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กิติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดรับความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ 
วัญญู ท่ีกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ผลักดัน จนประสบผลสําเร็จเปน
วิทยานิพนธฉบับนี้ ท้ังยังเปนผูจุดประกายใหความรูในดานกฎหมายมหาชนใหแกผูเขียนสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีได 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ทานอินทรจันทร  บุราพันธ เลขาธิการคณะองคมนตรี ซ่ึง
เปนผูบังคับบัญชาท่ีสละเวลาอันมีคาเปนท่ีปรึกษารวม ท้ังยังใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการ
จัดทําวิทยานิพนธเลมนี้ นอกจากน้ี ใครขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุต
พิชญท่ีกรุณารับเปนประธานกรรมการ และใหคําแนะนําตางๆ จนกลายเปนวิทยานิพนธฉบับนี้ 
รวมท้ังการวางพ้ืนฐานความรูดานกฎหมายมหาชนใหแกผูเขียนนําไปใชไดเปนอยางดี ขอกราบ
ขอบพระคุณ อาจารย ดร.พีรพันธุ  พาลุสุข เปนอยางสูงท่ีใหโอกาสทางการศึกษาแกผูเขียนและ 
ผูรวมงาน ท้ังยังเปนผูช้ีนําแนวทางใหคําแนะนําชวยเหลือเปนกําลังใจตลอดเวลาท่ีศึกษาใน
สถานศึกษาแหงนี้ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนอยางสูงท่ีใหไดรับความรูจาก
บรรดาคณาจารยผูทรงภูมิทุกทาน และขอบคุณเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยทุกทานท่ีให
โอกาสและตรวจทานแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้จนเสร็จส้ินเรียบรอย 

ในโอกาสนี้ใครขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการจัดทํา ดร.อรสุดา  เจริญรัถ คุณกุศล  
สมบัติ และพ่ีๆ นองๆ เจาหนาท่ีกองนิติกร สํานักราชเลขาธิการทุกทานท่ีใหความชวยเหลือ คนควา 
ตรวจทาน แกไข ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมิไดเอยนามในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ท่ีเปนกําลังใจและชวยเหลือในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้มา
โดยตลอด 

หากวิทยานิพนธฉบับนี้จะกอใหเกิดประโยชนบางไมวาในรูปแบบใด ผูเขียนขอมอบ
เปนกตเวทิตาแกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คณาจารยทุกทาน ผูมีพระคุณท่ีเคารพรักของผูเขียน 
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สาขาวิชา  นิติศาสตร (กฎหมายมหาชน) 
ปการศึกษา  2547 

 

บทคัดยอ 

สํานักราชเลขาธิการเปนสวนราชการอิสระท่ีไมสังกัดกระทรวง หรือทบวงใดๆ มีฐานะ
เทียบเทากรม และมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย โดยมี 
ราชเลขาธิการเปนหัวหนาสวนราชการและอยูภายใตการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ขาราชการ
สํานักราชเลขาธิการมีฐานะเปนขาราชการพลเรือนในพระองค อยูภายใตพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในพระองค 
พ.ศ. 2539 ไดรับสิทธิและสวัสดิการอ่ืนๆ เชน ข้ันเงินเดือน อัตรากําลัง การพิจารณาข้ัน เชนเดียวกัน
กับขาราชการพลเรือนอ่ืนๆ แตอาจมีบางกรณีท่ีแตกตางจาก ขาราชการพลเรือนอ่ืน เชน การบรรจุ
และแตงต้ัง การเล่ือนตําแหนงบางตําแหนง การหยุดและการลาออกจากตําแหนงบางตําแหนง แต
ลักษณะงานในหนาท่ีซ่ึงเกี่ยวของกับการเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย ท้ังงานบริหารราชการ
แผนดินและงานสวนพระองค ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญกําหนดไววาพระมหากษัตริยทรงเปนผูใชอํานาจ
อธิปไตยผานทางรัฐบาล รัฐสภา และศาล ดังนั้นการปฏิบัติงานในอํานาจหนาท่ีของสํานัก 
ราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ จึงควรเปนการปฏิบัติงานท่ีตองมีความเปนอิสระไมตกอยูภายใต
อํานาจหนึ่งอํานาจใดโดยเฉพาะ หากแตเปนการปฏิบัติงานสนององคพระมหากษัตริยในฐานะท่ีทรง
เปนประมุขของประเทศ เปนท่ีพึ่งของประชาชนชาวไทย และทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจตาม
กฎหมายและตามโบราณราชประเพณี มิฉะนั้นอาจทําใหถูกมองไดวามีอํานาจหรือองคกรท่ีสามารถ
ครอบงําหรือช้ีนําการปฏิบัติงานของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการได 

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กําหนดใหสํานัก 
ราชเลขาธิการอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนหัวหนาฝายบริหาร ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ
หนวยงานของรัฐอ่ืนดูเหมือนวาจะมีความเปนอิสระ เพราะมิไดอยูภายใตการกํากับดูแลของ
หนวยงานใดของฝายบริหาร เพียงแตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีเทานั้น แตก็ถือวาเปน
หนวยงานที่อยูในบังคับบัญชาของหัวหนาฝายบริหาร ทําใหสํานักราชเลขาธิการเปนหนวยงานท่ีมี 
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คุณลักษณะพิเศษแตกตางจากหนวยงานอ่ืนของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ี 2 ลักษณะคือ การปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเลขานุการใน
พระองคพระมหากษัตริย แมในอดีตท่ีผานมานายกรัฐมนตรีจะไมเคยกาวกายการปฏิบัติงานของ
สํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการก็ตาม แตในทางทฤษฎีโครงสรางการปกครองทางกฎหมาย
แลว มีความจําเปนจะตองกําหนดใหสํานักราชเลขาธิการเปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระเชนเดียวกับ
องคกรตามรัฐธรรมนูญหลายองคกรท่ีมีความเปนอิสระ เชน ศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดิน
ข อ ง 
รัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน เปนตน ท้ังนี้ เพื่อจะไดเปน
หลักประกันการปฏิบัติหนา ท่ีในฐานะเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริยไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาของวิทยานิพนธฉบับนี้มุงช้ีและวิเคราะหใหเห็นถึงบทบาทอํานาจหนาที่
ตลอดจนโครงสรางการปฏิบัติงานของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับงาน
เลขานุการในองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศ ซ่ึงเปนงานท่ีมีความสําคัญยิ่ง ดังนั้นการ
กําหนดใหสํานักราชเลขาธิการเปนหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตกฎหมายเดียวกันกับหนวยราชการ
อ่ืน รวมท้ังอยูภายใตการบังคับบัญชาของหัวหนาฝายบริหารนาจะไมเปนการเหมาะสม ซ่ึงอาจมีผล
ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของสํานักราชเลขาธิการไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เนื่องจากยังขาดความ
เปนอิสระและเปนกลางอยางแทจริงตามโครงสรางทางปกครอง และวิทยานิพนธฉบับนี้มี
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยวา ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสรางองคความรูวา สถานะและอํานาจ
ห น า ท่ี  ร ว ม ท้ั ง 
โครงสรางท่ีเหมาะสมในฐานะท่ีเปนหนวยงานที่มีลักษณะพิเศษของสํานักราชเลขาธิการนั้นควร
เปนเชนใด 
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ABSTRACT 
 

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 
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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. 

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.      
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สถาบันพระมหากษัตริยมีความผูกพันกับประเทศไทยมานานนับเนื่องแตคร้ังในอดีต 
ตั้งแตมีการสถาปนากรุงสุโขทัยเปนราชธานี มีการสืบราชสันตติวงศเร่ือยมาจนถึงสมัยกรุง 
ศรีอยุธยาซ่ึงเปนราชธานีอันม่ันคงถึง 400 ปเศษ จนกระท่ังเสียกรุงแกพมาเม่ือ พ.ศ. 2310 และไดมี
การรวบรวมกําลังของคนไทยใหมีความสามัคคีกอบกูเอกราชไดอีกคร้ังหนึ่งโดยมีการสถาปนา 
กรุงธนบุรีเปนเมืองหลวง ตอมาปลายสมัยกรุงธนบุรีมีการกอจลาจลวุนวายในบานเมือง แตในท่ีสุด 
ก็ระงับความวุนวายในบานเมืองประสบผลสําเร็จอีกคร้ัง และไดมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร 
หรือท่ีเรียกวากรุงเทพมหานครเปนราชธานี ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนและตอนกลางยัง 
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) พระมหากษัตริยทรงเปนเจาชีวิต 
เจาแผนดิน ทรงเปนศูนยรวมแหงพระราชอํานาจทุกประการอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  จนกระท่ังใน 
ปพ.ศ. 2475 มีการเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข พระราชอํานาจและฐานะท่ีถือวาทรงเปนรัฐาธิปตย (Sovereign) ก็หมดไป ทรงเปน 
พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) ดังนั้น จึงมีการกําหนดพระราช
อํานาจไวในรัฐธรรมนูญ แตโดยท่ีทรงดํารงฐานะเปนประมุขของประเทศจะตองมีความสัมพันธ
อยางลึกซ้ึงกับชีวิตความเปนอยูของพสกนิกรอยางใกลชิด ทรงมีพระราชอํานาจและพระมหากรุณา
ท่ีมิไดมีการบัญญัติอยางชัดแจงไวเปนลายลักษณอักษร แตในทางปฏิบัติถือวาเปนพระราชอํานาจท่ี
ทรงมีมาโดยตลอดเปนคตินิยมโบราณ คือนิติราชประเพณีและราชธรรม ตามแนวทางการเมือง 
การปกครองตลอดระยะเวลาท่ีผานมา พระมหากษัตริยทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเปนคุณูปการ
แกชาติไทยนับอเนกอนันต ทรงมีความผูกพันมีความสําคัญตอการอยูรวมกันของสังคมไทยจน 
ไมสามารถจะแยกจากกันได สถานะของพระมหากษัตริยสําหรับประเทศไทยเปรียบเสมือนสมมุติ
เทพ เจาชีวิต หรือเจาแผนดิน แมรูปแบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยจะเปล่ียนแปลงไป
อยางไร สถาบันกษัตริยก็ยังคงความสําคัญ เสมือนศูนยรวมใจของปวงชนชาวไทย ดวยพระราช
กรณียกิจท่ีมีความสําคัญยิ่งดังกลาว จําเปนตองมีบุคคลและองคกรท่ีทําหนาท่ีรับสนองและถวาย
งานของพระมหากษัตริยท้ังพระราชภารกิจในดานงานบริหารราชการแผนดิน งานสวนพระองค และ
การพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณตอพสกนิกรชาวไทย ใหสมพระเกียรติและประสานสอดคลอง
อยางสงางามและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรศึกษาวิจัยถึงโครงสราง สถานะ อํานาจหนาท่ีความ
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รับผิดชอบของตําแหนงและองคกรท่ีทําหนาท่ีสนองงานพระมหากษัตริยและพระบรมวงศ ท้ังท่ี
เปนตําแหนงและองคกรท่ีมีความสําคัญยิ่งในประเทศไทย 

2. สมมุติฐานของวิทยานิพนธ 
พระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ทรงดํารงอยูในฐานะทรงเปน

ประมุข ทรงใชพระราชอํานาจซ่ึงเปนของปวงชนชาวไทยผานทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล
นอกจากนั้น ยังทรงเปนท่ีเคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได และผูใดจะกลาวหาฟองรองในทางใดๆ 
มิได หลักการดังกลาวเปนไปตามหลักท่ียึดถือกันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในการ
ประสานงาน การตรวจสอบ การกล่ันกรองเร่ืองราวตางๆ จะตองมีองคกรหรือหนวยงานที่ทํา
หนาที่รับสนองและถวายงานพระมหากษัตริยในพระราชอํานาจตาม รัฐธรรมนูญและตามโบราณ 
ราชประเพณี จะตองมีลักษณะสถานะ บทบาท ตลอดจนอํานาจหนาท่ีท่ีมีความเปนกลาง และอิสระ
อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะหนวยงานรับสนองและถวายงานพระมหากษัตริยมี
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงคของการศึกษา 
3.1  ศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ  
3.2  วิเคราะหโครงสรางอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักราชเลขาธิการ 
3.3  นําเสนอหลักเกณฑการปฏิบัติหนาท่ีของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ 
3.4  ศึกษาบทบาทหนาท่ีท่ีเปนลักษณะพิเศษของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ 
3.5 นําเสนอสถานะของสํานักราชเลขาธิการที่ตองมีความเปนอิสระ 

4. ขอบเขตของการศึกษาและวิจัย 
4.1 ศึกษาอํานาจ หนาท่ี และโครงสรางของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขนบธรรมเนียม  ประเพณีทางปฏิบัติ 
4.2 ศึกษาบทบาทหนาท่ีของราชเลขาธิการตามกฎหมายปกครองในปจจุบัน 
4.3 ศึกษาบทบาทหนาท่ีของสํานักราชเลขาธิการตามกฎหมายปกครองในปจจุบัน 

5. วิธีการศึกษา 
การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการรวบรวมขอมูลตางๆ จากเอกสารที่เกี่ยวของ 

(Documentary Research) เชน หนังสือ ตําราเรียน บทความ หนังสือราชการ ขอหารือ เอกสารใน
การปฏิบัติงาน (เอกสารช้ันตน) รวมท้ังขอมูลจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ โดยนําเสนอในรูปแบบวิจัยเชิง
พรรณา  
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6. ขอจํากัดในการดําเนินการ 
เนื่องจากภารกิจของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการมีความเกี่ยวของผูกพันกับ

สถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงถือวาเปนสถาบันหลักของประเทศ ความเกี่ยวพันในเร่ืองราวตางๆ จึง
เปนเร่ืองละเอียดออน ดังนั้น บางกรณีไมสามารถนํามาเปรียบเทียบและวิเคราะหในวิทยานิพนธ
ฉบับนี้ได 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
7.1 ทําใหเขาใจโครงสรางอํานาจหนาท่ีของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ 
7.2 นําเสนอบทบาทอํานาจหนาท่ีของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ เปน

ระบบในทางวิชาการ 
7.3 เขาใจบทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานของสํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการ 
7.4  เขาใจสถานะของสํานักราชเลขาธิการในระบบโครงสรางทางการปกครอง 
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บทที่  2 
ความเปนมาของสํานักราชเลขาธิการ 

และราชเลขาธิการ 
 

1. ความเปนมาของสํานักราชเลขาธิการ 
 
สํานักราชเลขาธิการเปนหนวยงานในพระองคท่ีมีประวัติเกาแกตั้งแตคร้ังยังเปนงาน

ของผูดํารงตําแหนงเจากรมพระอาลักษณ1 ซ่ึงอาจเทียบเคียงไดกับงานบางสวนของผูดํารงตําแหนง
ราชเลขาธิการในปจจุบัน ในฐานะท่ีเปนหนวยงานในพระองคซ่ึงเกิดข้ึนมาเปนเวลาชานาน และได
แปรเปล่ียนมาเปนหนวยงานราชการอยางเปนทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ดังนั้นในชวงระยะเวลา 100 ปเศษท่ีผานมา สํานักราชเลขาธิการจึงมีสถานภาพเปล่ียน 
ไปตามพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริยแตละพระองค และตามการประสานงานกับรัฐบาลท่ี
เปล่ียนตามยุคสมัย ดวยเหตุนี้ ช่ือหนวยงานท่ีปรากฏในพระราชหัตถเลขา พระบรมราชโองการ
ประชุมกฎหมายประจําศก ราชกิจจานุเบกษา ฯลฯ ซ่ึงไดแก กรมพระอาลักษณ ออดิตออฟฟศ 
ออฟฟศหลวง  กรมราชเลขานุการ กรมราชเลขาธิการ กรมราชเลขานุการในพระองค สํานักงาน 
ราชเลขานุการในพระองค และกระทรวงมุรธาธร จึงมีความเกี่ยวของและเปนท่ีมาของสํานักราช
เลขาธิการในปจจุบันท้ังส้ิน 

 
1.1 กําเนิดกรมราชเลขานุการ 

 
กรมราชเลขานุการต้ังข้ึนอยางเปนทางการเม่ือวันเดือนปใดไมปรากฏหลักฐาน 

แนชัด ทราบแตเพียงวา คร้ังโบราณสมัยท่ียังไมมีการตั้งตําแหนง ราชเลขานุการ หรือ ราชเลขาธิการ
ตามความหมายท่ีปรากฏในปจจุบันอยางเปนทางการข้ึนในประเทศไทยน้ัน มีแตตําแหนงเจากรม
พระอาลักษณท่ีปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะดังกลาว จากหลักฐานท่ีปรากฏระบุวา เม่ือพ.ศ. 2416 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งตําแหนง ราชเลขานุการ 

                                                           
1อาลักษณ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง  ผูทํา

หนาที่ทางหนังสือในราชสํานัก ตําแหนงเจากรมพระอาลักษณเปนตําแหนงเกาแกมาแตสมัยโบราณ มีหนาที่เขียน
และรักษาพระราชบัญญัติ อานประกาศกระแสพระราชดํารัส ทําทะเบียนยศบรรดาศักด์ิขาราชการและเครื่อง 
ราชอิสริยาภรณ เปนตน 
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หรือท่ีเรียกอยางทับศัพทภาษาอังกฤษในสมัยนั้นวา ไปรเวตสิเกรตารี (Private Secretary) หรือ 
ไปรเวตสิเกรตารีหลวง ข้ึนอยางเปนทางการ 

 
อนึ่ง เม่ือพิจารณาตามความหมายของคําวา กรม ท่ีสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม

พระยาดํารงราชานุภาพ ทรงใหคําอธิบายไวโดยสรุป หมายความถึงคนหมูหนึ่งซ่ึงจัดใหมี
ผูบังคับบัญชาตางหาก2 จึงนาจะอนุมานไดวา เม่ือมีตําแหนงราชเลขานุการก็นาจะมีกรมราช
เลขานุการแลวเชนกัน 

 
ตอมาใน พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกลาฯ ใหตั้ง ออฟฟศหลวง หรือ ออดิตออฟฟศ (Audit Office) ข้ึนสําหรับเปนท่ีประชุมตรวจ
บัญชีคลังและใหมีฐานะเปนอิสระ ไมข้ึนกับกรมพระคลังมหาสมบัติ มีเจาพนักงานใหญหรือ 
หัวหนาซ่ึงเรียกวา ออดิเตอเยเนราล (Auditor General) และผูชวยเรียกวา ดีปุตีออดิเตอเยเนราล 
(Deputy Auditor General) มีหนาท่ีตรวจบัญชีเงินทองของแผนดินท่ัวราชอาณาจักร และตองถวาย
รายงานโดยตรงเก่ียวกับการตรวจบัญชี ดังความใน พระราชบัญญัติสําหรับกรมพระคลังมหาสมบัติ
แลวาดวยกรมตางๆ ซ่ึงจะเบิกเงินสงเงิน หมวดมาตราท่ี 1 วาดวยผูจะรักษาการในพระคลัง 
มหาสมบัติ 

 
…ขอ 7 พระบาทสมเด็จพระเจาแผนดิน จะโปรดต้ังออฟฟซหลวงที่ภาษาอังกฤษ

เรียกวา ออดิเตอออฟฟซ เปนท่ีประชุมตรวจบาญชี รวมเงินท่ีรับจายใชท่ัวทั้งแผนดิน ทุกหมูทุกกรม
ทุกรายทุกพนักงาน ผูท่ีเปนพนักงานรับราชการในตําแหนงออฟฟซหลวงนี้เปนกรมแผนก 1  
ตางหากจากกรมพระคลังมหาสมบัติ แตมีหางวาวบาญชีเบ้ียหวัดรวมอยูในกรมพระคลังมหาสมบัติ
คลายกับเปนกรมขึ้น แตเจาพนักงานในกรมออฟฟซหลวงตองฟงบังคับของเจาพนักงานใหญท่ี 1 
ท่ีภาษาอังกฤษเรียกวา ออดิเตอเยเนอราล ฤาท่ี 2 ซ่ึงมีอํานาจวาการสิทธิขาดในกรมออฟฟซหลวง 
ไมตองฟงบังคับผูอ่ืน ถาเจาพนักงานในกรมนี้ตรวจบาญชีรายรับรายจายฉบับใดเคล่ือนคลาศ ไมถูก

                                                           
2 “คําอธิบายของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ตอบปญหาพระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร” 

วารสารเทศาภิบาล. 76. ธันวาคม 2524, หนา 11 – 15. 
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ถวนจํานวนเงิน ก็ใหทําเร่ืองราวท่ีภาษาอังกฤษเรียกวา รีโปต ทูลเกลาฯ ถวาย ในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวพรอมดวยเคานซิล  ไมตองยื่นเร่ืองราวแกผูอ่ืน…”3 

 
ออฟฟศหลวง หรือออดิตออฟฟศ ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งข้ึนนี้ มีท่ี 

ทําการอยู ณ พระท่ีนั่งดํารงสวัสดิ์อนัญวงศ ซ่ึงเปนพระราชมณเฑียรสถานใกลท่ีประทับใน 
พระบรมมหาราชวัง ในสมัยนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จลงทรงตรวจบัญชี
ดวยพระองคเองท่ีออฟฟศนี้ทุกวัน4 ทรงรับหนาท่ีสวนการตรวจบัญชีตางกระทรวงมาทรงทําเอง5 
และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาเทวัญอุไทยวงศ6 เปนหัวหนา
พนักงานออฟฟศหลวง หรือออดิตออฟฟศแหงนี้มาแตแรกต้ัง7 

 
จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรง

งานท่ีออฟฟศหลวงทุกวัน ประกอบกับพระราชภารกิจดานตางๆ มีมากข้ึน ฉะน้ัน เพื่อความสะดวก
ในการทรงปฏิบัติพระราชภาระ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําราชการอ่ืนๆ มาปฏิบัติท่ีออฟฟศ
แหงนี้ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาเทวัญอุไทยวงศ หัวหนา
พนักงานในออฟฟศหลวง ปฏิบัติงานในทํานองเดียวกับเปนราชเลขานุการในราชการอยางอ่ืน
เพิ่มเติมข้ึนจากการตรวจบาญชีคลังดวย ภายหลังไดทรงจัดต้ังเปนพนักงานราชเลขานุการ ตอมาเม่ือ 
พ.ศ. 2423 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกออฟฟศหลวง และใหโอนงานการตรวจ
บาญชีคลังไปรวมอยูในกรมบาญชีกลาง คงไวแตออฟฟศอาลักษณ ท่ีทําหนาท่ีคัดเขียนหนังสือ 
ราชการตางๆ ท่ีไมใชงานคลัง ยกเวนแตสําเนาบานแพนกและรับบาญชีเดือนปท่ีเจาพนักงานยื่น
ถวายมารวบรวมไวเทานั้น พรอมท้ังใหยกเลิกเงินเดือนในออฟฟศหลวงไปตั้งไวในกรมบาญชีกลาง 

                                                           
3เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “พระราชบัญญัติสําหรับกรมพระคลังมหาสมบัติแลวาดวย 

กรมตางๆ ซึ่งจะเบิกเงินสงเงิน” ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 9. หนา 18. 
4เจาพระยามหิธร (หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์). เร่ืองของเจาพระยามหิธร. พระนคร : โรงพิมพ 

ตรีรณสาร, 2499, หนา 93. 
5ม.ล.วัลยวิภา  บุรุษรัตนพันธุ และวิมลพรรณ  ปตธวัชชัย. บทบาทของสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ 

วโรปการกับการปฏิรูปการปกครองแผนดินในรัชกาลท่ี 5. กรุงเทพฯ : บริษัท ธรณธวัช จํากัด, 2525, 
หนา 5. 

6ตอมาคือ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ 
7สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ประวัติบุคคลสําคัญ. กรุงเทพฯ : 

บรรณาคาร, 2517, หนา 210 – 211. 
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สวนเจานายท่ีรับเงินเดือนอยูในออฟฟศหลวง ใหไปรับเงินเดือนในไปรเวตสิเกรตารีออฟฟศ8 หรือ
กรมราชเลขานุการ 

 
อนึ่ง เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหเลิกออฟฟศหลวง และโอนงานไปรวมอยูในกรมบาญชีกลางนั้น ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาเทวัญอุไทยวงศ ทรงเปนไปรเวตสิเกรตารีฝร่ัง และ
ใหทรงดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชากรมบาญชีกลางดวย9 พรอมกันนี้ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ10 ทรงเปนไปรเวตสิเกรตารีไทย หรือท่ีเรียกกันใน
สมัยนั้นวา ไปรเวตสิเกรตารีหลวง ทรงบังคับบัญชากรมราชเลขานุการและทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหทรงบังคับบัญชากรมพระอาลักษณ11 ดวย 

 
1.2 กรมราชเลขานุการในรัชกาลท่ี 5 

 
พ.ศ. 2435 (ร.ศ.111) เปนปท่ีมีการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน

ภายในประเทศคร้ังใหญเพื่อใหทันสมัยตามแบบอารยชาติตะวันตก พระบาทสมเด็จพระ
จุ ล จ อ ม เ ก ล า เ จ า 
อยูหัวไดมีพระบรมราชโองการประกาศจัดต้ังสวนราชการใหมเปน 12 กระทรวง แทนแบบ
จตุสดมภ และจําแนกลักษณะงานใหตรงกับความรับผิดชอบของแตละหนวยงานพระบรมราโชบาย
ในการบริหาราชการท่ีทรงปฏิรูปใหมนี้ ยังผลใหพระราชภารกิจเพิ่มข้ึน เนื่องจากพระมหากษัตริย
ทรงเปนหัวใจหรือศูนยกลางของการบริหารราชการแผนดินในระบอบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ดวยเหตุนี้ กรมราชเลขานุการในสมัยนี้จึงมีภาระหนัก เพราะตองทําหนาท่ี
เปนศูนยรวมขอราชการตางๆ ท้ังในการสวนพระองคและราชการแผนดิน 

                                                           
8หจช., ร.5  รล.1/2 เรื่องออดิตออฟฟศหรือออฟฟศไปรเวตสิเกรตารี (ร.ศ. 93 – 99). 
9สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ประวัติบุคคลสําคัญ. กรุงเทพฯ : 

บรรณาคาร, 2517, หนา 218. 
10ตอมาคือ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ 
11หจช., ร.6 ก.21/1 ต้ังกรม พระองคเจา เจาพระยา (กันยายน. 2418 – 21 กรกฎาคม 

2463). 
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เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมี 
พระบรมราชโองการประกาศต้ังตําแหนงเสนาบดี 12 กระทรวงข้ึน ในประกาศฉบับนี้ ทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกฐานะกรมพระอาลักษณ12 ข้ึนเปนกระทรวงกระทรวงหน่ึงเรียกวา
กระทรวงมุรธาธร ตอมาเม่ือวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2435  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไดมีพระราชหัตถเลขาถึงท่ีประชุมเสนาบดี ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดวามีพระราชประสงคท่ีจะให 
ราชการในหนาท่ีของกรมพระอาลักษณ ซ่ึงยกฐานะเปนกระทรวงมุรธาธรกับงานของกรมราชเลขา 
นุการแยกออกจากกัน แตใหหนวยงานท้ังสองปฏิบัติหนาท่ีอุดหนุนกันและกัน 

 
ตอมาเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2438 (ร.ศ.114) ไดมีพระบรมราชโองการ

ประกาศแตงตั้งเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรและราชเลขานุการ ดวยมีพระราชดําริวา กรมราช
เลขานุการเปนกรมอันสําคัญเปนหลักของราชการท้ังส้ิน ทุกกระทรวงทุกกรม ดวยเปนกรมท่ี
รวบรวมราชการทั้งปวง ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตําแหนงราชเลขานุการเปนตําแหนง
เทียบเทาเสนาบดี ดังนั้น กรมราชเลขานุการจึงมีฐานะเสมอกระทรวง 

 
คร้ันถึง พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชดําริวา 

ตําแหนงสภานายกของรัฐมนตรีสภา ซ่ึงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรดํารงตําแหนงนั้น เปนตําแหนง
ใหญตําแหนงหนึ่ง…ตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรนั้นมีราชการนอยไมควรจะแยกเปนสอง
นามอยู แลไมควรเปนกระทรวงใหญ มีเสนาบดีบังคับบัญชาราชการ…13 ดังนั้น จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหยกเลิกกระทรวงมุรธาธรเสีย ใหคงมีแตสภานายกของรัฐมนตรีสภา บังคับบัญชา
ราชการท่ัวไปตามหนาท่ีเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรไดเคยบังคับบัญชามาท้ังส้ิน ใหข้ึนอยูกับกรม
ราชเลขานุการ สวนราชการท่ีเคยเปนของกระทรวงมุรธาธรก็ใหเรียกวา กรมพระอาลักษณ ข้ึนอยู
ในสภานายกของรัฐมนตรีสภา14 

                                                           
12กอนหนาที่จะมีการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน กรมพระอาลักษณอยูในบังคับบัญชาของ

ราชเลขานุการ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชากรมราชเลขานุการ 
13เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศยกเลิกตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร” ประกาศ

มา ณ วันที่ 23 กันยายน รัตนโกสินทรศก 115, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 15. หนา 153. 
14เร่ืองเดียวกัน, หนา 153. 
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ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริวา
กรมพระอาลักษณและกรมรัฐมนตรีสภามีหนาท่ีเกี่ยวเนื่องกันกับกรมราชเลขานุการ แตงบประมาณ
ยังแยกกันอยู ควรรวมเปนแผนกเดียวกัน แตใหคงมีช่ือกรมทั้งสองอยู จึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหยกกรมพระอาลักษณแลกรมรัฐมนตรีสภา มาสมทบอยูในกรมราชเลขานุการ…15

และใหทําหนาท่ีเปนสิเกรตารีฝายกฎหมายของพระเจาแผนดินกรมราชเลขานุการเปนสิเกรตารี 
ท่ัวไป รวมท้ังเปนไปรเวตสิเกรตารีของพระเจาแผนดินดวย 

 
ดังท่ีกลาวมาแลววา กรมราชเลขานุการไดถือกําเนิดอยางเปนทางการในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงเปนสมัยท่ีประเทศไทยยังมีการปกครองในระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย พระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจสูงสุดท้ังในทางนิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการ ทรงเปนศูนยรวมแหงกิจการท้ังปวงในแผนดิน ดังนั้น กรมราชเลขานุการในฐานะท่ีเปน
หนวยงานซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย จึงเปนท่ีรวม
ของราชการตางๆ ของแผนดินดวย กลาวคือ มีหนาท่ีประสานงานกับกระทรวง กรม หรือหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีตองนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาเรียนพระราชปฏิบัติ หรือขอพระราชทานพระราชดําริ
หรือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต หรือขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติในเร่ืองท่ีเปนการ
นอกเหนืออํานาจเสนาบดี เพ่ือจัดการนําความขึ้นกราบบังคมทูล หรือถวายรายงานเพื่อทรงทราบ
เม่ือมีพระราชกระแสประการใด เจาหนาท่ีหนวยงานนี้จึงจะอัญเชิญไปยังกระทรวงทบวงกรม 
นั้นๆ16 ท้ังนี้ กรมราชเลขานุการจะตองตรวจพิจารณาเร่ืองราวหรือหนังสือตางๆ เหลานั้นกอน ถา
เห็นวามีขอเท็จจริงท่ีจะกราบบังคมทูลได ก็จะยอถวายเปนเร่ืองๆ ตามลําดับตามแบบท่ีทําไว และ
ทูลเกลาฯ ถวายตนเร่ืองประกอบเม่ือตองพระราชประสงคจะทรงทราบขอความใดโดยละเอียด 
สวนในกรณีท่ีกรมราชเลขานุการเห็นวา กระทรวง ทบวง กรมใด แจงเร่ืองราวใดๆ มาไมชัดเจนพอ
ก็สามารถสอบถามหรือขอรายงานเพิ่มเติมได หนังสือราชการท่ีกรมราชเลขานุการปฏิบัติสวนใหญ
เปนเร่ืองเกี่ยวกับการขอพระราชทานในดานตางๆ การพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามกฎหมาย
ไดแก การจําหนายเนื้อท่ีของแผนดินใหบุคคลทําประโยชน เชน เพื่อการขุดแรตรวจแร เพื่อการ 

                                                           
15เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศยกกรมพระอาลักษณแลกรมรัฐมนตรีสภามาสมทบ

กับกรมราชเลขานุการ” ประกาศมา ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก 127,  ประชุมกฎหมายประจํา
ศก. เลม 22.หนา 541. 

