท ธรณ คดี ห ลวง และศาลอุ ทธรณ คดี ร าษฎร หรื อ
กลาวโทษเสนาบดีเจากระทรวงทั้งปวง การพิจารณาความฎีกาประเภทนี้ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ตั้งองคมนตรีขึ้นเพื่อไตสวนเรียงความเห็นขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเปนการพิเศษ หรืออาจจะใหที่
ประชุมเสนาบดีปรึกษาและตัดสิน
หนังสือกราบบังคมทูลที่จัดอยูในลักษณะฎีกา จะตองมีชื่อตัว ชื่อยศ ตําแหนงใน
ราชการกรมตางๆ และที่อยูของผูแตงและผูเขียนหนังสือฎีกา หากมีคุณสมบัติครบถวนเจาพนักงาน
จึงจะรับไวพิจารณา83
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ฎีกาตางๆ ที่สงขึ้นทูลเกลาฯ ถวายจะตองผานกองฎีกาในกรมราชเลขาธิการ และมี
กรรมการองคมนตรีที่ไดทรงเลือกสรรเปนผูตัดสินความฎีกา ตอมาเมื่อทรงยกเลิกองคมนตรีสภา
และตั้งศาลฎีกาขึ้นในกระทรวงยุติธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขาราชสํานัก เชน กรม
ขุนศิริธัชสังกาศ พระยาอนุชิตชาญไชย เปนกรรมการศาลฎีกา ที่ไดทรงกําหนดไวเชนนี้ก็เพื่อเปน
ความสะดวกในการที่จะนําขอความอันเปนปญหามนคดีฎีกานั้นๆ ขึ้นกราบบังคทูลพระกรุณาเรียน
พระราชปฏิบัติและรับกระแสพระบรมราชโองการไปชี้แจงในสภากรรมการนั้น
ฎีกาประเภทที่นําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายนั้น เมื่อผานกองฎีกาแลวหัวหนากองหรือที่
เรียกวาอธิบดีในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็จะพิจารณาตรวจดูวามีคุณสมบัติครบตามที่จะเปนฎีกาไดหรือไม
เสร็จแลวก็จะสงเรื่องกลับไปยังหนวยงานตนสังกัดของผูที่ถูกฟองรองกลาวหาในฎีกา หากเปนฎีกา
รองทุกขก็มักจะพิจารณาวามีมูลหรือไม แลวนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย สวนใหญแลวในสมัยรัชกาลที่
5 พระองคจะทรงใหความสนพระทัยกับเรื่องราวฎีกามาก หากเปนเรื่องที่ราษฎรกลาวโทษ
ขาราชการ พระองคก็จะทรงมีพระบรมราชโองการใหเจากระทรวงเรงสอดสองแกไข84 หากเปน

ร.ท.เสถียร วิชัยลักษณ. ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 8. (พ.ศ. 2516) ประกาศวาดวย
ผูจะถวายฎีกาใหรองคํานับตอทานอธิบดีในศาลนั้นๆ กอน
83
ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 13. (รศ 110 – 110) ประกาศวาดวยลงชื่อผูแตงผูเขียน
ห
นั
ง
สื
อ
ฟองรองเรื่องราวและฎีกา.
84
กจช. เอกสาร ร.5 ย12/56, 127, 203, 208 ฎีกากลาวโทษของราษฎรเรื่องตางๆ
82
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เรื่องที่ราษฎรรองทุกขในความเดือดรอนหรือความอยุติธรรมในเรื่องตางๆ พระองคก็จะทรงหาทาง
ปลดเปลื้องแกไขหรือกําชับใหรัฐบาลรีบเรงจัดการใหเปนที่เรียบรอย
ครั้นมาสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 6 พระองคทรงสังเกตเห็นวา การทูลเกลาฯ ถวายฎีการองทุกข หรือขอพระราชทาน
พระมหาบารมีในกิจตางๆ ที่กระทําอยูที่แลวมา ยังหาเปนระเบียบเรียบรอยดีไม เพราะความไม
เขาใจระเบียบแบบแผนอันควรที่จะประพฤติ
ด ว ยเหตุ นี้ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจา อยู หัว จึง มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล า ฯ พระราชทานพระราชกฤษฎี ก า กํ า หนดระเบี ย บการทู ล เกล า ฯ ถวายฎี ก าไว เ มื่ อ
ป พ.ศ. 245785
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติ พระองคไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจปกครองไพรฟาประชาราษฎรตามรอยสมเด็จ
พระบุรพมหากษัตริยาธิราชสืบมา พระองคทรงมุงถึงประโยชนสุขของอาณาประชาราษฎรเปน
อัน ดั บแรก ทรงอุ ทิศเวลาสว นใหญ ทรงเสียสละความสุขสว นพระองค ตองทรงเหน็ ด เหนื่ อย
พระวรกายออกประพาสเยี่ยมราษฎรไปทั่วประเทศ เพื่อพระองคจะไดทรงทราบถึงทุกขสุขของ
ประชาชนพลเมืองดวยพระเนตรพระกรรณ ราษฎรที่คิดวาตนหาที่พึ่งไมไดอีกแลว ก็ยังทูลเกลาฯ
ถวายฎี ก าแด พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ได ทุ ก แห ง ที่ ร าษฎรจะเข า ถึ ง พระองค ไ ด และทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหรับไว เรื่องใดอยูในพระราชอํานาจก็จะพระราชทานทาน
พระบรมราชานุเคราะหด วยพระองคเอง หากอยู นอกเหนือพระราชอํานาจก็จะทรงพระกรุณ า
โปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหสงเรื่องไปยังหนวยราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของพรอมกับมี
กระแสพระราชดํารัสเรงรัดใหความชวยเหลือตามตองการ
ในการดํ า เนิ น การเกี่ ย วการฎี ก าที่ ทู ล เกล า ฯ ถวาย สํ า นั ก ราชเลขาธิ ก ารเป น
หนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติ ซึ่งเรื่องราวความเดือดรอนของราษฎรที่มีการทูลเกลาฯ ถวายฎีกามานั้น
มีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยของบานเมือง แตก็ถือวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่จะตองรีบ
ดําเนินการ แมจะไมมีอํานาจหนาที่ที่จะแกไขปญหาในเรื่องนั้นๆ ไดโดยตรง แตก็ไดรับความ

ภาคผนวก
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ร ว มมื อ เป น อย า งดี จ ากส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ งในการแก ไ ขป ญ หา อั น เป น การสนองงาน
พระมหากษัตริยไดอีกทางหนึ่ง
4.1.1 ฎีกาขอพระราชทานความเปนธรรม
กรณีเปน ฎีกาที่มีขอพิพาท เมื่อราษฎรไดรับความเดือดรอน ถูก
กระทบกระเทือนสิทธิอันพึงมีพึงไดและเกิดเปนกรณีมีขอพิพาทระหวางกัน หรือในกรณีที่เห็นวา
ตนไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติของเจาหนาที่หรือหนวยงานตางๆ ของรัฐ หรือแมกระทั่ง
ในกรณีที่ขาดความรูความเขาใจในสิทธิหนาที่ตามกระบวนการทางกฎหมาย ราษฎรเหลานั้นมีสิทธิ
ที่
จ
ะ
ทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริย เพื่อขอพระราชทานความเปนธรรม ซึ่งเปนนิติโบราณราช
ประเพณีที่พระมหากษัตริยจะทรงพิจารณาฎีการองทุกขของราษฎรเพื่อใหทรงทราบถึงชีวิตความ
เปนอยูของไพรฟาขาแผนดิน ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
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การทูลเกลา ฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเปนธรรม แบงไดเปน 2 ประเภท

คือ
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(1) การขอพระราชทานความเปนธรรมที่เกี่ยวกับคดีพิพาททางปกครอง
(2) การขอพระราชทานความเปนธรรมที่เกี่ยวกับคดี และการขอใหแกไขปญหา
ความเดือดรอนตาง ๆ
(1) การขอพระราชทานความเปนธรรมที่เกี่ยวกับคดีพิพาททางปกครอง
เป นกรณี ที่ร าษฎรเห็น ว า ตนเองไดรั บความเดือดรอ นจากการกระทํ า ของ
เจาหนาที่ฝายปกครองหรือคําสั่งทางปกครอง ซึ่งกระเทือนสิทธิขั้นพื้นฐานของตนโดยไมเปนธรรม
และมีความประสงคใหยกเลิกเพิกถอนการกระทําหรือคําสั่งดังกลาว หรือแกไขเยียวยาความเสียหาย
อันเกิดจากการกระทําหรือคําสั่งนั้น โดยราษฎรดังกลาวเห็นวาไมมีหนทางอื่นใดที่จะบรรเทาความ
ทุกขรอนนั้นได เชน ขอคัดคานการใหประทานบัตร ขอใหยกเลิกหรือคัดคานโครงการของรัฐ
ขอใหไดรับคาชดเชยหรือคาทดแทน และขอพระราชทานความเปนธรรมเกี่ยวกับที่ดินกรณีพิพาท
ระหว า งราษฎรกั บ หน ว ยงานของรั ฐ ความเดื อ ดร อ นเหล า นี้ จึ ง ทู ล เกล า ฯ ถวายฎี ก าต อ
พระมหากษั ต ริ ย โดยมี สํ า นั ก ราชเลขาธิ ก ารทํ า หน า ที่ ป ระสานหรื อ หาแนวทางคลี่ ค ลายความ
เดือดรอนกับสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาดังกลาวอันเปนการลดพระราชภาระ โดยมี
ราชเลขาธิการเปนผูกลั่นกรองและบังคับบัญชาใหปญหาตางๆ คลี่คลายลงได
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(2) การขอพระราชทานความเปนธรรมที่เกี่ยวกับคดี และการขอใหแกไขปญหา
ความเดือดรอนตาง ๆ
เปนกรณีที่ราษฎรมีความเดือดรอนที่เกี่ยวกับคดี ทั้งคดีแพงและคดีอาญาที่อยู
ระหวางการพิจารณาของศาล หรือคดีที่ถึงที่สุดแลว หรือแมกระทั่งคดีที่อยูระหวางการพิจารณาใน
ชั้นพนักงานสอบสวน และชั้นอัยการ รวมทั้งการขอใหไดรับการปลอยตัวชั่วคราว ขอใหไดรับการ
คุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การขอพระราชทานความเปนธรรมกรณีถูกลงโทษ
ทางวินัย การขอกลับเขารับราชการ หรือการขอใหตรวจสอบพฤติการณของบุคคล และเรื่อง
เดือดรอนรําคาญ สิ่งเหลานี้ กองนิติการ สํานักราชเลขาธิการ โดยการบังคับบัญชาของราช
เลขาธิการ มีหนาที่ในการแกไขปญหาความเดือดรอนตางๆ ในกรณีที่เรื่องสามารถแกไขปญหาได
โดยทางกฎหมาย สวนกรณีที่ไมมีหนทางในการแกไขปญหาโดยตรงได สํานักราชเลขาธิการก็ยัง
สามารถประสานกั บ ส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ งในการหาหนทางอื่ น อั น เป น การคลี่ ค ลายความ
เดือดรอนไดแมจะไมทั้งหมดแตก็สามารถทําใหราษฎรยังรูสึกวายังไดรับการเอาใจใสดูแลจาก
หนวยงานของรัฐกรณีที่ตนตกอยูในภาวะคับขัน ลําบากไรที่พึ่งอยูบาง
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4.1.2 ฎีกาขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห
นอกจากฎีกาขอพระราชทานความเปนธรรมซึ่งเปนกรณีที่มีขอพิพาทแลว
ยังมีฎีกาอีกประเภทหนึ่งซึ่งเปนกรณีที่ราษฎรขอพระพระมหากรุณาปลดเปลื้องความทุกขรอนจาก
เหตุตางๆ โดยไมมีกรณีขอพิพาท เรียกวา การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห เชน ดานการ
รักษาพยาบาลโดยทรงรับไวเปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห ขอพระราชทานโอกาสทาง
การศึกษา ขอพระราชทานที่ดินทํากินและชองทางประกอบอาชีพ ขอพระราชทานที่อยูอาศัย เปน
ตน ซึ่งในกรณีตางๆ ดังกลาวราษฎรเห็นวามิอาจหาที่พึ่งอื่นใดได และใชชองทางทูลเกลาฯ ถวาย
ฎีก าเพื่อให พระมหากษั ตริ ยทรงทราบถึงทุ ก ขสุขในความเปน อยู ของราษฎรและพระราชทาน
แนวทางชวยเหลือ
ในกรณีการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหนี้ สํานักราชเลขาธิการมี
หนาที่รับเรื่องราว ตรวจสอบ กลั่นกรอง และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อหา
แนวทางใหความชวยเหลือ และนําความกราบบังคมทูล โดยแบงประเภทเรื่องราวทูลเกลาฯ ถวาย
ฎีกาขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหได ดังนี้
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-

ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหดานการรักษาพยาบาล
ขอพระราชทานทุนการศึกษา
ขอพระราชทานที่อยูอาศัย ที่ดินทํากิน และทุนประกอบอาชีพ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหแกครอบครัว ขอพระราชทาน
เงินเลี้ยงชีพ และเงินบาทบริจาริกา
- ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหสิ่งสาธารณูปโภคแกชุมชน
- ขอพระราชทานความชวยเหลือดานตางๆ เชน บรรเทาความเดือดรอน
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
- ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแปลงสัญชาติเปนไทย ขอลี้ภัยใน
ประเทศไทย ขอมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย

PU

D

4.2 พระราชอํานาจในภาวะวิกฤต
กรณีมีวิกฤตการณทางการเมืองหรือวิกฤตการณที่กระทบถึงความมั่นคงของชาติ
และความผาสุกของประชาชนโดยสวนรวม การบริหารราชการขององคกรที่มีอํานาจหนาที่ไม
สามารถกระทําได พระมหากษัตริยจะทรงใชพระราชอํานาจเขาแทรกแซงและทรงใหคําแนะนําแก
รัฐบาลในการคลี่คลายภาวะวิกฤติตางๆ โดยมีสํานักราชเลขาธิการ ในฐานะหนวยงานที่ทําหนาที่
สนองงานในพระองคประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ที่
รัฐบาลใชความรุนแรงในการปราบปรามการชุมนุมตอตานรัฐบาลของนิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน …พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจแตงตั้งนายกรัฐมนตรีในลักษณะที่ทรงเปนผู
ริเริ่มในการใชพระราชอํานาจดังกลาวดวยพระองคเอง ไมไดริเริ่มโดยประธานรัฐสภา โดยไดทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนที่รูจักกัน
ดีในนาม “นายกรัฐมนตรีพระราชทาน…”86 ในกรณีเหตุการณ “พฤษภาทมิฬ 2535”
พระมหากษัตริยพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหพลเอก สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี
และพลตรี จําลอง ศรีเมือง แกนนําผูชุมนุมประทวง เขาเฝาฯ และนํามาซึ่งการยุติวิกฤตการณลงได
ในที่สุด