16สํานักนายกรัฐมนตรี. ประวัติกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและความรูเก่ียวดวยพระราชลัญจกร 
กับเคร่ืองราชอิสริยาภรณพรอมดวยลําดับเกียรติและวิธีประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ.พระนคร : โรงพิมพบํารุง 
นุกูลกิจ, 2494, หนา 23 – 24. 
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ทําปาไม การอุทิศเนื้อท่ีใหเปนสาธารณประโยชน เชน เพื่อเปนวิสุงคามสีมาอันเปนการสละท่ีดิน
ถวายกิจการทางศาสนา การแตงต้ังขาราชการช้ันผูใหญในทุกกระทรวง ทุกกรม การปูนบําเหน็จ
และการลงโทษ การงบประมาณแผนดินและการวางรัฐประศาสโนบายท่ัวไปของทุกกระทรวง 

 
งานประจําท่ีสําคัญของกรมราชเลขานุการอีกประการหน่ึงคือ ทําหนาท่ีราง 

พระราชดํารัสประจําปสําหรับพระราชทานในการเสด็จออกมหาสมาคม ในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา 

 
กรมราชเลขานุการนอกจากจะตองทํางานดานหนังสือและดําเนินการติดตอกับ

หนวยงานตางๆ ภายในประเทศแลว ยังตองทําหนาท่ีรับสนองพระบรมราชโองการในการติดตอกับ
ตางประเทศทั้งในสวนท่ีเปนงานราชการและงานสวนพระองค ภายใตการกํากับดูแลโดยตรงของ
ราชเลขานุการฝายตางประเทศ งานท่ีเกี่ยวกับเอกสารทั้งปวงท่ีเปนภาษาตางประเทศ และงานท่ี 
เกี่ยวของกับกระทรวงการตางประเทศท่ีกรมราชเลขานุการดําเนินการมีหลายดาน เชน การเจรจา 
รัฐประศาสโนบาย การทําสัญญาระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศหรือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง งานรางพระราชสาสนท่ีมีไปมากับประมุขของนานาประเทศ งานราง 
พระราชานุบัตรใหกงสุลตางประเทศเขาประจําหนาท่ีในประเทศไทย และงานรางพระราชสัตยาบัน
รับรองสัญญาท่ีรัฐบาลทํากับตางประเทศ เปนตน 

 
เนื่องจากกรมราชเลขานุการเปนหนวยงานท่ีเปนศูนยรวมของราชการแผนดิน 

ท้ังปวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระบรมวงศา 
นุวงศท่ีทรงใกลชิดเสด็จมาทรงศึกษาและทรงฝกงานราชการท่ีกรมนี้อยูเสมอ กอนท่ีจะทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทรงเขารับราชการในกระทรวงและกรมตางๆ ท้ังนี้ ราชเลขานุการจะตอง
กราบบังคมทูลรายงานผลการฝกปฏิบัติราชการของพระบรมงศานุวงศใหทรงทราบทุก 15 วัน 

 
1.3 กรมราชเลขานุการ / กรมราชเลขาธิการในรัชกาลท่ี 6 

 
เม่ือ พ.ศ. 2454 หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จข้ึนเถลิง

ถวัลยราชสมบัติแลว ไดรับการยกฐานะข้ึนเปนกระทรวงมุรธาธรอีกคร้ัง และทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ ใหพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ในขณะ
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นั้น ทรงยายมาทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให 
พระยาศรีสุนทรโวหาร เจากรมพระอาลักษณ เปนปลัดทูลฉลองกระทรวงมุรธาธร 

 
ตอมา ใน พ.ศ. 2457 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหยกหนาท่ีแผนกฎีกา

ในกรมเลขานุการกับศาลรับส่ังในกระทรวงวังมารวมกันต้ังข้ึนเปนกรมในพระราชสํานักกรมหนึ่ง
ขนานนามกรมวา กรมพระนิติศาสตรในพระราชสํานัก17 ใหมีตําแหนงสมุหพระนิติศาสตร 
มีฐานันดรศักดิ์เปนพระยา และใหขาราชการกรมน้ีสังกัดอยูในกระทรวงวัง18 

 
คร้ันถึงวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2462 ไดมีพระบรมราชโองการใหประกาศเปล่ียน

นามกรมราชเลขานุการเปน กรมราชเลขาธิการ19 เพื่อใหสอดคลองกับการท่ีไดมีพระบรมราช
โองการใหเปล่ียนนามตําแหนงราชเลขานุการเปนราชเลขาธิการ ตั้งแตวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2462 
แลว 

 
อนึ่ง ในระหวาง พ.ศ. 2459 – 2461 ปรากฏหลักฐานวา ไดมีการรางหัวขอระเบียบ

การกรมราชเลขานุการ มีใจความสําคัญคือ ใหกรมราชเลขานุการเปนกรมอิสระข้ึนตรงตอพระเจา
แผนดินมีราชเลขานุการเปนหัวหนาแบงแยกหนาท่ีเปน 4 กอง ไดแก กองบัญชาการ กองราชเลขา 
นุการตางประเทศ กองราชเลขานุการในพระองค และกองกลาง แตละกองมีหัวหนากองข้ึนตรง 
ตอราชเลขานุการ 

 
ตอมา เม่ือ พ.ศ. 2463 ไดมีการต้ังตําแหนงใหมข้ึนในกรมราชเลขาธิการคือ

ตําแหนงปฏิคมประจํากรมราชเลขาธิการ ข้ึนตรงตอเจากรมการปกครอง มีหนาท่ีดูแลรักษาความ
สะอาดและความเรียบรอยในกรมราชเลขาธิการเทาท่ีไดรับมอบหมายจากเจากรมการปกครอง มี

                                                           
17เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศพระธรรมนูญต้ังกรมพระนิติศาสตรใน

พระราชสํานัก”ประกาศมา ณ วันที่ 10 เมษายน พระพุทธศักราช 2457, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 
27. หนา 50. 

18เร่ืองเดียวกัน, หนา 50. 
19เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศเปล่ียนนามกรมราชเลขานุการเปนกรมราช

เลขาธิการ”ประกาศมา ณ วันที่ 14 ธันวาคม พระพุทธศักราช 2462, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 32. 
หนา 196. 
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หนาท่ีในการตอนรับแขก และทําหนาท่ีเชิญพระราชหัตถเลขาบางฉบับท่ีเปนราชการดวนซ่ึงไมได
สงใหมหาดเล็กอัญเชิญ20 

จะเห็นไดวา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว กรมราชเลขา 
นุการ ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนช่ือเปนกรมราชเลขาธิการ ยังคงเปนกรมท่ีมีความสําคัญตอบานเมืองและ
ยังคงมีหนาท่ีหลักสวนใหญในลักษณะเดียวกับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
หากแตจะมีท่ีแตกตางไปจากเดิมบางก็คือ ราชเลขานุการ/ราชเลขาธิการไมตองเปนผูเขาเฝาฯ เพื่อ
ทูลเกลาฯ ถวายหนังสือเอง เพียงแตสงหนังสือเขาไปทูลเกลาฯ ถวายเทานั้น ถามีเร่ืองพิเศษ จึงทรง
เรียกเจาหนาท่ีในกรมราชเลขานุการ / กรมราชเลขาธิการเขาไปเพื่อทรงสอบถาม 

 
1.4 กรมราชเลขานุการในพระองคและกรมราชเลขาธิการ 

 
กรมราชเลขานุการในพระองค ตั้งข้ึนเม่ือวันเดือนปใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด 

เทาท่ีปรากฏหลักฐานพบวา เม่ือ พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมี
ตําแหนงราชเลขานุการในพระองคควบคูกับตําแหนงราชเลขานุการ โดยมีตราประจําตําแหนงแยก
ตางหาก และในฐานะที่เปนหนวยงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการในพระองคพระมหากษัตริยโดย
แท จึงตองมีท่ีทําการอยูใกลกับท่ีประทับเสมอ ไมวา พระมหากษัตริยจะประทับ ณ พระราชวังใด 
ท้ังในและนอกพระนคร ซ่ึงในบางคร้ังกรมราชเลขานุการในพระองคอาจไมตองยายท้ังสํานักงาน
เพื่อตามเสด็จ แตอยางนอยผูเปนราชเลขานุการในพระองคและ/หรือขาราชการของกรมนี้ก็ตองตาม
เสด็จไปประจําอยูดวย  เพื่อสะดวกแกการปฏิบัติงานฉลองพระเดชพระคุณ 

 
ตอมาเม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2464  ไดมีประกาศกรมบัญชาการกลางมหาดเล็ก

ความวา …ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกกรมราชเลขานุการในพระองคไปรวมกับกรม 
ราชเลขาธิการแตใหคงเหลือไว 2 แพนก คือ แพนกเคร่ืองทรงพระอักษร และแพนกเก็บพระสมุด
หลวง มีนาท่ีจัดโตะทรงพระอักษร เก็บรักษาพระสมุดหลวง และใหคงทําการติดตอกับกรมราช
เลขาธิการ มีการนําหนังสือราชการขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย และเชิญพระราชกระแสรไปแจงกับ
เจาหนาท่ี เปนตน ท้ังสองแพนกนี้ไปรวมข้ึนกับกรมมหาดเล็ก… สวนกิจการนอกจากท่ีกลาวแลว
ขางตน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกไปรวมกับกรมราชเลขาธิการท้ังส้ิน ท้ังนี้ใหขาราชการ

                                                           
20หจช, ร.6 รล. 1/42 คําสั่งกรมราชเลขาธิการ (16 ธันวาคม 2462 – 15 พฤศจิกายน 

2468). 
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มอบหมายการงานและใหไปรายงานตัวยังกรมท่ีตนไปข้ึนนั้นใหเรียบรอย และรับพระราชทาน
เงินเดือนยังกรมนั้น ตั้งแตเดือนตุลาคม 2464 เปนตนไป 

 
ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ปรากฏหลักฐานวา ทรง 

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยุบเลิกแผนกราชเลขานุการในพระองค21 หลังจากนั้นไมนานก็ทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกข้ึนเปน กรมราชเลขานุการในพระองค ข้ึนตรงตอพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว22 สวนเงินเดือนของขาราชการกรมราชเลขานุการในพระองคใหรับ
จากกระทรวงวัง และเงินเดือนของขาราชการกรมราชเลขาธิการใหรับจากกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ 

 
เนื่องจากลักษณะงานท่ีคลายคลึงและเก่ียวพันกันอยางมากระหวางกรมราชเลขา 

นุการในพระองคกับกรมราชเลขาธิการ จึงทําใหเกิดปญหางานซํ้าซอนและสับสน ดังนั้น ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงไดมีการพิจารณาทําความตกลงเแบงแยกหนาท่ีระหวาง
หนวยงานท้ังสองใหความชัดเจนยิ่งข้ึน ยกตัวอยางเชน การนําหนังสือข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย การ
กําหนดใหกรมราชเลขานุการในพระองคมีหนาท่ีเฉพาะแตหนังสือท่ีเกี่ยวของกับพระราชกิจ 
สวนพระองค เร่ืองใดท่ีเปนเร่ืองราชการอันเกี่ยวดวยการแผนดินเปนหนาท่ีของกรมราชเลขาธิการ 
หนาท่ีดําเนินการในเร่ืองการขอพระราชทานช่ือยังเปนหนาท่ีของกรมราชเลขานุการในพระองคอยู
เพราะมีพระราชกระแสโปรดเกลาฯ วาเปนพระราชกิจสวนพระองค  สวนหนาท่ีอ่ืนๆ บางประการ
ไดแก การดําเนินการเร่ืองขอพระราชทานนามสกุล และหนาท่ีเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตทําการสมรส ใหมอบใหกรมราชเลขาธิการเปนผูจัดทํา อีกท้ังใหจัดเก็บรักษาตรานาค
บัลลังก ซ่ึงเปนตราประจําตําแหนงราชเลขานุการในพระองค เม่ือตองพระราชประสงคจึงจะจัด 
สงไปทูลเกลาฯ ถวาย 

 
อนึ่ง หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กรมราชเลขานุการในพระองค

ไดไปสังกัด ศาลาวาการพระราชวัง23 และไดมีบทบาทสําคัญยิ่งข้ึนในการถวายงานโดยตรงตอ 

                                                           
21หจช., ร.7 รล.1/15 เรื่องตัดทอนงบประมาณและจัดระเบียบหนาที่กรมราชเลขาธิการ 

(29 มีนาคม 2468 – 31 มีนาคม 2469). 
22หจช., ร.7 รล.1/4 เรื่องราชการในนาที่ราชเลขานุการในพระองค พ.ศ.2468 – 2473 

(30 ตุลาคม 2468 – 13 มิถุนายน 2475). 
23เดิมเรียกวากระทรวงวัง 
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พระมหากษัตริย เนื่องจากตองรับโอนงานท่ีเปนงานสวนพระองค ซ่ึงเคยเปนหนาท่ีของกรมราช
เลขาธิการมาปฏิบัติ เพราะกรมราชเลขาธิการไดยุบเลิกไปตามประกาศยุบเลิกกรมราชเลขาธิการ 
เม่ือวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2475 
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1.5 กรมราชเลขาธิการและกรมราชเลขานุการในพระองคในรัชกาลท่ี 7 
 
ในตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเปนชวงท่ีเกิดภาวะวิกฤตการณ

เศรษฐกิจตกตํ่าท่ัวโลก ซ่ึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวจึงมีพระบรมราชโองการประกาศใหเลิกกระทรวงมุรธาธรที่ตั้งข้ึนใหมเปนคร้ังท่ีสองใน
รัชกาลท่ี 6 ท้ังนี้ การเลิกกระทรวงมุรธาธรใหมีผลต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2469 เปนตนไป และ
ใหยกงานของกระทรวงมุรธาธรไปรวมกับกรมราชเลขาธิการ 

 
ดังนั้น กรมราชเลขาธิการจึงยังคงมีฐานะเสมอดวยกระทรวงอยูตามเดิม และตอง

รับงานของกระทรวงมุรธาธรมาปฏิบัติ โดยมอบหมายใหเปนหนาท่ีของกรมพระอาลักษณ อนึ่ง 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวยังไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหยุบเลิกกรม 
พระนิติศาสตร ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังข้ึน
เปนกรมเม่ือ พ.ศ. 2457 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2469 

 
ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสงมอบหนาท่ีราชการของกรม 

พระนิติศาสตรใหกับกระทรวงวังและกรมราชเลขาธิการ ดังนั้นงานในแผนกฎีกาจึงโอนกลับมาเปน
ของกรมราชเลขาธิการดังเดิม 

 
ตอมาเม่ือวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดมี

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศเปล่ียนนามกรมราชเลขาธิการเปนกระทรวงมุรธาธร
และใหเรียกนามตําแหนงราชเลขาธิการวา เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และผูชวยราชเลขาธิการวา
ปลัดพระมุรธาธร24 จนกระท่ังเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
จึงยังผลใหกระทรวงมุรธาธรตองเปล่ียนแปลงฐานะบทบาทและหนาท่ีอีกคร้ัง 

                                                           
24เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศเปล่ียนนามกรมราชเลขาธิการเปนกระทรวงมุรธาธร”

ประกาศมา ณ วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2475, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 45. หนา 7. 
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หลังเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองได 5 วัน พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจา 
อยูหัวไดมีพระบรมราชโองการใหประกาศผลัดเปล่ียนเสนาบดี ปลัดทูลฉลอง กระทรวงตางๆ และ
รวมกระทรวง25 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในประกาศฉบับนี้ ใหเรียกเสนาบดีกระทรวงวังวา
ผูสําเร็จราชการพระราชวัง และใหเรียกตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรวา ราชเลขาธิการ 

 
จากประกาศฉบับดังกลาวมีผลใหตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรตองถูก 

ยุบเลิกไปโดยปริยาย สวนช่ือกระทรวงมุรธาธรนั้น เทาท่ีพบหลักฐานไมปรากฏวามีการกลาวถึงอีก
ตอไป แตกลับปรากฏชื่อกรมราชเลขาธิการในประกาศเวรคืนตําแหนงหนาท่ีราชการ เม่ือวันท่ี 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2475 อีกคร้ัง หลังจากท่ีไดมีประกาศเปล่ียนนามกรมราชเลขาธิการเปนกระทรวง
มุรธาธรแลวต้ังแตวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2475 ดังนั้น จึงพออนุมานไดวา กระทรวงมุรธาธรไดถูก 
ยุบเลิกไปแลวเชนกัน ตอมาเม่ือวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2475 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหยุบเลิกกรมราชเลขาธิการ และใหมีกรมเลขาธิการของคณะกรรมการราษฎรข้ึน26 เพื่อปฏิบัติงาน
ราชการแผนดินท้ังปวงท่ีเคยเปนหนาท่ีของกรมราชเลขาธิการมาตลอดสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
สวนงานซ่ึงถือเปนงานสวนพระองคพระมหากษัตริยใหยกไปรวมกับกรมราชเลขานุการใน 
พระองค 

 
ตอมา เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2476  ไดมีพระบรมราชโองการประกาศใช 

พระราชบัญญัติจัดต้ังกระทรวงและกรม พุทธศักราช 247627 จากประกาศฉบับนี้ ศาลา 
วาการพระราชวังมีหนาท่ีบริหารราชการในพระราชสํานัก แบงสวนราชการออกเปน 10 กรม โดยมี
กรมราชเลขานุการในพระองคเปนกรมหน่ึงในสังกัดดวย 

 

                                                           
25เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศผลัดเปล่ียนเสนาบดี ปลัดทูลฉลอง กระทรวงตางๆ 

และรวมกระทรวง” ประกาศมา ณ วันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2475, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 
45. หนา143. 

26เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศยุบเลิกกรมราชเลขาธิการ” ประกาศมา ณ วันที่ 14 
กันยายน พุทธศักราช 2475, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 45. หนา 295. 

27เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “พระราชบัญญัติจัดต้ังกระทรวงและกรมพุทธศักราช 2476”
ประกาศมา ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2476, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 46. หนา 59 – 
64. 
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จากน้ัน ในวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ไดมีพระบรมราชโองการประกาศใช 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 247628 มีผลใหศาลาวาการพระราชวังมี
ฐานะเปนกระทรวง เรียกวา กระทรวงวัง มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการในราชสํานัก และในมาตรา 
18 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันนี้ ระบุใหกรมราชเลขานุการในพระองคยังคงเปนกรมหนึ่งใน
สังกัดกระทรวงวังเชนเดิม 

 
1.6 กรมราชเลขานุการในพระองคในรัชกาลท่ี 8 

 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

กรมราชเลขานุการในพระองคจึงยังคงเปนกรมๆ หนึ่งในสังกัดกระทรวงวัง แตในทางปฏิบัติ กรม
ราชเลขานุการในพระองคยังคงปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ 

 
อนึ่ง ในสวนของงานท่ีเกี่ยวของกับเอกชนหรือประชาชนซ่ึงกรมราชเลขานุการ 

ในพระองคดําเนินการนั้น ไดแก การทูลเกลาฯ ถวายฎีกา และการขอพระราชทานพระมหากรุณาใน
สวนพระองค ซ่ึงท้ังน้ีถาไมเกี่ยวกับกิจการสวนพระองคพระมหากษัตริยโดยเฉพาะแลวหนังสือและ
ความเห็นของเอกชนนั้นๆ ก็สงไปใหรัฐบาล คือฝายบริหารราชการพิจารณาแสดงความเห็น 
ทูลเกลาฯ ถวายประกอบพระราชดําริ เร่ืองฎีกานี้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวางระเบียบการ 
ทูลเกลาฯ ถวายฎีกา พุทธศักราช 245729 

 
1.7 สํานักงานราชเลขานุการในพระองค 

 
เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2478 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา 

อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ไดมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทะบวง กรม แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 247830 ข้ึน เนื่องจากสภาผูแทนราษฎรลงมติวา

                                                           
28“พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พุทธศักราช 2476” ประกาศมา ณ วันที่ 9

ธันวาคม พุทธศักราช 2476, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 50. 9 ธันวาคม 2476, หนา 769. 
 

30เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม แกไข
เพ่ิมเติมพุทธศักราช 2478” ตราไว ณ วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2478, ประชุมกฎหมายประจําศก. 
เลม 48. (ภาค 2),หนา 1009 – 1012. 
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เปนการสมควรท่ีจะจัดวางรูปการงานในพระราชวัง และการงานราชเลขานุการในพระองคให
เหมาะสมแกกาลสมัย กรมราชเลขานุการในพระองคซ่ึงเคยเปนกรมหน่ึงในสังกัดกระทรวงวังจึง
แยกเปนหนวยงานเอกเทศ มีฐานะเปนทบวงการเมืองและเปล่ียนช่ือเปน  สํานักงานราชเลขานุการ
ในพระองค 

1.8 สํานักราชเลขาธิการ 
 
ในรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดมี 

พระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับท่ี 12) พ.ศ. 2493 
ข้ึน จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลใหสํานักงานราชเลขานุการในพระองค เปล่ียนช่ือเปน สํานัก
ราชเลขาธิการ คงมีฐานะเปนทบวงการเมือง มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค 
พระมหากษัตริย และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 

2. ราชเลขาธิการ 
 
2.1 กําเนิดตําแหนงไปรเวตสิเกรตารีหลวงหรือราชเลขานุการ 

ในโบราณสมัยยังไมมีตําแหนง ราชเลขานุการ หรือ ราชเลขาธิการ อยางเปน 
ทางการ คงมีแตตําแหนงเจากรมพระอาลักษณ ซ่ึงทําหนาท่ีเสมือนเปนราชเลขานุการหรือ 
ราชเลขาธิการของพระเจาแผนดินเทานั้น 

 
คร้ันถึง พ.ศ. 2410 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ปรากฏ 

หลักฐานวาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให นายพร  บุนนาค31 ซ่ึงในเวลานั้นเปนขาราชการผูเดียวท่ีมี
ความรูภาษาอังกฤษเปนอยางดี และเพิ่งเดินทางกลับจากการไปศึกษาตอท่ีประเทศอังกฤษ ปฏิบัติ
หนาท่ีสนองพระมหากรุณาธิคุณเปน ผูเชิญรับส่ังไปตางประเทศ32 สืบแทนหมอมราโชทัย (หมอม

                                                           
31ในหนังสือบางเลมเรียกช่ือวา นายชุมพร  บุนนาค ตอมา ไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิเปน 

นายราชานัตยานุหาร (หรือนายราชาณัตยานุหาร) พระยาภาษกรวงษ และเจาพระยาภาษกรวงษ ตามลําดับ 
32พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ. เร่ืองต้ังเจาพระยากรุงรัตนโกสินทร.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). 
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ราชวงศกระตาย  อิศรางกูร) ซ่ึงถึงแกอนิจกรรม ตอมาไมนาน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
เปน นายราชาณัตยานุหาร หุมแพรพิเศษ ในกรมพระอาลักษณ รับราชการเปนทํานองราชเลขาธิการ
ฝายภาษาตางประเทศมาจนตลอดรัชกาล33 

2.2 ราชเลขานุการในรัชกาลท่ี 5 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้ง

ตําแหนงราชเลขานุการขึ้นอยางเปนทางการเปนคร้ังแรก เรียกกันในสมัยนั้นอยางทับศัพท
ภาษาอังกฤษวา ไปรเวตสิเกรตารี (Private Secretary) หรือ ราชไปรเวตสิเกรตารี หรือ ไปรเวตสิเกร
ตารีหลวง และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเล่ือนนายราชานัดยานุหาร (พร  บุนนาค) ข้ึนเปนพระ
ยาภาษกรวงษ34 ดํารงตําแหนงน้ีเม่ือ พ.ศ. 2416 จนถึง พ.ศ. 2421 จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหเปนราชทูตพิเศษ เดินทางไปเจริญพระราชไมตรียังราชสํานักตางๆ ในทวีปยุโรป เชน เยอรมนี
เปนตน35 

 
ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2422 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองค -เจา

เทวัญอุไทยวงศ ซ่ึงเปนผูท่ีไดทรงแสดงพระคุณวุฒิใหปรากฏวาทรงพระปรีชาสามารถและทรง 
รอบรูภาษาอังกฤษ ตลอดจนเร่ืองการตางประเทศอยางดียิ่ง อีกท้ังเคยทรงรับราชการอยูใกลชิด 
เบ้ืองพระยุคลบาทในออฟฟศหลวง เขาทรงรับราชการในตําแหนงท่ีไปรเวตสิเกรตารีหลวงแทน
พระยาภาษกรวงษ 

 
พ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

ตั้งตําแหนง ไปรเวตสิเกรตารีฝร่ัง หรือ ราชเลขานุการฝายตางประเทศ ข้ึนควบคูกับตําแหนง  
ไปรเวตสิเกรตารีไทย หรือ ราชเลขานุการฝายกิจการในประเทศ หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา ไปรเวต 
สิเกรตารีหลวง และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ 

                                                           
33สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโร -รส.

พระราชประวัติรัชกาลที่ 5 กอนเสวยราชย พระบวรราชประวัติ พระประวัติกรมพระยาเทวะวงศวโรปการ  
พระประวัติตรัสเลา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2523, หนา 113. 

34กรมศิลปากร. การแตงต้ังขุนนางไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5. กรุงเทพ ฯ : 2522, หนา 198. 
35สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. ประวัติบุคคลสําคัญ. กรุงเทพฯ : 

บรรณาคาร, 2517, หนา 327. 
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ทรงดํารงตําแหนงไปรเวตสิเกรตารีไทย กับโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองคเจาเทวัญ 
อุไทยวงศ ทรงดํารงตําแหนงไปรเวตสิเกรตารีฝร่ัง 

 
พระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ นอกจากทรงดํารงตําแหนง 

ไปรเวตสิเกรตารีไทยต้ังแต พ.ศ. 2423 แลว ยังทรงเปนหัวหนาบังคับบัญชากรมราชเลขานุการและ
กรมพระอาลักษณอีกดวย 

 
ตอมา เม่ือ พ.ศ. 2428 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ พระองค

เจาสวัสดิประวัติทรงรับราชการในตําแหนงปลัดบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
อีกตําแหนงหนึ่ง ควบคูกับตําแหนงไปรเวตสิเกรตารี แตพระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิ
ประวัติ ทรงพระดําริวา เปนการเหลือกําลังท่ีจะสนองพระเดชพระคุณใหเรียบรอยท้ังสองตําแหนง
ได จึงกราบบังคมทูลพระกรุณาขอลาออกจากตําแหนงเสียตําแหนงหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหออกจากตําแหนงปลัดบาญชีกลาง และให
ทรงรับราชการในตําแหนงไปรเวตสิเกรตารีตามเดิม เนื่องจากทรงพระราชดําริวา ราชการใน
ออฟฟศไปรเวตสิเกรตารีเปนตําแหนงสําคัญดวยราชการท้ังปวงรวมอยูท้ังส้ิน และพระเจานอง 
ยาเธอ  พระองคเจาสวัสดิประวัติก็ทรงรับราชการมาชานาน เปนท่ีไววางพระราชหฤทัยยากท่ีจะหา
ผูใดมาปฏิบัติหนาท่ีแทนได 

 
ในปเดียวกันนั้นเอง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ  พระองคเจา

โสณบัณฑิต36 ผูชวยทูตทหาร ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทรงเขารับราชการในตําแหนง 
ราชเลขานุการฝายตางประเทศ หรือไปรเวตสิเกรตารีฝร่ัง แทนพระเจานองยาเธอกรมหม่ืนเทวะ
วงศวโรปการ ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหไปทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีตางประเทศ 

 
อนึ่ง พระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติ ทรงกํากับดูแลกรม 

พระอาลักษณนานถึง 12 ป จนกระท่ังถึง พ.ศ. 2435 กรมพระอาลักษณไดรับการยกฐานะข้ึนเปน
กระทรวงเรียกวา กระทรวงมุรธาธร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรมหม่ืน
พิทยลาภพฤฒิธาดา ทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

                                                           
36พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาเปนกรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิธาดา เมื่อ 

พ.ศ. 2434 และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเล่ือนเปนกรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา เมื่อ พ.ศ. 2443 
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ใหใชตราพระพรหมนั่งแทนเปนตราประจําตําแหนง37 เปนเหตุใหงานในหนาท่ีการบังคับบัญชา
กรมพระอาลักษณของพระเจานองยาเธอ พระองคเจาสวัสดิประวัติส้ินสุดลง 

 
ในชวงปลาย พ.ศ. 2435 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรม

หม่ืนสมมตอมรพันธุ ราชเลขานุการ ทรงดํารงตําแหนงอธิบดีกรมพระคลังขางท่ีอีกตําแหนงหนึ่ง
เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมพระคลังขางท่ี ซ่ึงเดิมอยูในสังกัดกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติมาข้ึนกับกระทรวงมุรธาธร 

 
ตอมาใน พ.ศ. 2436 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรมหม่ืน

สมมตอมรพันธุ ราชเลขานุการ ทรงบังคับบัญชาราชการในหนาท่ีเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรเปน
การช่ัวคราวแทนพระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิธาดา เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร ซ่ึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหไปทรงบังคับบัญชาราชการในหนาท่ีเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ
เสด็จไปตรวจราชการที่หัวเมือง จนกวาพระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนสรรพสิทธิประสงค จะเสด็จ
กลับมาทรงปฏิบัติหนาท่ีตามเดิม 

 
ตอมา เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2438 ไดมีพระบรมราชโองการประกาศแตงต้ัง

เสนาบดีกระทรวงมุรธาธรและราชเลขานุการ ความวา…ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจา 
นองยาเธอ กรมหม่ืนสมมตอมรพันธุ คงเปนราชเลขานุการตามเดิม และใหนั่งในท่ีประชุมเสนาบดี
สภาดวยเสมอเสนาบดีผูหนึ่ง แลยกกรมราชเลขานุการเปนกรมพิเศษข้ึนกรมหน่ึง กับทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนพิทยลาภ-พฤฒิธาดา  คงเปนเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร
ตามเดิม แลใหบังคับบัญชาการในนาท่ีเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการดวย…38 นอกจากนี้ ยังไดมี 
พระบรมราชโองการประกาศใหใชตราสําหรับตําแหนงรัตนโกสินทรศก 114 ในประกาศฉบับนี้ 
ไดระบุถึงฐานะและตราประจําราชเลขานุการความวา …แลอธิบดีกรมนี้ ก็มีอํานาจ มีท่ีนั่งในท่ี

                                                           
37เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศตราสําหรับตําแหนง” ประกาศมา ณ วันที่ 7 

ม ก ร า ค ม 
รัตนโกสินทรศก 113, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 14. หนา 224. 

38หจช., ร.5 อ 1/8  เรื่องแยกกรมราชเลขากับกระทรวงมุรธาธรคนละกรม กรมหมื่นสมมตฯ 
คงเปนราชเลขานุการ กรมหมื่นพิทยฯ คงเปนเสนาบดีมุรธาธร (29 พฤษภาคม ร.ศ.114). 
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ประชุมเสนาบดีผูหนึ่งเสมอกับเสนาบดีท้ังปวง สมควรจะมีตราสําหรับตําแหนงได จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอธิบดีกรมราชเลขานุการถือตรานารายณยืน เปนตราตําแหนงสืบไป…39 

 
จากประกาศฉบับดังกลาว แสดงใหเห็นวา ราชเลขานุการมีฐานะเทียบเทาอธิบดี

เทานั้น แตในทางปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับตําแหนง
ราชเลขานุการเทียบเทาตําแหนงเสนาบดีดวยการทรงใหสิทธิเขารวมการประชุมเสนาบดีสภา และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทําหนาท่ีเลขานุการของท่ีประชุมดวย 

 
ถึงแมวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งตําแหนงราชเลขานุการอยางเปนทางการ

แลวก็ตาม แตก็ไมไดมีการกําหนดหนาท่ีของราชเลขานุการไวเปนลายลักษณอักษร หากพอจะ
อนุมานหนาท่ีของราชเลขานุการไดจากลายพระหัตถของพระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนสมมตอมร
พันธุ ท่ีทรงมีมากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ ดังนี้ …นาท่ีราชเลขานุการนอกจากนาท่ีตางประเทศ ซ่ึงเปนนาท่ีประจําแตมักมีเปน 
คร้ังเปนคราวนั้นบาง คือการตรวจรับหนังสือทูลเกลาฯ ถวาย การตรวจพระกระแสที่จะตอบส่ัง 
การตรวจสอบคนเร่ืองเกาตามท่ีตองพระราชประสงค และรับพระกระแสส่ังการจรอันไมเกี่ยวกับ
พระคลังขางท่ี เปนตนวา นัดหมายเฝาแหนเลนําฝร่ังเฝา เปนตน ท้ังการพูดจารับรองกับฝร่ัง 
ตางๆ…40 

 
ในเร่ืองเกี่ยวกับการทูลเกลาฯ ถวายขอราชการของกระทรวงและกรมตางๆ นั้น 

ราชเลขานุการมีหนาท่ีตองพิจารณา ตรวจสอบ และทําความเห็น กอนนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย เม่ือมี
พระบรมราชโองการในเร่ืองนั้นๆ แลว ราชเลขานุการมีหนาท่ีเชิญพระบรมราชโองการไปยัง
กระทรวงหรือกรมท่ีเกี่ยวของเพ่ือรับไปดําเนินการ ในกรณีท่ีเปนเร่ืองราชการสําคัญท่ีราชเลขา 
นุการไมสามารถตัดสินใจโดยลําพังได ราชเลขานุการมีอํานาจท่ีจะเรียกประชุมเสนาบดีสภาเพื่อ 
ขอคําปรึกษาหารือ ดังปรากฏในรางพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

                                                           
39เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศใหใชตราสําหรับตําแหนง รัตนโกสินทรศก 114”

ประกาศมา ณ วันที่ 28 มีนาคม รัตนโกสินทรศก 114, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 15. หนา 85. 
40หจช., ร.5 รล. 1/13 เรื่องเบ็ดเตล็ดสวนพระองค กรมพระสมมตทรงปรารภถึงราชการทาง

ก ร ม 
ราชเลขาและพระคลังขางที่ (11 ตุลาคม ร.ศ.113 – 31 สิงหาคม ร.ศ.116). 
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เจาอยูหัวท่ีทรงมีไปถึงพระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนสมมตอมรพันธุ ความวา …ฉันจึงทําคําส่ังนี้ให
ไวแกเธอ ผูซ่ึงมีนาท่ีจะนําขอราชการ ซ่ึงพนักงานตางๆ จะทําเปนรายงานการขัดของท้ังหลาย มายื่น
ตอฉันนั้นวา ใหเธอพิจารณาตรวจดูขอความนั้นๆ ถาเปนการพอมีตัวอยางที่จะเทียบไดวาเคยส่ังมา
แตกอนแลว ก็ใหทําเปนคําส่ังของฉันออกไปอยาใหค่ังคางอยูชาได ถาเปนการยังไมเคยส่ัง แตเปน
การไมสําคัญนักพอเทียบอยางธรรมเนียมท่ีจะส่ังใหแลวไปได ก็ใหทําคําส่ังใหแลวไปเหมือนกัน 
เวนไวแตการท่ีเธอเหน เปนการสําคัญท่ีไมมีแบบอยางจะส่ังใหแลวไปได ก็ใหนําความขอนั้นมาให
ฉันทราบ แลทําความเหนมาดวยวาเธอเหนควรจะวินิจฉัยใหแลวไปไดกี่ทาง… บรรดาขอราชการ 
เหลานี้ ถาเธอไมสามารถที่จะตัดสินใจใหตกลงไปไดแตโดยลําพังแลว ก็ใหเรียกประชุมเสนาบดี 
ปฤกษาในขอความนั้นใหตกลงกัน… 

 
ดังนั้น ผูท่ีทําหนาท่ีราชเลขานุการจึงเปรียบเสมือนเปนศูนยกลางในการติดตอ

ประสานงานระหวางพระมหากษัตริยกับหนวยงานตางๆ อาจกลาวไดวา ราชเลขานุการเปนผูท่ี
ทํางานถวายพระมหากษัตริยอยางใกลชิด ฉะนั้น ผูท่ีจะดํารงตําแหนงราชเลขานุการจึงตองเปนผูท่ี
ทรงไววางพระราชหฤทัย และมีความรูความสามารถในสรรพวิทยาตางๆ รวมท้ังรูจัก
ขนบธรรมเนียมประเพณีของบานเมืองเปนอยางดี 

 
นอกเหนือจากงานในหนาท่ีบังคับบัญชากรมราชเลขานุการแลว ราชเลขานุการ 

ยังตองทําหนาท่ีตามเสด็จท้ังในและนอกพระราชอาณาจักร ท้ังนี้เพราะพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดการทรงหนังสือราชการอยูตลอดเวลา อีกท้ังในการเสด็จประพาส
สถานท่ีตางๆ นั้น มักจะมีพระราชหัตถเลขาถึงบุคคลตางๆ เปนการสวนพระองค ซ่ึงอาจจะทรง 
เลาถึงเหตุการณท่ีทรงผานพบในดินแดนนั้นๆ หรือไมก็เปนกระแสพระราชดําริท่ีทรงไดจากการ
เสด็จพระราชดําเนิน ราชเลขานุการในสมัยรัชกาลท่ี 5 จึงตองทําหนาท่ีเสมือนเปนราชเลขานุการใน
พระองคพรอมกันดวย41 

 
อนึ่ง เม่ือ พ.ศ. 2439 กอนท่ีจะมีการยุบเลิกกระทรวงมุรธาธร ไดทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนสิริธัชสังกาศ เสนาบดีกระทรวงการคลังทรงดํารง
ตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และทรงเปนสภานายกของรัฐมนตรีสภาตามตําแหนงสืบแทน

                                                           
41อัจฉราพร  กมุทพิสมัย. รายงานวิจัยเร่ือง “บทบาทของกรมราชเลขาธิการในสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย.” กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523, หนา 32. 
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พระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนพิทยาลาภพฤฒิธาดา ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทรงดํารง
ตําแหนงเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ42 

 
เม่ือคร้ังท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรง

เยือนประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปใน พ.ศ. 2440 ไดมีพระบรมราชโองการประกาศตราตําแหนง 
ราชเลขานุการแหงสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซ่ึงสําเร็จราชการแผนดินตางพระองคความวา …สวน
ราชการเลขานุการแหงสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซ่ึงสําเร็จราชการตางพระองคนั้น ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหใชตราพระพรหมนั่งแทน ซ่ึงเปนตราเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรแตกอนนั้น กวาจะ
ไดเสด็จพระราชดําเนินกลับยังพระนคร… จากประกาศฉบับนี้แสดงใหเห็นวา นอกจากทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งตําแหนงราชเลขานุการในพระมหากษัตริยแลว ยังทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ ใหตั้งตําแหนงราชเลขานุการในสมเด็จพระบรมราชินีนาถดวย 

 
คร้ันถึง พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนปราจิณกิติบดี ซ่ึงเคยเสด็จไปทรงศึกษาในประเทศ
อังกฤษและฝร่ังเศส ทรงดํารงตําแหนงราชเลขานุการฝายตางประเทศ43 ท้ังนี้ไมปรากฏหลักฐานวา
ทรงดํารงตําแหนงนี้ถึงปใด แตใน พ.ศ. 2447 เม่ือมีการแยกออฟฟศของกรมราชเลขานุการไปอยูท่ี
พระท่ีนั่งอภิเศกดุสิตอีกแหงหนึ่งนั้น ไดมีการจัดหองทํางานของ ขาราชการในกรมราชเลขานุการ
ปรากฏวาสถานท่ีทํางานของพระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนปราจิณกิติบดี ราชเลขานุการฝาย 
ตางประเทศ ไดรวมอยูในหองนี้ดวย แสดงใหเห็นวาในชวงระยะเวลาระหวาง พ.ศ. 2445 – 2447
พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนปราจิณกิติบดียังทรงดํารงตําแหนงราชเลขานุการฝายตางประเทศอยู 
หลังจากนั้น ไมปรากฏหลักฐานวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ แตงต้ังผูใดมาดํารงตําแหนงราชเลขานุการฝายตางประเทศอีกจนส้ินรัชกาล 

 

                                                           
42เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศเปล่ียนตําแหนงเสนาบดี” ประกาศมา ณ วันพุธ ที่ 

26สิงหาคม รัตนโกสินทรศก 115, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 15. หนา 135 - 136. 
43กรมศิลปากร,  ราชสกุลวงศ  ฉบับแกไขเพ่ิมเติม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2536, หนา 

61. 
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2.3 ราชเลขานุการ/ราชเลขาธิการในรัชกาลท่ี 6 
 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระเจาบรมวงศเธอ กรม 

พระสมมตอมรพันธุ ไดกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหนงราชเลขานุการและอธิบดีกรมพระคลัง
ขางท่ีเม่ือ พ.ศ. 2454 เนื่องจากพระพลานามัยไมแข็งแรง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี ทรงดํารงตําแหนง 
ราชเลขานุการ และโปรดเกลาฯ ใหพระยาศุภกรณ-บรรณาสาร (นุม  วสุธาร) ดํารงตําแหนงอธิบดี
กรมพระคลังขางท่ีแทน อยางไรก็ตาม ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระสมมตอมรพันธุ ทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีท่ีปรึกษา เนื่องจากเปนผูท่ีทรงทราบระเบียบ
และขนบธรรมเนียมในทางราชการมาก44 

 
ตอมา พ.ศ. 2456 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจางวางตรี พระยาบุรีนวราษฐ

(ชวน  สิงหเสนี) ปลัดบัญชาการกรมมหาดเล็ก ดํารงตําแหนงราชเลขานุการฝายตางประเทศท่ียังวาง
อยู และใหมีเกียรติยศเสมอปลัดทูลฉลอง45 เนื่องจากทรงพระราชดําริวาเปนผูมีคุณวุฒิสามารถท่ีจะ
รับราชการฉลองพระเดชพระคุณได นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง
ราชเลขานุการในพระองคอีกตําแหนงหนึ่งดวย 

พ.ศ. 2458 พระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี ราชเลขานุการ ประชวร 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทรงพักรักษา
พระองคตามคําแนะนําของแพทยเปนเวลา 6 เดือน ในระหวางนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
มหาเสวกโท พระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย  อาจารยางกูร) ผูชวยราชเลขานุการรับราชการในหนาท่ี
ราชเลขานุการ46 

                                                           
44เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอ่ืนๆ. “ประกาศต้ังตําแหนงเสนาบดี ที่ปรึกษา ตําแหนงราช

เลขานุการแลอธิบดีกรมพระคลังขางที่” ประกาศมา ณ วันเสาร ที่ 24 มิถุนายน รัตนโกสินทรศก 130, 
ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 24. หนา 137 - 138. 

45ดูรายละเอียดที่ เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศต้ังราชเลขานุการฝายตางประเทศ แล 
ผูรั้งตําแหนงสมุหพระราชมณเฑียร” ประกาศมา ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พระพุทธศักราช 2456, ประชุม
กฎหมายประจําศก. เลม 26. หนา 63 - 64. 

46ดูรายละเอียดที่ เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศใหพระเจาพ่ียาเธอกรมหลวงปราจิณ 
กิติบดี ราชเลขานุการ ทรงพักรักษาพระองค ใหพระยาศรีสุนทรโวหาร ทําการแทนราชเลขานุการ” ประกาศมา 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พระพุทธศักราช 2458, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 28. หนา 252 - 253. 
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จากนั้น เม่ือ พ.ศ. 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหจางวางตรี พระยาบุรีนวราษฐ (ชวน  สิงหเสนี) ราชเลขานุการฝายตางประเทศและ
ราชเลขานุการในพระองค ไปรับราชการในตําแหนงอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็มประจําราชสํานัก
อังกฤษ วิลันดา และเบลเยียม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเล่ือน จางวางตรี พระยาราชสาสน
โสภณ (สะอาด  ชูโต) ผูชวยราชเลขานุการในพระองค ข้ึนเปนราชเลขานุการในพระองค และทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมหาเสวกตรี หมอมเจาธานีนิวัต โสณกุล47 ผูชวยราชเลขานุการ ทรงเปน
ราชเลขานุการฝายตางประเทศอีกตําแหนงหนึ่งดวย 

 
ในปเดียวกันนี้ พระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี ราชเลขานุการ ส้ิน 

พระชนม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชดําริวา …ราชการในราชเลขานุการมี
มาก ซ่ึงนับวาเปนงานสําคัญและเปนความลับ อีกท้ังมีกิจการจุกจิกตางๆ เปนอันมาก ผูท่ีจะเปน 
ราชเลขานุการตองเปนผูท่ีไดคุนแกงานในกรมน้ีเปนผูอํานวย จึงจะเปนระเบียบเรียบรอยไปได… 
ดังนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวุสิทธ์ิ (ละออ   
ไกรฤกษ)48 อธิบดีศาลฎีกา เปนราชเลขานุการ แทน ตั้งแตวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462 และทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปล่ียนนามตําแหนง ราชเลขานุการ เปน ราชเลขาธิการ 

 
ตอมา เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2462 ไดมีพระบรมราชโองการใหประกาศ

เปล่ียนนามกรมราชเลขานุการเปนกรมราชเลขาธิการ49 และในประกาศฉบับนี้ ยังคงใหเรียกช่ือ
ตําแหนงอ่ืนๆ ตามท่ีใชมาแตเดิม สวนตําแหนงราชเลขาธิการนั้น ไดมีการแปลช่ือตําแหนงเปน
ภาษาอังกฤษวา  His Majesty’s Principal Private Secretary ซ่ึงช่ือตําแหนงราชเลขาธิการที่เปน
ภาษาอังกฤษนี้ยังคงใชสืบมาจนถึงปจจุบัน 

 

                                                           
47พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนาขึ้นเปนพระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัต

เมื่อ พ.ศ.2465 ตอมา พ.ศ.2493 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสถาปนาขึ้นเปนพระวรวงศเธอ กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 

48ตอมา ไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิเปนเจาพระยามหิธร 
49เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศเปล่ียนนามกรมราชเลขานุการเปนกรมราช

เลขาธิการ”ประกาศมา ณ วันที่ 14 ธันวาคม พระพุทธศักราช 2462, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 32. 
หนา 196. 
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หลังจากท่ี มหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธ์ิ (ละออ  ไกรฤกษ) ดํารง
ตําแหนงราชเลขาธิการแลว ไดออก ระเบียบการกรมราชเลขาธิการ50 ข้ึนระเบียบดังกลาวเปน
ระเบียบปฏิบัติราชการภายในกรมราชเลขาธิการ มีสาระสําคัญแบงออกไดเปน 4 หมวด ดังนี้ หมวด
ท่ี 1 วาดวยการเบ็ดเสร็จการปฏิบัติราชการภายในของแตละหนวยงาน หมวดท่ี 2 วาดวยการรางแตง
และใชคําในหนังสือตางๆ หมวดท่ี 3 วาดวยแบบยอและวิธียอหนังสือ และหมวดที่ 4 วาดวยการ 
ทูลเกลาฯ ถวายหนังสือ ระเบียบการกรมราชเลขาธิการที่มหาเสวกเอก พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธ์ิ
(ละออ  ไกรฤกษ) รวบรวมไวนี้ ไดเปนแนวทางการปฏิบัติงานของกรมราชเลขาธิการในยุคตอมา
ดวย 

 
อนึ่ง ในสวนท่ีเกี่ยวกับตราประจําตําแหนงราชเลขาธิการ ซ่ึงเปนรูปนารายณยืน

หรือนารายณยืนแทนท่ีใชประทับกระดาษมาแต พ.ศ. 2438 นั้น เปนตราประทับหนานูน เวลาใช
ประทับบนกระดาษทําใหไมคอยจะติด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงไดพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหแกไขเปล่ียนแปลงดวงตราเสียใหม จากหนาท่ีประทับนูนใหเปนหนาราบ
และแกดามท่ีจับประทับเปนอยางใหม 

 
2.4 ราชเลขาธิการในรัชกาลท่ี 7 

 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเปนชวงที่เกิดภาวะวิกฤตการณ

เศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลก ดังนั้น รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงมีความ 
จําเปนตองใชนโยบายการดุลยภาพขาราชการออกกอนกําหนด โดยใหรับเบ้ียหวัดบํานาญแทนและ
ใชวิธียุบรวมหรือเลิกกิจการบริหารบางสวน เปนเหตุใหกระทรวงมุรธาธรตองยุบเลิกไปตาม
นโยบายดังกลาว อนึ่ง ในประกาศเลิกกระทรวงมุรธาธร ไดมีขอความระบุถึงฐานะของ 
ราชเลขาธิการและผูชวยราชเลขาธิการ รวมท้ังตราประจําตําแหนงราชเลขาธิการไวดวย ความวา …
ราชเลขาธิการมีเกียรติ ฐานะ และอาวุโสลําดับอยางเดียวกับเสนาบดี ผลพิเศษท่ีเสนาบดีจะพึงมีพึง
ไดอยางไร ราชเลขาธิการยอมไดทุกอยางนับต้ังแตวันเขารับหนาท่ีมา หากแตไมไดเรียกวาเสนาบดี

                                                           
50หจช., ร.6  รล.99/11 เรื่องระเบียบการกรมราชเลขาธิการ (เปนคําสั่งรวม) (15 มกราคม 

2462). 
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เทานั้น กับผูชวยราชเลขาธิการก็ลําดับเสมอปลัดทูลฉลองโดยนัยเดียวกัน ราชเลขาธิการใชตรา
นารายณยืนแทนตามเดิม…51 

 
อยางไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

เจาพระยามหิธร (ละออ  ไกรฤกษ) ซ่ึงดํารงตําแหนงราชเลขาธิการมาต้ังแตรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดํารงตําแหนงราชเลขาธิการสืบตอมา จนกระท่ังมี พระบรมราชโองการให
ประกาศยุบเลิกกรมราชเลขาธิการ เม่ือ พ.ศ. 2475 

 
วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2469 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให มหาเสวกโท  

พระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัต ผูชวยราชเลขาธิการ และราชเลขาธิการฝายตางประเทศเสด็จ
ไปราชการตางประเทศเปนการช่ัวคราว ในการนี้ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมหาอํามาตยตรี
หมอมเจาดํารัศดํารงค เทวกุล อัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน ทรงรักษาราชการแทนในหนาท่ีผูชวย 
ราชเลขาธิการ ราชเลขานุการฝายตางประเทศ เลขาธิการองคมนตรีสภา และเลขานุการเสนาบดีสภา 
จนกวามหาเสวกโท พระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัต จะเสด็จกลับ 

 
เม่ือมหาเสวกโท พระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัต เสด็จกลับจากราชการท่ี 

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 เม่ือ พ.ศ. 2472 ในการนี้ 

                                                           
51“ประกาศเลิกกระทรวงมุรธาธร” ประกาศมา ณ วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2468, ราช

กิ จ จ า 
นุเบกษา. เลม 42. 28 มีนาคม 2468, หนา 415. 

52“ประกาศกรมราชเลขาธิการเรื่องต้ังตําแหนง” ประกาศมา ณ วันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 
2469,ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 43. 19 ธันวาคม 2469, หนา 3413 – 3414. 
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ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให หมอมเจาวิบุลยสวัสดิวงศ  สวัสดิกุล มาทรงดํารงตําแหนงผูชวย
ราชเลขาธิการแทน 

ดังไดกลาวมาขางตนแลววา ราชเลขาธิการในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกลาเจาอยูหัว มีเกียรติ ฐานะ และอาวุโส อยางเดียวกับเสนาบดีทุกประการ หากแตไมเรียก
ตําแหนงเสนาบดี สวนผูชวยราชเลขาธิการก็มีฐานะเสมอดวยปลัดทูลฉลอง อยางไรก็ตาม ยังมี 
ผูไมเขาใจในฐานะและตําแหนงของราชเลขาธิการกับผูชวยราชเลขาธิการไดถองแท ดังนั้น จึงมี
พระบรมราชโองการใหประกาศเปล่ียนนามกรมราชเลขาธิการเปนกระทรวงมุรธาธร เม่ือวันท่ี 7 
เมษายน พ.ศ. 2475 ในประกาศฉบับดังกลาว ไดกําหนดใหเรียกนามตําแหนงราชเลขาธิการวา 
เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร และผูชวยราชเลขาธิการวา ปลัดพระมุรธาธร ถึงแมวาช่ือตําแหนงจะ
เปล่ียนไป แตยังคงปฏิบัติหนาท่ีตามเดิม อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชนามตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร เปนภาษาอังกฤษวา Lord of 
the Privy Seal และปลัดพระมุรธาธรวา Deputy Lord of the Privy Seal  ตามท่ีหมอมเจาวิบุลย 
สวัสดิวงศ  สวัสดิกุล ราชเลขานุการฝายตางประเทศ ในเวลานั้น กราบบังคมทูลเสนอผานเสนาบดี
กระทรวงมุรธาธร 

 
วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ไดเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขยังผล 
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงครั้งยิ่งใหญตอหนวยงานในพระองค กลาวคือ หลังเปล่ียนแปลงการ 
ปกครองประเทศได 5 วัน ไดมีพระบรมราชโองการใหประกาศผลัดเปล่ียนเสนาบดี ปลัดทูลฉลอง
กระทรวงตางๆ และรวมกระทรวง เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในประกาศฉบับนี้ไดกําหนด
ฐานะและเปล่ียนช่ือตําแหนงของเสนาบดีกระทรวงมุรธาธร ดังความท่ีปรากฏในประกาศตอนหน่ึง
วา …สวนกระทรวงวังและกระทรวงมุรธาธร ใหผูท่ีเปนเสนาบดีคงมีเกียรติอยางเสนาบดีอยู 
ตามเดิม แตใหเรียกเสนาบดีกระทรวงวังวา ผูสําเร็จราชการพระราชวัง ใหเรียกตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงมุรธาธรวา ราชเลขาธิการ…53 

ตอมา เม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2475 เจาพระยามหิธร (ละออ  ไกรฤกษ) 
ราชเลขาธิการ ไดกราบถวายบังคมลาออกรับพระราชทานบํานาญ จากนั้น ไดมีพระบรมราช

                                                           
53เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศผลัดเปล่ียนเสนาบดี ปลัดทูลฉลอง กระทรวงตางๆ 

และรวมกระทรวง” ประกาศมา ณ วันที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2475, ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 
45. หนา 143. 
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โองการใหประกาศยุบเลิกกรมราชเลขาธิการ เม่ือวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2475 เปนเหตุใหตําแหนง
ราชเลขาธิการยุบเลิกไปโดยปริยาย 
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2.5 ราชเลขานุการในพระองค 
 
ราชเลขานุการในพระองคเปนผูท่ีปฏิบัติงานสวนพระองคถวายพระมหากษัตริย

อยางใกลชิด เทาท่ีพบหลักฐาน ไมปรากฏวาตําแหนงราชเลขานุการในพระองคเกิดข้ึนเม่ือวันเดือน
ปใด ทราบแตเพียงวา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีตําแหนงราชเลขา 
นุการในพระองคควบคูกับตําแหนงราชเลขาธิการ ตอมาเม่ือ พ.ศ. 2457 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหราชเลขานุการในพระองคมีตรานาคบัลลังกเปนตราประจําตําแหนง54 

 
ในชวง พ.ศ. 2455 – 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ให จางวางโท  หลวงมหาสิทธิโวหาร (บุญชู  บุนนาค)55 ดํารงตําแหนงราชเลขานุการ
ในพระองค จากน้ัน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจางวางโท พระยาบุรีนวราษฐ (ชวน  สิงหเสนี)
ดํารงตําแหนงราชเลขานุการในพระองคและราชเลขานุการฝายตางประเทศ จนถึง พ.ศ. 2462 ตอมา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเล่ือนจางวางตรี พระยาราชสาสนโสภณ (สะอาด  ชูโต) ผูชวย 
ราชเลขานุการในพระองค ข้ึนเปนราชเลขานุการในพระองค 

 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดมีพระบรมราชโองการประกาศ

ตั้งราชเลขานุการในพระองค และราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  พระบรมราชินี
ข้ึน เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2468 ใจความสําคัญในประกาศฉบับนั้นระบุวา …เพ่ือแบงเบา 
พระราชภาระ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายพลตรี หมอมเจาอมรทัต ผูชวยสมุหราช 
องครักษ เปนราชเลขานุการในพระองคอีกตําแหนง 1 และใหยายเสวกเอก พระยาสุนทรลิขิต 
(ทองสุก  โปตระนันทน) ผูชวยราชเลขานุการฝายตางประเทศ มาเปน ราชเลขานุการในพระองค
สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  พระบรมราชินี…56 

 

                                                           
54หจช., ร.6 รล.11/12 เรื่องตราตําแหนงกรมมหาดเล็กและกรมราชเลขานุการในพระองค 

(19 สิงหาคม – 2 ตุลาคม 2457). 
55ภายหลังไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิเปนพระยาราชสาสนโสภณในรัชกาลที่ 6 และเปนพระยา

อมรฤทธิ์ธํารงค (บางแหงเขียนวา พระยาอมรฤทธิ์ธํารง) ในรัชกาลที่ 7 
56เสถียร  วิชัยลักษณ และคนอื่นๆ. “ประกาศต้ังราชเลขานุการในพระองค และราชเลขานุการใน

สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  พระบรมราชินี” ประกาศมา ณ วันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2468, ประชุม
กฎหมายประจําศก. เลม 38. หนา 345. 
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ตอมา พ.ศ. 2471 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพันโท พระเจาวรวงศเธอ 
กรมหม่ืนอนุวัตนจาตุรนต ทรงเปนผูร้ังตําแหนงราชเลขานุการในพระองค ทําหนาท่ีกํากับกรม 
ราชเลขานุการในพระองค แทน พลตรี หมอมเจาอมรทัต กฤดากร จากนั้นเม่ือ พ.ศ. 2472 ทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนอนุวัตนจาตุรนต ทรงดํารงตําแหนงราช
เลขานุการในพระองค ดวยเหตุท่ีไดทรงปฏิบัติราชการเปนท่ีเรียบรอยพอพระราชหฤทัย ในป
เ ดี ย ว กั น 
นั้นเอง ก็ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให เสวกตรี พระสมรรคราชกิจ (หมอมหลวงสายัณห  อิศร
เสนา) เปนราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  พระบรมราชินี แทน เสวกเอก
พระยาสุนทรลิขิต (ทองสุก  โปตระนันทน) ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหไปรับราชการใน 
กรมราชเลขาธิการ 

 
หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  ตําแหนงราชเลขานุการในพระองค

ซ่ึงเปนหัวหนากํากับกรมราชเลขานุการในพระองคยิ่งมีความสําคัญมากข้ึน เนื่องจากตําแหนง 
ราชเลขาธิการและกรมราชเลขาธิการถูกยกเลิกไป 

 
วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2475 พระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนอนุวัตนจาตุรนต 

ราชเลขานุการในพระองค ประชวร จึงไดกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหนง ในการน้ี ไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยายมหาเสวกตรี หมอมเจาวิบุลยสวัสดิวงศ สวัสดิกุล จากกรม 
ราชเลขาธิการ มาเปนราชเลขานุการในพระองคสืบแทน57 

 
ตอมา มหาเสวกตรี หมอมเจาวิบุลยสวัสดิวงศ  สวัสดิกุล ราชเลขานุการใน 

พระองค ไดกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหนง พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงไดมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหยายพระวรวงศเธอ พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา จาก
กระทรวงมหาดไทย มารับราชการสนองพระเดชพระคุณในตําแหนงราชเลขานุการในพระองค… 
ตั้งแตวันท่ี6 มกราคม พ.ศ. 2476 

 

                                                           
57“ประกาศศาลาวาการพระราชวัง” ประกาศมา ณ วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2475, ราช