มานิตย จุมปา. คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพ ฯ : 2546, หนา
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บทบาทอํานาจหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการในฐานะเปนหนวยงานสนองงาน
พระมหากษัตริยในเรื่องตางๆ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับฎีกาตางๆ ดังกลาวขางตน เมื่อไดรับ
ฎีกาจะทําการตรวจสอบ และกลั่นกรอง ขอมูลทั้งจากสวนราชการที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ในกรณี
ที่เปนเรื่องที่ตองดําเนินการในทางลับจะมีกระบวนการที่รักษาความลับใหแกผูฎีกา และถาจําเปนจะ
เดินทางไปตรวจสอบขอมูลในพื้นที่เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมและแกไขปญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้น
โดยไมใหกาวกายกระบวนการทํางานงานของสวนราชการตางๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง การ
ดําเนินการดังกลาวถือวาเปนกระบวนการภายใน เพื่อรวบรวมขอมูลและขอพิจารณานําเสนอ
ราชเลขาธิการพิจารณาวาสมควรจะนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือไม ในเรื่องนี้เคยมี
คําพิพากษาฎีกาที่ 808/2528 ตัดสินเกี่ยวกับการใชดุลพินิจในการกลั่นกรองเรื่องราวตางๆ ของ
ราชเลขาธิการกอนที่จะนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายวา จําเลยมีตําแหนงเปนราชเลขาธิการของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยอมมีหนาที่ตองกลั่นกรองเรื่องราวตางๆ ที่นําขึ้นถวายบังคมทูลให
ทรงทราบตามที่เห็นสมควร ใหเหมาะสมกับกาละเทศะและราชประเพณี ซึ่งจะตองกระทําดวย
ความรอบคอบ มิใชวา เมื่อมีการทูลเกลาฯ ถวายฎีกาในเรื่องใด จะตองรีบนําขึ้นกราบทูลใหทรง
ทราบทันทีเสมอไปโดยไมตองสอบสวนเรื่องราวใหไดความถองแทเสียกอน ความเสียหายที่โจทก
ทูลเกลาฯ ถวายฎีกา แลวจําเลยมิไดนําขึ้นกราบบังคมทูล จึงมิไดเกิดจากการกระทําหรือไมกระทํา
ข อ ง จํ า เ ล ย
โ จ ท ก มิ ใ ช
ผูเสียหาย
ในกรณีที่ประเทศชาติประสบภาวะวิกฤตดังเชนหลายครั้งในอดีตที่ผานมา ตางเปน
เรื่องเกี่ยวกับการแยงชิงอํานาจ ประเทศอยูในภาวะสูญญากาศทางการเมือง บานเมืองไมมีขื่อมีแป
ไมมีหนวยงานใดสามารถทําหนาที่ของตนไดอยางเต็มที่ ประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางใหญ
หลวงดังที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในหลายๆ ประเทศ แตสถาบันพระมหากษัตริยของไทย ที่ในภาวะ
ปรกติวางตัวเปนกลางทางการเมือง ไมเคยกาวกายยุงเกี่ยวทางการบริหาร ตองใชพระราชอํานาจที่
เปนรูปแบบพิเศษ
4.3 พระราชอํานาจตามแบบพิธีที่ตองมีผูรับสนองพระบรมราชโองการ
(1) ทรงแตงตั้งผูนําฝายคาน
มาตรา 120 บัญญัติวา
“ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว พระมหากษัตริยจะ
ทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกใน
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สังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีและมีจํานวนมากที่สุด ในบรรดาพรรคการเมืองที่
สมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรในขณะแตงตั้งเปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะที่กําหนดไว
ตามวรรคหนึ่ง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งไดรับเสียงสนับสนุนขาง
มากจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิไดดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเทากันใหใชวิธี
จับสลาก
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
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ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองและใหนําบทบัญญัติมาตรา 152 มาใชบังคับโดยอนุโลม ใน
กรณีเชนนี้พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง”
(2) ทรงแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา 136 บัญญัติวา
“คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซึ่งความเปน
กลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหนึ่ง”
(3) ทรงแตงตั้งประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
มาตรา 151 บัญญัติวา
“สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภามีประธานสภาคนหนึ่งและรอง
ประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้นๆ ตามมติของ
สภา”
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(4) ทรงเสด็จพระราชดําเนินมาทํารัฐพิธีเปดประชุมสามัญครั้งแรกของรัฐสภา
มาตรา 161 บัญญัติวา
“พระมหากษั ต ริ ย ท รงเรี ย กประชุ ม รั ฐ สภา ทรงเป ด และทรงป ด ประชุ ม
พระมหากษั ต ริ ย จ ะเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น มาทรงทํ า รั ฐ พิ ธี เ ป ด ประชุ ม สมั ย ประชุ ม สามั ญ ทั่ ว ไป
ครั้งแรกตามมาตรา 159 วรรคหนึ่งดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
พระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทนพระองคมาทํารัฐพิธีก็ได”
(5) ทรงแตงตั้งผูตรวจการแผนดินรัฐสภา (มาตรา 196)
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มาตรา 196 บัญญัติวา
“ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีจํานวนไมเกินสามคน ซึ่งพระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรูและ
มีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของ
สาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงตั้งผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา และการเลือกผูตรวจการแผนดินของ
รั ฐ สภา ให เ ป น ไปตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภา
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว”
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(6) ทรงแตงตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
มาตรา 199 บัญญัติวา
“คณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแห ง ชาติ ประกอบด ว ยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จาก
ผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ ทั้งนี้
โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูแทนจากองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนดวยใหประธาน
วุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
คุณสมบั ติ ลักษณะตองหาม การสรรหา การเลือก การถอดถอน และการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และ
ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว”
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(7) พระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึก
มาตรา 222 บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎ
อัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกในกรณีที่มีความจําเปนตอง
ประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมาย
วาดวยกฎอัยการศึก”
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(8) พระราชอํานาจในการประกาศสงคราม
มาตรา 223 บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภามติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุด
ลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง
และการลงมติตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเทาที่มี
อยู”
(9) พระราชอํานาจในการทําสนธิสัญญากับนานาประเทศหรือองคกรระหวาง
ประเทศ

มาตรา 224 บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ
สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
(10) ทรงแตงตั้งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
มาตรา 297 บัญญัติวา
“คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
ตามคําแนะนําของวุฒิสภา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองเปนผูซึ่งมีความ
ซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 256 การสรรหาและ
การเลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหนําบทบัญญัติมาตรา 257 และ
มาตรา 258 มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยใหคณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและ

88
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติจํานวนสิบหาคนประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล
ทุกแห ง ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน ผู แทนพรรคการเมืองทุ กพรรคที่มีสมาชิ กเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคนเปนกรรมการ ใหประธาน
วุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต
แหงชาติ”

D

(11) ทรงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา 312 บัญญัติวา
“การตรวจเงินแผนดิน ใหกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและ
ผูวาการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง
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คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
กรรมการอื่นอีกเกาคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูมีความ
ชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงิน การ
คลัง และดานอื่น
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินที่เปนอิสระ โดยมีผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินตามที่บัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พระมหากษั ต ริ ย ท รงแต ง ตั้ งผู ว า การตรวจเงิ น แผ น ดิ น ตามคํ า แนะนํ า ของ
วุฒิสภา จากผูมีความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงิน การคลัง และดานอื่น
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินกรรมการตรวจเงินแผนดิน
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนง
ไดเพียงวาระเดียว

89
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหาและการเลือก และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินให
เปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
การกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กบุ ค คลซึ่ ง จะได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น
กรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน จะตองเปนไปเพื่อใหไดบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมและมีความซื่อสัตยสุจริต และเพื่อใหไดหลักประกันความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคคลดังกลาว”

D

5. ภาระหน า ที่ ข องราชเลขาธิการและสํ า นักราชเลขาธิก ารในสว นที่เกี่ย วกั บ พระราชอํา นาจที่
พระมหากษัตริยทรงใชผานรัฐสภา
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การที่รัฐธรรมนูญเปนรากฐานของกระบวนการนิติบัญญัติ เปนที่มาของความชอบธรรม
ในการกระทําทางการเมือง และเปนเปาหมายแหงอุดมการณทางการเมืองกระบวนการนิติบัญญัติ
ซึ่งกําหนดโดยรัฐธรรมนูญกอใหเกิดกฎหมายซึ่งในทางทฤษฎี 2 ประเภท คือ
1. กฎหมายที่ตราโดยรัฐสภา
2. กฎหมายที่ตราโดยฝายบริหาร
สวนสําคัญที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริยในเรื่องของการออกกฎหมาย ก็คือ การลง
พระปรมาภิไธยแลวการที่ตองมีผูรับพระบรมราชโองการ
1. การลงพระปรมาภิไธยและการรับสนองพระบรมราชโองการ
หลักการที่วาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ทําใหการออกกฎหมายตองกระทํา
โดยรัฐสภา เพราะในรัฐสภาประกอบไปดวยตัวแทนของประชาชนที่ไดรับเลือกมาโดยตรงจาก
ประชาชน กลาวคือ การออกกฎหมายตองกระทําโดยผูเปนเจาของอํานาจสูงสุดนี้ เพราะกฎหมาย
เปนสวนสําคัญของการบริหารประเทศ ใชบังคับโดยทั่วไป มีอํานาจบังคับและหากฝาฝนยอมไดรับ
โทษรัฐสภาและรัฐบาลตางมีอํานาจในการตรากฎหมายไดแตกตางที่ประเภทของกฎหมายเทานั้น87

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน เลม 3. กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, 2538,

87

หนา 38-39.

90

PU

D

บทบัญญัติสําคัญของรัฐธรรมนูญของไทยไมวาฉบับปพุทธศักราชใดก็ตามสวนที่
ถือเปนบทหลักก็คือ บทที่กลาวถึงอํานาจอธิปไตย “อํานาจอธิปไตยเปนปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล" ตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้88 จากหลักการนี้ทําใหกฎหมายทุกฉบับที่ตราออกมาโดยรัฐสภาตอง
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในฐานที่ทางเปนรัฎฐาธิปตยและทรงใชอํานาจ
อธิปไตยในการออกกฎหมายตามที่เจาของอํานาจอธิปไตยมอบให และในการใชอํานาจนี้ก็ทรงใช
ตามกระบวนการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งแปลความไดวาหากลงพระปรมาภิไธยก็หมายถึง
ทรงยินยอมใหใชกฎหมายนั้น แตถาทรงยับยั้งมิทรงยินยอมลงพระปรมาภิไธย89 ในทางทฤษฎีก็
เทากับวาเกิดกรณีไมเห็นพองกัน ในเรื่องนั้นระหวางรัฎฐาธิปตยกับผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย
และจะตองหาทางออกโดยวิธีใหผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยยืนยันไปอีกครั้งหนึ่งตามหลักการใน
รัฐธรรมนูญของไทย อํานาจอธิปไตยกับองครัฎฐาธิปตย จึงแยกออกจากกันแตมีความสัมพันธกัน
ใ
น
ก
า
ร
ใ
ช
อํ
า
น
า
จ
ผูอํานาจมีอยู 2 สวน คือ ผูแทนปวงชนชาวไทย และพระมหากษัตริย และทั้ง 2 สวนนี้อยูในภาวะ
ที่เปนสถาบัน (Institution)
อํ า นาจในการยั บ ยั้ ง ร า งกฎหมายนี้ นั ก กฎหมายมหาชนทั่ ว ไปถื อ ว า เป น จารี ต
ประเพณีทางการเมืองหรือธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ90 ในระบอบการเมืองแบบรัฐสภาของ
ไทยเคยเกิดกรณีนี้ขึ้นในสมัยสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อ พ.ศ. 2535 และสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไมไดลงมติยืนยันซึ่งเทากับวารางกฎหมายดังกลาวตองตกไป แตการไมลงมติยืนยันของรัฐสภา
ดังกลาวนี้จะถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติทรงรัฐธรรมนูญตอไปหรือไมนั้นเปนเรื่องในอนาคตที่ไมอาจ
คาดการณได91

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 3.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 94.
90
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน. เลม 3. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, หนา
221-229.
91
ความจริงอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมายของพระมหากษัตริยนี้จะอธิบายวาเปนเรื่องของจารีต
ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญเสียทีเดียวก็อาจไมตรงนัก เพราะเรื่องนี้มีหลักการหรือทฤษฎี
รองรับอยูบาง.
88
89
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ในส ว นของกฎหมายที่ต ราโดยรัฐสภานั้น ยอ มหมายถึงสภาผู แ ทนราษฎรและ
วุฒิสภา และตามปกติจะเริ่มที่สภาผูแทนราษฎรกอนแลวมาสิ้นสุดที่วุฒิสภา92 โดยหลักการแลว
กฎหมายทุกฉบับของรัฐสภาตองทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เวนแต เปนกรณีที่
มิตองลงพระปรมาภิไธย ตองมีผูสนองรับพระบรมราชโองการทุกครั้งที่สําคัญคือ ผูที่นํากฎหมาย
ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยกับผูรับสนองพระบรมราชโองการตองเปนบุคคล
เดียวกันและตองดํารงตําแหนงรัฐมนตรี93 ซึ่งแมวารัฐธรรมนูญจะไมกําหนดไวชัดเจนในเรื่อง
รัฐมนตรีที่ตองเปนผูสนองรับพระบรมราชโองการในกรณีการตรากฎหมาย94 แตทางปฏิบัติผูสนอง
รับพระบรมราชโองการจะไดแกนายกรัฐมนตรีเทานั้น ทั้งนี้เพราะในสวนของพระราชบัญญัตินั้น
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผูนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย95
ดังนั้นแมวาในสวนของพระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา และประกาศพระบรมราชโองการใหใช
หรือใหเลิกกฎอัยการศึก แมรัฐธรรมนูญจะมิไดกําหนดไวชัดเจนวารัฐมนตรีกระทรวงใดเปนผูนํา
ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย แตทางปฏิบัติจะไดแกนายกรัฐมนตรีเทานั้น ทั้งนี้
เพราะกฎหมายดังกลาวนี้เปนเรื่องในขอบเขตหนาที่ของคณะรัฐมนตรี96 เมื่อนายกรัฐมนตรีอยูใน
ฐานะของหัวหนาคณะรัฐมนตรี จึงควรตองเปนผูนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
และในขณะเดียวกันก็จะเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการดวย เรื่องนี้มีขอยกเวนอยูประการเดียว
คือ กรณีการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ ซึ่งกําหนดใหคณะ
องคมนตรีเปนผูนําขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนาม
สนองพระบรมราชโองการ97
เมื่อเราพิจารณาหลักเกณฑในเรื่องนี้ของประเทศอังกฤษจะเห็นไดวา เนื่องจากการ
ใชพระราชอํานาจตามกฎหมายของพระมหากษัตริยอังกฤษนั้น ในทางความเปนจริงตองใชโดย
ตัวบุคคล กลาวคือตองกระทําโดยการออกประกาศพระบรมราชโองการและในทางปฏิบัติอํานาจ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 90 ประกอบมาตรา 172
และมาตรา 174.
93
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 231.
94
หมายถึง พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา และประกาศพระบรมราชโองการ
ใหใชหรือเลิกใชกฎอัยการศึก.
95
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 93.
96
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 218, 220-222.
97
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 22 วรรคสอง.
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ดังกลาวนี้จะถูกควบคุมโดยรัฐมนตรี ซึ่งจะเปนผูรับผิดชอบผลของการกระทํานั้นตอรัฐสภาดวย
ตนเอง พระองคไมตองทรงรับผิดชอบตอรัฐสภาในการกระทําทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ แมจะ
ดูวาทรงไมมีพระราชอํานาจที่จริง แตก็มิตองรับผิดชอบในการกระทํานั้น ซึ่งแตกตางจากรัฐมนตรีที่
กระทําการใดๆ ตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจไว รัฐมนตรีตองรับผิดชอบเองทั้งหมดในผลแหง
การกระทํานั้น จะไปอางวาทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่หรืออธิบดีหรือปลัดกระทรวงหาไดไม
ธรรมเนียมประเพณีทางการปกครองดังกลาวนี้เองที่ชวยทําใหความสัมพันธดานการใชอํานาจทาง
การเมืองระหวางพระมหากษัตริยกับคณะรัฐมนตรีมีความราบรื่น เพราะทรงมีอํานาจแตไมได
กระทําและทรงกระทําแตไมตองรับผิดชอบ ในขณะที่รัฐมนตรีไมไดมีอํานาจแตถือวาเปนผูกระทํา
และไมไดกระทําแตตองรับผิดชอบ
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อาจสรุปไดวาพระมหากษัตริยทรงเกี่ยวของกับการตรากฎหมายตามกระบวนการ
ที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวโดยการลงพระปรมาภิไธยผานกฎหมายดังที่มีผูนําขึ้นทูลเกลาฯ ตามวิธีการ
และเงื่อนไขเวลาที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลทําใหกฎหมายฉบับนั้นเกิดความสมบูรณและ
ชอบธรรมที่จะนําไปใชบังคับหรืออางอิง ซึ่งกฎหมายเหลานั้นก็ไดแก
(1) กฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ (มาตรา 22)
(2) พระราชบัญญัติ (มาตรา 92)
(3) พระราชกําหนด (มาตรา 218 และมาตรา 220)
(4) พระราชกฤษฎีกา (มาตรา 221)
(5) ประกาศพระบรมราชโองการใหใชและเลิกใชกฎอัยการศึก (มาตรา 22)
(6) พระบรมราชโองการใหประกาศสงคราม (มาตรา 223)
(7) พระบรมราชโองการเขาทําหนังสือสัญญาสันติภาพ (มาตรา 224)
(8) พระบรมราชโองการเขาทําสัญญาสงบศึก (มาตรา 224)
(9) พระบรมราชโองการเขาทําสัญญาระหวางประเทศ (มาตรา 224)
โดยมีขอนาสงสัยวาในกรณีการประกาศสงครามนั้น ในทางปฏิบัติจะดําเนินการ
ดวยวิธีใด กลาวคือ รัฐสภาจะลงมติกันกอนแลวนํามติขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงวินิจฉัยและทรงลง
พระปรมาภิไธยในประกาศนั้น หรือจะทรงวินิจฉัยกอนแลวจึงสงใหรัฐสภามีมติรองรับ ถาเปน
วิธีการแรกผูใดจะเปนผูนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายและสนองรับพระบรมราชโองการและถาดําเนินการ
ตามวิธีที่สอง ผูใดจะเปนผูเสนอเรื่องตอรัฐสภา ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 223 วรรคแรก ได
บัญญัติไววา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม เมื่อไดรับความ

93
เห็นชอบของรัฐสภา” เรื่องนี้หากพิจารณาจากแนวทางที่มีอยูในรัฐธรรมนูญในเรื่องที่เกี่ยวกับ
พระมหากษัตริยแลว นาจะตอบไดวาคงตองดําเนินการตามวิธีแรก และผูทูลเกลาฯ และสนองรับ
พระบรมราชโองการก็ตองเปนนายกรัฐมนตรี98 ทั้งนี้เพราะการประกาศสงครามเปนงานของฝาย
บ
ริ
ห
า
ร
โดยตรง และหลักเกณฑนี้ควรแกการทําหนังสือสัญญาอื่นๆ ดวย ประเด็นมีอยูวาพระมหากษัตริยจะ
ทรงยับยั้งโดยไมทรงลงพระปรมาภิไธยไดหรือไม และถาทรงกระทําเชนนั้นผลจะเปนอยางไร
โดยปรกติแลวทรงยับยั้งรางพระราชบัญญัติได99 แตเนื่องจากการประกาศสงครามก็ดี การทําสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก หรือสัญญาอื่นก็ดี มิไดจัดทําในลักษณะรางพระราชบัญญัติ ดังนั้นจึงมี
ปญหาวาจะทรงยับยั้งไดหรือไมและโดยวิธีใด ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็มิไดบัญญัติไววาใน
กรณีของพระราชกําหนดก็ดี พระราชกฤษฎีกาก็ดี หากไมทรงเห็นชอบดวยจะทรงยับยั้งไดหรือไม
และโดยวิธีใด
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เรื่ อ งนี้ ค งต อ งย อ นไปที่ เ รื่ อ งพระราชอํ า นาจของพระมหากษั ต ริ ย ก อ นที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ภายใต
รัฐธรรมนูญเชนปจจุบัน เดิมทรงมีพระราชอํานาจกวางขวางเด็ดขาด ดังนั้น จึงตองถือวาเรื่องใดที่
มิไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ก็ตองถือเปนพระราชอํานาจของพระองคที่จะกระทําได อีกทั้งหากจะ
นําหลักเกณฑวาดวยการยับยั้งกฎหมายตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมาพิจารณา ก็เห็นไดวาเมื่อ
ทรงยั บยั้ ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ไ ด
ก็ น า จะทรงยับ ยั้ ง กฎหมายประเภทอื่ น ได เ ช น กั น เพราะ
พระราชบั ญ ญั ติ แ ละพระราชกํ า หนดมี ฐ านะที่ เ ท า เที ย มกั น
และกฎหมายที่ มี ศั ก ดิ์ ต่ํ า กว า
พระราชบัญญัติก็ตองทรงยับยั้งไดเชนกัน
ซึ่ ง การสรุ ป ดั ง กล าวย อ มเป น การสอดคล อ งกั บ บทบั ญ ญั ติข องรั ฐ ธรรมนู ญ ใน
มาตรา 7 ซึ่งบัญญัติวา
“ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไป
ตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 231.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 94.
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94
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ความเกี่ยวของของสถาบันพระมหากษัตริยกับ
กระบวนการนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมีที่มาจากหลักการและทฤษฎีทางการเมืองการปกครอง
และการบริหาร รวมทั้งจารีตประเพณีอันสืบเนื่องมาจากในอดีต สัญลักษณของพระมหากษัตริยใน
ฐานะประมุขของชาติ กอใหเกิดความคิดความตองการและเจตนารมณหลายๆ ประการตอระบบ
การเมืองและการบริหารของไทย กระบวนการนิติบัญญัติ แมจริงแลวก็คือการบริหารจัดการของ
ส
ถ
า
บั
น
ทางการเมืองเพื่อใหเจตจํานงของรัฐบรรลุผล ภายในกระบวนการนิติบัญญัติมีระบบคานและ
ตรวจสอบการใชอํานาจซึ่งกันและกันตามระบอบการเมืองที่ยึดถือ
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กรณีกฎหมายที่รัฐบาลจะตองถวายและขอพระราชทานพระมหากรุณานั้นคือ ราง
รัฐธรรมนูญถามีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม รางพระราชบัญญัติ
รางพระราชกําหนด รางพระราชกฤษฎีกา แตเรื่องรางพระราชบัญญัตินั้น ก็สามารถเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติขึ้นมาไดเชน กรณีตองรอกฎหมายอีกฉบับหนึ่งกอน ในทางกระบวนการนิติบัญญัติ
กรณีทีมีกฎหมายสองฉบับเปนพวงเดียวกัน เขาไปในรัฐสภา แตปรากฏวาพอไปถึงมือรัฐสภา กลับ
ถูกแยกใหกรรมาธิการคนละคณะพิจารณา เมื่อเสร็จสิ้นกฎหมายทั้งสองฉบับก็อาจดําเนินไปไม
พรอมกัน กฎหมายฉบับที่สองอาจเสร็จมากอน ยกตัวอยางกฎหมายฉบับแรกใหยุบกรมๆ หนึ่ง
กฎหมายฉบับที่สองใหตั้งกรมๆ หนึ่ง ปรากฏวากฎหมายตั้งกรมลงมากอน กฎหมายยุบกรมยังไมลง
มา ก็แปลวาจะเกิดกรมขึ้นมาโดยที่กรมเกายังไมไดหายไป และกรมใหมจะเอาคนที่ไหนมา เอาเงิน
ที่ไหนมา จึงเปนปญหาในทางปฏิบัติที่สํานักราชเลขาธิการจะตองหาแนวทางแกไข ในระยะเวลา
ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดคือ 90 วัน แตเมื่อไมพระราชทานลงมา หรือพระราชทานคืนมาเสียกอน
โดยไมลงพระปรมาภิไธยใน 90 วัน ซึ่งเคยมีแปลวาทรงใชพระราชอํานาจ Veto หรือยับยั้ง
กระบวนการก็คือตองเอากลับไปยังรัฐสภา ถารัฐสภามีมติวาใหนําขึ้นถวายใหม ก็ตองถวายใหม แต
รอบสองนี้ทรงมีเวลา 30 วัน แตถารัฐสภาคือสองสภาประชุมรวมกันแลวเห็นวาที่ไดทรงทักทวงมา
ห
รื
อ
พระราชทานคืนมามีเหตุผลสมควรจะรับสนองแกไขได ก็ปลอยใหกฎหมายตกไป แลวก็ทําใหม ซึ่ง
ก็มีตัวอยางกรณีการใชพระราชอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมาย
กรณีปญหาของกระบวนการนิติบัญญัติเรื่องรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทพ.ศ.ท….ทและรางพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6
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รอบ 12 สิงหาคม 2547 พ.ศ. …. จึงถือเปนประวัติศาสตรสําคัญอีกครั้งทของสถาบันนิติบัญญัติไทย
ที่พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจยับยั้งการออกกฎหมายคืนใหแกรัฐสภาหลังจากที่นายก
รัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
กรณีศึกษาปญหาในเรื่อง "รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …."
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ความเปนมา
1. กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. โดยมีสาระสําคัญคือ เพื่อปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครู พ.ศ. 2523 ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติทางการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่
กําหนดใหองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหนวยงานการศึกษาระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขต
พื้นที่การศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยยึด
หลักการกระจายอํานาจในการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งวิธีการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไมกําหนดใหนํากฎหมายวาดวย
ร
ะ
เ
บี
ย
บ
ขาราชการพลเรือนมาอนุโลมใช
2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545 อนุมัติหลักการราง
พระราชบัญญัติดังกลาว และสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยมีการแกไข
ใหเปนไปตามรูปแบบของกฎหมายและแกไขถอยคําให สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
3. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2546 ใหเสนอรางพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .… ตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาเปนเรื่อง
ดวน
4. สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
พรอมกับรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .… ที่มีบุคคลอื่น
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เสนออีก 4 ฉบับ แลวเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. …. และไดสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหวุฒิสภาพิจารณา
5. วุฒิสภาไดมีมติเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2546 ใหแกไขเพิ่มเติมและสงคืนมายังสภา
ผูแทนราษฎร ตอมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2546 สภาผูแทนราษฎรไดยกรางพระราชบัญญัติดังกลาว
ขึ้นพิจารณาใหม แลวลงมติยืนยันรางพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่สภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ
แลวดวยคะแนนเสียงขางมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
จึงถือวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลวตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 176
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6. นายกรัฐมนตรีไดนํารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. ที่สภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบแตสภาเดียวขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อ
ทรงพิจารณาลงพระปรมาภิไธย และในระหวางที่รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 อยูในระหวางดําเนินการของสํานักราชเลขาธิการ สํานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรีไดตรวจสอบพบวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความคลาดเคลื่อนหลายแหง
7. สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด ใ ห เ หตุ ผ ลในเรื่ อ งดั ง กล า วต อ สํ า นั ก
ราชเลขาธิการ เพื่อประกอบการนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาวา รัฐบาลทราบดีถึงความ
คลาดเคลื่อนดังกลาว แตเนื่องจากรางพระราชบัญญัติฉบับที่ไดผานความเห็นชอบของรัฐสภาแลว
ไมอาจแกไขไดโดยมาตรการทางการบริหาร จึงจําเปนตองทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย ภายใน 20 วัน ตามมาตรา 93 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และไดเสนอ
แนวทางแกไขปญหาคือทตองตราพระราชบัญญัติขึ้นใหมอีกฉบับเพื่อแกไข หลังจากที่ราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย
แลว
8. สํานักราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลี
พระบาทแลว และไดมีการสงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้คืนรัฐสภา (ไมทรงลงพระปรมาภิไธย)
เนื่องจากมีขอบกพรองในถอยคําหลายประการ
9. รัฐบาลไดออกแถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใหทุกฝายทราบวาการมีพระราชกระแสในครั้งนี้มิไดเกิดจากการมีพระบรมราชวินิจฉัยที่ไม
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ทรงเห็นดวยในหลักการหรือเนื้อความใดๆ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตเกิดจากขอบกพรองใน
ถอยคําและในการอางอิงมาตราเทานั้น โดยรัฐบาลจะเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับใหมที่สมบูรณ
ถูกตองตอรัฐสภาในโอกาสแรกเมื่อมีการเปดสมัยประชุมสามัญสมัยตอไป และในระหวางนี้จะใช
มาตรการทางการบริหารแกไขปญหาและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะมีขึ้นไปพลางกอน100
กรณีศึกษาปญหาในเรื่องท“รางพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 พ.ศ. ….”
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ความเปนมา
1. กระทรวงการคลังไดเสนอรางพระราชบัญญัติเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พ.ศ. …. เพื่อใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ101
2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 อนุมัติหลักการราง
พระราชบั ญ ญั ติ เ หรี ย ญที่ ร ะลึ ก ประดั บ แพรแถบเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา
3. สภาผูแทนราษฎรมีมติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2546 เห็นชอบดวยกับราง
พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 พ.ศ. …. แลวใหนําเสนอตอ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณา วุฒิสภาไดมีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบดวยกับสภา
ผูแทนราษฎร จึงถือวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ตามมาตรา
175 (1) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
4. ในระหวางที่รัฐสภาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตยังมิได
สงคืนรัฐบาลเพื่อใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ไดมีการตรวจพบวา รางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ในมาตรา 3 มีความผิดพลาดคือ “…..พระอังสาเบื้องซายประดับเหรียญรัตนาภรณรัชกาลที่

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0503/17316 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2546.
101
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0317/13168 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2546.
100
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8 และเหรียญรัตนาภรณรัชกาลที่ 9...” และที่ถูกตองคือ “…. พระอังสาเบื้องซายประดับดวงตราปฐม
จุลจอมเกลา และเหรียญรัตนาภรณรัชกาลที่ 9 ….”
5. เมื่ อ มี ก ารตรวจสอบพบข อ ผิ ด พลาดในร า งพระราชบั ญญั ติ ดั งกล า วแล ว ได
ประสานไปยังหนวยงานตนสังกัดนั้น ทางรัฐบาลจึงมีหนังสือแจงวา รัฐบาลยอมรับในความ
ผิ ด พลาดและขอพระราชทานอภั ย โทษในการอั น ไม บั ง ควรที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้
แต เ นื่ อ งจากร า ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดผานความเห็นชอบของรัฐสภาแลว นายกรัฐมนตรีจําเปนตองนําขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวายภายใน 20 วัน นับแตวันที่ไดรับจากรัฐสภา ตามมาตรา 93 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การแกไขขอบกพรองจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติขึ้นมาใหมอีกฉบับ
หนึ่งเพื่อแกไข หลังจากรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและได
ประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว
6. ตอมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 นายกรัฐมนตรีไดนํารางพระราชบัญญัติ
เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 พ.ศ. …. ขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย โดยสงเรื่องมายังสํานักราชเลขาธิการ เมื่อราช
เลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว สํานักราชเลขาธิการ
สงรางพระราชบัญญัติดังกลาวคืนรัฐบาล (ไมทรงลงพระปรมาภิไธย)
7. เมื่อทางรัฐบาลไดรับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้คืน นายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ
กราบเรียนประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เพื่อใหประธานรัฐสภาบรรจุเรื่องราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนวาระดวน และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 ที่ประชุมรัฐสภา (สภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา) ไดรวมประชุมปรึกษารางพระราชบัญญัติฉบับนี้และมีมติไมถึงสองใน
สามของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดที่จะยืนยันตอไป จึงเทากับวาไมยืนยันใหเสนอรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้กลับไปใหม จึงมีผลทําใหรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนอันตกไป
8. รัฐบาลจะเสนอรางพระราชบัญญัติที่ถูกตองสมบูรณ เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
(ฉบับใหม) ไปยังรัฐสภาในสมัยประชุมหนาเมื่อเปดสมัยประชุมประมาณตนเดือนกุมภาพันธ 2547
และคณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ใหนําความกราบบังคมทูล
เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษในการดําเนินการอันเปนการระคายเคืองเบื้อง พระยุคลบาทเปน
แถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546
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กรณีศึกษาปญหาเรื่อง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.…. ตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
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ประเด็นปญหาของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ ในประเด็นปญหาการสงราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. … ใหกับสภาผูแทนราษฎรไมตรงกับมติที่ประชุมวุฒิสภา
นั้น ในขั้นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา ที่ประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ... ปรากฏวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีการแกไขไมสอดคลองกันใน 2 ประเด็นคือ
1. การแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษตามความในมาตรา 18 (8) กําหนดใหสภา
มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่พิจารณาเสนอเรื่อง เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งและ
ถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ แตมาตรา 52 กําหนดวา ศาสตราจารยพิเศษนั้นแตงตั้งโดยสภา
มหาวิทยาลัย
2. การแตงตั้งอาจารยพิเศษตามความในมาตรา 18 (9) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอน แตความในมาตรา 31 (7) กําหนดใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจ
แตงตั้งและถอดถอน
กรณีปญหารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ... เกิดความผิดพลาดและ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดตรวจพบประเด็นขอผิดพลาดดังกลาว จึงสงรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ... คืนรัฐสภา ซึ่งในทางปฏิบัติจะตองสงรางพระราชบัญญัติที่ผาน
กระบวนการนิติบัญญัติเสร็จสิ้นแลวไปยังสํานักราชเลขาธิการนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย ประกาศใชเปนกฎหมายตอไป แตเนื่องจากรางพระราชบัญญัติดังกลาว มีความ
ผิดพลาดและยังไมไดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย แตกลับนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวกลับคืนสูรัฐสภา
และรัฐสภาไดหาแนวทางในการแกไขปญหากรณีดังกลาว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ฯ102
ประธานรัฐสภาสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และในวันที่ 2 มีนาคม 2547
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา การที่รัฐสภาไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติฉบับนี้พรอม
สงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย หากกอนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายไดตรวจพบปญหาขอความที่

คําสั่งรัฐสภา ที่ 1/2547 ลงวันที่ 6 มกราคม 2547 เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการพิจาณา
ปญหาการตรารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ....
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ขัดแยงกันในรางพระราชบัญญัตินี้ รัฐสภาในฐานะที่เปนองคกรที่ใหคําแนะนําและยินยอมในการ
ตรารางพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 92 ยอมจะนํารางพระราชบัญญัตินั้นกลับคืนมา
พิจารณาปรับปรุงใหถูกตองสมบูรณตามมติของวุฒิสภาเฉพาะประเด็นที่ไมสอดคลองกันเสียกอน
แล ว จึ ง ส ง ให น ายกรั ฐ มนตรี นํ า ขึ้ น ทู ล เกล า ฯ ถวายเพื่ อ ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธยต อ ไปตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 93 ตอไป
ตอมาวันที่ 4 พฤษภาคม 2547 ที่ประชุมวุฒิสภาไดลงมติเห็นชอบในการแกไข
ปรับปรุงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้แลว และที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2547 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหสํานัก
ราชเลขาธิการนําขึ้นทูลเกลา ฯ ถวาย และทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547
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การที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. … กลับมายังสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2546 และ
ประธานรัฐสภาสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จะถือวาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูยับยั้งราง
พระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกลาว หรือไมเพียงใด แตปญหาดังกลาวไดรับการวินิฉัยแลวโดยผลของ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว
6. ภาระหนา ที่ ข องราชเลขาธิการและสํา นักราชเลขาธิก ารในส ว นที่เกี่ย วกับ พระราชอํา นาจที่
พระมหากษัตริยทรงใชผานคณะรัฐมนตรี (ฝายบริหาร)
การใชอํานาจอธิปไตยของพระมหากษัตริยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการใชอํานาจ
บริหารผานทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนกรณีที่ทรงคืนอํานาจอธิปไตยใหแกตัวแทนที่เลือกตั้งขึ้นมา
ทั้งนี้ ก็เพื่อใหตัวแทนดังกลาวนั้นใชอํานาจบริหารปกครองแกประชาชนผูเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยที่แทจริงอีกครั้งหนึ่ง อยางไรก็ตามหนวยงานที่จะตองมีหนาที่ประสานงานกับรัฐบาลเพื่อ
สนองพระราชภาระในกรณีดังกลาวนี้ ก็คือสํานักราชเลขาธิการ อํานาจในทางบริหารอาจพิจารณาได
จากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดดังตอไปนี้
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(1) พระราชอํานาจในการยุบสภาผูแทนราษฎร
มาตรา 116 บัญญัติวา
“พระมหากษัตริ ยท รงไว ซึ่ง พระราชอํ า นาจที่จ ะยุบสภาผูแ ทนราษฎรเพื่ อ ให มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมการยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในหกสิบวัน
และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรการยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทํา
ไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน

D

(2) โปรดเกลาฯ ใหขยายเวลาการประชุมของรัฐสภา
มาตรา 160 บัญญัติวา
“สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน แต
พระมหากษัตริ ยจะโปรดเกล าฯ ใหขยายเวลาออกไปก็ไ ด การปดสมัย ประชุมสามั ญกอนครบ
กําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันจะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา ”
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(3) ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรงปดประชุมรัฐสภา
มาตรา 161 บัญญัติวา
“พระมหากษั ต ริ ย ท รงเรี ย กประชุ ม รั ฐ สภา ทรงเป ด และทรงป ด ประชุ ม
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้ง
แรกตามมาตรา 159 วรรคหนึ่งดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาฯ ใหพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะแลวหรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทนพระองคมาทํารัฐพิธีก็ได”
(4) ทรงเรียกประชุมสมัยวิสามัญ
มาตรา 162 บัญญัติวา
“เมื่ อ มี ค วามจํ า เป น เพื่ อ ประโยชน แ ห ง รัฐ พระมหากษั ตริ ย จ ะทรงเรี ย กประชุ ม
รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได”
(4) ทรงเรียกประชุมตามคํากราบบังคมทูลใหมีการประชุมสมัยวิสามัญ
มาตรา 163 บัญญัติวา
“สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาทั้ ง สองสภารวมกั น หรื อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ

102
ทั้งสองสภามีสิทธิเขาชื่อรองขอใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ป
ร
ะ
ชุ
ม
รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได
คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานรัฐสภา
ให ป ระธานรั ฐ สภานํ า ความกราบบั ง คมทู ล และลงนามรั บ สนองพระบรมราช
โองการ”
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(5) ทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
มาตรา 201 บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน
สิบหาคนประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดิน
นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูเคยเปนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรตอพนจากสมาชิกภาพตาม มาตรา 118 (7) ในอายุของสภาผูแทนราษฎรชุดเดียวกัน
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
นายกรัฐมนตรี”
มาตรา 203 บัญญัติวา
“ในกรณี ที่ พ น กํ า หนดสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ มี ก ารเรี ย กประชุ ม รั ฐ สภาเพื่ อ ให
สมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรกแลว ไมปรากฏวามีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียเห็นชอบใหไดรับ
แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 202 วรรคสาม ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ
แตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี”
(6) พระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรี
มาตรา 217 บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากความเปน
รัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา”

103
(7) ทรงตราพระราชกําหนดใชบังคับ
มาตรา 218 บัญญัติวา
“ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย
จะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได
การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็น
วาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
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ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญ
จะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณา
อนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติหรือสภาผูแทนราษฎร
อนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แต
ทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
หากพระราชกํ า หนดตามวรรคหนึ่ ง มี ผ ลเป น การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก
บทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไมอนุมัติ
พระราชกําหนดนั้นมีผล
ถา สภาผู แ ทนราษฎรและวุฒิ สภาอนุ มัติพ ระราชกํ า หนดนั้น หรื อถ าวุ ฒิสภาไม
อนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติ
ตอไป
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้นๆ”
การตราพระราชกําหนดจะทําไดเฉพาะกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนเรงดวน เชน การ
ลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ก็มีความจําเปนเนื่องจากคําวา “บริการ” และ “สถานบริการ” ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยภาษี
สรรพสามิตที่ ใช บังคับ ในป จจุ บัน ยัง ไมครอบคลุมถึ งการประกอบกิจการดัง กลาว หรือการลง
พระปรมาภิไธยในรางพระราชกําหนดการเงินตางๆ

D

(9) ทรงตราพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 221 บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม
ขัดตอกฎหมาย”

PU

กรณีดังกลาวไดแกการลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินเพื่อ
นํามาใชประโยชนแกการจัดการบริหารประเทศหรือการลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชกฤษฎีกา
ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วางเพื่อใหสามารถดําเนินการจัดการเลือกตั้งตอไป
ได
(10) พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
มาตรา 225 บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ”
พระราชอํานาจดังกลาวเปนพระราชอํานาจที่มีความสําคัญยิ่ง อาจศึกษาไดดังนี้
การขอพระราชทานอภัยโทษ
พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษเปนพระราชอํานาจที่สืบเนื่องนับมาแตใน
สมัยปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ก็ไดมีการนําเอาพระราชอํานาจดังกลาวมา
บัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษเปนอํานาจในทาง
บริหาร มิใชอํานาจตุลาการ เนื่องจากมิไดเปนการเปลี่ยนแปลงคําพิพากษา คําสั่ง หรือคําวินิจฉัย
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แตอยางใด แตเปนกรณีที่พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแกผูที่ไดรับผลแหงการนั้น ในการศึกษา
วิเคราะหพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษในวิทยานิพนธฉบับนี้จะมุงเนนการศึกษาการ
ขอพระราชทานอภัยโทษในปจจุบันและเปนการศึกษาเปนภาพรวม มิไดจําเพาะเจาะจงตาม
กฎหมายหนึ่งกฎหมายใดเพียงอยางเดียว จากประสบการณในการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการขอ
พระราชทานอภัยโทษ อาจพิจารณาพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษไดดังจะกลาว
ตอไปนี้
การขอพระราชทานอภัยโทษอาจพิจารณาไดดังนี้
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(1) การพระราชทานอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 7 อาจแบงการพระราชทานอภัยโทษเปน
2 กรณี ดังนี้
(1.1) การขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย
(1.2) การพระราชทานอภัยโทษโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
(1.1) การขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย เปนสิทธิยื่นฎีกาขอพระราชทาน
อภัยโทษของผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดแลว สามารถทูลเกลาฯ ถวายฎีกาไดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ดังนี้
(1.1.1) ผูมีสิทธิยื่นฎีกา ตามมาตรา 259103 บัญญัติให
(ก) ผูตองคําพิพากษาใหรับโทษ เปนกรณีที่ผูตองคําพิพากษา
หรือนักโทษเองเปนผูยื่นฎีกาและลงนามในฎีกานั้นดวยตนเอง
(ข) ผูมีประโยชนเกี่ยวของ ไมมีคํานิยามบัญญัติความหมายของ
ผูมีประโยชนเกี่ยวของไว แตในทางปฏิบัติที่ยึดถือตอกันมาจะตองมีความเกี่ยวของในทางสายเลือด
แตไมจําเปนตองเปนญาติใกลชิด เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา ลุง ปา นา อา บุตร หลาน โหลน
กรณีสามีหรือภรรยาควรจะจดทะเบียนสมรสและในกรณีภรรยาหลายคนตองเปนภรรยาหลวง สวน
บุตรจะเปนบุตรที่เกิดจากภรรยาคนใดก็ได โดยผูมีประโยชนเกี่ยวของดังกลาวสามารถลงนามใน
มาตรา 259 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548 บัญญัติวา “ผูตองคําพิพากษาใหรับโทษอยางใดๆ หรือผูที่มี
ประโยชนเกี่ยวของ เมื่อคดีถึงที่สุดแลว ถาจะทูลเกลาฯ ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริยขอรับพระราชทานอภัย
โทษ จะยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมก็ได”
103
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ฎีกาไดดวยตนเอง แตหากเปนผูไมมีประโยชนเกี่ยวของก็จะไมมีสิทธิยื่นฎีกา เชน เอกอัครราชทูต
นักบวชในศาสนาตางๆ นายจาง เปนตน หากยื่นฎีกามาก็ถือวาเปนเพียงเอกสารประกอบการ
พิจารณาเทานั้น ถาไมมีผูใดยื่นฎีกาที่ถูกตองก็ยัง ไมมีการพิจารณาเรื่องราวของผูตองโทษรายนั้น
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(1.1.2) การยื่นฎีกา อาจดําเนินการไดดังนี้
(ก) ยื่น ต อ พัศ ดี ห รื อผู บั ญ ชาการเรือ นจํา 104
โดยกฎหมาย
กําหนดใหพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจําออกใบรับใหตอไป
(ข) ยื่นตอเจาหนาที่กองนิติการ สํานักราชเลขาธิการ ซึ่งตั้งอยูที่
ทําเนียบองคมนตรี สํานักราชเลขาธิการ พระราชอุทยานสราญรมย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร หรือจะสงไปรษณียตามที่อยูดังกลาวก็ได แตเจาหนาที่จะแนะนําใหยื่น
ฎีกากับพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจําอีกทางหนึ่งดวย เนื่องจากเมื่อสํานักราชเลขาธิการรับฎีกาไว
แลว จะนําฎีกานั้นขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาไมได ตองสงฎีกานั้นใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมพิจารณาถวายความเห็น กอนนําขึ้นกราบบังคมทูล พระกรุณา
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(1.1.3) รูปแบบของฎีกา
ไมมีระเบียบหรือขอบังคับที่กําหนดรูปแบบของการจัดทําฎีกา
ขอรับพระราชทานอภัยโทษ ผูยื่นฎีกาไมจําเปนตองใชราชาศัพท โดยจัดทําฎีกาถึงราชเลขาธิการ
และมีเนื้อความเกี่ยวกับขอเท็จจริงแหงคดีและพฤติการณแหงการกระทําผิดโดยสรุป พรอมทั้งยก
เหตุผลที่สมควรไดรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณประกอบ เชน คุณงามความดี การศึกษา การ
รับรองจากบุคคลหรือหนวยงานที่นาเชื่อถือ เปนตน โดยจะตองสงสําเนาคําพิพากษาถึงที่สุดแนบมา
กับฎีกาดวย105 และที่สําคัญที่สุดจะตองลงลายมือชื่อในฎีกาดวย
(1.1.4) สิ ท ธิ ใ นการยื่ น ฎี ก าขอรั บ พระราชทานอภั ย โทษกรณี เ คย
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว อาจพิจารณาไดเปน 2 กรณี

มาตรา 260 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548 บัญญัติวา “ผูถวายเรื่องราวซึ่งตองโทษจําคุกอยูในเรือนจํา
จะยื่นเรื่องราวตอพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจําก็ได เมื่อไดรับเรื่องราวนั้นแลว ใหพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจํา
ออกใบรับใหแกผูยื่นเรื่องราวแลวใหรีบสงเรื่องราวนั้นไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม”
105
ดูตัวอยางฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในภาคผนวก
104
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(ก) กรณี ที่ ยื่ น ฎี ก าเฉพาะรายและได รั บ พระราชทานอภั ย
ลดโทษแลว สามารถยื่นฎีกาขอรับพระราชทานอภัยโทษไดโดยไมตองรอกําหนดเวลา
(ข) กรณียื่นฎีกาเฉพาะรายและถูกยกฎีกาแลว หากจะยื่นฎีกา
ขอพระราชทานอภัยโทษใหมจะตองรอจนกวาจะพนสองปนับแตวันที่ถูกยกฎีกาครั้งกอน106
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ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษ
(1) พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสสําคัญตางๆ ไมมีผลกระทบ
ตอการยื่นฎีกาเฉพาะราย กลาวคือ ในระหวางดําเนินการฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย
หากมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษประกาศใชบังคับ ก็ไมทําใหฎีกาเฉพาะรายนั้นถูก
ระงับแตอยางใด
(2) โทษที่จะขอพระราชทานอภัยโทษจะตองเปนโทษทางอาญาและมีสภาพบังคับที่
จะพระราชทานพระมหากรุณาให เชน โทษจําคุก กักขัง ปรับ กรณีการริบทรัพยสินตามประมวล
กฎหมายอาญายังไมมีการขอพระราชทานอภัยโทษ แตหากเปนการรอการลงโทษจําคุก กลาวคือยัง
ไมไดรับโทษจําคุก ถือวายังไมสามารถยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษไดจนกวาจะมีการบังคับ
โทษนั้น
(3) กรณีนักโทษทหารที่คดีถึงที่สุดแลว สามารถยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษได
ตามพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พ.ศ. 2479 แกไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2500 บัญญัติวา “ใหนํา
บทบัญญัติในภาค 7 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวย อภัยโทษเปลี่ยนโทษหนัก
เปนโทษเบา และลดโทษ มาใชบังคับแกกรณีผูตองคําพิพากษาของศาลทหาร สิทธิและหนาที่ใดที่
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยผูบัญชาการเรือนจํา ผูบัญชาการเรือนจําและพัสดีนั้น
ในพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนสิทธิและหนาที่ของรัฐมนตรี ผูบังคับบัญชาเรือน และเจาพนักงาน
เรือนจําทหาร แลวแตกรณี” มาตรา 4 บัญญัติวา “(3) “รัฐมนตรีมนตรี” หมายความวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม”
(4) พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแตกตางกับกฎหมายนิรโทษกรรม

มาตรา 264 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา “เรื่องราวขอพระราชทาน
อภัยโทษอยางอื่น ซึ่งมิใชโทษประหารชีวิต ถาถูกยกหนหนึ่งแลว จะยื่นใหมอีกไมได จนกวาจะพนสองปนับแต
วั
น
ถูกยกครั้งกอน”
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(5) นักโทษที่ไ ดรับการโอนตัว ไปรับโทษตอในประเทศของตนเองมีสิทธิยื่น ฎีก า
ขอรับพระราชทานอภัยโทษได การโอนตัวนักโทษเปนกระบวนการของฝายบริหารไมใชพระราช
อํานาจ
(6) การขอพระราชทานอภัยโทษในทางแพงไมมีกฎหมายบัญญัติใหดําเนินการได
เนื่องจากโดยสภาพบังคับแลวไมสามารถกระทําได

D

(2) การพระราชทานอภัยโทษโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา107
เปน กรณี ที่ใ ชอํ านาจฝายบริ ห ารที่ จ ะถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยข อให
พระราชทานอภัยโทษแกผูตองโทษ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ สวนใหญ
จะเนื่องในโอกาสที่สําคัญ ๆ เชน พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547 มีผลกับผู
ตองโทษที่พระราชกฤษฏีกานั้นกําหนดใหมีผลบังคับ โดยไมตองยื่นฎีกาขออภัยโทษ และมีผลใช
บังคับทันทีที่มีการประกาศใช
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(3) การพระราชทานอภัยโทษกรณีอื่น ๆ ซึ่งเปนพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนุญ
มาตรา 225 บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการ
พระราชทานอภัยโทษ”
พระราชอํานาจตามบทบัญญัตินี้แตกตางจากการพระราชอภัยโทษตามที่กลาว
มาแลว เปนบทบัญญัติที่รองรับพระราชอํานาจที่มีความสําคัญยิ่ง เปนพระราชอํานาจที่ไมปรากฏ
บอยครั้งนักในกรณีที่ไดรับโทษที่มิใชโทษที่จะใชสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาได ก็อาจนํามาตรานี้มาเปนทางออกในการใชพระราชอํานาจได แตในทางปฏิบัติจะทรงใช
พระราชอํานาจนี้เฉพาะในเปนกรณีสําคัญๆ เทานั้น เนื่องจากอาจเปนการไปกาวกายการใชอํานาจ
ตามกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของได ในอดีตที่ทรงเคยใชพระราชอํานาจตามมาตรานี้เมื่อครั้งที่
นายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี เกิดวิกฤตการณตุลาการและประธานศาลฎีกาในสมัย
นั้นมีคําสั่งลงโทษทางวินัยกับตุลาการคณะหนึ่ง จึงมีการทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัย
โทษและไดรับพระราชทานพระมหากรุณาพระราชทานอภัยโทษให ตามกรณีตัวอยางดังกลาวอาจ
มาตรา 261 ทวิ เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517 บัญญัติวา “ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเปนการสมควร จะถวาย
คําแนะนําตอพระมหากษัตริยขอใหพระราชทานอภัยโทษแกผูตองโทษก็ไดการพระราชทานอภัยโทษตามวรรค
หนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา”
107

109
พิจารณาไดวาพระราชทานอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษสามารถดําเนินการไดแทบทุกเรื่อง
แตถือวาเปนพระราชอํานาจที่จะทรงนํามาใชหรือไม
(11) ทรงแตงตั้งและใหพนจากตําแหนงสําหรับขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน
ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา
มาตรา 227 บัญญัติวา
“พระมหากษัต ริยท รงแต งตั้ งข า ราชการฝ า ยทหารและฝ า ยพลเรื อ นตํ า แหน ง
ปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนง
เพราะความตาย”

D

7. ภาระหนาที่ของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการในสวนที่เกี่ยวกับ
พระราชอํานาจที่พระมหากษัตริยทรงใชผานศาล (ฝายตุลาการ)
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ตามโบราณราชประเพณี ในเวลาที่ราษฎรเดือดเนื้อรอนใจมีเหตุพิพาทกันเองหรือกับ
ขุนนางก็ตาม พระมหากษัตริยก็จะทรงออกพิจารณาอรรถคดีดวยพระองคเองดังศิลาจารึกของ
พอขุนรามคําแหงมหาราชที่พอจะเปนปฐมภูมิของรัฐธรรมนูญไดสิ่งตางๆ เหลานี้ผูเขียนเห็นวา
พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจทางตุลาการโดยตรง ตอมาเมื่อราษฎรมีขอโตแยงหรือพิพาท
กันมากขึ้น การที่พระมหากษัตริยจะออกพิจารณาคดีเองทั้งหมด ก็จะเปนการอันไมควร ดังนั้น จึง
ไดมอบพระราชอํานาจในการพิจารณาคดีใหแกเจาเมืองตางๆ กระทําการแทน จนกระทั่งเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองและเริ่มมีรัฐธรรมนูญ มีการบังคับใชกฎหมายและมีการบัญญัติกฎหมาย
ขึ้นมา จึงจําเปนตองมีผูพิพากษาหรือตุลาการทําหนาที่พิจารณาคดีตางๆ โดยมีบทบัญญัติของ
กฎหมายกําหนดวิธีพิจารณาความไว เพื่อเปนกรอบบังคับมิใหผูพิพากษาหรือตุลาการออกนอก
ลูนอกทาง ถึงแมกระนั้นเองผูพิพากษาหรือตุลาการก็ยังคงตองไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งจาก
พระมหากษัตริยซึ่งเปนราชประเพณีเดิมจากอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
(1) ทรงแตงตั้งและทรงใหพนจากตําแหนงผูพิพากษาและตุลาการ
มาตรา 251 บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูพิพากษาและตุลาการ และทรงใหพนจากตําแหนง
เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย
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การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและ
วิธีพิจารณาของศาลดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลนั้น”
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(2) ทรงแตงตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา 255 บัญญัติวา
“ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประกอบด ว ยประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ คนหนึ่ ง และตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคล
ดังตอไปนี้
(1) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได
รับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนหาคน
(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลปกครอง
สูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสองคน
(3) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซึ่งไดรับเลือกตามมาตรา 257 จํานวนหาคน
(4) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร ซึ่งไดรับเลือกมาตรา 257 จํานวนสามคน
ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาล
รัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(3) ทรงแตงตั้งและใหตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนง
มาตรา 277 บัญญัติวา
“การแตงตั้งและการใหตุลาการในศาลปกครองพนจากตําแหนง ตองไดรับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ ก อ นแล ว จึ ง นํ า ความ
กราบบังคมทูล
ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผนดิน
อาจไดรับแตงตั้งใหเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได การแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดใหแตงตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
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ทั้งหมด และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติและไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาล
ปกครองตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ"
(4) ทรงแตงตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด
มาตรา 278 บัญญัติวา
“การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองใหดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด
นั้น เมื่อไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแลว ใหนายก
รัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป”

D
กรณีศึกษาการแตงตั้งตุลาการ108
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จากกรณีที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือถึงสํานักราชเลขาธิการขอใหนํา
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทเรื่อง การแตงตั้งขาราชการตุลาการ
จํานวน 115 คน และสํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือแจงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งทุกรายตามที่เสนอยกเวน 3 ราย ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการหรือ ก.ต ได
พิจารณามีมติแตงตั้งตุลาการชั้น 9 ถึง ชั้น 6 จํานวน ทั้งสิ้นรวม 115 ราย มีทั้งประธานศาลฎีกา รอง
ประธานศาลฎีกา อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเพื่อพิจารณาหาทางออก เนื่องจากขาราชการตุลาการ
ทั้งสามเปนขาราชการตุลาการชั้น 7 ไดรับการพิจารณาจาก ก.ต. มีมติใหเลื่อนเปนตุลาการชั้น 8 ใน
ตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณภาคแลว เมื่อเปนเชนนี้จึงมีปญหาวา ขาราชการตุลาการ
ทั้งสามอยูในสถานะใด ซึ่งในเบื้องตน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการตุลาการใหอํานาจรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมอนุมัติใหขาราชการตุลาการมาชวยราชการยังกระทรวงยุติธรรมได

“ขาวการเมือง” ไทยโพสต. 12 ตุลาคม 2542.