กิ จ จ า 
นุเบกษา. เลม49. 18 กันยายน 2475, หนา 392 – 393. 
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา 
ธิบดินทร ไดมีพระบรมราชโองการใหประกาศต้ังคณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค ในการนี้ ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระวรวงศเธอ พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา ทรงเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองค รวมกับ พระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนอนุวัตนจาตุรนต และเจาพระยายมราช (ปน  สุขุม)
จากน้ัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหลวงสิริราชไมตรี (จรูญ  สิงหเสนี) ดํารงตําแหนง 
ราชเลขานุการในพระองค ตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2477 

 
อนึ่ง ตําแหนงราชเลขานุการในพระองคของสมเด็จพระบรมราชินียังคงมีอยู แต

เปนตําแหนงกิตติมศักดิ์ในกองการในพระองค ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดกรมราชเลขานุการ 
ในพระองค 

 
ขณะท่ีหลวงสิริราชไมตรี (จรูญ  สิงหเสนี) ดํารงตําแหนงราชเลขานุการใน 

พระองคนั้น ไดเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีราชการถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซ่ึงในขณะนั้นยังทรงพระเยาว และทรงศึกษาอยูท่ีเมืองโลซาน
ประเทศสวิตเซอรแลนด สวนราชการภายในประเทศไดมอบหมายใหขุนนิรันดรชัย (สเหวก   
นีลัญชัย) ผูชวยราชเลขานุการในพระองค ปฏิบัติหนาท่ีราชการแทน 

 
ตอมา เม่ือหลวงสิริราชไมตรี (จรูญ  สิงหเสนี) ไดโอนไปรับราชการที่กระทรวง

การตางประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให …ขุนนิรันดรชัย (สเหวก  นีลัญชัย) ผูชวย 
ราชเลขานุการในพระองค เปนขาราชการพลเรือนในพระองคช้ันพิเศษ กับดํารงตําแหนงราชเลขา 
นุการในพระองค  ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2481…58 

 
คร้ันถึง พ.ศ. 2487 พันตรี สเหวก นิรันดร (ขุนนิรันดรชัย หรือ สเหวก  นีลัญชัย)

ราชเลขานุการในพระองค ไดกราบถวายบังคมลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพคาขาย …จึงไดมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหนายเฉลียว  ปทุมรส ขาราชการพลเรือนในพระองค 
ช้ันพิเสส ดํารงตําแหนงราชเลขานุการในพระองค… ตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2487 

 

                                                           
58“เรื่องต้ังราชเลขานุการในพระองค” ประกาศมา ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2481, 

ราชกิจจานุเบกษา. เลม 55. 20 กุมภาพันธ 2481, หนา 3851. 
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ในเวลาตอมา ไดมีการเปล่ียนแปลงผูดํารงตําแหนงราชเลขานุการในพระองค 
อีกวาระหนึ่ง ตามประกาศสํานักงานราชเลขานุการในพระองค เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
เร่ืองแตงต้ังราชเลขานุการในพระองค ความวา …พระราชทานพระบรมราชานุมัติให นายเฉลียว 
ปทุมรส ราชเลขานุการในพระองค ออกจากราชการเพ่ือรับพระราชทานบําเหน็จบํานาญฐานหยอน
ความสามารถเพราะปวย… มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงต้ังใหหมอมเจานิกรเทวัญ 
เทวกุล ดํารงตําแหนงราชเลขานุการในพระองค…59 

 
คร้ันถึงรัชกาลปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จ

ข้ึนเสวยราชสมบัติในขณะท่ีมีพระราชภาระท่ีจะตองเสด็จพระราชดําเนินกลับไปทรงศึกษาตอ 
ท่ีเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอรแลนด ดังนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหลวงประเสริฐ
ไมตรี (วงศ  โชติกเสถียร) ขาราชการพลเรือนสามัญช้ันเอก ซ่ึงโอนมารับราชการในสังกัด
สํานักงานราชเลขานุการในพระองค ตามเสด็จไปทําหนาท่ีราชเลขานุการในพระองคอยางไมเปน
ทางการท่ีตางประเทศ60 แทน หมอมเจานิกรเทวัญ เทวกุล  ราชเลขานุการในพระองค  ซ่ึงตองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการอยูภายในประเทศ 

 
หลังจากท่ีสํานักงานราชเลขานุการในพระองคได เป ล่ียนช่ือเปนสํานัก 

ราชเลขาธิการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉะบับท่ี 12) พ.ศ. 2493 เม่ือวันท่ี
13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2493 แลว อีก 3 วันตอมา คือในวันท่ี 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2493 ไดมีพระบรม 
ราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหหมอมเจานิกรเทวัญ  เทวกุล ขาราชการพลเรือนในพระองค 
ช้ันพิเศษ ซ่ึงทรงดํารงตําแหนงราชเลขานุการในพระองค มาต้ังแต พ.ศ. 2489  ทรงดํารงตําแหนง
ราชเลขาธิการ ตามช่ือหนวยงานท่ีไดมีการเปล่ียนใหม ตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2493 

 
ดวยเหตุนี้ ตําแหนงราชเลขานุการในพระองคจึงยุบเลิกไปโดยปริยาย สวนผูท่ี

ดํารงตําแหนงราชเลขาธิการ ในสมัยตอมาน้ัน มีหนาท่ีราชการเชนเดียวกันกับผูท่ีดํารงตําแหนง 
ราชเลขานุการในพระองคในสมัยรัชกาลท่ี 7 หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

 

                                                           
59“ประกาศสํานักงานราชเลขานุการในพระองค เรื่องแตงต้ังราชเลขานุการในพระองค ประกาศ ณ 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2489, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 63. 14 พฤษภาคม 2489, หนา 678 – 679. 
60สํานักราชเลขาธิการ. คําสั่งที่ 45/2489 เรื่องโอนขาราชการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2489. 
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2.6 ราชเลขาธิการในรัชกาลปจจุบัน 
 
นับต้ังแตมีการเปล่ียนช่ือสํานักงานราชเลขานุการในพระองคมาเปนสํานัก 

ราชเลขาธิการ เม่ือ พ.ศ. 2493 กลาวไดวา หมอมเจานิกรเทวัญ  เทวกุล เปนผูท่ีดํารงตําแหนง 
ราชเลขาธิการเปนคนแรกในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และ
นอกจากจะทรงดํารงตําแหนงราชเลขาธิการแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ ใหทรงดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะองคมนตรีอีกตําแหนงหนึ่งดวย61 

 
หมอมเจานิกรเทวัญ  เทวกุล ทรงดํารงตําแหนงราชเลขาธิการ จนมีพระชันษา 

ครบเกษียณอายุราชการ จึงไดรับพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ใหทรงตออายุราชการอีกคราวละ 1 ป
จนครบ 5 ป จากนั้น จึงกราบถวายบังคมลาออกเปนขาราชการบํานาญ เม่ือ พ.ศ. 2505 

 
ในปตอมา ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหมอมเจาวงศานุวัตร  เทวกุล  

ขาราชการพลเรือนในพระองคช้ันพิเศษ ทรงดํารงตําแหนงราชเลขาธิการ ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 250662 จนกระทั่งทรงเกษียณอายุราชการ เม่ือ พ.ศ. 2512 จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ ใหไปทรงดํารงตําแหนงองคมนตรี สวนตําแหนงราชเลขาธิการท่ีวางลงนั้น ไดมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังใหหมอมหลวงทวีสันต  ลดาวัลย รองราชเลขาธิการ ข้ึน
ดํารงตําแหนงราชเลขาธิการแทน ตั้งแตวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 251263 

 
หมอมหลวงทวีสันต  ลดาวัลย ดํารงตําแหนงราชเลขาธิการนานถึง 26 ป จากน้ัน

เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ไดมีประกาศพระบรมราชโองการแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนง

                                                           
61“ประกาศสํานักราชเลขาธิการ เรื่องต้ังเลขาธิการคณะองคมนตรี และผูชวยเลขาธิการ 

คณะองคมนตรี” ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ  2493, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 67. 28 กุมภาพันธ 
2493, หนา 908 – 909. 

62ดูรายละเอียดที่ “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่องแตงต้ังขาราชการพลเรือน” ประกาศ ณ 
วันที่ 5 เมษายน 2506, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 80. 16 เมษายน 2506, หนา 1121. 

63 “ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่องแตงต้ังขาราชการพลเรือน” ประกาศ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2512,  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 86. (ฉบับพิเศษ) 1 ตุลาคม 2512, หนา 1. 
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องคมนตรี64 ในการนี้ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหมอมหลวงพีระพงศ  เกษมศรี อดีต
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซ่ึงดํารงตําแหนงรองราชเลขาธิการต้ังแต พ.ศ. 2537 ข้ึนดํารง
ตํ า แ ห น ง 
ราชเลขาธิการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ในขณะท่ีหมอมหลวงพีระพงศ  เกษมศรี รับราชการ
ในตําแหนงราชเลขาธิการนั้น ไดลมปวยและถึงแกอนิจกรรมเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 จึงมี
พระบรมราชโองการแตงต้ังใหนายอาสา  สารสิน ขาราชการบํานาญสังกัดกระทรวงการ 
ตางประเทศ ซ่ึงดํารงตําแหนงรองราชเลขาธิการ ตั้งแตวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 254365 ข้ึนดํารง
ตําแหนงราชเลขาธิการสืบแทน นับเปนราชเลขาธิการคนท่ี 5 ในรัชกาลปจจุบัน 

                                                           
64 “ประกาศแตงต้ังองคมนตรี”  ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2538,  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 

112. ตอนที่ 81 ง.  10 ตุลาคม 2538, หนา 1 – 2. 
65“ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแตงต้ังขาราชการพลเรือน” ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 

2543,  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 117.  ตอนที่ 78 ง.  28 กันยายน 2543, หนา 1. 
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ลําดับพระนามและนามผูดาํรงตําแหนงไปรเวตสิเกรตารีหลวงหรือราชเลขานุการ ราชเลขาธิการ
และราชเลขานุการในพระองค ตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
พ.ศ. 2411 – 2453 

ไปรเวตสิเกรตารีหลวงหรือราชเลขานุการ (พ.ศ. 2416 – 2453) 
1. เจาพระยาภาษกรวงษ (พร หรือ ชุมพร  บุนนาค) พ.ศ. 2416 – 2421 

 คร้ังมีบรรดาศักดิ์เปนพระยาภาษกรวงษ 
2.  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ พ.ศ. 2422 – 2423 

คร้ังทรงดํารงพระอิสริยยศเปนพระเจานองยาเธอพระองคเจา 
เทวัญอุไทยวงศ 

3. พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ คร้ังทรงดํารง พ.ศ. 2423 – 2453 
พระอิสริยยศเปนพระเจานองยาเธอ  พระองคเจาสวัสดิประวัติ 
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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 

คร้ังทรงดํารงพระอิสริยยศเปนพระเจาพี่ยาเธอ 
กรมหม่ืนปราจิณกิติบด ี

3. เจาพระยามหิธร (ละออ  ไกรฤกษ)  คร้ังมีบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2462 – 2468 
เปนมหาเสวกเอก  พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธ์ิ 

 
ราชเลขานุการในพระองค (พ.ศ. 2455 – 2468) 
1.  พระยาราชสาสนโสภณ  (บุญชู  บุนนาค)  คร้ังมีบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2455 – 2456 

เปนจางวางโท  หลวงมหาสิทธิโวหาร 
2. จางวางโท  พระยาบุรีนวราษฐ (ชวน  สิงหเสนี)  พ.ศ. 2456 – 2462 
3. จางวางโท  พระยาราชสาสนโสภณ (สะอาด ชูโต)  พ.ศ. 2462 – 2468 
   

DPU



 39

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
พ.ศ. 2468 – 2477 

ราชเลขาธิการ (พ.ศ. 2468 – 2475) 
1.  เจาพระยามหิธร (ละออ  ไกรฤกษ) พ.ศ. 2468 – 2475 
ราชเลขานุการในพระองค  
1. พลตรี  หมอมเจาอมรทัต  กฤดากร พ.ศ. 2468 – 2471 
2. พันโท  พระเจาวรวงศเธอ  กรมหม่ืนอนุวัตนจาตุรนต พ.ศ. 2472 – 2475 
3. มหาเสวกตรี  หมอมเจาวิบุลยสวัสดิวงศ  สวัสดิกุล พ.ศ. 2475 – 2476 
4. พระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา พ.ศ. 2476 – 2477 

คร้ังทรงดํารงพระอิสริยยศเปนพระวรวงศเธอ 
พระองคเจาอาทิตยทิพอาภา DPU
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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 
 

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 
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บทที่  3 
ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ 

ตามกฎหมายระเบียบบรหิารราชการแผนดิน 
กฎหมายปรบัปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 

และระเบียบขาราชการพลเรือน 
 

ในสวนท่ีเกี่ยวกับราชการในพระองคของพระมหากษัตริย โดยท่ัวไปสวนใหญจะมี
ความเขาใจท่ีสับสนระหวางหนวยงาน 2 หนวยงาน วาเปนหนวยงานเดียวกันคือ ราชเลขาธิการและ
สํานักราชเลขาธิการ กับ เลขาธิการพระราชวังและสํานักพระราชวัง เพื่อแยกใหเห็นถึงสถานะและ
ภารกิจของท้ังสองหนวยงาน จะขอแยกอธิบายสถานะและอํานาจหนาท่ีของราชเลขาธิการและ
สํานักราชเลขาธิการ กับ เลขาธิการพระราชวังและสํานักพระราชวัง ดังน้ี 
 
1. ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ 

 
1.1 สถานะราชเลขาธิการ 

ปจจุบัน ไมมีเอกสารใดท่ีระบุไวอยางชัดเจนวา ราชเลขาธิการเปนตําแหนง
เทียบเทากับตําแหนงของหัวหนาสวนราชการอ่ืนในระดับใด แตในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 36 ระบุไววา เปนสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปน
กรม จะมีเลขาธิการ ผูอํานวยการ หรือตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงเทียบเทาปลัดกระทรวงหรือ
อธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นให
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะใหมีรองเลขาธิการ รองผูอํานวยการหรือตําแหนงรองของ
ตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน หรือผูชวยเลขาธิการ ผูชวยผูอํานวยการหรือตําแหนงผูชวยของตําแหนง
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน หรือมีท้ังรองเลขาธิการ และผูชวยเลขาธิการหรือท้ังรองผูอํานวยการและผูชวย 
ผู อํานวยการ หรือท้ังตําแหนงรองและตําแหนงผูชวยของตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและชวยปฏิบัติราชการแทนก็ได 
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เม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปนบท
กฎหมายท่ีมีความสําคัญไดจําแนกขาราชการพลเรือนออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะแหงความ
เหมาะสมของการปฏิบัติหนาท่ีอันไดแก 

1) ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยไดรับ
เงินเดือนในอัตราสามัญ และไดรับแตงต้ังตามท่ีบัญญัติไวในลักษณะ 3 แหงพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือน 

2) ขาราชการพลเรือนในพระองค ไดแก ขาราชการพลเรือนซ่ึงไดรับแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

3) ขาราชการประจําตางประเทศพิเศษ ไดแก ขาราชการพลเรือนซ่ึงไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในตางประเทศในกรณีพิเศษโดยเหตุผลทางการเมืองตามท่ีบัญญัติไวในลักษณะ 5 
แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน 

 
นอกจากนี้ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในพระองคมีบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาวา

ดวย  ระเบียบขาราชการพลเรือนในพระองค  พ .ศ .  2539 มาตรา  6 บัญญัติวา  “ตําแหนง 
ขาราชการพลเรือนในพระองคไดแก ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสังกัดสํานักพระราชวัง และ
สํานักราชเลขาธิการ ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับงานในพระองคพระมหากษัตริย ดังตอไปนี้ คือ เจาหนาท่ี
งานในพระองค เจาพนักงานในพระองค เจาหนาท่ีบริหารงานในพระองค หัวหนาหมวด หัวหนา
แผนก หัวหนางาน หัวหนาฝาย ผูอํานายการกอง ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง ผูชวยราชเลขาธิการ 
รองเลขาธิการพระราชวัง รองราชเลขาธิการ ตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึง ก.พ. กําหนดเทียบเทา
ตําแหนงดังกลาว เลขาธิการพระราชวัง และราชเลขาธิการ”  

 
ดังนั้น จะเห็นไดวาตําแหนง “ราชเลขาธิการ” ถือวาเปนขาราชการพลเรือน 

ในพระองค แตจะเทียบเทาตําแหนงใดในระบบบริหารงานของราชการยังไมมีกําหนดไวอยาง 
ชัดเจน รวมท้ังมีการกลาวถึงตําแหนงราชเลขาธิการในพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในพระองคฯ มาตรา 7 วา 

 
“…ขาราชการพลเรือนในพระองคใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงตามบัญชีอัตรา

เงินเดือนขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 ดัง 
ตอไปนี้ 
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…(11) เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ หรือเทียบเทา ใหไดรับเงินดือน
อันดับ บ.11” 

จากบทบัญญัติดังกลาวอาจทําใหเปรียบเทียบตําแหนงราชเลขาธิการกับตําแหนง
บริหารอื่นไดวา ตําแหนงท่ีไดรับเงินเดือนระดับ 11 หมายถึง เงินเดือนสําหรับตําแหนงผูบริหาร 
ท่ีเปนหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง หรือตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ซ่ึงเทียบเทา
ปลัดกระทรวง การที่ราชเลขาธิการไดรับเงินเดือนในระดับ บ. 11 ซ่ึงเปนระดับเดียวกับผูบริหารท่ี
เปนหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง อาจถือไดวาตําแหนงราชเลขาธิการเทียบเทาตําแหนง
ปลัดกระทรวงได  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 17 “การแตงต้ังและ 
การใหขาราชการพลเรือนในพระองคและสมุหราชองครักษพนจากตําแหนงใหเปนไปตามพระราช
อัธยาศัย” 

ตําแหนงขาราชการพลเรือนในพระองคยอมอยูภายใตรัฐธรรมนูญดังกลาว การ
แตงต้ังและการใหพนจากตําแหนงยอมเปนไปตามพระราชอัธยาศัย  

 
1.2 สถานะและโครงสรางของสํานักราชเลขาธิการ 

สํานักราชเลขาธิการและราชเลขาธิการในปจจุบันเปนสวนราชการอิสระอยูภายใต
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซ่ึงแมสํานักราชเลขาธิการจะทําหนาท่ีบริหารงานสวนพระองคแลว
ยังมีหนาท่ีในฐานะท่ีเปนสวนราชการดังเชนสวนราชการอ่ืนๆ ท่ัวไป จึงตองอยูภายใตกรอบ
นโยบายการดําเนินงานของรัฐบาล เชน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534(
ซ่ึงแกไขลาสุดเม่ือป 2545) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดวย เพื่อทําใหการบริหารราชการกับสวน
ราชการอ่ืนเปนไปอยางสมดุลและมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 21 สวนราชการ
ท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

มาตรา 46 บัญญัติวา 
“สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังตอไปนี้ 
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(1) สํานักราชเลขาธิการ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค 
พระมหากษัตริย 

 
สวนราชการตามวรรคหน่ึง (1) ... มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับบัญชาของนายก 

รัฐมนตรี”66 
 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ดังกลาว สํานัก 

ราชเลขาธิการจึงเปนสวนราชการอิสระมีฐานะเปนกรม ท่ีไมอยูในสังกัดของสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวงใดๆ แตอยูภายใตบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาฝายบริหาร 
และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 (4)สํานักราชเลขาธิการ
จึงเปนราชการสวนกลาง และมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 
1.2.1 อํานาจหนาท่ีของสํานักราชเลขาธิการ 

 
สํานักราชเลขาธิการมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ

สํานักราชเลขาธิการ พ.ศ. 2538 มาตรา 4 ดังตอไปนี้ 67 
1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย ท้ังในราชการแผนดิน

และสวนพระองค และงานเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 
และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตลอดจนงานเลขานุการของ
คณะองคมนตรี 

2. ประสานราชการระหวางพระมหากษัตริยกับรัฐบาล รัฐสภา องคมนตรี
พระบรมวงศานุวงศ และประชาชนใหเปนไปโดยเรียบรอย 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเร่ืองตางๆ 
4. ดําเนินการสนองพระราชกระแสอันเกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุขของ

พสกนิกร 

                                                           
66“พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545”, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 119  

ตอน 99 ก. 2 ตุลาคม 2545, หนา 14. 
67ราชกิจจานุเบกษา. เลม 112 ตอน 21 ก. 21 มิถุนายน 2538, หนา 36. 
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5. ติดตอและประสานงานกับบุคคล องคการ หรือหนวยงานตางๆ ท่ี 
เกี่ยวกับการตางประเทศ 

6. ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานัก 
ราชเลขาธิการ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานัก 
ราชเลขาธิการ 

 
1.2.2 การแบงสวนราชการภายในสํานักราชเลขาธิการ   

 
การแบงสวนราชการภายในสํานักราชเลขาธิการเปนการแบงตามภารกิจ

อํานาจหนาท่ีท่ีมีความเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาท่ีฐานะเลขานุการพระมหากษัตริยใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถติดตอประสานงานกับสวนราชการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ไมเปนอุปสรรคแก
สวนราชการหรือองคกรอ่ืนในการปฏิบัติงานทั้งงานบริหารราชการแผนดินและงานสวนพระองค
อ่ืนๆ  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 เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี 
(8) กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(9) กองนิติการ 
(10) กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
(11) กองศิลปาชีพ 
(12) สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี 
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ภารกิจของแตละกองภายในสํานักราชเลขาธิการ อาจแยกพิจารณาไดดังนี้ 
 

(1) กองกลาง มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักราช-
เลขาธิการ และราชการ ท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจ
หนาท่ีดังกลาวใหรวมถึง 

- ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักราชเลขาธิการ 
- ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ รวมท้ังจัดทําแผนงานสํานัก

ราชเลขาธิการ 
- ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ 

อาคารสถานท่ีและยานพาหนะของสํานักราชเลขาธิการ 
- จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักราชเลขาธิการ 
- ปฏิบัติงานศูนยขอมูลและเอกสาร รวมท้ังหองสมุดของสํานัก 

ราชเลขาธิการ 
- บริหารงานท่ัวไปของสํานักราชเลขาธิการ ซ่ึงมิไดกําหนดไวเปน

อํานาจหนาท่ีของสวนราชการใดในสังกดัโดยเฉพาะ 
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
(2) กองการตางประเทศ มีอํานาจหนาท่ี 

- ดําเนินการในเรื่องท่ีเสนอมาจากรัฐบาลอันเกี่ยวกับพิธีทางการทูต
เชน การแตงต้ังเอกอัครราชทูต และกงสุลไทยประจําประเทศตางๆ 

- ดําเนินการเก่ียวกับการเขาเฝาฯ ถวายพระราชสาสนตราต้ังและ
อักษรสาสนตราต้ังของเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศ
ไทยคนใหม 

- การขอพระราชทานอนุมัติบัตรรับรองกงสุลตางประเทศประจํา
ประเทศไทย 

- การเขาเฝาฯ ของคณะทูตานทูุตในโอกาสตางๆ และการเขาเฝาฯ 
ของบุคคลสําคัญชาวตางประเทศในโอกาสตางๆ 

- การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณใหแกชาวตางประเทศ 
ท่ีทําคุณประโยชนแกประเทศไทย 
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- ดําเนินการเร่ืองการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ งานตางๆ ในประเทศ
ไทย 

- ดําเนินการเร่ืองท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศทุกพระองค เสด็จฯ เยือน
ตางประเทศ 

- ดําเนินการในการท่ีพระประมุข และประมุขตางประเทศ หรือ 
พระราชวงศตางประเทศเสดจ็หรือมาเยือนประเทศไทยอยางเปน
ทางการ ทางราชการ หรือสวนพระองค 

- จัดทําพระราชดํารัส พระราชหัตถเลขา พระราชสาสน พระราช 
โทรเลข เปนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

- ดําเนินการรับส่ิงของท่ีมีผูทูลเกลาฯ ถวาย หรือทรงส่ังซ้ือจาก 
ตางประเทศ โดยผานพิธีการทางศุลกากร และผานพิธีการ 
ทางการทูต 

- ดําเนินการส่ังซ้ือส่ิงของสวนพระองคตางๆ จากตางประเทศ และ 
จัดสงเงินไปชําระ 

- ดําเนินการเร่ืองความเคล่ือนไหวทางการเมือง และสังคมเศรษฐกิจ
ในตางประเทศ เพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา 

- ดําเนินการเร่ืองการอํานวยความสะดวกในเร่ืองการจัดทําหนังสือ
เดินทางการตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง ตลอดจนรับ-สงแขก
ตางประเทศ และขาราชสํานักช้ันผูใหญ ณ ทาอากาศยานกรุงเทพฯ 

- ดําเนินการเก่ียวกับการแปลเอกสารประเภทตางๆ จากภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษ หรือจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 

 
(3) กองการในพระองค มีอํานาจหนาท่ี 

- ปฏิบัติงานสารบรรณกลาง (งานรับ-สง) 
- ดําเนินการเก่ียวกับงานทูลเกลาฯ ถวายเงินและส่ิงของ 
- ดําเนินการเก่ียวกับการกราบบังคมทูลรายงานตางๆ 
- ดําเนินการจัดทําพระราชกิจประจําวนั ประจําเดือน และพระราชกิจ

ยอ 
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- ดําเนินการเก่ียวกับงานขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
เขาเฝาฯ เพื่อการตางๆ 

- ดําเนินการเก่ียวกับงานอัญเชิญเสด็จพระราชดําเนิน และงาน 
วางพวงมาลาหลวง และเชิญดอกไมพระราชทาน 

- ดําเนินการเก่ียวกับงานของพระราชทานพระบรมราชานญุาตตางๆ 
- ดําเนินการเก่ียวกับงานขอพระราชทานพระมหากรุณาตางๆ 
- ดําเนินการเก่ียวกับงานขอพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ เหรียญ

ราชรุจิ เขียนพระราชหัตถเลขาและประกาศนียบัตรกํากบัเหรียญ
รัตนาภรณ 

- ดําเนนิการเก็บรักษาและจัดหาส่ิงของสวนพระองค 
 
 (4) กองขาว มีอํานาจหนาท่ี 

- ดําเนินการเก่ียวกับการทําขาวในพระราชสํานักออกเผยแพร 
- ดําเนินการตรวจวิเคราะหขาวจากหนังสือพิมพรายวันทุกฉบับข้ึน

ทูลเกลาฯ ถวาย ในเร่ืองท่ีเกีย่วกับสถาบันพระมหากษัตริย และ
เร่ืองท่ีสําคัญตางๆ 

- ดําเนินการเก่ียวกับการท่ีคณะบุคคล สวนราชการ และส่ือมวลชน
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเขาบันทึกภาพนิ่ง ภาพยนตร 
ถายทอดสดการพระราชพิธีตางๆ 

- ดําเนินการเก่ียวกับการท่ีคณะบุคคล สวนราชการ และส่ือมวลชน 
ขอพระราชทาน หรือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระ
บรมฉายาลักษณ ภาพพระราชกรณียกิจ และพระราชดํารัส เผยแพร
ผานส่ือตางๆ 

- ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองท่ีหนงัสือพิมพตางประเทศลงพิมพขาว 
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษตัริย 

- ดําเนินการจัดทําหนังสือประมวลพระราชกรณียกิจประจําป 
ออกเผยแพร 

- ดําเนินการจัดทําแผนภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถ และพระบรม
วงศ ออกเผยแพร 
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- ดําเนินการประสานงานกับส่ือมวลชนไทยและตางประเทศในการ
เผยแพรพระราชกรณียกิจ 

- ปฏิบัติงานรวมหรือใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาในเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยแกหนวยราชการตางๆ และ
หนวยงานท่ีรัฐบาลจัดต้ังข้ึน 

 
 (5) กองโครงการสัมพันธ มีอํานาจหนาท่ี 

- การเผยแพรขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ 
เผยแพร พระราชกรณียกิจเกีย่วกับโครงการตางๆ 

- การขอพระราชทานพระมหากรุณาเกีย่วกับโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ 

- การทูลเกลาฯ ถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริตางๆ 

- การทูลเกลาฯ ถวายเงินและส่ิงของ สมทบทุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ 

- การสํารวจพื้นท่ีรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

- การวิเคราะหโครงการรวมกบัหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดําเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

- การติดตามและประเมินผลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ
ตางๆ 

- การติดตามเหตุการณภัยพิบัติฉุกเฉินจากภยัธรรมชาติตางๆ 
- การขอเขาเฝาฯ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ 
- การเชิญเสด็จพระราชดําเนนิเกี่ยวกบัโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริตางๆ 
- ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ในการสนองพระราช

กระแส เกี่ยวกบัโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ 
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 (6) กองงานในพระองคพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ  มีอํานาจหนาท่ี 
- ปฏิบัติหนาท่ีงานเลขานุการในพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา 

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
- ปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินการเก่ียวกับการขอประทานเชิญเสด็จไปใน

งานพิธีตางๆ 
- ปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินการเกี่ยวกับการขอประทานพระวโรกาส

ใหคณะบุคคลตางๆ เขาเฝา 
- ปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินการเกี่ยวกับงานสวนพระองค ตามท่ีมี 

รับส่ัง 
- ปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินการเกี่ยวกับงานขอประทานพระกรุณา 

และขอประทานพระอนุญาต 
- ประชาสัมพันธและประสานงานกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

 
(7) กองงานในพระองคสมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี มีอํานาจหนาท่ี 
- ดําเนินการบริหารงานท่ัวไปของกอง 
- ปฏิบัติงานสารบรรณ งานอํานวยการ งานธุรการ งานเอกสาร 

ของกอง 
- ปฏิบัติงานพัสดุ งานบุคคล และงานการเงินของกอง 
- ดําเนินงานเก่ียวกับเร่ืองการเสด็จ การขอพระราชทานพระวโรกาส

เขาเฝาฯ ในโอกาสตาง ๆ 
- ปฏิบัติงานดานพระกรณียกจิตางๆ 
- ดําเนินการเร่ืองงานสวนพระองคตางๆ 
- ปฏิบัติงานธุรการสวนพระองค งานเอกสารสวนพระองค และงาน

ส่ิงของสวนพระองค 
- ดําเนินการเก่ียวกับงานส่ิงของพระราชทาน 
- ดําเนินการเก่ียวกับงานฎีการองทุกข 
- ดําเนินการเก่ียวกับงานการเงินสวนพระองค 
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- ดําเนินการเร่ืองงานหนวยแพทยพระราชทาน ผูปวยใน 
พระอนุเคราะห 

- ดําเนินการเร่ืองงานพระกุศลสาธารณะตาง ๆ เชน ดานพระศาสนา 
ดานการศึกษา ดานสังคม เปนตน 