108
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8. ภาระหนาที่ของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการในสวนที่เกี่ยวกับพระราชอํานาจ
ราชการในพระองคพระมหากษัตริย หรือราชการของพระมหากษัตริยนั้น มี 2ประเภท
คือ ราชการสวนพระองค และราชการแผนดิน ดังนั้นสํานักราชเลขาธิการตองมีภาระกิจของงานทั้ง
งานสวนพระองคทุกพระองค และงานที่เปนราชการแผนดิน และงานที่เปนการประสานระหวาง
สวนราชการที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยดวย
งานราชการแผนดินที่ตองติดตอประสานกับรัฐบาลเชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231 คือ
ทําใหรัฐบาลและราชการของพระมหากษัตริยตองติดตอสัมพันธกัน และตองประสานกัน มาตรา
231 ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติวาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการที่
เกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระราชโองการ เวนแตจะบัญญัติเปน
อยางอื่นในรัฐธรรมนูญ จึงหมายความวาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา พระบรมราชโองการที่
เกี่ยวกับราชการแผนดิน พระมหากษัตริยจะตองลงพระปรมาภิไธย และก็ตองมีผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ สวนการขอพระมหากรุณาสวนพระองค เชน ขอเขาเฝาฯ ขอพระราชทานเชิญ
เสด็จฯ แตถาเปนเรื่องราชการแผนดิน คือขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายกฎหมายขึ้นไป ถวายพระ
ราชหัตถเลขา และก็ถวายพระบรมราชโองการ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย สิ่งเหลานี้ตองมีพระบรม
ราชวินิจฉัย ทรงพิจารณา อันเปนกระบวนการภายใน ซึ่งสํานักราชเลขาธิการจะเปนผูประสานงาน
กับสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งหมด
ในการปฏิบัติในเรื่องการขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาใหโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงของฝายปกครอง มีปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการในระหวางขั้นตอน
ของสํานักราชเลขาธิการ หากมีการนําเรื่องฟองตอศาลปกครอง สํานักราชเลขาธิการจะสามารถ
ดําเนินการตอไปไดโดยไมตองรอคําวินิจฉัยของศาลปกครองหรือไม และถาศาลปกครองมี
คําวินิจฉัยวา คําสั่งไมชอบแตกระบวนการไดผานขั้นตอนการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาไป
แลว คําวินิจฉัยดังกลาวจะมีผลหรือไม เพียงใด ผูใดจะเปนผูรับผิดชอบกรณีดังกลาว เปนเรื่องที่
สํานักราชเลขาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาในกรอบของ
กฎหมาย เพื่อมิใหเกิดความเสียหายในระบบบริหารราชการแผนดิน

บทที่ 5
สถานะของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ
ตามกฎหมายปกครองที่สําคัญ
1. แนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
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ระบบกฎหมายที่ใชกันโดยทั่วไปมี 2 ระบบ ไดแก
(1) ระบบคอมมอนลอว (Common Law) ซึ่งเปนระบบกฎหมายที่มีตนแบบมาจาก
ประเทศอังกฤษ หลักกฎหมายมาจากคําพิพากษาของศาลที่เคยตัดสินคดีเปนบรรทัดฐานเพื่อเปน
แนวทางใหคดีที่เกิดขึ้นในภายหลังยึดถือตาม ไมมีกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษรใหยึดถือปฏิบัติ
ระบบกฎหมายแบบนี้แพรหลายในประเทศอาณานิคมของอังกฤษ เชน แคนาดา อินเดีย ออสเตรเลีย
ฯลฯ ในประเทศที่ใชระบบกฎหมายนี้มีแนวความคิดที่จะปฏิเสธการแบงแยกสาขากฎหมาย
ออกเปนกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน นักกฎหมายที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษคือ ไดซีย
(Dicey) ไดกลาวยกยอง “หลักนิติธรรม” (Rule of Law) ของอังกฤษในเรื่องความเสมอภาคกันของ
กฎหมายในประเทศอังกฤษวา บุคคลทุกคน ทุกกลุม ไมวาเปนเอกชนหรือเจาหนาที่ของรัฐลวนแต
อยูภายใตบังคับของกฎหมายธรรมดาของประเทศอยางทัดเทียมกัน หากมีขอพิพาทกัน ก็ขึ้นศาล
เดียวกันคือ ศาลยุติธรรม109 ซึ่งแนวความคิดนี้ยอมนําไปสูการปฏิเสธการมีระบบศาลอื่นนอกจาก
ระบบศาลยุติธรรม110
(2) ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) เปนระบบกฎหมายที่ใหความสําคัญกับ
กฎหมายลายลักษณอักษรเปนอยางมาก โดยไดพัฒนามาจากกฎหมายโรมันที่ใชในสมัยโบราณมา
เปนหลักกฎหมายที่มีลักษณะทั่วไปสามารถนําไปปรับใชกับกรณีตางๆ แนวคําพิพากษาของศาล
เปนแนวทางในการนํามาใช แตจะตองยึดถือหลักกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษรเปนสําคัญ
ประเทศที่เปนตนแบบของระบบกฎหมายนี้คือ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ตอมา

ชาญชัย แสวงศักดิ์. พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในตางประเทศและในประเทศไทย.
สํานักพิมพวิญูชน, 2538, หนา 93 และ 103.
110
ชาญชัย แสวงศักดิ์. คําอธิบายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. พิมพครั้งที่ 5.
สํานักพิมพวิญูชน, 2548, หนา 32.
109
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แพรหลายไปยังประเทศอื่นๆ และไดรับความนิยมมากกวาระบบคอมมอนลอว ในระบบนี้มีการ
แบงแยกกฎหมายออกเปน 2 สาขา คือ
(2.1) กฎหมายเอกชน ใช บั ง คั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเอกชนด ว ยกั น
แนวความคิดบนหลักการที่เอกชนตางดูแลผลประโยชนสวนตน ใชหลักความเสมอภาคและความ
ยิ
น
ย
อ
ม
ในการผูกนิติสัมพันธกัน เมื่อมีขอพิพาทและนําคดีขึ้นสูศาล วิธีพิจารณาที่ใชในศาลจะเปน “ระบบ
กลาวหา” (Accusatorial System) ผูฟองคดีตองนําพยานหลักฐานมานําสืบพิสูจนในศาลใหไดวา
ผูถูกฟองผิดตามที่กลาวหาและใหโอกาสผูถูกฟองนําพยานหลักฐานมาหักลางไดตามวิธีพิจารณาที่
กฎหมายกําหนดบนหลักการแหงความเสมอภาค

PU

D

(2.2) กฎหมายมหาชน ใชบังคับความสัมพันธระหวางเอกชนกับรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ เปนสาขากฎหมายที่เกิดขึ้นไดไมนานนักเปนการวิวัฒนาการของกฎหมาย
ที่มีอํานาจรัฐเขามามีสวนเกี่ยวของจะเห็นไดวา หากนําหลักการแหงความเสมอภาคมาใชเอกชนจะ
เปนฝายเสียเปรียบ เพราะอีกฝายเปนผูใชอํานาจรัฐที่มีหนาที่ตองดูแลรักษาประโยชนสาธารณะหรือ
สว นรวม ทํา ให มีอํ า นาจบั ง คั บ เอกชนได โ ดยไม ต อ งได รั บ ความยิ น ยอม พยานหลั ก ฐานต า งๆ
สวนใหญอยูในความครอบครองของรัฐ รวมทั้งบุคลากร งบประมาณ และปจจัยอื่นที่ทําใหรัฐ
ไดเปรียบ เมื่อมีขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนในบางประเทศที่ใชระบบกฎหมายนี้จึงใชวิธีพิจารณา
คดีที่เรียกวา “ระบบไตสวน” (Inquisitorial System) ในระบบนี้ศาลมีอํานาจอยางกวางขวางที่จะ
อํานวยความยุติธรรมใหเอกชน ไมวาจะเปนการเรียกเอกสารหรือบุคคลซึ่งเปนของรัฐเพื่อแสวงหา
ขอเท็จจริง แนวความคิดที่จะแยกศาลที่ทําหนาที่ตัดสินขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันกับศาลที่
ตัดสินคดีระหวางรัฐกับเอกชนออกจากกัน เนื่องจากหลักการและวิธีการพิจารณามีความแตกตาง
กัน
2. ระบบศาลที่ทําหนาที่วินิจฉัย111
ในประเทศที่ ใ ช ร ะบบประมวลกฎหมายมี ศ าลหรื อ องค ก รที่ ทํ า หน า ที่ วิ นิ จ ฉั ย คดี
แตกตางกันซึ่งอาจแบงไดเปน 2 ระบบใหญๆ คือ
(1) ระบบศาลเดี่ยว คือใหศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดคดีตางๆ ทุก
ประเภทไมวาจะเปนคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่น ๆ
ชาญชัย แสวงศักดิ์. เรื่องเดียวกัน, หนา 33.

111

114

(2) ระบบศาลคู คือใหศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดคดีแพงและคดีอาญา
เทานั้น สวนการวินิจฉัยชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหอยูในอํานาจหนาที่ของศาลปกครอง ซึ่งมีระบบศาล
และระบบผูพิพากษาแยกตางหากจากระบบศาลยุติธรรม
สําหรับประเทศไทย รองศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ ไดชี้ใหเห็นถึงเหตุผล
และความจําเปนการจัดตั้งศาลปกครองไว112 ดังนี้
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ถึงแมวาในประเทศเสรีประชาธิปไตยทุกประเทศจะมีระบบการควบคุมความชอบดวย
กฎหมายของการกระทําของฝายปกครองโดยองคกรตุลาการหรือศาลก็ตาม แตละประเทศก็หาได
มอบหมายหนาที่ดังกลาวใหแกศาลชนิดเดียวกันไม บางประเทศ เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา อินเดีย
ญี่ปุน ฯลฯ มอบหมายใหศาลธรรมดาหรือศาลยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบพิจารณาพิพากษาคดีแพงและ
คดีอาญาอยูดวย เปนผูควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง บางประเทศ เชน
ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ เบลเยียม ออสเตรีย ฯลฯ กลับจัดตั้ง “ศาลปกครอง” ขึ้นมาเพื่อใหทําหนาที่นี้
โดยเฉพาะแทนศาลยุติธรรมโดยแยกตางหากและเปนอิสระจากศาลยุติธรรม
3. ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการตามพระราชบัญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542
ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
รองรับแนวความคิดที่จะมีระบบ “ศาลคู” ขึ้นในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรมขึ้นเปนครั้งแรก โดย
ในพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหมีศาลปกครอง 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองกลาง และศาล
ปกครองสูงสุด เนื่องจากในการดําเนินการของฝายบริหารไดกําหนดใหมีกระบวนการสอบสวน
ขอเท็จจริงในรูปคณะกรรมการและมีการตัดสินของฝายบริหารแลว ผูที่ไมเห็นดวยกับผลการ
พิจารณาดังกลาวก็อาจอุทธรณผลการพิจารณานั้นตอคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายได ซึ่ง
เปรียบเสมือนไดผานการดําเนินการใหความเปนธรรมมาแลวใน ชั้นตน เมื่อไมเห็นดวยจึงนําคดี
ขึ้นสูศาลปกครองชั้นตนเพื่อกลั่นกรองใหความเปนธรรมตามกระบวนพิจารณาคดีปกครอง ซึ่ง
เปรียบเสมือนเปนศาลอุทธรณในระบบศาลยุติธรรม และคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดถือเปน
ที่สุด

วรพจน วิศรุตพิชญ. “ความหมายและความสําคัญของการจัดตั้งศาลปกครอง” วารสาร
กฎหมายปกครอง. เลม 14 ตอน 1. เมษายน 2543, หนา 9-13.
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อํานาจของศาลปกครอง
รัฐธรรมนูญ มาตรา 276 วรรคหนึ่ง
มาตรา 276 บัญญัติวา
“ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทระหวางหนวยงานราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาล
ดวยกัน ซึ่งเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวน การกระทําที่หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณดวย
ก็ได”
คดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง113
คดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครองมีอยู 8 ประเภท ดังนี้
(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่ “หนวยงานทางปกครอง” หรือ “เจาหนาที่ของรัฐ ออก
“กฎ” หรือ “คําสั่ง” โดยไมชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีขอใหศาลปกครองสั่งใหเพิกถอนกฎ
หรือคําสั่งนั้น
(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการอื่นใด
(นอกจากการออกกฎหรือคําสั่ง) โดยไมชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีขอใหศาลปกครองสั่งหาม
การกระทําดังกลาว
(3) คดีพิ พาทเกี่ยวกับการที่ห นวยงานทางปกครองหรือเจ าหนาที่ของรัฐละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร และผูฟองคดี
ขอใหศาลปกครองสั่งใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
หนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด
(4) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ
รัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่นหรือจากการ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคแรก
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ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
และผู ฟ อ งคดี ข อให ศ าลปกครองสั่ ง ให ห น ว ยงานทางปกครองหรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ดั ง กล า ว
ชดใชเงิน
(5) คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐ และผูฟองคดีขอใหศาลปกครองสั่งใหใชเงิน
(6) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และผูฟองคดีขอใหศาลปกครองสั่งใหใชเงิน
หรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
(7) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐฟองคดี
ตอศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตัองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด และผูฟองคดีขอใหศาล
ปกครองสั่งใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
(8) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง
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คดีที่ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง114
คดีที่มีลักษณะเปนคดีปกครอง แตพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติยกเวน
ไวมิใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง
(1) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
(2) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการ
(3) คดีที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอื่น
ซึ่งรองศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ ใหคําอธิบายในเรื่องนี้ไว115 พอสรุปได
ดังนี้
1. สําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร เชน การสั่งขัง ลดขั้นเงินเดือน แมจะเปน
คําสั่ ง ทางปกครอง แต พ ระราชบั ญญัติ จัด ตั้ ง ศาลปกครองฯ บัญ ญัติว า ไม อยูใ นอํา นาจของศาล
ปกครอง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง
การถอดเทปบันทึกเสียงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปญหาเขตอํานาจศาล : ศาลปกครองกับ
ศาลยุติธรรม” ณ หองประชุมจิตติ ติงศภัทิย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันพุธที่ 19
กรกฎาคม2543.
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2. สวนการดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการ (กต.) เชน การลงโทษทางวินัย
ผูพิพากษาศาลยุติธรรมนั้น ที่จริงก็เปนคําสั่งทางปกครอง แตพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ
บัญญัติวาไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง หากผูพิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งถูก กต.สั่งลงโทษทาง
วินัยเห็นวาคําสั่งของ กต.ไมชอบดวยกฎหมาย ก็จะตองไปฟองคดีตอศาลยุติธรรม ซึ่งเปนศาลที่มี
เขตอํานาจทั่วไป (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 271)
3. สวนคดีที่อยูในอํานาจของศาลชํานัญพิเศษตางๆ (ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาล
เยาวชนและครอบครัว ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย) นั้น
ศาลเหลานี้เ ป นศาลชํานัญพิเศษในระบบศาลยุติ ธรรม พระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลปกครองฯ จึง
บัญญัติวาไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง
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4. ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการในฐานะเปน “เจาหนาที่” และ “หนวยงานทางปกครอง”
ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการเปน “เจาหนาที่” ของรัฐและเปน “หนวยงาน
ทางปกครอง” ตามนัยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
หรือไม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
มาตรา 3 บัญญัติวา
“ในพระราชบัญญัตินี้ …
“หนวยงานทางปกครอง” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และใหหมายความรวมถึง
หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา
(1) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทาง
ปกครอง
(2) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายใหอํานาจ
ในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล และ
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(3) บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครอง หรือ
เจาหนาที่ของรัฐตาม (1) หรือ (2)”
อาจพิจารณาจากคํานิยาม “หนวยงานทางปกครอง” และ “เจาหนาที่ของรัฐ” ได
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ดังตอไปนี116
้
(1) “หนวยงานทางปกครอง”
“หนวยงานทางปกครอง” ตามบทนิยามในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ หมายถึงหนวยงานดังตอไปนี้
(1.1) “กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม”
ซึ่งหมายถึงหนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปน “สวนราชการ” ในระดับกระทรวงหรือระดับกรม
(1.2) “ราชการสวนภูมิภาค” ซึ่งไดแก จังหวัด สวนอําเภอนั้นไมมีฐานะเปนนิติ
บุคคลจึงไมอาจเปนผูถูกฟองคดีโดยตรงได
(1.3) “ราชการสวนทองถิ่น” ซึ่งไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่จะมี
กฎหมายกําหนด
(1.4) “รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ” เชน การสื่อสารแหงประเทศไทย
และการทาเรือแหงประเทศไทย เปนตน หรือ “รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา” ที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ.2496 เชน องคการคลังสินคา
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนตน แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด เชน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
(1.5) “หนวยงานอื่นของรัฐ” ซึ่งหมายถึง หนวยงานของรัฐที่มิใชสวนราชการ
และมิใชรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ (เชน ธนาคารแหงประเทศไทย องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) หรือองคการมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542
(1.6) “หน ว ยงานที่ไ ดรั บ มอบหมายให ใ ชอํ า นาจทางปกครอง หรื อ ใหดํ า เนิ น
กิจการทางปกครอง” ซึ่งหมายถึงหนวยงานเอกชนที่ไดรับมอบหมายจากรัฐใหใชอํานาจทาง
ปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง เชน แพทยสภา สภาทนายความ ฯลฯ