- ดําเนินการเร่ืองงานโครงการตามพระราชดําริ/กิจกรรมพิเศษตางๆ 
- ดําเนินการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการ

ปฏิบัติงาน เชน กองตางๆ ในสํานักราชเลขาธิการ สํานักพระราชวัง 
กรมราชองครักษ สถาบันวิจัยจฬุาภรณ เปนตน 

 
(8) กองงานในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี มีอํานาจหนาท่ี 
- ปฏิบัติงานสารบรรณ ควบคุมทะเบียนหนังสือเขา-ออก งานพิมพ

เอกสารราชการสวนพระองค งานการเจาหนาท่ี พัสดุและครุภัณฑ 
งานอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ และงานดานเทคโนโลยีเพื่อ
การบริหารของกองฯ 

- ปฏิบัติงานดานการรับเงินทูลเกลา ฯ ถวาย ควบคุมการเบิก-จายเงิน
ตางๆ การสงเงินไปยังองคกรการกุศล การจดัทําบัญชีดานการเงิน 
และบันทึกขอมูล ดานการเงิน 

- ปฏิบัติงานดานการเขาเฝาทูลละอองพระบาท การเสดจ็พระราช
ดําเนินตางๆ 

- ดําเนินการในเรื่องของกําหนดการ งานดานการตางประเทศ และ
งานการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเร่ืองตางๆ 

- ปฏิบัติงานดานการขอพระราชานุเคราะหและสาธารณกุศล การ 
จัดทําบัญชี 

- ส่ิงของสวนพระองค การดําเนินการเกี่ยวกบัโครงการตาม
พระราชดําริ และดําเนินการดานกฎหมายและพิจารณาฎกีารอง
ทุกขตางๆปฏิบัติงานดานการจัดทําพระราโชวาทในโอกาสตางๆ 

- ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บ รักษาดแูล จัดหา คัดแยก เกี่ยวกับ
เอกสาร วัสดุและส่ิงพิมพตาง ๆ ใหเปนไปตามระบบ ตามหลัก 
วิชาการ 
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- ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย 

 
(9) กองนิติการ มีอํานาจหนาท่ี 

- ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของ
สํานักราชเลขาธิการ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับพระมหากษัตริย 
หรืองานสวนพระองค 

- ดําเนินการรวบรวมขอมูลกฎหมายและรายละเอียดตางๆ รวมท้ัง
สรุปยอฎีกา เพื่อประกอบเร่ืองตามท่ีองคมนตรีมอบหมาย 

- ประมวลขอมูลงานกฎหมาย งานฎีกา งานแตงต้ัง นําเสนอ 
คณะองคมนตรี 

- ดําเนินการเก่ียวกับการรับฎีการองทุกขของราษฎรและรับสนอง
พระราชกระแส 

- ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกีย่วกับความรับ
ผิดในทางแพง และงานคดีท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานัก 
ราชเลขาธิการ 

- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ท่ีเกี่ยวของ ท่ีไดรับพระราชกระแสหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
(10) กองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ   

มีอํานาจหนาท่ี 
- งานสารบรรณของกองราชเลขานุการในพระองคสมเ ด็จ

พระบรมราชินีนาถ 
- งานพระราชกิจ ท้ังในกรุงเทพมหานคร และชวงแปรพระราชฐาน 
- งานในพระองคและงานภาพในพระองค 
- งานติดตอหนังสือกับหนวยงานราชการและเอกชน 
- งานฎีการองทุกข 
- จัดเก็บ-แจก ส่ิงของพระราชทานตาง ๆ ตามปกติ และตามพระราช

เสาวนีย 
- งานพระราชกุศลดานคนไขในพระบรมราชานุเคราะห 

DPU



 51

- งานพระราชกุศลดานนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห 
- งานพิเศษอ่ืนๆ ตามพระราชเสาวนีย 

 
(11) กองศิลปาชีพ  มีอํานาจหนาท่ี 

- ดําเนินการอนรัุกษ สงเสริม เผยแพร และพัฒนาอาชีพหัตถกรรม
และเกษตรกรรม เพื่อเปนอาชีพเสริมใหแกชาวนาชาวไร และ
ราษฎรผูมีรายไดนอย 

- ปฏิบัติงานรวมกับมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ และปฏิบัติงานรวมกับ 
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกีย่วของ ท่ีไดรับ
พระราชกระแสหรือ ไดรับมอบหมาย 

- ดําเนินการสอนนักเรียนศิลปาชีพใหเปนชางฝมือผูชํานาญ สามารถ
สรางรายได เล้ียงครอบครัว และผลิตงานฝมือท่ีประกาศ
ความสามารถทางศิลปะของคนไทย 

- จัดต้ังและดําเนินงานศูนยศิลปาชีพในภูมิภาคตางๆ โครงการ 
ศิลปาชีพในหมูบานท่ัวประเทศและโรงฝกศิลปาชีพในเขต
พระราชฐานท้ังในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวดั พรอมท้ัง
จัดหาครูหรือผูชํานาญงานหัตถกรรมไปฝกอบรมสมาชิกท้ังในศูนย
ศิลปาชีพและโรงฝกศิลปาชีพทุกแหง 

- จัดวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนใหแกครูและสมาชิกศิลปาชีพ 
- รับซ้ือผลิตภัณฑศิลปาชีพจากสมาชิก จัดคลังเก็บรักษาผลิตภัณฑ 

และจัดหาตลาดใหแกผลิตภณัฑศิลปาชีพ 
- ดูแลงบประมาณ เงินพระราชทาน และเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ

สงเสริมศิลปาชีพฯ ตลอดจนคาใชจายท้ังส้ินเกี่ยวกับงานศิลปาชีพ 
- ดูแลความเปนอยู จัดทําสถิตแิละทะเบียนประวัติของเจาหนาท่ี ครู

และสมาชิกศิลปาชีพ 
- ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงคของมูลนธิิสงเสริมศิลปาชีพฯ เชน 

การอนุรักษทรัพยากรปาไม ส่ิงแวดลอมและสัตวปา รวมท้ัง 
โครงการเพ่ือชวยเหลือสังคมในชนบท เชน โครงการหมอหมูบาน 
ศาลารวมใจ ฯลฯ เปนตน 
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(12) สํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี  มีอํานาจหนาท่ี 
- ดําเนินการเก่ียวกบังานประชุมคณะองคมนตรี ไดแก การจัดทําวาระ

ประชุมจดัเตรียมขอมูลของเร่ืองท่ีจะนาํเขาท่ีประชุม รวมทั้งงาน 
มูลนิธิอานนัทมหิดล ตลอดจนการนาํเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

- ปฏิบัติงานเลขานุการของการประชุมคณะองคมนตรี 
- ดําเนินการกรณีองคมนตรีปฏิบัติแทนพระองค หรือรับเชิญไปเปน

ประธานในงานตางๆ โดยติดตอประสานงานกบัหนวยงานตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ ไดแก กองพระราชพิธี หมวดงานพาหนะรถประเทียบ 
รถใชสอย รถนําขบวนตํารวจนครบาล ตํารวจทางหลวง เจาภาพ 
พรอมท้ังทําหนาท่ีติดตามองคมนตรีไปปฏิบัติงานนั้นๆ ดวย 
นอกจากนี้ในกรณีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหองคมนตรีเชิญ
ดอกไม พวงมาลา ส่ิงของพระราชทาน ก็ปฏิบัติในทํานองเดียวกันนี ้

- ปฏิบัติงานติดตามองคมนตรีในงานพระราชพิธี รัฐพิธี เฝาฯ โอกาส
ตางๆ 

- ดําเนินการติดตอประสานงานกับทูตานุทูต บุคคลตางๆ ท่ีขอเขาพบ
องคมนตรี ตลอดจนการจัดสถานท่ีรับรอง และดําเนินการเก่ียวกับ
การเชิญองคมนตรีไปงานตางๆ  

- ปฏิบัติหนาท่ีในฐานเลขานุการขององคมนตรีแตละทาน 
- ปฏิบัติสนองพระราชเสาวนียในการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหคณะภริยาองคมนตรีดําเนินการออกรานสมเด็จองคสภานายิกา
สภากาชาดไทยในงานกาชาดทุกๆ ป 

- ดําเนินการจัดทําปรับปรุงและรวบรวมประวัติองคมนตรี 
- ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน สวัสดิการ 

งานพิมพของสํานักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี 
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี

เกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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1.3 ภารกิจของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ 
ราชเลขาธิการในฐานะตําแหนงบังคับบัญชาสํานักราชเลขาธิการ ซ่ึงเปนหนวยงาน

ในพระองคท่ีมีบทบาทหนาท่ีท่ีมีความสําคัญยิ่งนับเนื่องมาแตอดีต ในการสนองงาน
พระมหากษัตริย ทรงมีพระราชภารกิจท่ีเปนงานบริหารราชการแผนดินตามกฎหมายและงานท่ีเปน
ก า ร 
สวนพระองค การสนองงานพระมหากษัตริยตามโครงสรางการเมืองการปกครองในปจจุบัน ซ่ึงถือ
วาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยผาน 3 องคกร คืออํานาจบริหารผาน
ทางรัฐบาล อํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา อํานาจตุลาการผานทางศาล ท้ัง 3 อํานาจ ตางมีองคกร
หรือระบบบริหารการใชอํานาจของตนเอง ไมมีการกาวกายการใชอํานาจซ่ึงกันและกัน เปนการ
ตรวจสอบการใชอํานาจระหวางกันดวย ในสวนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยท่ีมีความ 
เกี่ยวของกับองคกรท่ีใชอํานาจอธิปไตยท้ัง 3 อํานาจ อาทิเชน การโปรดเกลาฯ แตงต้ังตําแหนงท่ี
สําคัญๆ ทรงลงพระปรมาภิไธยในกฎหมาย พระราชทานคําแนะนําตักเตือนรวมท้ังชมเชยการ
บริหารงานของรัฐบาล ทรงใชพระราชอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนดไวและพระราชอํานาจตาม
โ บ ร า ณ 
ราชประเพณี การพระราชทานพระมหากรุณาแกพสกนิกรในฎีกาตางๆ เปนตน พระราชอํานาจ
ตางๆ เหลานี้เปนส่ิงท่ีปวงชนชาวไทยตระหนักดีวามีความสําคัญยิ่ง แตมีประชาชน นักวิชาการ 
รวมท้ังขาราชการของรัฐเองจํานวนมากท่ีไมรูวามีหนวยงานใดท่ีปฏิบัติหนาท่ีถวายงานใน
ภาระหนาท่ีนี้ เชน การตรวจสอบ กล่ันกรอง การหาขอมูล การประสานงานระหวางหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ การดูแลข้ันตอนใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายใหถูกตองครบถวน ไมใหมีการอาศัยชอง
ทางการใชพระราชอํานาจไปแอบอางอันอาจไมชอบธรรมกับฝายอ่ืน ฯลฯ  ซ่ึงเปนการแบงเบาพระ
ราชภาระอยางมาก กอนท่ีจะทูลเกลา ฯ ถวายงานเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตอไป ท้ังท่ีการ
สนองงานในลักษณะน้ีไดถือปฏิบัติมาเปนเวลานานแลว ภาระหนาท่ีตางๆ เหลานี้มีหนวยงานท่ีมี
บทบาทหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือ ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ ซ่ึงถือวาเปนภารกิจท่ีมี
ความสําคัญยิ่ง การติดตามสถานการณของบานเมืองและระบบโครงสรางการเมืองการปกครองที่มี
การเปล่ียนแปลงอยางใกลชิด มีความเปนกลาง ไมมีอคติไมเอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ถือวา
เ ป น 
คุณสมบัติท่ีสําคัญของการเปนขาราชพลเรือนในพระองคของสํานักราชเลขาธิการททขาราชการ 
พลเรือนในพระองคของสํานักราชเลขาธิการทุกคนตางใสเกลานอมรับและถือปฏิบัติอยางเครงครัด
ตลอดมา ในทางโครงสรางทางปกครอง สํานักราชเลขาธิการเปนหนวยงานอิสระมีฐานะเทียบเทา
กรม แตอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนหัวหนาฝายบริหาร อาจทําใหมองไดวา
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นายกรัฐมนตรีสามารถส่ังการสํานักราชเลขาธิการได ตั้งแตในอดีตท่ีผานมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน
น า ย ก 
รัฐมนตรีทุกคนไมเคยเขามากาวกายการปฏิบัติงานในหนาท่ีของสํานักราชเลขาธิการแตอยางใด 
คงมีแคเพียงการประสานติดตอเพื่อใหการปฏิบัติงานใหมีความสะดวกรวดเร็วคลองตัวมากข้ึน 
เทานั้น จึงถือวาสํานักราชเลขาธิการเปนหนวยงานที่มีลักษณะพิเศษหนวยงานหนึ่ง กลาวคือ 
ปฏิบัติงานถวายพระมหากษัตริยแตอยูภายใตบังคับบัญชาของหัวหนาฝายบริหาร เสมือนการสวม
หมวก 2 ใบปฏิบัติหนาท่ี คือ 

1.3.1 การปฏิบัติงานในฐานะขาราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซ่ึง
เปนหัวหนาฝายบริหาร 

1.3.2 การปฏิบัติงานเก่ียวกับงานเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย ท้ังงาน
บริหารราชการแผนดินและงานสวนพระองค 

 
1.3.1 การปฏิบัติงานในฐานะขาราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ซ่ึง

เปนหัวหนาฝายบริหาร 
 
สํานักราชเลขาธิการในฐานะเปนสวนราชการหนึ่งในการบริหารประเทศ

และเปนหนวยงานอิสระภายใตบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี แตในรูปแบบทางปฏิบัติท่ีเกิดข้ึน
จริงการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีจะเปนเพียงรูปแบบพิธีเพื่อใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
เทานั้น จะไมมีการเขามาแทรกแซงหรือบังคับบัญชาจริงๆ เหมือนหนวยงานราชการอื่นๆ ท้ังนี้ อาจ
เปนเพราะภารกิจของสํานักราชเลขาธิการมีความแตกตางจากราชการสวนอ่ืนอยูมากไมวาจะเปน
นโยบายของหนวยงานหรือการมุงสนองนโยบายของราชการและการใหบริการแกประชาชน ซ่ึง
หนวยราชการอ่ืนๆ เหลานั้นตางใหความสําคัญในเร่ืองดังกลาวนี้เปนหลัก แตในสวนของสํานัก 
ราชเลขาธิการเม่ือพิจารณาจากท่ีมาในการจัดต้ังจะพบวาไดจัดต้ังข้ึนเพื่อเปนหนวยงานประสานงาน
ระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับรัฐบาล องคกรอ่ืนและประชาชนเพื่อใหสถาบันพระมหากษัตริย
ท่ีทรงพระคุณอันประเสริฐกับราษฎรไดใกลชิดกัน เชน การพิจารณาเล่ือนข้ัน การเล่ือนเงินเดือน 
การมีคําส่ังตามกฎหมายในฐานะบังคับบัญชา เปนตน 

 
1.3.2 การปฏิบัติงานเก่ียวกับงานเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย 

 

DPU



 55

เปนภารกิจหลักท่ีมีความสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจในดานอ่ืนของ
สํานักราชเลขาธิการ หากพิจารณาแลวอาจขัดแยงกับโครงสรางการปกครองตามกฎหมายบริหาร
ราชการแผนดิน ท่ีกําหนดใหสํานักราชเลขาธิการอยูภายใตบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ทําให
เห็นวานายกรัฐมนตรีอาจมีอํานาจเหนือหนวยงานในพระองค ซ่ึงในทางปฏิบัติท่ีผานมานายก 
รัฐมนตรีไมเคยกาวกายการปฏิบัติงานของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการเลย จึงทําให
อํานาจหนาท่ีของสํานักราชเลขาธิการมีลักษณะขอบขายงานที่แตกตางจากสวนราชการอ่ืน ดังนั้น 
การจะศึกษาภารกิจของสํานักราชเลขาธิการในสวนนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาถึงพระราช
ภารกิจขององคพระมหากษัตริยดวย  

 
จะเห็นไดวาบทบาทหนาท่ีของทั้งสองดานขางตนมีความแตกตางใน

ลักษณะของบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจน ในสวนการบริหารงานบุคคล การปฏิบัติหนาท่ีท้ัง
สองสถานะตางมีความสําคัญตามลักษณะของงาน การปฏิบัติหนาท่ีตองใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ มีความรับผิดชอบ มีความสํานึกในความเปนขาราชบริพาร เนื่องจากเกี่ยวของกับการ
ใชพระราชอํานาจ  ท้ังอํานาจอธิปไตยและในดานอ่ืน  โดยเฉพาะในปจจุบัน  บทบาทของ
พระมหากษัตริยกับประเทศไทยมีความสําคัญท้ังในและนอกประเทศ หนวยงานท่ีสนองงานใน
พระองค จึงมีความสําคัญมากข้ึนเปนลําดับ ขาราชการพลเรือนในพระองคถึงแมจะมีการเรียกช่ือ
และการแตงต้ังท่ีแตกตางจากหนวยงานอื่นของรัฐ แตเงินเดือน คาตอบแทน ความกาวหนา 
อั ต ร า กํ า ลั ง  ก า ร บ ร ร จุ 
แตงต้ังตองอยูภายใตการบังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนดังเชนขาราชการ 
ท่ัวไป ท้ังท่ีลักษณะงาน ความรับผิดชอบแตกตางจากสวนราชการอ่ืนอยางชัดเจน เม่ือมีความรับ 
ผิดชอบและความสําคัญของงานสูง บุคลากรควรจะเปนผูท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการคัดเลือก
และคุณสมบัติรวมท้ังบัญชีอัตราเงินเดือนของบุคลากรควรที่จะแตกตางจากขาราชการประเภทอ่ืน
ดังเชน ขาราชการตุลาการ ขาราชการอัยการ กรณีหนวยงานท่ีมีลักษณะการทํางานคลายกันใน 
ตางประเทศ คือ สํานักเลขานุการประธานาธิบดีของประเทศฝร่ังเศสใชบัญชีอัตราเงินเดือนเดียวกัน
กับอาจารยในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนบัญชีเงินเดือนในระดับท่ีสูงกวาขาราชการอ่ืนท่ัวไป 
 
2. เลขาธิการพระราชวังและสํานักพระราชวัง 

 
2.1 สถานะเลขาธิการพระราชวัง 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 36 ระบุไววา
สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม จะมีเลขาธิการ ผูอํานวยการ หรือตําแหนงท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงเทียบเทาปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะใหมี 
รองเลขาธิการ รองผูอํานวยการหรือตําแหนงรองของตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน หรือผูชวย
เลขาธิการผูชวยผูอํานวยการหรือตําแหนงผูชวยของตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน หรือมีท้ัง 
รองเลขาธิการ และผูชวยเลขาธิการหรือท้ังรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ หรือท้ังตําแหนง
รองและตําแหนงผูชวยของตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและชวยปฏิบัติ
ราชการแทนก็ได 

 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 17 “การแตงต้ังและ 

การใหขาราชการพลเรือนในพระองคและสมุหราชองครักษพนจากตําแหนงใหเปนไปตามพระราช
อัธยาศัย” ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาวาดวย ระเบียบขาราชการพลเรือนในพระองค พ.ศ. 2539 มาตรา 6 
บัญญัติวา “ตําแหนงขาราชการพลเรือนในพระองค ไดแก ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสังกัด
สํานักพระราชวังและสํานักราชเลขาธิการ ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับงานในพระองคพระมหากษัตริย ดัง 
ตอไปน้ี คือ เจาหนาท่ีงานในพระองค เจาพนักงานในพระองค เจาหนาท่ีบริหารงานในพระองค 
หัวหนาหมวด หัวหนาแผนก หัวหนางาน หัวหนาฝาย ผูอํานายการกอง ผูชวยเลขาธิการพระราชวัง 
ผูชวยราชเลขาธิการ รองเลขาธิการพระราชวัง รองราชเลขาธิการ ตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึง 
ก.พ. กําหนดเทียบเทาตําแหนงดังกลาว เลขาธิการพระราชวัง และราชเลขาธิการ” 

 
ดังนั้น จะเห็นไดวาตําแหนง “เลขาธิการพระราชวัง” ถือวาเปนขาราชการพลเรือน

ในพระองคเชนเดียวกันกับตําแหนงราชเลขาธิการ แตจะเทียบเทาตําแหนงใดในระบบบริหารงาน
ของราชการยังไมมีกําหนดไวอยางชัดเจน แตพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
พระองค พ.ศ. 2539 มาตรา 7 มีขอความท่ีกลาวถึงตําแหนงเลขาธิการพระราชวังบัญญัติไววา 

“…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 เงินเดือนสําหรับตําแหนงผูบริหารท่ีเปนหัวหนาสวนราชการ
ระดับปลัดกระทรวง หรือตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงเทียบเทาปลัดกระทรวง เลขาธิการ
พระราชวัง ไดรับเงินเดือนในระดับ บ. 11 ซ่ึงเปนระดับเดียวกับผูบริหารท่ีเปนหัวหนาสวนราชการ
ระดับปลัดกระทรวง และสํานักพระราชวังเปนหนวยงานราชการในพระองค อาจถือไดวาตําแหนง
เลขาธิการพระราชวังเทียบเทาตําแหนงปลัดกระทรวงได  

 

2.2 สถานะและโครงสรางของสํานักพระราชวัง 
 
เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2478 ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2478 โดยพระราชบัญญัติไดเปล่ียนฐานะของกระทรวงวัง ลงเปนทบวง 
มีฐานะเปนกรม เทียบเทาทบวง มีช่ือวา “สํานักพระราชวัง” และใหอยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี
โดยตรง มีเลขาธิการพระราชวัง (ระดับ 11 เทียบเทาปลัดกระทรวง) รับผิดชอบในการบริหาร 
ราชการ 

 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง ตามพระราชบัญญัติก็ดี หรือตาม

ประกาศของคณะปฏิวัติวาดวยเร่ืองปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ก็ดี ไดมีขอกําหนดให “สํานัก
พระราชวังมีหนาท่ีจัดการพระราชวัง ตลอดจนดูแลรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของ
พระมหากษัตริย” เปนถอยคําท่ีส้ันซ่ึงคนสวนมากอาจไมเขาใจถึงภารกิจในหนาท่ีของสํานัก
พระราชวังไดดีพอ จึงขอขยายความใหเปนท่ีพอเขาใจกันไดชัดข้ึนวาในการดําเนินงานใหเปนไป
ตามหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไวนั้นสํานักพระราชวังไดแบงสายงานออกเปน 4 สวนใหญๆ ดังนี้ 

(1) งานธุรการท่ัวไป 
(2) งานพระราชกิจสวนพระมหากษัตริย 
(3) งานสวนพระคลังขางท่ี 
(4) งานบูรณะและกอสรางพระราชฐาน 
 
(1) งานธุรการท่ัวไป ไดแก 
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- การปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานติดตอระหวางกระทรวง 
ทบวง กรม กับพระราชสํานัก ปฏิบัติงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานพระศพพระบรมวงศานุ
วงศ งานศพพระสงฆผูทรงสมณศักดิ์ และงานศพขาราชการตามเกียรติยศ และตามโบราณราช
ประเพณี 

- ดูแลรักษาปูชนียวัตถุของพระมหากษัตริย  เคร่ืองอิสริยศราชูปโภค เคร่ือง
ราชศาสตราวุธสําคัญสําหรับแผนดิน และเคร่ืองราชพัสดุอันมีคาตางๆ 

- จัดการในเร่ืองถวายความปลอดภัย 
- ดูแลรักษาราชพาหนะ DPU
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- จัดการในเร่ืองการคลัง การเบิก-จายเงินตามงบประมาณของสํานัก 
พระราชวัง เงินสวนพระมหากษัตริย เชน เงินพระราชกุศล เงินบํารุงพระอารามหลวงบางพระ
อาราม เงินปพระบรมวงศานุวงศ เงินเบ้ียหวัดขาราชการฝายใน เงินพระราชทานตามพระราช
อัธยาศัยในการพระราชกุศล เงินคาใชจายสวนพระองค เชน เงินคาเคร่ืองเสวย เงินคาอาหารเล้ียง 
ขาราชบริพารปฏิบัติหนาท่ีอยูในพระราชฐานท่ีประทับ เงินเดือนทาวนางและคุณขาหลวง 
คุณพยาบาล เงินเดือนครู ตลอดจนคาใชจายเบ็ดเตล็ดอยางอ่ืนเปนสวนพระองค 

 
 (2) งานพระราชกรณียกิจสวนพระมหากษัตริย 

- ไดแก ถวายความสะดวกแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ 
พระบรมราชินีนาถ และพระราชโอรสธิดา ภารกิจดานนี้ ตองถือวา มีความสําคัญยิ่ง เพราะ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนท้ังประมุข และม่ิงขวัญของประชาชน ตองทรงรับ พระราช
กิจ ตรากตรําเพื่อประโยชน ของประเทศชาติและประชาชน ถาไดจัดการเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการ
ถวายความสะดวกสบาย ไมเพียงพอ ยอมเสมือนบ่ันทอนพระบรมราชสริรสุขมิใหทรงปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติไดเต็มดังพระราชหฤทัยปรารถนา 

- รับกระแสพระบรมราชโองการ เพ่ือปฏิบัติและจัดการในเร่ืองตางๆ ให
เปนไปดังพระราชประสงค 

- รับรองผูมาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท 
- จัดการในเร่ืองเคร่ืองเสวย ตลอดจนอาหารและเคร่ืองดื่มในการ

พระราชทานเล้ียงตางๆ 
- จัดอาหารเล้ียงดูขาราชบริพารในสถานท่ีประทับ 
- จัดกําลังอยูเวรยามบนสถานท่ีประทับเพื่อความปลอดภัย 

 
(3) งานสวนพระคลังขางท่ี ไดแก 

- จัดการผลประโยชนทรัพยสินสวนพระองคบางกรณี 
- จัดการผลประโยชนทรัพยสินของพระอารามหลวงท่ีอยูในพระบรม

ราชูปถัมภ 
- จัดการผลประโยชนทรัพยสินของพระบรมราชวงศหรือส่ิงของตางๆ ท่ี

พระราชทานราชานุมัติใหรับไวจัดการผลประโยชน 
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 (4) งานบูรณะและกอสรางพระราชฐาน ไดแก  
- การตกแตงบํารุงรักษาพระมหาปราสาทราชมณเฑียรสถาน พระท่ีนั่ง 

พระตําหนัก ตําหนัก เทวสถาน และปูชนียสถาน ท้ังในพระนครและตางจังหวัด ตลอดจนการ 
กอสรางซอมแซมส่ิงชํารุดทรุดโทรมโดยท่ัวไป 

 
งานตกแตงบํารุงรักษาและบูรณะซอมแซมนี้ มิไดมีจุดมุงหมายท่ีจะใหเปน

การถวายความสขุสําราญ และความเหมาะสมแกพระเกียรติยศเทานั้น ทุกคนท่ีไดผานไปมายอมจะ
ประจักษแกตาแลววา ในเขตพระราชทานน้ัน มีพระมหาปราสาทราชมณเฑียรสถาน และ ปูชนีย
สถาน ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลกอนๆไดโปรดใหสรางไวดวยศิลปะอันประณีต
งดงามยากที่จะหาศิลปะของชาติใดเสมอเหมือน ส่ิงเหลานี้เปนท่ีเชิดหนาชูตาของบานเมือง ภาระ
สําคัญท่ีสํานักพระราชวังจะตองดําเนินการตอสถาปตยกรรมอันวิจิตรเหลานั้น คือการบํารุงรักษา 
บูรณะซอมแซมดวยความระมัดระวัง เพื่อรักษาศิลปะอันประณีตงดงามนั้น ใหเปนสมบัติอัน
ภาคภูมิใจของประชาชาติสืบไปช่ัวกาลนาน 

2.2.1 การแบงสวนราชการสํานักพระราชวัง 
สํานักพระราชวังมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
เม่ือไดยุบกระทรวงวังเปนสํานักพระราชวังแลว ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวน

ราชการตามความจําเปนและเหมาะสมแกการปฏิบัติภารกิจหลายคร้ัง .ในปจจุบันมีพระราช
กฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักพระราชวัง พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานัก 
พระราชวัง พ.ศ. 254768 กําหนดภารกิจ อํานาจหนาท่ีของสํานักพระราชวังไวดังนี้ 

ภารกิจของสํานักพระราชวัง  
(1) ถวายความสะดวก ความปลอดภัยแดพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุ

วงศ 
(2) ปฏิบัติงานในพระองคพระมหากษัตริยตามพระราชประสงค 
(3) ปฏิบัติงานในพระองคพระบรมวงศานุวงศ 
(4) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจรักษาพยาบาลถวายพระมหากษัตริยและ 

พระบรมวงศานุวงศ 
(5) ดูแลรักษาและบูรณะซอมแซมเคร่ืองราชภัณฑ ราชูปโภค พระราชฐาน ปูชนีย 

สถานตางๆ วัดหลวง สุสานหลวง ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง 
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(6) จัดงานและปฏิบัติงานพระราชพิธี รัฐพิธี การพระราชกุศลตางๆ ตลอดจน
งานเสด็จพระราชดําเนิน 

(7) จัดการกองทุนตางๆ และผลประโยชนทรัพยสินของวัดหลวงท่ีอยูในความ 
รับผิดชอบของสํานักพระราชวังและท่ีอยูในพระบรมราชูปถัมภตลอดจนทรัพยสินของพระบรม
วงศานุวงศท่ีฝากไวโดยพระบรมราชานุมัติ 

(8) จัดสวัสดิการเจาหนาท่ีในสังกัด ตั้งแตท่ีพักอาศัย สโมสรขาราชบริพาร 
กองทุนชวยเหลือขาราชบริพาร ตลอดจนฌาปนกิจสงเคราะห 

(9) ปฏิบัติการฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูปฏิบัติงานในสังกัด ตลอดจนจัดฝกอบรม
บุตรหลานของผูปฏิบัติงานในสังกัด 

(10) เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชน การจัด
พิพิธภัณฑพระแสงปนและอาวุธปนโบราณ พิพิธภัณฑวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑพระ 
ท่ีนั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑศิลปาชีพพระท่ีนั่งอภิเศกดุสิต เปนตน 

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานัก 
พระราชวังหรือตามท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

 
2.2.2 การแบงสวนราชการภายในสํานักพระราชวัง 

สํานักพระราชวังแบงสวนราชการออกเปน 15 กอง โดยแตละกองมีอํานาจหนาท่ี
ดังนี้ 

(1) สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานัก 
พระราชวัง และราชการที่มิไดแยกเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาท่ี
ดังกลาวใหรวมถึง 

- ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักพระราชวัง 
- ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานัก 