ชาญชัย แสวงศักดิ์. คําอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. พิมพ
ครั้งที่ 5. สํานักพิมพวิญูชน, 2548, หนา130.
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(2) “เจาหนาที่ของรัฐ”
“เจาหนาที่ของรัฐ” ตามบทนิยาม ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ หมายถึงบุคคลดังตอไปนี้
(2.1) “ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
ทางปกครอง” ซึ่งหมายถึงขาราชการของสวนราชการที่เปน “หนวยงานทางปกครอง” พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
คณะบุคคลหรือผูที่ปฏิบัติงานใน “หนวยงานทางปกครอง”
(2.2) “คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” ซึ่งมีบทนิยามในมาตรา 3 แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กําหนดไววา หมายความวา “คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
ก
ฎ
ห
ม
า
ย
ที่
มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย”
(2.3) “คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายใหอํานาจในการออกกฎ คําสั่งหรือ
มติใดๆ ที่มีผลกระทบตอบุคคล” เชน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สภาทองถิ่น สภา
มหาวิทยาลัยของรัฐ
(2.4) “บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในการกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐตาม (1) หรือ (2)” เชน กํานัน ผูใหญบาน ซึ่งอยูในบังคับบัญชาของผูวา
ราชการจังหวัด เอกชนซึ่งปฏิบัติงานอยูในกํากับดูแลของเจาหนาที่ของรัฐ
จากคํานิยามในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อพิจารณาสถานะตามกฎหมาย
ของสํานักราชเลขาธิการคือ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรมฯ แลว สํานัก
ราชเลขาธิการ เปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม มีฐานะ
เปนกรม ดังนั้น สํานักราชเลขาธิการจึงเปนหนวยงานทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองฯ และเมื่อพิจารณาคํานิยามของ “เจาหนาที่ของรัฐ” ดังกลาวแลว ตําแหนง “ราชเลขาธิการ”
มี ฐ านะเป น ข าราชการพลเรือ นในพระองค
ซึ่ ง เป น ตํา แหนงบั งคับบัญชาสู งสุ ดของสํานั ก
ราชเลขาธิการ จึงถือวาเปน “เจาหนาที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หาก
ราชเลขาธิการหรือสํานักราชเลขาธิการ กระทําการใดอันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ปกครองแลว จึงอาจถูกฟองตอคดีศาลปกครองได แตเนื่องจากลักษณะภารกิจของสํานัก
ราชเลขาธิการสวนใหญเปนเรื่องราชการสวนพระองคและงานบริหารราชการแผนดิน การปฏิบัติ
หนาที่ราชการจะเปนเรื่องระหวางสวนราชการดวยกัน กรณีที่อาจถูกฟองตอศาลปกครองไดจึงมี
นอยกวาสวนราชการที่มีหนาที่ในการออกคําสั่งหรือกฎที่มีผลกระทบตอสวนไดเสียของเอกชน
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5. ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539
ความหมายของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
รองศาตราจารย ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ และศาตราจารย ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
ไดสรุปไวดังนี้ :-
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รองศาตราจารย ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ สรุปสาระสําคัญและแนวความคิดของ
กฎหมายวา117 ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเอาไววา เปนกฏหมายที่วางหลักเกณฑทั่วไปใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ฝายปกครองโดยเฉพาะอยางยิ่งในการออกคําสั่งทางปกครองตางๆ
วา จะตองเตรียมการและดําเนินการอยางไร เพื่อใหเจาหนาที่ฝายปกครองใชเปนหลักในการปฏิบัติ
ราชการของตน ขณะเดียวกันก็วางหลักเกณฑตางๆ เพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนดวย อันเปน
การยอมรับสถานะของประชาชนวาเปนผูทรงสิทธิ (subject) ในขอบเขตของกฎหมายมหาชน
สถานะของประชาชนมิใชเปนผูอยูภายใตการปกครองที่ไรสิทธิ (object) อีกตอไปแลว ซึ่งเปนการ
พัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใตหลักนิติรัฐที่เรียกรอง
ใหการกระทําทุกอยางของเจาหนาที่ฝายปกครองนั้นจะตองกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย มีความ
ถูกตองเหมาะสมกับเรื่องในกรณีเฉพาะราย จะไมใชอํานาจอยางไรเหตุผลหรือเกินสมควรแกเหตุ
หลักเกณฑทั่วไปที่กําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้จึงเปนมาตรการสําคัญในการปองกันมิใหเจาหนาที่
ฝายปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจอันจะสงผลใหคําสั่งทางปกครองตางๆ มีความเปนภาวะวิสัย
มากที่สุด
ศาตราจารย ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้
ไววา118 กฎหมายนี้กําหนดวิธีการทํางานของเจาหนาที่ฝายปกครองเพื่อความเปนธรรมแกเอกชน
และประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ กฏหมายนี้มีความมุงหมายเพื่อจัดทํากระบวนการของ
กิจกรรมทางปกครองใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและไดขอยุติที่ถูกตองเปนธรรม
ตอประโยชนของเอกชนและประโยชนสาธารณะที่เกี่ยวของ ซึ่งในการดําเนินไปสูเปาหมายนั้น
จําตองมีวิธีการบังคับฝายปกครองไวหลายประการเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนที่อาจ
กมลชัย รัตนสกาววงศ. สาระสําคัญและหลักกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539. 2539, หนา 7-8.
118
ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. : กรุงเทพฯ จิรรัชการพิมพ,
2540, หนา 157.
117
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ปองกันความผิดพลาดได กรณีเปนวิธีการควบคุมคุณภาพเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตามที่ตองการ
นอกจากนั้นเพื่อใหเกิดความไววางใจในการปกครองและสามารถทราบความเปนจริงเพื่อคุมครอง
สิทธิของตนไดตามควรแกกรณี
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วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเปนแนวทางหรือหลักเกณฑที่กําหนดหลักประกันที่
จะใหฝายปกครองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดยตราเปนกฎหมายกําหนดวิธีการทํางานของ
เจ า หน า ที่ ฝ า ยปกครองไว ใ ห ก ารปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ข องทุ ก หน ว ยงานมี ม าตรฐานการ
ปฎิบัติงานไมต่ํากวาวิธีปฏิบัติงานที่กําหนดในกฎหมาย หากในหนวยงานใดมีวิธีปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐานสูงกวาอยูแลวก็ใหใชวิธีการเดิม เพื่อปองกันมิใหฝายปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ อัน
อาจนําไปสูการเรียกรองผลประโยชนตอบแทน เชน การขออนุญาต การอนุมัติ การเปดเผยขั้นตอน
การทํางาน การกําหนดมาตรการลดขั้นตอนในการทํางาน ฯลฯ ซึ่งเปนคนละกรณีกับกระบวนการ
พิจารณาในศาลปกครอง ประเทศที่ไดบัญญัติไวเปนกฎหมายแลว เชน สเปน เยอรมัน
สหรัฐอเมริกา ฮังการี เปรู ญี่ปุน คอสตาริกา สวิตเซอรแลนด ฯลฯ
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สําหรับประเทศไทย มีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา 75
มาตรา 75 บัญญัติวา
“รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน
อย า งรวดเร็ ว และเท า เที ย มกั น
รวมทั้ งจั ด ระบบงานราชการและงานของรั ฐ อย า งอื่น ให มี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
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“อันเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหรัฐดูแลการจัดระบบงานราชการใหมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งไดมีการนําหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ของเยอรมันเปนแนวทาง119 ในการรางและไดตราเปนพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ถือวาเปนกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานกลางที่จะใชบังคับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
แตในกรณีที่มีการกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไวแลวและมีหลักเกณฑไมต่ํากวาที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้ ก็ไมนําพระราชบัญญัติไปใชบังคับ
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มาตรา 3 บัญญัติวา
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตางๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว
โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวา
หลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้”
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน ไดอธิบายบทบัญญัตินี้120 วา เปนการแสดง
เจตนารมณของกฎหมายที่จะใหหลักเกณฑการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้เปนหลักเกณฑ
ที่เปนมาตรฐานกลางที่จะใชบังคับการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติตางๆ ทุก
ฉบับไมวาจะมีกฎหมายรองรับอํานาจทางปกครองของเจาหนาที่ของรัฐไวอยางไรก็ตาม แตในการ
ใชอํานาจนั้น เจาหนาที่ของรัฐจะตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการใชอํานาจที่กําหนด
ไวในพระราชบัญญัตินี้ดวยเสมอ บทบัญญัติมาตรา 3 นี้ เปนวิธีการบัญญัติกฎหมายที่จะใหมีผลเปน
การปรับปรุงกระบวนการใชอํานาจตามกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมดโดยไมจําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเหลานั้นเปนรายฉบับอีก
ชาญชัย แสวงศักดิ์. คําอธิบายกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. พิมพครั้งที่ 4.
สํานักพิมพวิญูชน, 2547, หนา 34.
120
สุรพล นิติไกรพจน. บทความเรื่อง “ปญหาวาดวยขอบเขตของการบังคับใชพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539, นําเสนอในที่ประชุมวิชาการเรื่อง “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539” ณ โรงแรมรีเจนท ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 10-12 ตุลาคม 2540,
หนา 2.
119
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มาตรา 5 บัญญัติวา
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใดๆ ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้
“การพิจารณาทางปกครอง ” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง
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“เจาหนาที่ ” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ
มอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฏหมาย ไมวาจะเปน
การจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม
รองศาสตราจารย ดร. วรพจน วิศรุตพิชญ ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับ “เจาหนาที่” ไว121
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ดังนี้

“เจาหนาที่ ” เปนผูซึ่งไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย “อํานาจทางปกครองของรัฐ” คือสวนหนึ่งของอํานาจบริหาร
ไมรวมถึงอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจตุลาการ
ตามคํานิยามขางตน “เจาหนาที่” หรืออีกนัยหนึ่งผูซึ่งใชหรือไดรับมอบใหใชอํานาจ
ทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการพิจารณาทาง
ปกครองดวย อาจเปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได
“เจาหนาที่” ตามพระราชบัญญัติดังกลาวมีอยู 3 ประเภท คือ บุคคลคนเดียว คณะบุคคล
และนิติบุคคล
วรพจน วิศรุตพิชญ. บันทึกถอดเทปการบรรยาย เรื่อง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
วันที่ 27 มีนาคม 2540, ณ โรงแรมพรพิงค ทาวเวอร, จังหวัดเชียงใหม และวรพจน วิศรุตพิชญ,
“เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองปกครอง” รวมบทความทางวิชาการ กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองพ.ศ. 2539, กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2541, หนา 39-49.
121
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(1) “เจาหนาที่” ที่เปนบุคคลคนเดียวก็คือ ผูดํารงตําแหนงตางๆ เชน ผูวาราชการ
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกรัฐมนตรี
(2) “เจาหนาที่” ที่เปนคณะบุคคลไดแก คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
คณะกรรมการอาหาร สภาเทศบาล สภาจังหวัด เปนตน
(3) “เจาหนาที่” ที่เปนนิติบุคคลซึ่งจะตองใชสิทธิหรือหนาที่โดยผานทางบุคคล
ธรรมดาซึ่งอาจจะเปนบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคลก็ได บุคคลที่ใชสิทธิและปฏิบัติหนาที่แทนนิติ
บุคคลนั้นเรียกวา ผูแทนนิติบุคคล ซึ่งอาจจะเปนบุคคลคนเดียว เชน ผูอํานวยการ หรือเปนคณะ
บุคคล เชน คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจตางๆ เปนตน
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“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา
(1) การใช อํ า นาจตามกฎหมายของเจ า หน า ที่ ที่ มี ผ ลเป น การสร า งนิ ติ สั ม พั น ธ ขึ้ น
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ
(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
ศาสตราจารย ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับ “คําสั่งทาง
ปกครอง” ไววา ในทางทฤษฎี คําสั่งทางปกครองจะมีสาระสําคัญอยู 5 ประการ คือ
(1) เปนการกระทําโดยเจาหนาที่
(2) เปนการใชอํานาจรัฐ
(3) เปนการกําหนดสภาพทางกฎหมาย
(4) เกิดผลเฉพาะกรณี และ
(5) มีผลภายนอกโดยตรง
(1) “คําสั่งทางปกครอง” เปนการกระทําโดย “เจาหนาที่”
“เจาหนาที่” หมายถึงบุคคลใดบางตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน
(2) “คําสั่งทางปกครอง” เปนการใชอํานาจรัฐ
ตามคํานิยามของคําวา “คําสั่งทางปกครอง” นั้น จะตองเปน “การใชอํานาจ
ตามกฎหมาย” เพราะโดยหลักการแลว “คําสั่งทางปกครอง” เปนการใชอํานาจฝายเดียวบังคับแก
เอกชน โดยที่เอกชนมิไดยินยอมดวย กรณีใดหากไมไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ก็จะเปน
เรื่องอื่น เชน สัญญา อันเปนการตกลงกับเอกชน เปนตน
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สําหรับ “อํานาจตามกฎหมาย” นั้น หมายถึง อํานาจทางปกครองโดยจะตอง
พิจารณาประกอบกับคํานิยามของคําวา “เจาหนาที่” ดวย
(3) “คําสั่งทางปกครอง” เปนการกําหนดสภาพทางกฎหมาย
“คําสั่งทางปกครอง” นั้นตองมุงประสงคใหกําหนดผลทางกฎหมายอันเปน
นิติสัมพันธระหวางบุคคลอยางหนึ่งอยางใดขึ้น เชน ออกคําสั่งอนุญาตใหตั้งโรงงานหรือออกคําสั่ง
ใหรื้อถอนอาคาร เปนตน
“คําสั่งทางปกครอง” นั้นไมวาจะมุงประสงคในทางใดก็ตาม หากกระทบถึง
สิทธิหนาที่ของบุคคลแลว ก็ถือวาเขาขายการเปน “คําสั่งทางปกครอง” ได
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ในทางทฤษฎีกลาวกันวา การใหขอมูลขาวสาร คําแนะนํา หรือการอธิบาย
ความเขาใจ ฯลฯ ไมถือวาเปน “คําสั่งทางปกครอง” เพราะไมมีผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม
เพียงแตเปนการกระทําที่เกี่ยวของกับ “คําสั่งทางปกครอง” เดิมเทานั้น
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(3) “คําสั่งทางปกครอง” กอใหเกิดผลเฉพาะกรณี
“คําสั่งทางปกครอง” จะตองกระทําโดยมุงกําหนดสภาพทางกฎหมายที่
เปนอยูในกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ เชน การออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร หรือออกคําสั่งใหบุคคล
ออกจากพื้นที่ที่รุกล้ําทางสาธารณะ
คุณสมบัติขอนี้ทําให “คําสั่งทางปกครอง” แตกตางไปจาก “กฎ” เพราะกฎ
จะมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป อันเปนเพียงการวางหลักไว แตยังไมใชกับกรณีใดกรณีหนึ่งโดยตรง
คํ า สั่ ง ทางปกครองโดยสภาพจะต อ งมุ ง ใช บั ง คั บ กั บ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใด
โดยตรง แตในคําสั่งจะไมระบุชื่อบุคคลไวก็ได เชน พบการปลูกสรางอาคารในที่สาธารณะโดย
ผูกระทําไมอยู การออกคําสั่งใหรื้อถอนอาจใชวิธีประกาศใหผูกระทํารื้อถอนออกไปโดยไมระบุชื่อ
ผูนั้น
คําสั่งทางปกครองที่แจงชัดและใชบังคับเฉพาะกรณีนี้อาจเปนคําสั่งรวมหรือ
คําสั่งทั่วไปที่ใชบังคับกับกลุมบุคคลใดก็ได เชน ตํารวจจะออกคําสั่งหามการชุมนุมในสถานที่
แหงหนึ่งในวันรุงขึ้นหรือหามบุคคลเขาไปในอาคารที่มีสภาพเสี่ยงตอการพังทลาย หรือใหผูอาศัย
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ในเขตโรคระบาดจัดการฆาเชื้อโรคโดยคาใชจายของตนเองหรือหามขายผักบางชนิดในเขตที่
กําหนดเพราะเชื่อวาผักนั้นเปนพาหะนําโรคระบาด หรือคําสั่งหามบุคคลเขาไปในเขตอนุรักษ
ธรรมชาติหรือปายสัญญาณจราจรกําหนดวิธีการเดินรถ คําสั่งเหลานี้จะเห็นไดวาเปนการบังคับแก
บุคคลหลายคนคลายกับ “กฎ” แตขณะเดียวกันก็ไมมีสภาพเปน “กฎ” เพราะมุงหมายใหเกิดผล
ทันทีแกกลุมบุคคลที่แนนอนแลว
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(5) “คําสั่งทางปกครอง” มีผลภายนอกโดยตรง
คุณสมบัติขอนี้มีค วามสําคัญในการชี้ใ หเ ห็น วาคําสั่ง ทางปกครองเกิด ขึ้น
เมื่อใด โดยตราบใดที่ยังมีผลปรากฏอยูภายในก็ยังเปนเพียงแตการเตรียมการหรือพิจารณาเพื่อออก
คําสั่งทางปกครองเทานั้น และเจาหนาที่ผูพิจารณาจะเปลี่ยนแปลงเชนใดก็ได เชน การที่ผูตรวจ
ไปตรวจดูอาคารที่เสี่ยงตอการพังทลายและทํารายงานเสนอความเห็นขึ้นมา กรณียังไมมีคําสั่งทาง
ปกครองเกิดขึ้น หรือแมแตเมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงานและสั่งการใหผูตรวจกลับไปตรวจดู
ปญหา ณ จุดใดของอาคารอีกครั้ง หากพบปญหาไมมั่นคงที่จุดนั้นตามที่ผูบังคับบัญชาคาดการณ
ก็ใหเรงสั่งการใหรื้อถอน ดังนี้ก็ถือวาไมเปนคําสั่งทางปกครองสําหรับเจาของอาคารซึ่งเปน
บุคคลภายนอก และเมื่อยังไมมีผลออกมาภายนอก ผูจะอยูในบังคับของคําสั่งปกครองนั้นก็ไมมี
หนาที่อะไรตองปฏิบัติ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
มาตรา 5 บัญญัติวา
“ในพระราชบัญญัตินี้
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใดๆ ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้
“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา
(1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัย อุทธรณ การรับรองและการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ
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(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือ
ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย
ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอยางอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม”122
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เปนกฎหมายที่ใชบังคับใน
ขั้นตอนกอนที่จะมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใดๆ ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หากเปนขั้นตอนที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ถูกฟองตอศาลปกครองแลวจะอยูในบังคับของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สําหรับใน
พระราชบัญญัตินี้กลาวถึงวิธีการปฏิบัติของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในขั้นตอนที่จะนําไปสูการออก
“คําสั่ง” หรือ “กฎ” ซึ่งออกโดยเจาหนาที่ระดับปฏิบัติที่มีกระบวนการกลั่นกรองกอนที่จะออกคําสั่ง
หรือกฎแตกตางจากกระบวนการออกหรือตรากฎหมายในลําดับที่สูงกวาซึ่งยอมมีการกลั่นกรอง
ตรวจสอบที่ซับซอนและละเอียดถี่ถวนโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
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สํ า นั ก ราชเลขาธิ ก ารเป น หน ว ยงานของรั ฐ และราชเลขาธิ ก ารเป น เจ า หน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติดังกลาว และไมมีกฎหมายที่บัญญัติวิธีการปฏิบัติทางปกครองที่จะออกคําสั่งหรือ
กฎไวโดยเฉพาะ ในกรณีที่จะออกคําสั่งหรือกฎจึงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตในทาง
ปฏิบัติ ภารกิจของสํานักราชเลขาธิการเปนเรื่องการบริหารราชการแผนดินในสวนที่เกี่ยวกับ
พระมหากษัตริยและเรื่องสวนพระองค กรณีที่จะออกคําสั่งหรือกฏอันจะนําพระราชบัญญัติวิธี
ป
ฏิ
บั
ติ
ร
า
ช
ก
า
ร
ท
า
ง
ปกครองฯ มาใชบังคับจะมีไมบอยครั้ง แตในกรณีคําสั่งทางปกครองที่มีผลตอเจาหนาที่ เชน คําสั่ง
เลื่อนขั้น คําสั่งโยกยายฯลฯ ก็มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองรัดกุมอยูแลว ซึ่งกรณีดังกลาวก็ตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวยเชนเดียวกัน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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6. ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 พัฒนามาจาก
แนวความคิดทางการเมืองการปกครองในอดีตที่แตเดิมผูใชอํานาจปกครองประเทศหรือรัฐไมตอง
รับผิดในการกระทําของเจาหนาที่ เพราะถือวาเจาหนาที่จะตองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิด
จากการกระทําของตนเองตามหลักกฎหมายแพงอยูแลว ซึ่งหลักการดังกลาวกอใหเกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงาน เจาหนาที่ไมกลาตัดสินใจ ขาดขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เกรง
วาจะตองรับผิดชอบในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น ในขณะที่ลักษณะการทํางานในนามของรัฐมี
ขอบเขตกวางขวาง มีระบบกลไกที่มีความสลับซับซอน การปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจของ
เจาหนาที่แตละครั้งมีผลกระทบตอประชาชนและสังคมเปนอยางมาก แตกตางจากการทํางานในระบบ
ข
อ
ง
เอกชนอยางชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบรายไดของเจาหนาที่ของรัฐกับความรับผิดชอบที่มีตามตําแหนง
หนาที่ จะเห็นไดวารายไดมีสัดสวนที่นอยมากมิไดเปนไปตามความรูความสามารถตามความเปนจริง
หากตองใหรับผิดชอบในความเสียหายสวนตัวอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งสวนใหญจะเปน
ความเสียหายที่คอนขางสูงแลวก็จะไมเปนธรรมอยางยิ่ง เพราะการทํางานเปนไปเพื่อประโยชนของ
รัฐ123 ประกอบกับเหตุผลตามหลักธรรมชาติที่วาในชีวิตการทํางานของบุคคลยอมตองมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นได อีกทั้งมีการควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในทางอื่นอยูแลว และเพื่อเปน
หลักประกันกับผูไดรับความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่จะไดรับการเยียวยา ใน
หลายประเทศ เชน เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด ฯลฯ จึงมีการวางหลักเกณฑสําหรับความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือที่เรียกวาการละเมิดของเจาหนาที่ โดยรัฐ
และองคกรของรัฐจะตองรับผิดชอบในผลละเมิดที่เกิดตอเอกชนโดยตรงเปนเบื้องตน124 หากเปน
กรณีที่เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงแลวเจาหนาที่ของรัฐนั้นจะตองรับผิดชอบ
เปนการสวนตัว ซึ่งเมื่อรัฐชดใชคาเสียหายใหแกผูไดรับความเสียหายแลวจะมีสิทธิไลเบี้ยจาก
เจาหนาที่ของรัฐไดในภายหลัง