พระราชวัง 
- จัดทําทะเบียนพระบรมวงศานุวงศ ทะเบียนตราต้ังพระราชทานและ

ทะเบียนอ่ืนๆ ตลอดจนดําเนินงานเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรของแขวงพระบรมมหาราชวัง
เฉพาะท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง 

- ประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการของสํานักพระราชวัง 
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- ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี
ของสํานักพระราชวัง 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนงานพระราชทานเล้ียงในวโรกาสสําคัญ 
ณ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 

- ดําเนินงานหองสมุดและจดหมายเหตุ 
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี 

เกี่ยวของ หรือท่ี ไดรับมอบหมาย 
 
(2) กองการเจาหนาท่ี มีอํานาจหนาท่ี 

- จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักพระราชวัง 
- จัดการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
- ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแก 

ขาราชการและลูกจางของสํานักพระราชวัง และกรณีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 
- ดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการของขาราชการและลูกจางของสํานัก

พระราชวัง 
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี 

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
(3) กองคลัง มีอํานาจหนาท่ี 

- ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของ
สํานักพระราชวัง 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนตางๆ ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักพระราชวัง 

- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี 
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
(4) กองงานสวนพระองค  มีอํานาจหนาท่ี 

- ปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ มอบหมาย 
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- ดําเนินการถวายความสะดวกเกี่ยวกับระบบไฟฟา ระบบนํ้าประปา 
ระบบโทรศัพท และกิจการอ่ืนใดท่ีตองใชสาธารณูปโภคในเขตพระราชฐานท่ีประทับ 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกภาพนิ่ง ภาพยนตรเกี่ยวกับพระราชกรณีย
กิจ วีดิทัศนสวนพระองค 

- ดําเนินการจัดทํารายการวิทยุของสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต เพ่ือ 
เผยแพรความรูแกประชาชน 

- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี 
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
(5) กองกิจการในพระองคสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มี

อํานาจหนาท่ี 
- ปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป งานมหาดเล็ก งานชาวท่ี งานหองเคร่ือง งาน

ตํารวจวัง งานพระราชพิธี และงานพระราชพาหนะ 
- ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการ จัดทําหมายและกําหนดการ จัด

เตรียมการเสด็จฯ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เตรียมการรับรองพระราชอาคันตุกะ ดําเนินงาน
พระราชกุศล พระราชานุเคราะหตามพระราโชบาย ประชาสัมพันธเผยแพรพระราชกรณียกิจ และ
ปฏิบัติงานโครงการในพระองค 

- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี 
เกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
(6) กองมหาดเล็ก มีอํานาจหนาท่ี 

- ปฏิบัติหนาท่ีรับใชในองคพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
- ดูแลรักษาและจัดเตรียมเคร่ืองทรงและฉลองพระองค ซ่ึงทรงใชในงาน

พระราชพิธีและทรงใชประจําวัน 
- ประกอบและต้ังเคร่ืองเสวยประจําวัน ณ พระราชฐานท่ีประทับ 

ประกอบเคร่ืองเสวยและอาหารตามท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดพระราชทาน 
- จัดโตะเสวยในการพระราชทานเล้ียงพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนงาน

พระราชทานเล้ียงเนื่องในโอกาสตางๆ 
- ดูแลรักษาส่ิงของเคร่ืองใชประจําโตะเสวย และท่ีใชในการพระราชทาน

เล้ียง 
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- ปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีพิธีตางๆ ท่ีจัด ณ พระราชฐานท่ีประทับ 
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี 

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
(7) กองวัง มีอํานาจหนาท่ี 

- ถวายความปลอดภัยแดพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ 
- จัดตํารวจหลวงนําเสด็จพระราชดําเนินในงานตางๆ 
- รักษาความปลอดภัยในเขตพระราชฐานท่ีประทับ และสถานท่ีท่ีเสด็จฯ 
- รับรองพระราชอาคันตุกะและผูท่ีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให

เขาเฝาฯ 
- จัดวิทยากรนําชมและบรรยายแกแขกของทางราชการ ตลอดจนนักเรียน

นักศึกษาในการเขาชมพระบรมมหาราชวัง 
- ประดิษฐดอกไมสําหรับทรงนมัสการ ทรงใช และใชในงานพระราชพิธี 

พระราชกุศลและงานอ่ืน เย็บปกถักรอยส่ิงของเคร่ืองใชสวนพระองค และใชในราชการสํานัก 
พระ ราชวัง ประกอบอาหารในการบําเพ็ญพระราชกุศลในโอกาสตางๆ 

- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี 
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
(8) กองพระราชพิธี มีอํานาจหนาท่ี 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดส่ิงของเคร่ืองใชในการพระราชพิธี เคร่ืองราช
สักการะและปฏิบัติในการพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี งานเฝาฯ งานเสด็จพระราชดําเนิน และ
งานเสด็จในโอกาสตางๆ ท้ังในกรุงเทพฯและตางจังหวัด  

- ออกหมายกําหนดการ หมายรับส่ัง และหนังสือติดตอประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมท้ังเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับงาน 

- รวมพิจารณากับหนวยราชการท่ีเกี่ยวของในการตรวจ และตกแตง
สถานท่ีท่ีจะเสด็จฯ ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

- ดูแลรักษาและบูรณะซอมแซมเคร่ืองราชภัณฑ ราชูปโภค ตลอดจน 
ปูชนียวัตถุตางๆ อันเปนของพระมหากษัตริย 

- ปฏิบัติหนาท่ีในการพระศพ และศพที่ไดรับพระราชทานเคร่ืองประกอบ
เกียรติยศศพ 

DPU



 65

- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี 
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
(9) กองชาวท่ี มีอํานาจหนาท่ี 

- ดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยของพระท่ีนั่ง พระตําหนักตลอดจน
อาคารสถานท่ีและส่ิงกอสรางในเขตพระราชฐานท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 

- ดูแล บํารุงรักษาพื้นท่ี และจัดตกแตงตนไมในพระบรมมหาราชวัง 
- ดูแลบํารุงรักษาส่ิงของเคร่ืองใชและเคร่ืองประดับตกแตงตามพระท่ีนั่ง 

พระตําหนัก ตลอดจนอาคารสถานท่ีและส่ิงกอสรางในเขตพระราชฐาน ท้ังในกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด 

- ตกแตงสถานท่ีและจัดดอกไมประดับสถานที่ตางๆ ประจําวันตลอดจน
ในงานพระราชทานเล้ียงและงานอ่ืนท่ีจัดข้ึนในเขตพระราชฐาน 

- จัดท่ีพักรับเสด็จฯ และรับรองพระราชอาคันตุกะท่ีเดินทางมาเยือน
ประเทศไทย ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดพระท่ีนั่งและอาคารตางๆ เปนท่ีประทับพักและ
เปนท่ีพักรับรอง 

- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี 
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
(10) กองธุรการท่ีประทับ มีอํานาจหนาท่ี 

- ปฏิบัติงานธุรการทางพระราชฐานท่ีประทับ 
- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือส่ิงของท่ีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลสวน 

พระองคและส่ิงของท่ีพระราชทานแกราษฎร ตรวจสอบใบสําคัญและทําบัญชีคาใชจายท่ีเบิกจาย
จากพระราชทรัพยสวนพระองค 

- ปฏิบัติงานโครงการสวนพระองค และโครงการตามพระราชดําริตางๆ 
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี 

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
(11) กองบํารุงรักษาราชอุทยาน มีหนาท่ีรับผิดชอบ 

- ดูแล บํารุงรักษา ตกแตงราชอุทยานและไมประดับภายในอาคาร 
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- ดําเนินงานสุขาภิบาลของพระท่ีนั่ง พระตําหนัก ตลอดจนอาคารสถานท่ี
และส่ิงกอสรางท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง 

- ดูแล บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตรสวนพระองค 
- ดําเนินงานปรับปรุงและขยายพันธุพืช 
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี 

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
(12) กองพระราชพาหนะ มีอํานาจหนาท่ี 

- ดูแล บํารุงรักษา จัดใชพระราชพาหนะและยานพาหนะซ่ึงใชในราชการ
ของสํานักพระราชวัง 

- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี 
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
(13) กองแพทยหลวง มีอํานาจหนาท่ี 

- ถวายการตรวจรักษาพระบรมวงศานุวงศ ตรวจรักษาขาราชบริพารและ
ครอบครัว ตลอดจนผูปวยท่ีมาขอรับการรักษาในโอกาสเสด็จฯแปรพระราชฐานประทับแรมจังหวัด
ตางๆ 

- จัดแพทย พยาบาล และเจาหนาท่ีประจําปฏิบัติหนาท่ีในงานเสด็จฯ ซ่ึง
จัดข้ึนในเขตพระราชฐาน 

- ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน 
ท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
(14) กองศิลปกรรม มีอํานาจหนาท่ี 

- บูรณะซอมแซมส่ิงของเคร่ืองใชในพระราชพิธี เคร่ืองราชภัณฑ เคร่ือง
ราชูปโภค งานประณีตศิลป พระตําหนัก และองคพระท่ีนั่งตางๆ ตลอดจนปูชนียวัตถุตางๆ อันเปน
ของพระมหากษัตริยท่ีอยูในความดูแลของราชสํานัก 

- อนุรักษศิลปโบราณวัตถุ งานประณีตศิลป และงานวิจิตศิลปท่ีอยูใน
ความดูแลของราชสํานัก บันทึกขอมูลทางการอนุรักษเพื่อเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร ศิลปะ
และโบราณคดี 
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- จัดการฝกอบรมและเผยแพรงานชางศิลปะไทยแบบโบราณตามแบบงาน
ชางสิบหมู 

- ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคากลาง ควบคุมการกอสรางและบูรณะ
ซอมแซมพระท่ีนั่ง ตําหนัก อาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภค 

- ติดต้ัง ตอเติม และตกแตงอาคารสถานท่ีในเขตพระราชฐาน จัดเตรียม
สถานท่ีเพื่อใชในงานพระราชพิธี และงานซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ งานรับรองตาม
พระราชฐานตางๆ  

- รักษาและบูรณะซอมแซมเคร่ืองราชพัสดุท่ีใชในงานพระราชพิธี 
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี 

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
(15) สํานักงานพระคลังขางท่ี มีอํานาจหนาท่ี 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณเฉพาะหมวด
เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย 

- จัดผลประโยชนทรัพยสินของพระบรมวงศานุวงศ วัดและมูลนิธิใน 
พระบรมราชูปถัมภ ตลอดจนทรัพยสินอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

- ควบคุมดูแลและบริหารงานของหนวยงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ เชน 
สํานักงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สํานักงานจัดการสวนอัมพร พิพิธภัณฑวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม พิพิธภัณฑพระท่ีนั่งวิมานเมฆ สํานักงานจัดการสวนอัมพร พระท่ีนั่งอนันตสมาคม และ
พิพิธภัณฑศิลปาชีพพระท่ีนั่งอภิเศกดุสิต เปนตน 

- ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

3. สํานักราชเลขาธิการกับสํานักพระราชวัง 
ตามท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา หนวยงานที่ทําหนาท่ีสนองงานในพระองคมี 2 

หนวยงานคือ สํานักราชเลขาธิการ ตําแหนงบังคับบัญชาสูงสุดคือ ราชเลขาธิการ กับ สํานัก
พระราชวัง ตําแหนงบังคับบัญชาสูงสุดคือ เลขาธิการพระราชวัง ท้ังสองหนวยงานเปนหนวยงาน
อิสระ มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี
แตกตางกันอยางชัดเจน งานตางๆ มิไดมีการทับซอนกันแตอยางใด แตบุคคลภายนอกอาจมีความ
เขาใจท่ีคลาดเคล่ือนวาการปฏิบัติงานในพระองคเปนหนาท่ีของสํานักพระราชวังท้ังหมด เนื่องจาก
เขาใจผิดวา ราชเลขาธิการเปนตําแหนงอยูในสํานักพระราชวัง ซ่ึงอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายถูก
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บัญญัติในกฎหมายแบงสวนราชการของหนวยงานอยางชัดเจนวาราชการงานใดเปนของสํานักราช
เลขาธิการ งานใดเปนของสํานักพระราชวัง แมจะมีความเขาใจที่คลาดเคล่ือนก็มิไดถือวาเปน
ขอผิดพลาดแตอยางใด เนื่องจากไมวาจะเปนสํานักพระราชวังหรือสํานักราชเลขาธิการตางก็ถือวา
เปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  แตหากศึกษาบทบาทอํานาจหนาท่ี
ของท้ังสองหนวยงานใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนแลว จะทําใหการติดตอประสานงานถูกตอง 
สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

สํานักราชเลขาธิการเปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานในดานเลขานุการองคพระมหากษัตริย 
กลาวคือในเร่ืองเกี่ยวกับหนังสือท้ังราชการแผนดินและสวนพระองคท่ีจะตองกราบบังคมทูล 
พระกรุณา งานบริหารราชการแผนดิน การรวบรวมขอมูล การตรวจสอบกล่ันกรอง งานถวาย
ความเห็น งานเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี และพระเจาวรวงศ
เธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
ประสานราชการระหวางพระมหากษัตริยกับรัฐบาล รัฐสภา องคมนตรี พระบรมวงศานุวงศ และ
ประชาชนใหเปนไปโดยเรียบรอย การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเร่ืองตางๆ การสนองพระ
ราชกระแสอันเกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุขของพสกนิกร การติดตอและประสานงานกับบุคคล 
องคการ หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับพระบรมวงศในดานการตางประเทศอันเปนการเจริญ
สัมพันธไมตรีในฐานะประมุขของประเทศ เปนตน เคยมีผูเปรียบเทียบวางานในหนาท่ีความรับผิด
ชองของสํานักราชเลขาธิการเปรียบเสมือนงานแมบาน 

สํานักพระราชวังเปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงานสนองพระราชภารกิจในดานการถวายความ
สะดวกและความปลอดภัย การจัดการกองทุนตางๆ ท่ีอยูในความดูแล การบูรณะซอมแซม
พระราชฐานและสถานท่ีท่ีอยูในความดูแล 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 สํานักราชเลขาธิการไดมีการปรับเปล่ียนทัศนคติในการปฏิบัติงานของขาราชการใหม 
ทัศนคติและคานิยมในการปฏิบัติงานของขาราชการเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ี
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ตองไดรับการแกไขเพื่อสงเสริมใหขาราชการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเพิ่มมากข้ึนในการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังสงเสริมใหขาราชการมีความกลาหาญ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสรางนวัตกรรม 
ในการบริหารงานเพ่ิมมากข้ึน ขณะเดียวกันการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักราชเลขาธิการ 
จะตองคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนและการสนองพระราชภารกิจใหมากข้ึน โดยยึดหลัก
Good Governance เปนแนวทางการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงานถวาย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนสําคัญ 
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บทที่  4 
ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ 
ในภาระหนาท่ีสนองงานพระมหากษตัริย 

ในพระราชอาํนาจตามรัฐธรรมนูญ 
 

1. พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย 
ประเทศไทยมีการปกครองภายใตระบอบพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตอเนื่อง 

ยาวนาน มีพระมหากษัตริยสืบราชสันตติวงศตลอดมาไมขาดสาย นับต้ังแตในยุคตนของ
ประวัติศาสตรไทย ทําใหชาติไทยมีความม่ันคงเปนปกแผนแนนหนา ระบบการเมือง สังคมและ
วัฒนธรรมมีระเบียบแบบแผน แมกระท่ังในยามท่ีตองสูญเสียเอกราชตกเปนเมืองข้ึนของอริราช
ศัตรู ในยามคับขันท่ีประเทศตกอยูในภาวะสงคราม หรือมีวิกฤตการณทางการเมืองหรือวิกฤตการณ
ท่ีกระทบถึงความม่ันคงของชาติและความผาสุกของประชาชนโดยสวนรวม สถาบัน
พระมหากษัตริยก็ยังคงอยูคูกับสังคมไทยและคอยประคับประคองใหประเทศไทยฝาพนชวงเวลา
ทุกขยากเหลานั้นไดตลอดมา 

 
…แนวความคิด เกี่ ย วกับสถาบันพระมหากษัต ริ ย และพระราชอํ านาจของ

พระมหากษัตริยของไทยอาจเปล่ียนแปลงไปในแตละยุคแตละสมัย โดยมีเหตุผลเนื่องมาจาก
อิ ท ธิ พ ล ข อ ง 
ส่ิงแวดลอมและศาสนา แตก็ไมไดทําใหฐานะอันแทจริงของพระมหากษัตริยอันเปนฐานะ “ผูนํา” 
ในทางจิตใจของประชาชนเปล่ียนแปลงไปดวย…69 

 
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) ถือวาพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขของรัฐ และทรงเปนรัฐาธิปตย (Sovereign) มีพระราชอํานาจและพระบรมเดชานุภาพ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดและลนพนแตพระองคเดียว ท้ังในทางนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ  …
พระมหากษัตริยจะทรงอยูในฐานะท้ัง “เจาชีวิต” และ “เจาแผนดิน” แตก็หาใชวาจะทรงมีพระราช
อํานาจเด็ดขาดท่ีจะทรงกระทําส่ิงใดไดตามพระราชหฤทัยเสมอไปไม ท้ังนี้ เพราะมีนิติราชประเพณี 

                                                           
69ธงทอง  จันทรางศุ. “พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ”, 

วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529. 
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อันมีความหมายถึง พระบรมราชวินิจฉัย และประเพณีการปกครองแผนดินท่ีบรรพกษัตริยไทยทรง
ถือปฏิบัติติดตอกันมาชานาน เปนเคร่ืองกําหนดตลอดมาทุกยุคสมัยดังพระบรมราชาธิบายใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ท่ีวา “พระบรมเดชานุภาพของพระเจาแผนดินกรุงสยาม
นี้ ไมไดมีปรากฏในกฎหมายอันหนึ่งอันใด ดวยเหตุถือวาลนพน ไมมีขอส่ิงอันใดหรือผูใดจะเปนผู
บั ง คั บ 
ขัดขวางได แตเม่ือตามท่ีเปนจริงแลว พระเจาแผนดินจะทรงประพฤติการณอันใด ก็ตองเปนไปตาม
ทางท่ีสมควร และท่ียุติธรรม… เชน เรียกพระนามวา เจาชีวิต ซ่ึงเปนท่ีหมายวามีอํานาจอันจะฆาคน
ใหตาย โดยไมมีความผิดอยางหน่ึงอยางใดได ซ่ึงความจริงสามารถทําได แตไมเคยทําเลยนั้น ก็เปน
การสมควรแกบานเมืองในเวลานี้อยูแลว…”70 

 
จนกระท่ังมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (Constitutional Monarchy) 
พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยก็เปล่ียนแปลงไปเปนพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ มีการ
บัญญัติพระราชอํานาจไวในรัฐธรรมนูญอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร โดยในทางกฎหมายน้ัน 
พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงประมุขของประเทศ และทรงเปนผูใชอํานาจอธิปไตยอันเปน
ของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา 
ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล และในขณะเดียวกันก็
ยังคงยึดถือพระราชอํานาจท่ีมีมาแตเดิมตามนิติโบราณราชประเพณี ดังจะเห็นไดจาก รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 7 บัญญัติวา “ในเม่ือไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” 

 
2. พระราชอํานาจท่ัวไป (Royal Prerogative)  

 
…ในบรรดาประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขท้ังหลายตางพากันนิยมนับถือและยกยองวา ประเทศอังกฤษเปนประเทศแมแบบของ
การปกครองระบอบนี้ เนื่องจากประเทศอังกฤษไดเปนประเทศแรกที่จัดการปกครองในรูปแบบนี้ 

                                                           
70ธานินทร  กรัยวิเชียร. พระมหากษัตริยไทยในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2519, หนา 30-31. 
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และมีวิวัฒนาการมาเนิ่นนานยืดยาวกวาประเทศอ่ืนใด…71 และสถาบันพระมหากษัตริยของประเทศ
อังกฤษมีความสําคัญตอเครือจักรภพ และไดรับความนิยมในหมูประชาชนชาวอังกฤษอยางมาก ซ่ึง 
ฯพณฯ นายเดวิด วิลเลียม ฟอลล (H.E. David William Fall) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศ
ไทย ไดใหความเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยของอังกฤษ ในการบรรยาย
เร่ือง “บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยของอังกฤษในยุคปจจุบัน” 72 ไวไดอยางนาสนใจวา  

 
“…สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทมีความสําคัญตอเครือจักรภพอยางมาก พระองคทรง

เปนพระประมุขแหงเครือจักรภพ …ท่ีจริงแลวทรงเปนประมุขของประเทศอิสระอีก15 ประเทศ 
มิใชแตสหราชอาณาจักรเทานั้น …คิดไมออกจริง ๆ วาหากไมมีสถาบันพระมหากษัตริย สหราช
อาณาจักรจะเปนเชนไร และจะไมเปนสหราชอาณาจักรอีกตอไป ความจงรักภักดีท่ีประชาชนมีตอ
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบท ยังคงมีอยูอยางทวมทน …วากันท่ีจริงแลว ในศตวรรษท่ี 21 ใน
อังกฤษ ระบอบกษัตริยถือวาเปนส่ิงท่ีไมเขากับยุคสมัย บางคนอาจกลาววาเปนเร่ืองลาสมัยโดย
ส้ินเชิง แตระบอบนี้ก็มีมากวา 1,000 ปแลว ถือเปนโครงสรางสวนหน่ึงของชาติ เปนสวนหนึ่งท่ี
ประกอบกันข้ึนมาเปนประเทศอังกฤษ ถาสวนนี้ขาดหายไป เราจะเอาส่ิงใดมาทดแทน 
ประธานาธิบดีหรือ ?…” 

 
พระมหากษัตริยของอังกฤษทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ัวไป (Royal Prerogative) ซ่ึงเปน

พระราชอํานาจตามความเห็นในทางตําราที่มีมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ ซ่ึงนายวอลเตอร 
แบกช็อท (Walter Bagshot) ผูทรงคุณวุฒิทางรัฐศาสตรไดกลาวไววา 

 
“…พระมหากษัตริยแหงกรุงอังกฤษ ทรงมีพระราชอํานาจ 3 ประการ คือ ประการแรก 

ทรงมีพระราชอํานาจท่ีจะทรงรับการปรึกษาหารือจากรัฐบาล (The Right to be consulted) ประการ
ท่ีสอง ทรงมีพระราชอํานาจท่ีจะสนับสนุนรัฐบาล (The Right to encourage) และประการสุดทาย 
ทรงมีพระราชอํานาจท่ีจะทรงตักเตือน (The Right to warn)”  ซ่ึงแทท่ีจริงแลว พระราชอํานาจ 

                                                           
71ธานินทร  คงยั่งยืน. “ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตอองคพระมหากษัตริยตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ”, วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546, หนา 44. 
72เดวิด วิลเลียม  ฟอลล. บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยของอังกฤษในยุคปจจุบัน. (ใหการ

บรรยายแกคณะองคมนตรี วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2547, ทําเนียบองคมนตรี) 
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เหลานี้คือพระราชอํานาจท่ีจะไดรับการกราบบังคมทูลและการปรึกษานั่นเอง (The Right to be 
informed and The Right to be consulted)…73 

 
ฯพณฯ นายเดวิด วิลเลียม ฟอลล 74 (H.E. David William Fall) กลาววา 
“…เปนเร่ืองจริง และเหตุการณเชนนี้ยังคงมีอยูทุกสัปดาห คือ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ 

เขาเฝาฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบท ณ พระราชวังบักกิงแฮม เพื่อรับพระราชทานเล้ียงน้ําชา 
และสมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงมีพระราชปฎิสันถารดวยเปนการสวนพระองค มีการกราบบังคม
ทูลถึงส่ิงตางๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึน มีการกราบบังคมทูลเร่ืองนโยบายตาง ๆ วากันวาพระมหากษัตริยทรง
มีสิทธิตักเตือน พระราชทานคําแนะนํา พระราชทานคําเตือนใหมีความรอบคอบ และนายกรัฐมนตรี
ท่ีไมตั้งใจฟงการพระราชทานคําแนะนําของสมเด็จพระราชินีนาถฯ ผูซ่ึงเปยมไปดวยประสบการณ
นั้น ถือวาโงเอามากๆ…” 

 
นอกจากพระราชอํานาจท่ัวไปดังกลาวแลว พระมหากษัตริยอังกฤษยังมีพระราชอํานาจ

ตามรัฐธรรมนูญในฐานะเปนพระประมุข คือ พระราชอํานาจทางนิติบัญญัติ ทรงแตงต้ังสมาชิกสภา
ขุนนางท่ีดํารงตําแหนงตลอดชีพ ทรงลงพระปรมาภิไธยตรากฎหมาย พระราชอํานาจทางบริหาร ท่ี
จะทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ทรงเปนผูแทนของชาติในการติดตอสัมพันธกับตางประเทศ 
การประกาศสงคราม การทําสัญญาระหวางประเทศ การรับรองทูต ตลอดจนใหการรับรองรัฐหรือ
รัฐบาลของนานาชาติ และมีพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ  

 
…อันเปนไปตามแนวคิดท่ีวา พระมหากษัตริยทรงเปนท่ีมาของความยุติธรรม หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ พระมหากษัตริยทรงเปนผูสรางกฎหมาย (the law giver) ซ่ึงสามารถเขาไป
แทรกแซงกระบวนการทางกฎหมายไดนั่นเอง…75 

                                                           
73ธานินทร  คงยั่งยืน. “ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตอองคพระมหากษัตริยตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ”. วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546, หนา 46. 
74เดวิด วิลเลียม  ฟอลล. บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยของอังกฤษในยุคปจจุบัน. (ใหการ

บรรยายแกคณะองคมนตรี วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2547, ทําเนียบองคมนตรี) 
75E. Hall Williams. Criminology and Criminal Justiced. 

London : Butterworths, 1982, p. 146. อางถึงใน เพ็ญจันทร  ชติบาล, “พระราชอํานาจในการ
พระราชทานอภัยโทษของพระมหากษัตริยไทย” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2533, หนา 330. 
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เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบวา พระมหากษัตริยตามรัฐธรรมนูญของไทยทรง
วางตัวเปนกลางทางการเมือง อีกท้ังไมทรงตองรับผิดชอบทางการเมือง ซ่ึงถึงแมวารัฐธรรมนูญจะ
บัญญัติวาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยทางรัฐสภา ทางคณะรัฐมนตรี และทางศาล แต 
รัฐธรรมนูญก็ไดบัญญัติใหตองมีผูรับสนองพระบรมราชโองการเสมอ ดังจะเห็นไดจาก 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 231 บัญญัติวา “บทกฎหมาย พระ
ราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้” แตในบางคร้ัง
พระมหากษัตริยก็ทรงแสดงความหวงใยและทรงใหคําแนะนําตักเตือนรัฐบาลและพสกนิกร โดย
อาจส่ือผานราชเลขาธิการ หรือมีพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทในโอกาสตางๆ หรือกรณีท่ี
ทรงพระราชนิพนธ บทพระราชนิพนธพระมหาชนกเพื่อใหคติขอคิดเตือนใจและอบรมส่ังสอน 
ทรงใชพระราชอํานาจแทรกแซงการบริหารกิจการบานเมืองโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับชีวิตความ
เปนอยูของราษฎร ดังจะเห็นไดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริซ่ึงรัฐบาลรับพระราชดําริ
ไปดําเนินการตอเปนรูปธรรม เปนตน 

 
อนึ่ง ในเร่ืองของผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการน้ี นายวิษณุ เครืองาม  

รองนายกรัฐมนตรี ไดกลาวในการบรรยายพิเศษ เร่ือง “การประสานราชการระหวางรัฐบาลกับ
สํานักราชเลขาธิการ” 76 ไววา  

 
“…รัฐธรรมนูญ มาตรา 231 ไมไดบัญญัติวาเฉพาะนายกรัฐมนตรีเทานั้นท่ีจะเปน 

ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตใชคําวารัฐมนตรีลงนาม ซ่ึงเร่ืองนี้เคยมีมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือสมัยเปล่ียนแปลงการปกครองใหมๆ วา รัฐมนตรีในกรณีนี้ใหมีความหมายถึงนายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย แตในอันท่ีจริงแลวรัฐมนตรีคนใด
จะชิงลงนามรับสนองพระบรมราชโองการก็เปนอันวาไมขัดตอรัฐธรรมนูญ แตหากนายกรัฐมนตรี
ไมไดมอบหมายก็คงไดลงนามรับสนองพระบรมราชโองการหนเดียวแลวไมไดรับสนอง ฯ อีกเลย 
เพราะเมื่อลงนามเสร็จก็คงจะมีพระบรมราชโองการปรับคณะรัฐมนตรีตามมาในไมชา และก็ยังไม
แนวาหากมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแลวสงไปทูลเกลาฯ ถวาย สํานักราช

                                                           
76วิษณุ  เครืองาม. การประสานงานระหวางรัฐบาลกับสํานักราชเลขาธิการ. (บรรยายพิเศษเม่ือวัน

จันทรที่ 28 มีนาคม 2548, โรงแรมรอยัล ริเวอร) 
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เลขาธิการจะยอมรับหรือไม เพราะในทางปฏิบัติตลอด 70 ปท่ีผานมานายกฯ หรือรองนายกฯ เปน 
ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเสมอ…” 
 
3. พระราชอํานาจท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

พระมหากษัตริยเปนองคพระประมุข ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติไวในมาตรา 2 วา “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” 

 
3.1 พระมหากษัตริยอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะ 

ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติไวในมาตรา 
8 วา “องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะผูใดจะละเมิดมิได” … 
รัฐธรรมนูญมีความประสงคท่ีจะสําแดงพระราชสถานะอันสูงสุดของพระมหากษัตริยใหประจักษ 
ซ่ึงตามคติการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนั้น 
พระมหากษัตริยทรงอยูเหนือความรับผิดชอบทางการเมือง จนเปนเหตุใหเกิดหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญท่ีวา “พระมหากษัตริยไมทรงกระทําผิด” (the King can do no wrong) ซ่ึงผูใดจะ
ฟองรองหรือกลาวหาพระมหากษัตริยในทางใดๆ ไมได ไมวาจะเปนในทางคดีแพงหรือ
คดีอาญา…77 

 
คําวา “องคพระมหากษัตริย” (the person of the King) และ “พระมหากษัตริย” (The 

King) นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ78 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดใหความเห็นวา “…พระมหากษัตริย
ทรงมี 2 ฐานะ ฐานะท่ีหนึ่ง ทรงเปนสถาบันเปนตําแหนง ฐานะท่ีสอง คือฐานะสวนพระองค 
รัฐธรรมนูญทุกมาตรา พูดถึงพระมหากษัตริยในฐานะท่ีเปนสถาบัน และในฐานะท่ีเปนตําแหนง มี
มาตรา 8 วรรคแรกเทานั้น ท่ีกลาวถึงพระมหากษัตริยในฐานะสวนพระองคดวย เพราะวา
รัฐธรรมนูญตองการถวายพระเกียรติยศ ท้ังในฐานะสวนพระองคและในฐานะท่ีทรงเปนประมุข
ข อ ง รั ฐ 
ทรงดํารงตําแหนงพระมหากษัตริย…” 

                                                           
77มานิตย  จุมปา. คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ : 2546, หนา 31. 
78บวรศักด์ิ  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” ซ่ึงหมายความวา 
พระมหากษัตริยตองเปนพุทธศาสนิกชน และยังตองทรงเปนผูอุปถัมภศาสนาตางๆ ท่ีมีผูนับถืออยู
ในประเทศไทย เชน ปจจุบันพระมหากษัตริยทรงปฏิบัติพระราชกิจประการนี้ไดอยางสมบูรณ ดังท่ี
ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดําเนินไปทรงรวมพิธีของคริสตศาสนิกชนบาง อิสลามิกชนบาง ศาสนา
อ่ืนๆ บาง อยางสมํ่าเสมอ79 

 
3.3 พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 

…พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎ
อัยการศึก และทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการประกาศสงครามโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 
ในดานตัวบุคคล พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการแตงต้ังถอดถอนขาราชการ
ทหาร…80 

 
3.4 พระมหากษัตริยเปนท่ีมาแหงฐานันดรศักดิ์ อิสริยยศ และทรงเปนประธานแหง

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 11 แหงรัฐธรรมนูญฯ วา “พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึง 

พระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ” และมาตรา 226 
บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ”  

 
3.5 พระมหากษัตริยเปนผูแตงตั้งขาราชการ 

บัญญัติไวในมาตรา 227 แหงรัฐธรรมนูญ ฯ วา “พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง
ขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเทา และทรงใหพน
จากตําแหนง” เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรท่ีจะแตงตั้งโยกยายขาราชการฝายทหารและฝายพล
เรือนตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเทา จะตองสงรายช่ือพรอมประวัติของบุคคลท่ีสมควร

                                                           
79มานิตย จุมปา. คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ : 2546, หนา 31. 
80เร่ืองเดียวกัน , หนา 32-35. 
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จะดํารงตําแหนงใหสํานักราชเลขาธิการเพื่อตรวจสอบกล่ันกรองและนําความกราบบังคมทูล 
พระกรุณาเพ่ือใหทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และเม่ือมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงต้ังแลว สํานักราชเลขาธิการจะแจงใหนายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการตอไป 

 
3.6 พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตย 

โดยจะทรงใชอํานาจนิติบัญญัติในการตราพระราชบัญญัติและภายใตคําแนะนํา 
ยินยอมของรัฐสภา และทรงตราพระราชกําหนดและพระราชกฤษฎีกาภายใตคําแนะนํายินยอมของ
คณะรัฐมนตรี ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจตุลาการทางศาล  

 
3.7 พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในดานการตางประเทศ 

ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 224 แหงรัฐธรรมนูญฯ วา “พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึง
พระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืนกับนานาประเทศ
หรือกับองคการระหวางประเทศ” 

 
3.8 พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม 

ดังท่ี บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมาตรา 223 วรรคหนึ่งวา “พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึง
พระราชอํานาจในการประกาศสงครามเม่ือไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา” 

4. พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยตามนิติโบราณราชประเพณี 
นอกเหนือจากพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจอีกสวนหนึ่งซ่ึงเปนพระราชอํานาจท่ีเปนธรรมเนียมยึดถือ
ปฏิบัติสืบตอกันมาต้ังแตสมัยโบราณ และถือวามีคาบังคับเทียบเทากับรัฐธรรมนูญ เพราะ
เนื่องมาจากแตเดิมนั้น พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจเด็ดขาดในทุกๆ เร่ืองแตเพียงผูเดียว 
(Absolute Power) …ตอมาเม่ือมีรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณอักษรระบุพระราชอํานาจไว จึงเปน
ก ร ณี ท่ี ย อ ม รั บ กั น โ ด ย 
ท่ัวไปตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญวาในกรณีท่ีไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใด
กําหนดขอบเขตหรือเง่ือนไขของการใชพระราชอํานาจไว พระมหากษัตริยยังคงมีพระราชอํานาจ
ตามโบราณราชประเพณีอยู …81 

                                                           
81อมร  จันทรสมบูรณ. “พระมหากษัตริย” ในกฎหมายไทย. กรุงเทพ ฯ : มงคลการพิมพ, 

2516, หนาพิเศษ 1. 
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ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติรับรองพระราชอํานาจดังกลาวไว ในมาตรา 
7 ซ่ึงนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดใหความเห็นไววา “…บทบัญญัติท่ีสําคัญท่ีสุด คือ มาตรา 7 ท่ี
บัญญัติวา ในเม่ือไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตาม
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงเปนการ
บัญญัติไวเปนคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เปนการรองรับพระราชอํานาจดั้งเดิม ตาม
ประเพณีเดิมทุกเร่ืองทุกประการ เพราะฉะน้ัน หากในเวลาท่ีเกิดติดขัด หาบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริยปรับใชกับกรณีไมได พึงดูมาตรา 7เปนบทมาตราท่ีอุดชองวางท่ีสําคัญท่ีสุด…” 
พระราชอํานาจตามนิติโบราณราชประเพณีท่ีกลาวถึงมีพระมหากรุณาหลายดาน ดังจะกลาวตอไป 

 
4.1 พระราชอํานาจในการพิจารณาฎีกา 

 
“ฎีกา”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายวา เปนคํารองทุกขท่ี

ราษฎรทูลเกลา ฯ ถวายตอพระมหากษัตริย  ในภาษาอังกฤษตรงกับคําวา “Petition”  
 
การพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหราษฎรทูลเกลาฯ ถวายฎีกาไดนั้น นับเปน

พระมหากรุณาธิคุณอยางใหญหลวงสําหรับประชาชนชาวไทยท่ีมีเร่ืองทุกขรอนหรือไมไดรับความ
เปนธรรมจากการพิจารณาตัดสินความ อีกท้ังยังเปนทางท่ีจะทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
ฐานะของผูปกครองสูงสุดในแผนดินไดทรงทราบถึงปญหาและความเดือดรอนทุกขเข็ญของ 
ไพรฟาขาแผนดิน 

 
ตามโบราณราชนิติ ราษฎรท่ีไดรับทุกขมีสิทธิท่ีจะเขาถึงองคพระประมุขโดยตรง

โดยทําเปนฎีการองทุกขทูลเกลาฯ ถวายในพระราชฐาน ประเพณีมีมาตั้งแตคร้ังสุโขทัย ดังปรากฏ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับรองทุกขฎีกา ขอความในศิลาจารึกความวา “ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่ง
แขวนไวหั้น ไพรฟาหนาปกกลางบาน กลางเมือง มีถอย มีความเจ็บทองของใจ มันจักกลาวเถิงขุน 
บไร ไปล่ันกระดิ่งอันทานแขวนไว พอขุนรามคําแหงเจาเมืองไดยินเรียก เม่ือถวายความมันดวยช่ือ
ไพรในเมืองสุโขทัยจึ่งชม” 

 
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 จึงตองทรงวางระเบียบถวายฎีกาวาในกรณีท่ีราษฎรไมพอใจ

คําตัดสินพิพากษา จะตองปฏิบัติตามข้ันตอนคือ จะตองนําฎีกากลาวโทษนั้นยื่นตออธิบดีกรมนั้นๆ 
กอน หากทานผูเปนอธิบดีไมชําระตัดสินให จึงใหทําฎีกากลาวโทษทานผูเปนอธิบดีข้ึนทูลเกลาฯ 
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ถวาย82 และเม่ือไดตั้งกระทรวงยุติธรรมข้ึน ในป พ.ศ.2435 การทูลเกลา ฯ ถวายฎีกาจะกระทําได 
ก็ตอเม่ือเปนการกลาวโทษคําพิพากษาศาลอุทธรณคดีหลวง และศาลอุทธรณคดีราษฎร หรือ
กลาวโทษเสนาบดีเจากระทรวงทั้งปวง การพิจารณาความฎีกาประเภทนี้ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ตั้งองคมนตรีข้ึนเพื่อไตสวนเรียงความเห็นข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเปนการพิเศษ หรืออาจจะใหท่ี
ประชุมเสนาบดีปรึกษาและตัดสิน 

 
หนังสือกราบบังคมทูลท่ีจัดอยูในลักษณะฎีกา จะตองมีช่ือตัว ช่ือยศ ตําแหนงใน

ราชการกรมตางๆ และท่ีอยูของผูแตงและผูเขียนหนังสือฎีกา หากมีคุณสมบัติครบถวนเจาพนักงาน
จึงจะรับไวพิจารณา83  

 
ฎีกาตางๆ ท่ีสงข้ึนทูลเกลาฯ ถวายจะตองผานกองฎีกาในกรมราชเลขาธิการ และมี

กรรมการองคมนตรีท่ีไดทรงเลือกสรรเปนผูตัดสินความฎีกา ตอมาเม่ือทรงยกเลิกองคมนตรีสภา
และต้ังศาลฎีกาข้ึนในกระทรวงยุติธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขาราชสํานัก เชน กรม 
ขุนศิริธัชสังกาศ พระยาอนุชิตชาญไชย เปนกรรมการศาลฎีกา ท่ีไดทรงกําหนดไวเชนนี้ก็เพ่ือเปน
ความสะดวกในการท่ีจะนําขอความอันเปนปญหามนคดีฎีกานั้นๆ ข้ึนกราบบังคทูลพระกรุณาเรียน
พระราชปฏิบัติและรับกระแสพระบรมราชโองการไปชี้แจงในสภากรรมการนั้น 

 
ฎีกาประเภทท่ีนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายนั้น เม่ือผานกองฎีกาแลวหัวหนากองหรือท่ี

เรียกวาอธิบดีในสมัยรัชกาลท่ี 5 ก็จะพิจารณาตรวจดูวามีคุณสมบัติครบตามท่ีจะเปนฎีกาไดหรือไม
เสร็จแลวก็จะสงเร่ืองกลับไปยังหนวยงานตนสังกัดของผูท่ีถูกฟองรองกลาวหาในฎีกา หากเปนฎีกา
รองทุกขก็มักจะพิจารณาวามีมูลหรือไม  แลวนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย สวนใหญแลวในสมัยรัชกาลที่ 
5 พระองคจะทรงใหความสนพระทัยกับเร่ืองราวฎีกามาก หากเปนเร่ืองท่ีราษฎรกลาวโทษ
ขาราชการ พระองคก็จะทรงมีพระบรมราชโองการใหเจากระทรวงเรงสอดสองแกไข84 หากเปน

                                                           
82ร.ท.เสถียร  วิชัยลักษณ. ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 8. (พ.ศ. 2516) ประกาศวาดวย 

ผูจะถวายฎีกาใหรองคํานับตอทานอธิบดีในศาลน้ันๆ กอน 
83ประชุมกฎหมายประจําศก. เลม 13. (รศ 110 – 110) ประกาศวาดวยลงช่ือผูแตงผูเขียน

ห นั ง สื อ 
ฟองรองเรื่องราวและฎีกา. 

84กจช.  เอกสาร ร.5 ย12/56, 127, 203, 208 ฎีกากลาวโทษของราษฎรเรื่องตางๆ 
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เร่ืองท่ีราษฎรรองทุกขในความเดือดรอนหรือความอยุติธรรมในเร่ืองตางๆ พระองคก็จะทรงหาทาง 
ปลดเปล้ืองแกไขหรือกําชับใหรัฐบาลรีบเรงจัดการใหเปนท่ีเรียบรอย 

คร้ันมาสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 6 พระองคทรงสังเกตเห็นวา การทูลเกลาฯ ถวายฎีการองทุกข หรือขอพระราชทาน 
พระมหาบารมีในกิจตางๆ ท่ีกระทําอยูท่ีแลวมา ยังหาเปนระเบียบเรียบรอยดีไม  เพราะความไม 
เขาใจระเบียบแบบแผนอันควรท่ีจะประพฤติ 

 
ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงมีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชกฤษฎีกา กําหนดระเบียบการทูลเกลาฯ ถวายฎีกาไวเม่ือ 
ป พ.ศ. 245785 

 
เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เสด็จเถลิงถวัลย 

ราชสมบัติ พระองคไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจปกครองไพรฟาประชาราษฎรตามรอยสมเด็จ
พระบุรพมหากษัตริยาธิราชสืบมา พระองคทรงมุงถึงประโยชนสุขของอาณาประชาราษฎรเปน
อันดับแรก ทรงอุทิศเวลาสวนใหญ ทรงเสียสละความสุขสวนพระองค ตองทรงเหน็ดเหนื่อย 
พระวรกายออกประพาสเยี่ยมราษฎรไปท่ัวประเทศ เพื่อพระองคจะไดทรงทราบถึงทุกขสุขของ
ประชาชนพลเมืองดวยพระเนตรพระกรรณ ราษฎรท่ีคิดวาตนหาที่พึ่งไมไดอีกแลว ก็ยังทูลเกลาฯ 
ถวายฎีกาแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทุกแหงท่ีราษฎรจะเขาถึงพระองคได และทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหรับไว เร่ืองใดอยูในพระราชอํานาจก็จะพระราชทานทาน
พระบรมราชานุเคราะหดวยพระองคเอง หากอยูนอกเหนือพระราชอํานาจก็จะทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหสงเร่ืองไปยังหนวยราชการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของพรอมกับมี
กระแสพระราชดํารัสเรงรัดใหความชวยเหลือตามตองการ 

 
ในการดําเนินการเก่ียวการฎีกาท่ีทูลเกลาฯ ถวาย สํานักราชเลขาธิการเปน 

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติ ซ่ึงเร่ืองราวความเดือดรอนของราษฎรท่ีมีการทูลเกลาฯ ถวายฎีกามาน้ัน 
มีการปรับเปล่ียนตามยุคตามสมัยของบานเมือง แตก็ถือวาเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญท่ีจะตองรีบ
ดําเนินการ แมจะไมมีอํานาจหนาท่ีท่ีจะแกไขปญหาในเร่ืองนั้นๆ ไดโดยตรง แตก็ไดรับความ 

                                                           
85ภาคผนวก 
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รวมมือเปนอยางดีจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของในการแกไขปญหา  อันเปนการสนองงาน
พระมหากษัตริยไดอีกทางหนึ่ง 

4.1.1 ฎีกาขอพระราชทานความเปนธรรม 
กรณีเปนฎีกาท่ีมีขอพิพาท เม่ือราษฎรไดรับความเดือดรอน ถูก

กระทบกระเทือนสิทธิอันพึงมีพึงไดและเกิดเปนกรณีมีขอพิพาทระหวางกัน หรือในกรณีท่ีเห็นวา
ตนไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติของเจาหนาท่ีหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐ หรือแมกระท่ัง
ในกรณีท่ีขาดความรูความเขาใจในสิทธิหนาท่ีตามกระบวนการทางกฎหมาย ราษฎรเหลานั้นมีสิทธิ
ท่ี จ ะ 
ทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริย เพื่อขอพระราชทานความเปนธรรม ซ่ึงเปนนิติโบราณราช
ประเพณีท่ีพระมหากษัตริยจะทรงพิจารณาฎีการองทุกขของราษฎรเพ่ือใหทรงทราบถึงชีวิตความ
เปนอยูของไพรฟาขาแผนดิน ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

 
การทูลเกลา ฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเปนธรรม แบงไดเปน 2 ประเภท 

คือ  
(1) การขอพระราชทานความเปนธรรมท่ีเกี่ยวกับคดีพิพาททางปกครอง 
(2) การขอพระราชทานความเปนธรรมท่ีเกี่ยวกับคดี และการขอใหแกไขปญหา

ความเดือดรอนตาง ๆ 
 
(1) การขอพระราชทานความเปนธรรมท่ีเก่ียวกับคดีพิพาททางปกครอง 

เปนกรณีท่ีราษฎรเห็นวาตนเองไดรับความเดือดรอนจากการกระทําของ
เจาหนาท่ีฝายปกครองหรือคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงกระเทือนสิทธิข้ันพื้นฐานของตนโดยไมเปนธรรม 
และมีความประสงคใหยกเลิกเพิกถอนการกระทําหรือคําส่ังดังกลาว หรือแกไขเยียวยาความเสียหาย
อันเกิดจากการกระทําหรือคําส่ังนั้น โดยราษฎรดังกลาวเห็นวาไมมีหนทางอ่ืนใดที่จะบรรเทาความ
ทุกขรอนนั้นได เชน ขอคัดคานการใหประทานบัตร ขอใหยกเลิกหรือคัดคานโครงการของรัฐ 
ขอใหไดรับคาชดเชยหรือคาทดแทน และขอพระราชทานความเปนธรรมเกี่ยวกับท่ีดินกรณีพิพาท
ระหวางราษฎรกับหนวยงานของรัฐ  ความเดือดรอนเหลานี้  จึงทูลเกลาฯ  ถวายฎีกาตอ
พระมหากษัตริย โดยมีสํานักราชเลขาธิการทําหนาท่ีประสานหรือหาแนวทางคล่ีคลายความ
เดือดรอนกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาดังกลาวอันเปนการลดพระราชภาระ โดยมี
ราชเลขาธิการเปนผูกล่ันกรองและบังคับบัญชาใหปญหาตางๆ คล่ีคลายลงได 
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(2) การขอพระราชทานความเปนธรรมท่ีเก่ียวกับคดี และการขอใหแกไขปญหา
ความเดือดรอนตาง ๆ 

เปนกรณีท่ีราษฎรมีความเดือดรอนท่ีเกี่ยวกับคดี ท้ังคดีแพงและคดีอาญาท่ีอยู
ระหวางการพิจารณาของศาล หรือคดีท่ีถึงท่ีสุดแลว หรือแมกระท่ังคดีท่ีอยูระหวางการพิจารณาใน
ชั้นพนักงานสอบสวน และช้ันอัยการ รวมท้ังการขอใหไดรับการปลอยตัวช่ัวคราว ขอใหไดรับการ
คุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การขอพระราชทานความเปนธรรมกรณีถูกลงโทษ
ทางวินัย การขอกลับเขารับราชการ หรือการขอใหตรวจสอบพฤติการณของบุคคล และเร่ือง
เดือดรอนรําคาญ ส่ิงเหลานี้ กองนิติการ สํานักราชเลขาธิการ โดยการบังคับบัญชาของราช
เลขาธิการ มีหนาท่ีในการแกไขปญหาความเดือดรอนตางๆ ในกรณีท่ีเร่ืองสามารถแกไขปญหาได
โดยทางกฎหมาย สวนกรณีท่ีไมมีหนทางในการแกไขปญหาโดยตรงได สํานักราชเลขาธิการก็ยัง
สามารถประสานกับสวนราชการที่ เกี่ยวของในการหาหนทางอื่นอันเปนการคล่ีคลายความ
เดือดรอนไดแมจะไมท้ังหมดแตก็สามารถทําใหราษฎรยังรูสึกวายังไดรับการเอาใจใสดูแลจาก
หนวยงานของรัฐกรณีท่ีตนตกอยูในภาวะคับขัน ลําบากไรท่ีพึ่งอยูบาง  

 
4.1.2 ฎีกาขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห 

นอกจากฎีกาขอพระราชทานความเปนธรรมซ่ึงเปนกรณีท่ีมีขอพิพาทแลว
ยังมีฎีกาอีกประเภทหนึ่งซ่ึงเปนกรณีท่ีราษฎรขอพระพระมหากรุณาปลดเปล้ืองความทุกขรอนจาก
เหตุตางๆ โดยไมมีกรณีขอพิพาท เรียกวา การขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห เชน ดานการ
รักษาพยาบาลโดยทรงรับไวเปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห ขอพระราชทานโอกาสทาง
การศึกษา ขอพระราชทานท่ีดินทํากินและชองทางประกอบอาชีพ ขอพระราชทานท่ีอยูอาศัย เปน
ตน ซ่ึงในกรณีตางๆ ดังกลาวราษฎรเห็นวามิอาจหาท่ีพึ่งอ่ืนใดได และใชชองทางทูลเกลาฯ ถวาย
ฎีกาเพื่อใหพระมหากษัตริยทรงทราบถึงทุกขสุขในความเปนอยูของราษฎรและพระราชทาน
แนวทางชวยเหลือ 

 
ในกรณีการขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหนี้ สํานักราชเลขาธิการมี

หนาท่ีรับเร่ืองราว ตรวจสอบ กล่ันกรอง และประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อหา
แนวทางใหความชวยเหลือ และนําความกราบบังคมทูล โดยแบงประเภทเร่ืองราวทูลเกลาฯ ถวาย
ฎีกาขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหได ดังนี้ 
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- ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหดานการรักษาพยาบาล 
- ขอพระราชทานทุนการศึกษา 
- ขอพระราชทานท่ีอยูอาศัย ท่ีดินทํากิน และทุนประกอบอาชีพ 
- ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหแกครอบครัว ขอพระราชทาน

เงินเล้ียงชีพ และเงินบาทบริจาริกา 
- ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหส่ิงสาธารณูปโภคแกชุมชน 
- ขอพระราชทานความชวยเหลือดานตางๆ เชน บรรเทาความเดือดรอน

จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย  
- ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแปลงสัญชาติเปนไทย ขอล้ีภัยใน

ประเทศไทย ขอมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 
 
4.2 พระราชอํานาจในภาวะวิกฤต  

กรณีมีวิกฤตการณทางการเมืองหรือวิกฤตการณท่ีกระทบถึงความม่ันคงของชาติ
และความผาสุกของประชาชนโดยสวนรวม การบริหารราชการขององคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีไม
สามารถกระทําได พระมหากษัตริยจะทรงใชพระราชอํานาจเขาแทรกแซงและทรงใหคําแนะนําแก
รัฐบาลในการคล่ีคลายภาวะวิกฤติตางๆ โดยมีสํานักราชเลขาธิการ ในฐานะหนวยงานที่ทําหนาท่ี
สนองงานในพระองคประสานงานกับฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ท่ี
รัฐบาลใชความรุนแรงในการปราบปรามการชุมนุมตอตานรัฐบาลของนิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน  …พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจแตงต้ังนายกรัฐมนตรีในลักษณะท่ีทรงเปนผู
ริเร่ิมในการใชพระราชอํานาจดังกลาวดวยพระองคเอง ไมไดริเร่ิมโดยประธานรัฐสภา โดยไดทรงมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนท่ีรูจักกัน
ดีในนาม “นายกรัฐมนตรีพระราชทาน…”86 ในกรณีเหตุการณ “พฤษภาทมิฬ 2535” 
พระมหากษัตริยพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหพลเอก สุจินดา  คราประยูร นายกรัฐมนตรี 
และพลตรี จําลอง  ศรีเมือง แกนนําผูชุมนุมประทวง เขาเฝาฯ และนํามาซ่ึงการยุติวิกฤตการณลงได
ในท่ีสุด 

 

                                                           
86มานิตย  จุมปา. คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพ ฯ : 2546, หนา 

36. 
 

DPU



 83

บทบาทอํานาจหนาท่ีของสํานักราชเลขาธิการในฐานะเปนหนวยงานสนองงาน
พระมหากษัตริยในเร่ืองตางๆ รวมท้ังการดําเนินการเกี่ยวกับฎีกาตางๆ ดังกลาวขางตน เม่ือไดรับ
ฎีกาจะทําการตรวจสอบ และกล่ันกรอง ขอมูลท้ังจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนั้นๆ ในกรณี
ท่ีเปนเร่ืองท่ีตองดําเนินการในทางลับจะมีกระบวนการที่รักษาความลับใหแกผูฎีกา และถาจําเปนจะ
เดินทางไปตรวจสอบขอมูลในพ้ืนท่ีเพ่ือหาขอมูลเพิ่มเติมและแกไขปญหาความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึน
โดยไมใหกาวกายกระบวนการทํางานงานของสวนราชการตางๆ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง การ
ดําเนินการดังกลาวถือวาเปนกระบวนการภายใน เพื่อรวบรวมขอมูลและขอพิจารณานําเสนอ 
ราชเลขาธิการพิจารณาวาสมควรจะนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาหรือไม ในเร่ืองนี้เคยมี 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 808/2528 ตัดสินเกี่ยวกับการใชดุลพินิจในการกล่ันกรองเร่ืองราวตางๆ ของ 
ราชเลขาธิการกอนท่ีจะนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายวา จําเลยมีตําแหนงเปนราชเลขาธิการของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยอมมีหนาท่ีตองกล่ันกรองเร่ืองราวตางๆ ท่ีนําข้ึนถวายบังคมทูลให
ทรงทราบตามท่ีเห็นสมควร ใหเหมาะสมกับกาละเทศะและราชประเพณี ซ่ึงจะตองกระทําดวย
ความรอบคอบ มิใชวา เม่ือมีการทูลเกลาฯ ถวายฎีกาในเร่ืองใด จะตองรีบนําข้ึนกราบทูลใหทรง
ทราบทันทีเสมอไปโดยไมตองสอบสวนเร่ืองราวใหไดความถองแทเสียกอน ความเสียหายท่ีโจทก
ทูลเกลาฯ ถวายฎีกา แลวจําเลยมิไดนําข้ึนกราบบังคมทูล จึงมิไดเกิดจากการกระทําหรือไมกระทํา
ข อ ง จํ า เ ล ย  โ จ ท ก มิ ใ ช 
ผูเสียหาย 

 
ในกรณีท่ีประเทศชาติประสบภาวะวิกฤตดังเชนหลายคร้ังในอดีตที่ผานมา ตางเปน

เร่ืองเกี่ยวกับการแยงชิงอํานาจ ประเทศอยูในภาวะสูญญากาศทางการเมือง บานเมืองไมมีข่ือมีแป 
ไมมีหนวยงานใดสามารถทําหนาท่ีของตนไดอยางเต็มท่ี ประเทศชาติไดรับความเสียหายอยางใหญ
หลวงดังท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลวในหลายๆ ประเทศ แตสถาบันพระมหากษัตริยของไทย ท่ีในภาวะ
ปรกติวางตัวเปนกลางทางการเมือง ไมเคยกาวกายยุงเกี่ยวทางการบริหาร ตองใชพระราชอํานาจท่ี
เปนรูปแบบพิเศษ  

 

4.3 พระราชอํานาจตามแบบพิธีท่ีตองมีผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
(1) ทรงแตงต้ังผูนําฝายคาน  

มาตรา 120  บัญญัติวา 
“ภายหลังท่ีคณะรัฐมนตรีเขาบริหารราชการแผนดินแลว พระมหากษัตริยจะ

ทรงแตงต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภาผูแทนราษฎรท่ีสมาชิกใน
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สังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีและมีจํานวนมากที่สุด ในบรรดาพรรคการเมืองท่ี
สมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรในขณะแตงต้ังเปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ในกรณีท่ีไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะท่ีกําหนดไว
ตามวรรคหน่ึง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองซ่ึงไดรับเสียงสนับสนุนขาง
มากจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองท่ีสมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิไดดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี เปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรในกรณีท่ีมีเสียงสนับสนุนเทากันใหใชวิธี
จับสลาก 

 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

แตงต้ังผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
 
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเม่ือขาดคุณสมบัติ 

ดังกลาวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองและใหนําบทบัญญัติมาตรา 152 มาใชบังคับโดยอนุโลม ใน
กรณีเชนนี้พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงต้ังผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงท่ีวาง” 

 
(2) ทรงแตงต้ังคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

มาตรา 136 บัญญัติวา 
“คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึงและ

กรรมการอื่นอีกส่ีคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซ่ึงความเปน
กลางทางการเมืองและมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคหน่ึง” 

 
 (3) ทรงแตงต้ังประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  

มาตรา 151  บัญญัติวา 
“สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภามีประธานสภาคนหนึ่งและรอง

ประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังจากสมาชิกแหงสภานั้นๆ ตามมติของ
สภา”  
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(4) ทรงเสด็จพระราชดําเนินมาทํารัฐพิธีเปดประชุมสามัญคร้ังแรกของรัฐสภา
มาตรา 161  บัญญัติวา 

“พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรงปดประชุม 
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุมสามัญท่ัวไป 
คร้ังแรกตามมาตรา 159 วรรคหน่ึงดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมให 
พระรัชทายาทซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทนพระองคมาทํารัฐพิธีก็ได” 
 

(5)  ทรงแตงต้ังผูตรวจการแผนดินรัฐสภา (มาตรา 196) DPU
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มาตรา 196  บัญญัติวา 
“ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีจํานวนไมเกินสามคน ซ่ึงพระมหากษัตริย

ทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซ่ึงเปนท่ียอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรูและ
มีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของ
สาธารณะ และมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแตงต้ังผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

 
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา และการเลือกผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันท่ี พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง
และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว” 

 
(6) ทรงแตงต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

มาตรา 199 บัญญัติวา 
“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวยประธานกรรมการ 

คนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกสิบคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จาก 
ผูซ่ึงมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนท่ีประจักษ ท้ังนี้ 
โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูแทนจากองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนดวยใหประธาน
วุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ 

 
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา การเลือก การถอดถอน และการ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และ
ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว”  
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(7)  พระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎอัยการศึก  
มาตรา 222 บัญญัติวา 
“พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิกใชกฎ

อัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึกในกรณีท่ีมีความจําเปนตอง
ประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน เจาหนาท่ีฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมาย
วาดวยกฎอัยการศึก” 

 
 (8) พระราชอํานาจในการประกาศสงคราม  

มาตรา 223  บัญญัติวา 
“พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการประกาศสงครามเม่ือไดรับ

ความเห็นชอบของรัฐสภามติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภาในระหวางท่ีอายุสภาผูแทนราษฎรส้ินสุด
ลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทําหนาท่ีรัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง
และการลงมติตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาท่ีมี
อยู” 
 

(9) พระราชอํานาจในการทําสนธิสัญญากับนานาประเทศหรือองคกรระหวาง
ประเทศ 

มาตรา 224  บัญญัติวา 
“พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ 

สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืน กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 
 
 (10) ทรงแตงต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

มาตรา 297 บัญญัติวา 
“คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกอบดวย

ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกแปดคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง
ตามคําแนะนําของวุฒิสภา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองเปนผูซ่ึงมีความ
ซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 256 การสรรหาและ
การเลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหนําบทบัญญัติมาตรา 257 และ
มาตรา 258 มาใชบังคับโดยอนุโลม ท้ังนี้ โดยใหคณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและ
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ปราบปรามการทุจริตแหงชาติจํานวนสิบหาคนประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล
ทุกแหง ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคละหน่ึงคน ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหาคนเปนกรรมการ ใหประธาน
วุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต 
แหงชาติ” 