ชาญชัย แสวงศักดิ์. คําอธิบายกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่. พิมพครั้งที่
5.สํานักพิมพวิญูชน, 2548, หนา 27.
124
เรื่องเดียวกัน, หนา 19.
123
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ดร.ฤทัย หงสสิริ ไดใหขอสังเกตเบื้องตนที่นาสนใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้125
พอสรุปไดดังนี้
(1) พระราชบัญญัตินี้มิไ ดวางหลักเกณฑความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของ
รัฐเทานั้น แตยังกําหนดหลักเกณฑดวยวา ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไมตองรับผิด หนวยงานของ
รัฐตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย
(2) พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มิ ไ ด ย กเลิ ก หลั ก เกณฑ ค วามรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยทั้งหมด พระราชบัญญัตินี้กําหนดหลักเกณฑที่เปนขอยกเวนของหลัก
ทั่วไปในเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พ.พ.) ในเรื่องใดที่พระราชบัญญัตินี้
มิไดกําหนดไวก็ยังคงใชหลักเกณฑใน ป.พ.พ.
(3) พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับในเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติไวแลวโดยเฉพาะ เชน
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 147 บัญญัติใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรับผิด
เปนการสวนตัวเฉพาะในกรณีที่ไดกระทําโดยเจตนารายหรือโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เปน
ตน126
(4) พระราชบัญญัตินี้มิไดใ ชบังคับกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
ทั้งหมด โดยใชบังคับกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐบางประเภทเทานั้น และใชบังคับกับ
การกระทําละเมิดของเจาหนาที่เฉพาะในการปฏิบัติหนาที่เทานั้น
ขอบเขตการใชบังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ
มาตรา 4 บัญญัติวา
“ในพระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอื่น
ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด

ฤทัย หงสสิริ. “ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539” วารสารพาณิชยนาวี. ปที่ 19, ฉบับที่ 2. 2543, หนา 39-64.
126
นอกจากนี้ในยังมีบทบัญญัติใหเจาพนักงานบังคับคดีไมตองรับผิดเปนการสวนตัวใน ป.วิ.แพง.
มาตรา 296 เบญจ วรรคสาม บัญญัติวา “เจาพนักงานบังคับคดีไมตองรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้
เวนแตจะไดกระทําโดยมีเจตนารายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง”
125
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“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย”127
ศาสตราจารย ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายวา128
“เจาหนาที่” ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความวา บุคลากรทุกประเภทที่ทํางานใหกับรัฐ
ไมวาจะเปนลูกจางหรือจะเปนกรรมการ และไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะใด
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“หนวยงานของรัฐ” พระราชบัญญัตินี้เนนถึงการทํางานแทนรัฐในลักษณะของ
หนวยงานของภาครัฐโดยตรง เพราะฉะนั้น ในคํานิยามของคําวา “หนวยงานของรัฐ” จะหมาย
ความถึง
(1) ราชการสวนกลาง อันไดแก กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม
(2) ราชการสวนภูมิภาค อันไดแก จังหวัด อําเภอ
(3) ราชการสวนทองถิ่น อันไดแก เทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร พัทยา ฯลฯ
(4) รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะไมคลุมถึง
รัฐวิสาหกิจดังตอไปนี้
(ก) รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนนิติบุคคล เชน โรงงานยาสูบ หนวยงานที่ตองรับผิดชอบ
แทนคือกระทรวงการคลัง
(ข) รัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทจํากัด เพราะอยูในบังคับของกฎหมายเอกชน(ป.พ.พ.)
(5) หนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย ซึ่งตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต. เอกสารถอดเทปการบรรยายเรื่อง “กฎหมายความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่” ณ โรงแรมพรพิงคทาวเวอร จังหวัดเชียงใหม, วันที่ 28 มีนาคม 2540, หนา 11-12.
127
128
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จากคํานิยามของคําวา “เจาหนาที่” และ “หนวยงานของรัฐ” ในมาตรา 4 ดังกลาว
ราชเลขาธิการ ซึ่งเปนขาราชการพลเรือนในพระองค และสํานักราชเลขาธิการ ซึ่งเปนหนวยงานใน
พระองคและเปนหนวยงานอิสระมีฐานะเทียบเทากรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรมฯ และพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนฯ จึงเปนเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐซึ่งตอง
อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่เจาหนาที่ ไมวาจะเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
ราชการ ยกเวนพนักงานตามสัญญารับเหมา ไปกระทําละเมิดตอเอกชนหรือหนวยงานอื่น ซึ่ง
จ
ะ
ต
อ
ง
ชดใชคาเสียหายและคาสินไหมทดแทนแลว จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กลาวคือ หากมี
กรณีที่เจาหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการไปกระทําละเมิดตอเอกชน และการละเมิดนั้นเกิดจากการ
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ มิใชการกระทําที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
ผูที่ไดรับความเสียหายจะตองฟองสํานักราชเลขาธิการโดยตรง จะฟองเจาหนาที่ไมได
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7. ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
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ขอความคิดเบื้องตน
ขอมูลขาวสารของทางราชการในเวลาที่ผานมาไมเปนที่สนใจหรือเปนเรื่องที่ไมควร
กลาวถึง เพราะในความคิดของประชาชนทั่วไปถือวาเปนเรื่องของรัฐบาล และเห็นวาเปนเพียง
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเทานั้น ในบางเรื่องที่เปนเรื่องสําคัญก็เปน
อันเขาใจโดยไมตองมีการอธิบายวาปกปดหรือไมเปดเผยที่ประชาชนคุนเคยกับคําวา “ความลับทาง
ราชการ” ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานตางๆ ถูกควบคุมเพียงแค กฎ ระเบียบ
ของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น อาจเปนชองทางใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามอําเภอใจอันจะนําไปสูการ
ใชอํานาจโดยมิชอบ ประชาชนไมมีสิทธิรับทราบหรือตรวจสอบทั้งๆ ที่เปนผูที่ตองไดรับ
ผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่ดวย ประกอบกับปจจุบันโครงสรางการเมืองการปกครอง
เปลี่ยนแปลงไป สังคมใหญขึ้น ปญหาทางเศรษฐกิจในประเทศหนึ่งอาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ของประเทศอื่น กระทําของเจาหนาที่อาจมีผลกระทบตอผลประโยชนมากมาย จึงมีการรับรองสิทธิ
ของประชาชนในการตรวจสอบการกระทําของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐโดยตรงไดในอีกทางหนึ่ง
และเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือการบริหารงานใน

132

ดานตาง ๆ ของรัฐไดอีกทางหนึ่ง129 ที่อาจมีผลกระทบตอประชาชน และยังเปนการรับรองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 58130
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เหตุผลที่สมควรตรากฎหมายรับรูขอมูลขาวสารของราชการในประเทศไทย131
(1) เพื่อรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยกําหนด
หลักการใหถือวาขอมูลขาวสารของราชการจะตองเปดเผยใหสาธารณชนไดรับรูหรือตรวจสอบได
เวนแตกฎหมายจะไดกําหนดขอยกเวนไวเปนการเฉพาะ
(2) เพื่อเปนการสงเสริมหรือยืนยันถึงความรับผิดชอบของระบบราชการตอประชาชน
(3) เพื่อเปดโอกาสและสงเสริมใหสาธารณชนไดเขามามีบทบาทและมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจหรือในการบริหารงานดานตางๆ ของรัฐ
(4) เพื่อคุมครองขอมูลขาวสารประเภทตางๆ ซึ่งจําตองเก็บรักษาไวเปนความลับหรือ
จําเปนตองปกปดไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของสังคมโดยสวนรวม
(5) เพื่อคุมครองสิทธิสวนบุคคล โดยเฉพาะในสวนของขอมูลสวนบุคคลซึ่งอยูใน
ความครอบครองดูแลของสวนราชการหรือที่สวนราชการจัดทําขึ้น
หลักการของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ฯ มาตรา 4 บัญญัติวา
ในพระราชบัญญัตินี้

ชาญชัย แสวงศักดิ์ บรรเจิด สิงคะเนติ และสมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์. การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการกับขอพิจารณาทางกฏหมายปกครอง. สํานักพิมพนิติธรรม, 2543, หนา 5.
130
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 58 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล
หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนได
เสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
131
เธียรชัย ณ นคร. “กฎหมายรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ
: รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ….” รัฐสภาสาร. ปที่ 42, ฉบับที่ 3. มีนาคม 2537, หนา
4-6.
129
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“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือ
สิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไม
วาจะไดจัดทําไวในรูปแบบของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏ
ได
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ
หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
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“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน
บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน
ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณที่กําหนดเปนหลักการวา ขอมูล
ขาวสารราชการ จะตองเปดเผย การไมเปดเผยเปนเพียงขอยกเวนซึ่งแมหลักการของพระราชบัญญัติ
ดังกลาวจะกําหนดใหหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารราชการ แตการ
ปฏิบัติตามตองคํานึงประโยชนสวนรวมซึ่งหนวยงานของรัฐมีหนาที่ดูแลรักษา กับ ประโยชนสวน
บุคคล (ประโยชนสวนบุคคลของผูขอใหเปดเผยกับผูที่ถูกเปดเผย) ใหอยูในภาวะสมดุลกัน132
กรณีกฎหมายเฉพาะของหนวยงานกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ
ขัดกัน
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตามกฎหมายอื่นๆ นั้น หนวยงานของรัฐที่ไดขอมูล
ขาวสารของราชการมาไวในครอบครอง ซึ่งหากตามกฎหมายวาดวยการนั้นกําหนดวาขอมูล
ขาวสารนั้นหามเปดเผย แตในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ใหเปดเผยได ก็มีปญหา
ว
า
เรื่องเดียวกัน, หนา 31.

132

134

จะใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติเชนใด เชน พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 บัญญัติ
หามมิใหเจาพนักงานซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการขอรับสิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐ
กอนมีการประกาศโฆษณา และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 มาตรา 25 บัญญัติหาม มิใหผูใดเปดเผยขอมูลที่ไดมาเนื่องจากการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว ในกรณีเชนนี้ จะตองพิจารณาวา กฎหมายใดเปนกฎหมายทั่วไป
กฎหมายใดเปนกฎหมายเฉพาะ ตามหลักที่วา “กฎหมายเฉพาะยอมยกเวนกฎหมายทั่วไป”133
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หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา134
1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงาน
ของรัฐ
4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย
หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่
เกี่ยวของ
5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอมูลขาวสารใดที่ไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว
ถ า มี ก ารลงพิ ม พ ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษาโดยอ า งอิ ง ถึ ง สิ่ ง พิ ม พ นั้ น ก็ ใ ห ถื อ ว า เป น การปฏิ บั ติ ต าม
บทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว
ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งไวเผยแพร
เพื่อขายหรือจําหนายจายแจก ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามที่เห็นสมควร

ฤทัย หงสสิริ และมานิตย จุมปา. คําอธิบายกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ. สํานักพิมพ
นิติธรรม, 2542, หนา 148.
134
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7
133
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หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย ดังตอไปนี้ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได135 เชน
- สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ฯลฯ
- คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่
ของเอกชน
- ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
- แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลัง ดําเนินการ

D

หนวยงานของรัฐจะตองอนุญาตใหประชาชนตรวจดูเอกสารประวัติศาสตรได136
ขอยกเวนของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
(1) ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
จะเปดเผยมิได137
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(2) ขอมูลขาวสารของราชการที่ไมอาจเปดเผยได
ดร.ฤทัย หงสสิริ และอาจารยมานิตย จุมปา ไดใหคําอธิบายไววา138 มาตรา 15
แหงพระราชบัญญัตินี้กําหนดขอยกเวนที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐไมตองเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะตามที่กําหนดไว ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ
(2.1) ขอ มู ลข า วสารของราชการที่ ไ ม อ าจเป ด เผยได เ พราะเหตุ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ประโยชนสาธารณะ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 26
137
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 14
138
ฤทัย หงสสิริ และมานิตย จุมปา. เรื่องเดียวกัน, หนา 55.
135
136
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ขอมูลขาวสารในกลุมนี้ไดแก
(1) ขอมูลขาวสารของราชการที่การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความ
มั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลัง
ของประเทศ
(2) ขอมูลขาวสารของราชการที่การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมาย
เสื่อมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน
การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด แตไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชใน
การทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว
(2.2) ข อ มู ลข า วสารของราชการที่ ไ มอ าจเป ด เผยไดเ พราะเหตุ ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ
ประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของ
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ขอมูลขาวสารในกลุมนี้ไดแก
(1) ขอมูลขาวสารซึ่งการเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความ
ปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(2) รายงานการแพทย ห รื อ ข อ มู ล ข า วสารส ว นบุ ค คลซึ่ ง การเป ด เผย
จะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
(3) ขอมู ลข าวสารของราชการที่มีก ฎหมายคุมครองมิ ใ ห เ ป ด เผยหรือ
ขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น
มาตรา 15 วรรคสองแหงพระราชบัญญัตินี้บัญญัติวา การมีคําสั่งเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับ
บัญชา หากเจาหนาที่ของรัฐมีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ จะกําหนดเงื่อนไขอยาง
ใดก็ได ซึ่งผูขอขอมูลขาวสารนั้นอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารได
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ มาตรา 4 บัญญัติวา
ในพระราชบัญญัตินี้
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา สวนราชการสังกัด รัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไม
เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
จากบทนิยามขางตนราชเลขาธิการมีฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐและสํานักราชเลขาธิการ
มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งอยูภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ จะตองจัด
ใหมีขอมูลข าวสารของราชการสํา หรับ ใหประชาชนเข าตรวจสอบไดแ ละจะตองปฏิบัติ ตามที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนด ซึ่งสํานักราชเลขาธิการไดมีคําสั่งที่ 21/2541 ลงวันที่ 18 มีนาคม
2541 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร (กขส.) ของราชการสํานักราชเลขาธิการแลว แต
เมื่อพิจารณาบทบาทอํานาจหนาที่ของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการที่มีลักษณะแตกตาง
จากหนวยงานอื่นๆ ของรัฐกลาวคือนอกจากภารกิจที่มีความสําคัญยิ่งที่จะตองสนองงานเกี่ยวกับ
การเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริยแลว ยังตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะอยูภายใตบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนหัวหนาฝายบริหารอีกฐานะหนึ่งดวย ดังนั้น เจาหนาที่ของสํานัก
ราชเลขาธิการจึงตองพิจารณาเสียกอนวา บทบาทหนาที่ของงานที่รับผิดชอบนั้นๆ เปนบทบาท
หนาที่ในฐานะใด เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปโดยถูกตองมีประสิทธิภาพ เสมือนการถวงดุล
อํานาจของตนนั่นเอง และขอยกเวนที่กําหนดไวในมาตรา 14 ที่บัญญัติวาขอมูลขาวสารของราชการ
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย จะเปดเผยมิไดนั้น ขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยเปนขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบและเปนภารกิจหลัก
ของสํานักราชเลขาธิก าร
โดยที่ ราชเลขาธิ ก ารและสํานักราชเลขาธิก ารจะต องปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ ในฐานะเปนเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐที่จะตองใหความ
รวมมือในการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย สมควรที่จะพิจารณาประเภทของขอมูลขาวสารของ
สํานักราชเลขาธิการที่จะตองเปดเผยและขอมูลขาวสารที่เปนขอยกเวน ดังตอไปนี้
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ประเภทขอมูลขาวสารของสํานักราชเลขาธิการ
(1) ขอมูลขาวสารที่เปดเผยได แบงเปน
(ก) ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการบริหารราชการของสํานักราชเลขาธิการ อาทิเชน
โครงสรางการบริหาร รายชื่อผูบริหาร อํานาจหนาที่ของสวนราชการภายใน วิธีปฏิบัติในการติดตอ
กับสํานักราชเลขาธิการ ขอมูลขาวสารอื่นที่ไมมีผลกระทบ ขั้นตอนการดําเนินงานในบางกรณี ฯลฯ
(ข) ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยที่สามารถเปดเผยได
อาทิเชน พระบรมฉายาลักษณหรือพระฉายาลักษณ พระบรมราโชวาทหรือพระราชดํารัส ขอมูลที่
เปนการเผยแพรพระราชกรณียกิจ และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือพระราชทาน
พระราชานุญาตแลว
(2) ขอมูลขาวสารที่เปดเผยไมได ซึ่งเปนขอมูลขาวสารที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ
สถาบันพระมหากษัตริยอาจแบงเปน
(ก) ขอมูลขาวสารสวนพระองค และที่เกี่ยวของกับราชการในพระองค เปนขอมูล
ขาวสารที่ทราบกันอยูแลววาไมสมควรเปดเผย เชน พระราชหัตถเลขา งานที่เกี่ยวกับราชการสวน
พระองค
(ข) ขอมูลขาวสารอื่นที่อาจมีผลกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย อาทิเชน ฎีกา
ที่ราษฎรทูลเกลาฯ ถวายและผลการพิจารณาที่ถือวาเปนเรื่องระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับ
ราษฎร ขอมูลที่เกี่ยวของกับรางกฎหมายที่ทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ขอมูลที่เกี่ยวกับ
การทูลเกลาฯ ถวายรายชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ในตําแหนงตางๆ ขอมูลหรือขอพิจารณา
ของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่สงใหสํานักราชเลขาธิการพิจารณาประกอบการดําเนินการ วัน
เวลาของเอกสารหรือหนังสือที่สํานักราชเลขาธิการรับหรือสงในบางกรณีมีความสําคัญเกี่ยวของกับ
การงานบริหารราชการแผนดิน ขั้นตอนการดําเนินการของสํานักราชเลขาธิการที่อาจมีผลเปนการ
เร ง รั ด การใช พ ระราชอํ า นาจของสถาบั น พระมหากษตริ ย ซึ่ ง เป น เรื่ อ งไม บั ง ควรอย า งยิ่ ง การ
ดําเนินการประสานงานกับประเทศตางๆ ในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย ฯลฯ
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หลักเกณฑและวิธีการในการขอขอมูลขาวสารรวมทั้งอํานาจในการอนุมัติสํานักราช
เลขาธิการไดประกาศระเบียบสํานักราชเลขาธิการวาดวย ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540139
ใชบังคับเรียบรอยแลว
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ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนหนวยงานในพระองคพระมหากษัตริยมี 2 หนวยงาน คือ
สํานักราชเลขาธิการและสํานักพระราชวัง ทั้งสองหนวยงานเปนหนวยงานอิสระ มีฐานะเทียบเทา
กรม อยูภายใตการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีฐานะเปนขาราชการ
พลเรือนในพระองค สํานักราชเลขาธิการ มีราชเลขาธิการเปน หัวหนาสวนราชการ สํานัก
พระราชวังมีเลขาธิการพระราชวังเปนหัวหนาสวนราชการทั้งสอง หนวยงานมีบทบาทอํานาจหนาที่
ที่แตกตางกัน บางทานเปรียบวาสํานักราชเลขาธิการปฏิบัติงานดานเลขานุการพระมหากษัตริย
เปรียบเสมือนแมบาน และสํานักพระราชวังปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัยในเขต
พระราชฐานและพระราชพิธีตาง ๆ รวมทั้งดานการเงิน เปรียบเสมือนพอบาน
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สํานักราชเลขาธิการมีลักษณะพิเศษคือ เปนหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการ
เลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย แตเปนหนวยงานที่อยูภายใตการบังคับบัญชาของนายก
รัฐมนตรี ซึ่งเปนฝายบริหาร เมื่อพิจารณาโครงสรางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแลว อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน
ชาวไทย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจทางรัฐสภา (นิติบัญญัติ) คณะรัฐมนตรี (บริหาร) และศาล
(ตุลาการ) นอกจากนี้ยังเปนพระราชอํานาจที่เปนโบราณราชประเพณี เชน การทูลเกลาฯ ถวายฎีกา
ตางๆ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศและกิจการงานใดที่จะตองนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธยหรือเพื่อทรงทราบหรือเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย จะตองดําเนินการผาน
สํานักราชเลขาธิการทั้งสิ้น140 เมื่อสํานักราชเลขาธิการไดรับเรื่องแลว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
ก็เปนขั้นตอนภายในบางเรื่องจะตองนําเสนอคณะองคมนตรีเพื่อพิจารณาทูลเกลา ฯ ถวาย ความเห็น
ประกอบพระบรมราชวินิจฉัย โดยราชเลขาธิการจะเปนผูนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา และ
จะมีขั้นตอนแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการสนองพระราชกระแสหรือลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการตอไป บทบาทอํานาจหนาที่จะตองทําหนาที่ตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่องกอน
นําความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา เปนกระบวนการที่ผานขั้นตอนการดําเนินการจากฝายบริหาร
ฝายนิติบัญญัติ หรือฝายตุลาการแลว หากสํานักราชเลขาธิการตรวจสอบแลว สมควรที่จะตอง
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. คําบรรยายพิเศษเรื่อง “การประสานงานระหวางสํานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรีกับสวนราชการ” ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร, 28 มีนาคม 2548
140

141
แสวงหาขอมูลเพิ่มเติมหรือพบขอบกพรองหรือขาดความถูกตองสมบูรณ เชน รูปแบบของเอกสาร
การอางอิงบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอมูลที่นํามาใชในการอางอิง ฯลฯ ก็จะตองแจงให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหถูกตองสมบูรณหรือแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมกอนที่จะทําการสรุป
รวบรวม ขอมูลทั้งหมดนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญและละเอียดออนเปนอยางยิ่ง ที่สําคัญเอกสารที่เกี่ยวของทุกอยางจะกลายเปนเอกสาร
ประวั ติศ าสตร ที่ใ ช อางอิงต อ ไปในการศึก ษาค นควา ในอนาคตหรื อ ใช เ ปนบรรทัด ฐานในการ
ปฏิบัติงาน
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ในบางกรณีสํานักราชเลขาธิการตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะอยูภายใตการบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี เชน การแตงตั้งตําแหนงราชเลขาธิการและตําแหนงผูบริหารระดับสูง การขอ
งบประมาณ การปรับโครงสราง ฯลฯ ซึ่งเปนการปฏิบัติหนาที่ภายใตอํานาจของฝายบริหาร การ
ปฏิบัติหนาที่ทั้งสองบทบาทดังกลาวนับวาเปนลักษณะพิเศษที่จะตองนํามาใชในเวลาที่ถูกตอง
เหมาะสม แมในชวงเวลาที่ผานมา นายกรัฐมนตรีในฐานะบังคับบัญชาสํานักราชเลขาธิการไมเคย
กาวกายการปฏิบัติงานของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการแตอยางใด รวมทั้งราชเลขาธิการ
และสํานักราชเลขาธิการก็ไดปฏิบัติหนาที่ทั้งสองบทบาทดวยความเรียบรอย ไมเคยปรากฏวามี
อุปสรรคอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการเลย
การที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กําหนดใหบทบาท
อํานาจหนาที่ของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการอยูในบังคับบัญชาของฝายบริหาร อาจ
ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการถูกมองวาเปนหนวยงานที่ตอง
เกรงใจฝายบริหาร อาจทําใหงานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรและขัดตอหลักการใชอํานาจทาง
ปกครองอยางชัดเจน
ดวยภารกิจที่สําคัญยิ่งดังกลาวไมวาจะเปนการตรวจสอบ กลั่นกรอง การหาขอมูล
เพิ่มเติม ความรอบรูในโบราณราชประเพณี การใชราชาศัพท การวางตนใหปราศจากอคติทั้งปวง
การติดตามความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองเพื่อใหการใชพระราช -อํานาจคงความ
ศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ เจาหนาที่ของสํานักราชเลขาธิการจึงมีความจําเปนที่จะตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถไมวาจะในดานราชการบานเมืองหรือขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีทั้งของประเทศ
ไทยเอง และ
ตางประเทศ จะตองมีความสํานึกในบทบาทหนาที่ของตน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่สนองงาน
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พระมหากษัตริยและพระบรมวงศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการรักษาการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข แมในปจจุบนั จะมีพระราชกฤษฎีกา
ขาราชการพลเรือนในพระองค พ.ศ. 2539 แตก็เปนการบัญญัติในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบการเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น แตในเรื่องคาตอบแทนยังคงไดเทากับขาราชการพล
เรือนตามบัญชีเงินเดือนทายพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนฯ ซึ่งปจจุบันเปนทีย่ อมรับกันวา
คาตอบแทนทีม่ ีความเหมาะสมกับความรูความสามารถและลักษณะงานเปนแรงจูงใจที่สําคัญ
ประการหนึ่ง และหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานในปจจุบันไดใชแนวทางการเพิ่มคาตอบแทน
ในการแกไขปญหาสมองไหล และสํานักราชเลขาธิการก็เปนหนวยงานหนึ่งที่ประสบปญหา
ขาราชการขอ
โอนยายไปทํางานในหนวยงานอื่นของรัฐที่ไดรับคาตอบแทนสูงกวา ทําใหสูญเสียบุคลากรที่มี
ประสบการณในการทํางานและมีความรูความชํานาญในงานนั้นๆ ไปอยางนาเสียดาย และการสราง
เจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถที่ทัดเทียมกันมาทดแทนเปนเรื่องยากยิ่ง จนแทบจะเปนไปไมได
ในทางปฏิบัติ ทําใหจารีตประเพณีบางอยางที่มีสวนสําคัญในการธํารงความเปนชาติไทยมีแนวโนม
ที่จะหาผูมาสืบทอดตอไดยากขึ้น
ในอดีตการจัดโครงสรางการปกครอง หนวยงานของรัฐจะตองอยูในบังคับบัญชาของ
รัฐบาล หรือรัฐสภา หรือศาล ทําใหสํานักราชเลขาธิการตองถูกจัดใหอยูภายใตบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีซึ่งเปนหัวหนาฝายบริหาร แตในปจจุบันรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีองคกรอิสระ
หลายองคกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการทําหนาที่ของฝายบริหารได โดยไมตองอยู
ภายใตการบังคับบัญชาของฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติ หรือฝายตุลาการ เชน คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ฯลฯ โดยรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหองคกรอิสระตาง ๆ เหลานี้ทําหนาที่ไดอยางอิสระไมถูก
ครอบงําโดยอํานาจอื่น และเปนการจัดระบบโครงสรางการปกครองที่ถูกตองตามทฤษฎีการ
ปกครอง โดยหนวยงานอิสระตางๆ เหลานี้สามารถออกกฎ ระเบียบ กําหนดโครงสราง อัตรากําลัง
คาตอบแทนและอื่นๆ ที่เหมาะสมไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายของตน ซึ่งในอดีตที่ผานมาไม
เ
ค
ย
ป
ร
า
ก
ฏ
องคกรอิสระเชนนี้
วิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาและวิเคราะหใหเห็นถึงบทบาทอํานาจหนาที่ โครงสราง การ
ปฏิบัติงานของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค
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พระมหากษัตริยและพระบรมวงศอันเปนงานที่มีความสําคัญยิ่ง ดังนั้นการที่กําหนดใหสํานัก
ราชเลขาธิการเปนหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตกฎหมายเดียวกันกับสวนราชการอื่นและอยูภายใต
การบังคับบัญชาของหัวหนาฝายบริหารนาจะไมเปนการเหมาะสม และจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ไม
มีประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจากยังขาดความเปนอิสระที่แทจริงตามโครงสรางการปกครอง จาก
วิทยานิพนธฉบับนี้นาจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อกําหนดสถานะและอํานาจหนาที่ รวมทั้งโครงสราง
ของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีลักษณะพิเศษใหมีความเปนกลาง
และอิสระมากกวาในปจจุบัน
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ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕“
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
หมวด ๒๑
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
---------------------------------------------มาตรา ๔๖

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดัง

ตอไปนี้
(๑) สํ า นั ก ราชเลขาธิ ก าร มี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การเลขานุ ก ารในพระองค
พระมหากษัตริย
(๒) สํานักพระราชวัง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการพระราชวัง ตลอดจน ดูแลรักษา
ทรัพยสินและผลประโยชนของพระมหากษัตริย
(๓) สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ
มี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การ
พระพุทธศาสนา สงเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมาย วาดวย
คณะสงฆ และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
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(๔) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา
(๕) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวิจัย และอํานาจ
หนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
(๖) ราชบัณฑิตยสถาน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคนควา วิจัย และเผยแพรทางวิชาการ
และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
(๗) สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย
และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
(๘) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามมติ ข องคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และ
ค
ณ
ะ
ก
ร
ร
ม
ก
า
ร
ธุรกรรม และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
(๙) สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด มี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น คดี อ าญา ทั้ ง ปวง
ดําเนินคดีแพง และใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ และอํานาจหนาที่
ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีฐานะเปนกรม
อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง (๘) และ (๙) มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับบัญชาของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
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