 
(11) ทรงแตงต้ังคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน  

มาตรา  312  บัญญัติวา 
“การตรวจเงินแผนดิน ใหกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและ 

ผูวาการตรวจเงินแผนดินท่ีเปนอิสระและเปนกลาง 
 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินประกอบดวย ประธานกรรมการคนหน่ึง และ

กรรมการอ่ืนอีกเกาคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูมีความ
ชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงิน การ
คลัง และดานอ่ืน 

 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินท่ีเปนอิสระ โดยมีผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชาข้ึนตรงตอประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

 
พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังผูวาการตรวจเงินแผนดินตามคําแนะนําของ 

วุฒิสภา จากผูมีความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงิน การคลัง และดานอ่ืน 

 
ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหกปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนง
ไดเพียงวาระเดียว 
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คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหาและการเลือก และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินให
เปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

 
การกําหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซ่ึงจะไดรับการแตงต้ังเปน

กรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน จะตองเปนไปเพ่ือใหไดบุคคลท่ีมี 
คุณสมบัติเหมาะสมและมีความซ่ือสัตยสุจริต และเพื่อใหไดหลักประกันความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลดังกลาว” 
 
5. ภาระหนาท่ีของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการในสวนท่ีเก่ียวกับพระราชอํานาจท่ี 

พระมหากษัตริยทรงใชผานรัฐสภา 
 
การท่ีรัฐธรรมนูญเปนรากฐานของกระบวนการนิติบัญญัติ เปนท่ีมาของความชอบธรรม

ในการกระทําทางการเมือง และเปนเปาหมายแหงอุดมการณทางการเมืองกระบวนการนิติบัญญัติ
ซ่ึงกําหนดโดยรัฐธรรมนูญกอใหเกิดกฎหมายซ่ึงในทางทฤษฎี 2 ประเภท คือ 

1. กฎหมายท่ีตราโดยรัฐสภา 
2. กฎหมายท่ีตราโดยฝายบริหาร 
สวนสําคัญท่ีเกี่ยวของกับพระมหากษัตริยในเร่ืองของการออกกฎหมาย ก็คือ การลง

พระปรมาภิไธยแลวการท่ีตองมีผูรับพระบรมราชโองการ 
 
1. การลงพระปรมาภิไธยและการรับสนองพระบรมราชโองการ 

หลักการท่ีวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ทําใหการออกกฎหมายตองกระทํา
โดยรัฐสภา เพราะในรัฐสภาประกอบไปดวยตัวแทนของประชาชนท่ีไดรับเลือกมาโดยตรงจาก
ประชาชน กลาวคือ การออกกฎหมายตองกระทําโดยผูเปนเจาของอํานาจสูงสุดนี้ เพราะกฎหมาย
เปนสวนสําคัญของการบริหารประเทศ ใชบังคับโดยท่ัวไป มีอํานาจบังคับและหากฝาฝนยอมไดรับ
โทษรัฐสภาและรัฐบาลตางมีอํานาจในการตรากฎหมายไดแตกตางท่ีประเภทของกฎหมายเทานั้น87 

                                                           
87บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน เลม 3. กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, 2538, 

หนา 38-39. 
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บทบัญญัติสําคัญของรัฐธรรมนูญของไทยไมวาฉบับปพุทธศักราชใดก็ตามสวนท่ี
ถือเปนบทหลักก็คือ บทท่ีกลาวถึงอํานาจอธิปไตย “อํานาจอธิปไตยเปนปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล" ตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้88 จากหลักการนี้ทําใหกฎหมายทุกฉบับท่ีตราออกมาโดยรัฐสภาตอง
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในฐานท่ีทางเปนรัฎฐาธิปตยและทรงใชอํานาจ
อธิปไตยในการออกกฎหมายตามท่ีเจาของอํานาจอธิปไตยมอบให และในการใชอํานาจน้ีก็ทรงใช
ตามกระบวนการท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงแปลความไดวาหากลงพระปรมาภิไธยก็หมายถึง
ทรงยินยอมใหใชกฎหมายนั้น แตถาทรงยับยั้งมิทรงยินยอมลงพระปรมาภิไธย89 ในทางทฤษฎีก็
เทากับวาเกิดกรณีไมเห็นพองกัน ในเร่ืองนั้นระหวางรัฎฐาธิปตยกับผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
และจะตองหาทางออกโดยวิธีใหผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยยืนยันไปอีกคร้ังหนึ่งตามหลักการใน
รัฐธรรมนูญของไทย อํานาจอธิปไตยกับองครัฎฐาธิปตย จึงแยกออกจากกันแตมีความสัมพันธกัน
ใ น ก า ร ใ ช อํ า น า จ 
ผูอํานาจมีอยู 2 สวน คือ ผูแทนปวงชนชาวไทย และพระมหากษัตริย และท้ัง 2 สวนนี้อยูในภาวะ 
ท่ีเปนสถาบัน (Institution) 

 
อํานาจในการยับยั้งรางกฎหมายนี้นักกฎหมายมหาชนท่ัวไปถือวาเปนจารีต

ประเพณีทางการเมืองหรือธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ90 ในระบอบการเมืองแบบรัฐสภาของ
ไทยเคยเกิดกรณีนี้ข้ึนในสมัยสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือ พ.ศ. 2535 และสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไมไดลงมติยืนยันซ่ึงเทากับวารางกฎหมายดังกลาวตองตกไป แตการไมลงมติยืนยันของรัฐสภา 
ดังกลาวนี้จะถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติทรงรัฐธรรมนูญตอไปหรือไมนั้นเปนเร่ืองในอนาคตท่ีไมอาจ
คาดการณได91 

 

                                                           
88รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 3. 
89รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 94. 
90บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน. เลม 3. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, หนา 

221-229. 
91ความจริงอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมายของพระมหากษัตริยน้ีจะอธิบายวาเปนเรื่องของจารีต

ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญเสียทีเดียวก็อาจไมตรงนัก เพราะเรื่องน้ีมีหลักการหรือทฤษฎี 
รองรับอยูบาง. 
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ในสวนของกฎหมายท่ีตราโดยรัฐสภานั้นยอมหมายถึงสภาผูแทนราษฎรและ 
วุฒิสภา และตามปกติจะเร่ิมท่ีสภาผูแทนราษฎรกอนแลวมาส้ินสุดท่ีวุฒิสภา92 โดยหลักการแลว
กฎหมายทุกฉบับของรัฐสภาตองทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เวนแต เปนกรณีท่ี 
มิตองลงพระปรมาภิไธย ตองมีผูสนองรับพระบรมราชโองการทุกคร้ังท่ีสําคัญคือ ผูท่ีนํากฎหมาย
ข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยกับผูรับสนองพระบรมราชโองการตองเปนบุคคล
เดียวกันและตองดํารงตําแหนงรัฐมนตรี93 ซ่ึงแมวารัฐธรรมนูญจะไมกําหนดไวชัดเจนในเร่ือง 
รัฐมนตรีท่ีตองเปนผูสนองรับพระบรมราชโองการในกรณีการตรากฎหมาย94 แตทางปฏิบัติผูสนอง
รับพระบรมราชโองการจะไดแกนายกรัฐมนตรีเทานั้น ท้ังนี้เพราะในสวนของพระราชบัญญัตินั้น 
รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนผูนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย95  
ดังนั้นแมวาในสวนของพระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา และประกาศพระบรมราชโองการใหใช
หรือใหเลิกกฎอัยการศึก แมรัฐธรรมนูญจะมิไดกําหนดไวชัดเจนวารัฐมนตรีกระทรวงใดเปนผูนํา
ข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย แตทางปฏิบัติจะไดแกนายกรัฐมนตรีเทานั้น ทั้งนี้
เพราะกฎหมายดังกลาวนี้เปนเร่ืองในขอบเขตหนาท่ีของคณะรัฐมนตรี96 เม่ือนายกรัฐมนตรีอยูใน
ฐานะของหัวหนาคณะรัฐมนตรี จึงควรตองเปนผูนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
และในขณะเดียวกันก็จะเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการดวย เร่ืองนี้มีขอยกเวนอยูประการเดียว 
คือ กรณีการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ ซ่ึงกําหนดใหคณะ
องคมนตรีเปนผูนําข้ึนทูลเกลาฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนาม
สนองพระบรมราชโองการ97 

 
เม่ือเราพิจารณาหลักเกณฑในเร่ืองนี้ของประเทศอังกฤษจะเห็นไดวา เนื่องจากการ

ใชพระราชอํานาจตามกฎหมายของพระมหากษัตริยอังกฤษนั้น ในทางความเปนจริงตองใชโดย 
ตัวบุคคล กลาวคือตองกระทําโดยการออกประกาศพระบรมราชโองการและในทางปฏิบัติอํานาจ 

                                                           
92รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 90 ประกอบมาตรา 172 

และมาตรา 174. 
93รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 231. 
94หมายถึง พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา และประกาศพระบรมราชโองการ

ใหใชหรือเลิกใชกฎอัยการศึก. 
95รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 93. 
96รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 218, 220-222. 
97รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 22 วรรคสอง. 
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ดังกลาวนี้จะถูกควบคุมโดยรัฐมนตรี ซ่ึงจะเปนผูรับผิดชอบผลของการกระทํานั้นตอรัฐสภาดวย 
ตนเอง พระองคไมตองทรงรับผิดชอบตอรัฐสภาในการกระทําทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ แมจะ
ดูวาทรงไมมีพระราชอํานาจท่ีจริง แตก็มิตองรับผิดชอบในการกระทํานั้น ซ่ึงแตกตางจากรัฐมนตรีท่ี
กระทําการใดๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจไว รัฐมนตรีตองรับผิดชอบเองทั้งหมดในผลแหง
การกระทํานั้น จะไปอางวาทําตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีหรืออธิบดีหรือปลัดกระทรวงหาไดไม 
ธรรมเนียมประเพณีทางการปกครองดังกลาวนี้เองท่ีชวยทําใหความสัมพันธดานการใชอํานาจทาง
การเมืองระหวางพระมหากษัตริยกับคณะรัฐมนตรีมีความราบร่ืน เพราะทรงมีอํานาจแตไมได
กระทําและทรงกระทําแตไมตองรับผิดชอบ ในขณะท่ีรัฐมนตรีไมไดมีอํานาจแตถือวาเปนผูกระทํา 
และไมไดกระทําแตตองรับผิดชอบ 

 
อาจสรุปไดวาพระมหากษัตริยทรงเกี่ยวของกับการตรากฎหมายตามกระบวนการ

ท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวโดยการลงพระปรมาภิไธยผานกฎหมายดังท่ีมีผูนําข้ึนทูลเกลาฯ ตามวิธีการ
และเง่ือนไขเวลาท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีผลทําใหกฎหมายฉบับนั้นเกิดความสมบูรณและ
ชอบธรรมท่ีจะนําไปใชบังคับหรืออางอิง ซ่ึงกฎหมายเหลานั้นก็ไดแก 

(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 รัฐสภาจะลงมติกันกอนแลวนํามติข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงวินิจฉัยและทรงลง
พระปรมาภิไธยในประกาศนั้น หรือจะทรงวินิจฉัยกอนแลวจึงสงใหรัฐสภามีมติรองรับ ถาเปน 
วิธีการแรกผูใดจะเปนผูนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายและสนองรับพระบรมราชโองการและถาดําเนินการ
ตามวิธีท่ีสอง ผูใดจะเปนผูเสนอเร่ืองตอรัฐสภา ท้ังนี้เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 223 วรรคแรก ได
บัญญัติไววา “พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม เม่ือไดรับความ
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เห็นชอบของรัฐสภา” เร่ืองนี้หากพิจารณาจากแนวทางท่ีมีอยูในรัฐธรรมนูญในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริยแลว นาจะตอบไดวาคงตองดําเนินการตามวิธีแรก และผูทูลเกลาฯ และสนองรับ
พระบรมราชโองการก็ตองเปนนายกรัฐมนตรี98 ท้ังนี้เพราะการประกาศสงครามเปนงานของฝาย
บ ริ ห า ร 
โดยตรง และหลักเกณฑนี้ควรแกการทําหนังสือสัญญาอ่ืนๆ ดวย ประเด็นมีอยูวาพระมหากษัตริยจะ
ทรงยับยั้งโดยไมทรงลงพระปรมาภิไธยไดหรือไม และถาทรงกระทําเชนนั้นผลจะเปนอยางไร 
โดยปรกติแลวทรงยับยั้งรางพระราชบัญญัติได99 แตเนื่องจากการประกาศสงครามก็ดี การทําสัญญา
สันติภาพ สัญญาสงบศึก หรือสัญญาอ่ืนก็ดี มิไดจัดทําในลักษณะรางพระราชบัญญัติ ดังนั้นจึงมี
ปญหาวาจะทรงยับยั้งไดหรือไมและโดยวิธีใด ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็มิไดบัญญัติไววาใน
กรณีของพระราชกําหนดก็ดี พระราชกฤษฎีกาก็ดี หากไมทรงเห็นชอบดวยจะทรงยับยั้งไดหรือไม
และโดยวิธีใด 

 
เ ร่ืองนี้คงตองยอนไปท่ีเ ร่ืองพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยกอนท่ีจะ

เปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ภายใต
รัฐธรรมนูญเชนปจจุบัน เดิมทรงมีพระราชอํานาจกวางขวางเด็ดขาด ดังนั้น จึงตองถือวาเร่ืองใดท่ี
มิไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ก็ตองถือเปนพระราชอํานาจของพระองคท่ีจะกระทําได อีกท้ังหากจะ
นําหลักเกณฑวาดวยการยับยั้งกฎหมายตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมาพิจารณา ก็เห็นไดวาเมื่อ
ทรงยับยั้งรางพระราชบัญญัติได ก็นาจะทรงยับยั้งกฎหมายประเภทอ่ืนไดเชนกันเพราะ
พระราชบัญญัติและพระราชกําหนดมีฐานะท่ีเทาเทียมกัน และกฎหมายท่ีมีศักดิ์ต่ํากวา
พระราชบัญญัติก็ตองทรงยับยั้งไดเชนกัน 

 
ซ่ึงการสรุปดังกลาวยอมเปนการสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใน

มาตรา 7 ซ่ึงบัญญัติวา 
 
“ในเม่ือไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไป

ตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”  
 

                                                           
98รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 231. 
99รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, มาตรา 94. 
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ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ความเก่ียวของของสถาบันพระมหากษัตริยกับ
กระบวนการนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมีท่ีมาจากหลักการและทฤษฎีทางการเมืองการปกครอง
และการบริหาร รวมท้ังจารีตประเพณีอันสืบเนื่องมาจากในอดีต สัญลักษณของพระมหากษัตริยใน
ฐานะประมุขของชาติ กอใหเกิดความคิดความตองการและเจตนารมณหลายๆ ประการตอระบบ
การเมืองและการบริหารของไทย กระบวนการนิติบัญญัติ แมจริงแลวก็คือการบริหารจัดการของ
ส ถ า บั น 
ทางการเมืองเพ่ือใหเจตจํานงของรัฐบรรลุผล ภายในกระบวนการนิติบัญญัติมีระบบคานและ 
ตรวจสอบการใชอํานาจซ่ึงกันและกันตามระบอบการเมืองท่ียึดถือ 

 
กรณีกฎหมายท่ีรัฐบาลจะตองถวายและขอพระราชทานพระมหากรุณานั้นคือ ราง

รัฐธรรมนูญถามีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม รางพระราชบัญญัติ 
รางพระราชกําหนด รางพระราชกฤษฎีกา แตเร่ืองรางพระราชบัญญัตินั้น ก็สามารถเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติข้ึนมาไดเชน กรณีตองรอกฎหมายอีกฉบับหนึ่งกอน ในทางกระบวนการนิติบัญญัติ
กรณีทีมีกฎหมายสองฉบับเปนพวงเดียวกัน เขาไปในรัฐสภา แตปรากฏวาพอไปถึงมือรัฐสภา กลับ
ถูกแยกใหกรรมาธิการคนละคณะพิจารณา เม่ือเสร็จส้ินกฎหมายท้ังสองฉบับก็อาจดําเนินไปไม
พรอมกัน กฎหมายฉบับท่ีสองอาจเสร็จมากอน ยกตัวอยางกฎหมายฉบับแรกใหยุบกรมๆ หนึ่ง 
กฎหมายฉบับท่ีสองใหตั้งกรมๆ หนึ่ง ปรากฏวากฎหมายต้ังกรมลงมากอน กฎหมายยุบกรมยังไมลง
มา ก็แปลวาจะเกิดกรมข้ึนมาโดยท่ีกรมเกายังไมไดหายไป และกรมใหมจะเอาคนท่ีไหนมา เอาเงิน
ท่ีไหนมา จึงเปนปญหาในทางปฏิบัติท่ีสํานักราชเลขาธิการจะตองหาแนวทางแกไข ในระยะเวลา
ตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดคือ 90 วัน แตเม่ือไมพระราชทานลงมา หรือพระราชทานคืนมาเสียกอน
โดยไมลงพระปรมาภิไธยใน 90 วัน ซ่ึงเคยมีแปลวาทรงใชพระราชอํานาจ Veto หรือยับยั้ง 
กระบวนการก็คือตองเอากลับไปยังรัฐสภา ถารัฐสภามีมติวาใหนําข้ึนถวายใหม ก็ตองถวายใหม แต
รอบสองนี้ทรงมีเวลา 30 วัน แตถารัฐสภาคือสองสภาประชุมรวมกันแลวเห็นวาท่ีไดทรงทักทวงมา
ห รื อ 
พระราชทานคืนมามีเหตุผลสมควรจะรับสนองแกไขได ก็ปลอยใหกฎหมายตกไป แลวก็ทําใหม ซ่ึง
ก็มีตัวอยางกรณีการใชพระราชอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมาย 

 
กรณีปญหาของกระบวนการนิติบัญญัติเร่ืองรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทพ.ศ.ท….ทและรางพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 

DPU



 95

รอบ 12 สิงหาคม 2547 พ.ศ. …. จึงถือเปนประวัติศาสตรสําคัญอีกคร้ังทของสถาบันนิติบัญญัติไทย
ท่ีพระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจยับยั้งการออกกฎหมายคืนใหแกรัฐสภาหลังจากท่ีนายก 
รัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาฯ  ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย  

 
กรณีศึกษาปญหาในเร่ือง "รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. …." 
 
ความเปนมา 
1. กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …. โดยมีสาระสําคัญคือ เพื่อปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการครู พ.ศ. 2523 ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติทางการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ี
กําหนดใหองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังของหนวยงานการศึกษาระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาเปนขาราชการในสังกัดองคกรกลางการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู โดยยึด
หลักการกระจายอํานาจในการบริหารงานบุคคลสูเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ซ่ึงวิธีการ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไมกําหนดใหนํากฎหมายวาดวย
ร ะ เ บี ย บ 
ขาราชการพลเรือนมาอนุโลมใช 
 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2545 อนุมัติหลักการราง
พระราชบัญญัติดังกลาว และสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยมีการแกไข
ใหเปนไปตามรูปแบบของกฎหมายและแกไขถอยคําใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 
 

3. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2546 ใหเสนอรางพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .… ตอสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพิจารณาเปนเร่ือง
ดวน 
 

4. สภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอ
พรอมกับรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .… ท่ีมีบุคคลอ่ืน
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เสนออีก 4 ฉบับ แลวเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. …. และไดสงรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหวุฒิสภาพิจารณา 

5. วุฒิสภาไดมีมติเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2546 ใหแกไขเพ่ิมเติมและสงคืนมายังสภา 
ผูแทนราษฎร ตอมา เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2546 สภาผูแทนราษฎรไดยกรางพระราชบัญญัติดังกลาว
ข้ึนพิจารณาใหม แลวลงมติยืนยันรางพระราชบัญญัติฉบับเดิมท่ีสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ
แลวดวยคะแนนเสียงขางมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร 
จึงถือวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลวตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 176  
 

6. นายกรัฐมนตรีไดนํารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. …. ท่ีสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบแตสภาเดียวข้ึนทูลเกลาฯ  ถวาย เพื่อ
ทรงพิจารณาลงพระปรมาภิไธย และในระหวางท่ีรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 อยูในระหวางดําเนินการของสํานักราชเลขาธิการ สํานักเลขาธิการคณะ 
รัฐมนตรีไดตรวจสอบพบวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความคลาดเคล่ือนหลายแหง 
 

7. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดให เหตุผลในเรื่องดังกลาวตอสํานัก 
ราชเลขาธิการ เพื่อประกอบการนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาวา รัฐบาลทราบดีถึงความ
คลาดเคล่ือนดังกลาว แตเนื่องจากรางพระราชบัญญัติฉบับท่ีไดผานความเห็นชอบของรัฐสภาแลว 
ไมอาจแกไขไดโดยมาตรการทางการบริหาร จึงจําเปนตองทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงลง 
พระปรมาภิไธย ภายใน 20 วัน ตามมาตรา 93 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และไดเสนอ
แนวทางแกไขปญหาคือทตองตราพระราชบัญญัติข้ึนใหมอีกฉบับเพื่อแกไข หลังจากท่ีราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย
แลว 
 

8. สํานักราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลี
พระบาทแลว และไดมีการสงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้คืนรัฐสภา (ไมทรงลงพระปรมาภิไธย) 
เนื่องจากมีขอบกพรองในถอยคําหลายประการ 
 

9. รัฐบาลไดออกแถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใหทุกฝายทราบวาการมีพระราชกระแสในคร้ังนี้มิไดเกิดจากการมีพระบรมราชวินิจฉัยท่ีไม
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ทรงเห็นดวยในหลักการหรือเนื้อความใดๆ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้  แตเกิดจากขอบกพรองใน
ถอยคําและในการอางอิงมาตราเทานั้น โดยรัฐบาลจะเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับใหมท่ีสมบูรณ 
ถูกตองตอรัฐสภาในโอกาสแรกเม่ือมีการเปดสมัยประชุมสามัญสมัยตอไป และในระหวางนี้จะใช 
มาตรการทางการบริหารแกไขปญหาและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจจะมีข้ึนไปพลางกอน100 

 
กรณีศึกษาปญหาในเร่ืองท“รางพระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 พ.ศ. ….” 

 
ความเปนมา 
1. กระทรวงการคลังไดเสนอรางพระราชบัญญัติเหรียญท่ีระลึกประดับแพรแถบ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พ.ศ. …. เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ101  

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2546 อนุมัติหลักการราง
พระราชบัญญัติ เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พ.ศ. …. ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณา 

3. สภาผูแทนราษฎรมีมติเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2546 เห็นชอบดวยกับราง
พระราชบัญญัติเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 พ.ศ. …. แลวใหนําเสนอตอ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณา วุฒิสภาไดมีมติเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบดวยกับสภา
ผูแทนราษฎร จึงถือวารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ตามมาตรา 
175 (1) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

4. ในระหวางท่ีรัฐสภาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตยังมิได 
สงคืนรัฐบาลเพ่ือใหนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย ไดมีการตรวจพบวา รางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ในมาตรา 3 มีความผิดพลาดคือ “…..พระอังสาเบ้ืองซายประดับเหรียญรัตนาภรณรัชกาลท่ี 

                                                           
100หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0503/17316 ลงวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2546. 
101หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0317/13168 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2546. 
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8 และเหรียญรัตนาภรณรัชกาลท่ี 9...” และท่ีถูกตองคือ “…. พระอังสาเบ้ืองซายประดับดวงตราปฐม
จุลจอมเกลา และเหรียญรัตนาภรณรัชกาลท่ี 9 ….” 

5. เม่ือมีการตรวจสอบพบขอผิดพลาดในรางพระราชบัญญัติดังกลาวแลวได
ประสานไปยังหนวยงานตนสังกัดนั้น ทางรัฐบาลจึงมีหนังสือแจงวา รัฐบาลยอมรับในความ
ผิดพลาดและขอพระราชทานอภัยโทษในการอันไมบังควรท่ีเกิดข้ึนนี้ แตเนื่องจากราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดผานความเห็นชอบของรัฐสภาแลว นายกรัฐมนตรีจําเปนตองนําข้ึน
ทูลเกลาฯ ถวายภายใน 20 วัน นับแตวันท่ีไดรับจากรัฐสภา ตามมาตรา 93 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การแกไขขอบกพรองจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติข้ึนมาใหมอีกฉบับ
หนึ่งเพื่อแกไข หลังจากรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและได
ประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว 

6. ตอมาเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2546 นายกรัฐมนตรีไดนํารางพระราชบัญญัติ
เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 พ.ศ. …. ข้ึนทูลเกลา ฯ ถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย โดยสงเร่ืองมายังสํานักราชเลขาธิการ เม่ือราช
เลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว สํานักราชเลขาธิการ
สงรางพระราชบัญญัติดังกลาวคืนรัฐบาล (ไมทรงลงพระปรมาภิไธย) 

7. เม่ือทางรัฐบาลไดรับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้คืน นายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือ
กราบเรียนประธานรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2546 เพื่อใหประธานรัฐสภาบรรจุเร่ืองราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เปนวาระดวน และเม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2546 ท่ีประชุมรัฐสภา (สภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา) ไดรวมประชุมปรึกษารางพระราชบัญญัติฉบับนี้และมีมติไมถึงสองใน
สามของสมาชิกรัฐสภาท้ังหมดท่ีจะยืนยันตอไป จึงเทากับวาไมยืนยันใหเสนอรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้กลับไปใหม จึงมีผลทําใหรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนอันตกไป 

8. รัฐบาลจะเสนอรางพระราชบัญญัติท่ีถูกตองสมบูรณ เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว 
(ฉบับใหม) ไปยังรัฐสภาในสมัยประชุมหนาเม่ือเปดสมัยประชุมประมาณตนเดือนกุมภาพันธ 2547 
และคณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2546 ใหนําความกราบบังคมทูล 
เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษในการดําเนินการอันเปนการระคายเคืองเบ้ือง พระยุคลบาทเปน
แถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2546 
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กรณีศึกษาปญหาเร่ือง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.…. ตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

 
ประเด็นปญหาของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ ในประเด็นปญหาการสงราง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. … ใหกับสภาผูแทนราษฎรไมตรงกับมติท่ีประชุมวุฒิสภา
นั้น ในข้ันการพิจารณาของท่ีประชุมวุฒิสภา ท่ีประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ...  ปรากฏวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีการแกไขไมสอดคลองกันใน 2 ประเด็นคือ 

1. การแตงตั้งศาสตราจารยพิเศษตามความในมาตรา 18 (8) กําหนดใหสภา
มหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีพิจารณาเสนอเร่ือง เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ังและ 
ถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ แตมาตรา 52 กําหนดวา ศาสตราจารยพิเศษน้ันแตงต้ังโดยสภา
มหาวิทยาลัย 

2. การแตงตั้งอาจารยพิเศษตามความในมาตรา 18 (9) กําหนดใหสภามหา- 
วิทยาลัย มีอํานาจแตงต้ังและถอดถอน แตความในมาตรา 31 (7) กําหนดใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจ
แตงต้ังและถอดถอน 

 
กรณีปญหารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ... เกิดความผิดพลาดและ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดตรวจพบประเด็นขอผิดพลาดดังกลาว จึงสงรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ... คืนรัฐสภา ซ่ึงในทางปฏิบัติจะตองสงรางพระราชบัญญัติที่ผาน
กระบวนการนิติบัญญัติเสร็จส้ินแลวไปยังสํานักราชเลขาธิการนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลง 
พระปรมาภิไธย ประกาศใชเปนกฎหมายตอไป แตเนื่องจากรางพระราชบัญญัติดังกลาว มีความ
ผิดพลาดและยังไมไดนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย แตกลับนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวกลับคืนสูรัฐสภา
และรัฐสภาไดหาแนวทางในการแกไขปญหากรณีดังกลาว ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ ฯ102  

 
ประธานรัฐสภาสงเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และในวันท่ี 2 มีนาคม 2547 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา การที่รัฐสภาไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติฉบับนี้พรอม
สงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อทรงลง 
พระปรมาภิไธย หากกอนท่ีนายกรัฐมนตรีจะนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายไดตรวจพบปญหาขอความท่ี 

                                                           
102คําสั่งรัฐสภา ที่ 1/2547 ลงวันที่ 6 มกราคม 2547 เรื่องการแตงต้ังคณะกรรมการพิจาณา

ปญหาการตรารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. .... 
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ขัดแยงกันในรางพระราชบัญญัตินี้ รัฐสภาในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีใหคําแนะนําและยินยอมในการ
ตรารางพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 92 ยอมจะนํารางพระราชบัญญัตินั้นกลับคืนมา
พิจารณาปรับปรุงใหถูกตองสมบูรณตามมติของวุฒิสภาเฉพาะประเด็นท่ีไมสอดคลองกันเสียกอน 
แลวจึงสงใหนายกรัฐมนตรีนํา ข้ึนทูลเกลาฯ  ถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยตอไปตาม 
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 93 ตอไป 

 
ตอมาวันท่ี 4 พฤษภาคม 2547 ท่ีประชุมวุฒิสภาไดลงมติเห็นชอบในการแกไข 

ปรับปรุงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้แลว และท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรไดมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 
12 พฤษภาคม 2547 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหสํานัก 
ราชเลขาธิการนําข้ึนทูลเกลา ฯ ถวาย และทรงลงพระปรมาภิไธยเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2547 

 
การท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. … กลับมายังสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 18 ธันวาคม 2546 และ
ประธานรัฐสภาสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย จะถือวาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูยับยั้งราง 
พระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกลาว หรือไมเพียงใด  แตปญหาดังกลาวไดรับการวินิฉัยแลวโดยผลของ
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว 
 
6. ภาระหนาท่ีของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการในสวนท่ีเก่ียวกับพระราชอํานาจท่ี 

พระมหากษัตริยทรงใชผานคณะรัฐมนตรี (ฝายบริหาร) 
 
การใชอํานาจอธิปไตยของพระมหากษัตริยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือการใชอํานาจ

บริหารผานทางคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเปนกรณีท่ีทรงคืนอํานาจอธิปไตยใหแกตัวแทนท่ีเลือกต้ังข้ึนมา 
ท้ังนี้ ก็เพื่อใหตัวแทนดังกลาวนั้นใชอํานาจบริหารปกครองแกประชาชนผูเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยท่ีแทจริงอีกคร้ังหนึ่ง อยางไรก็ตามหนวยงานท่ีจะตองมีหนาท่ีประสานงานกับรัฐบาลเพ่ือ
สนองพระราชภาระในกรณีดังกลาวนี้ ก็คือสํานักราชเลขาธิการ อํานาจในทางบริหารอาจพิจารณาได
จากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดดังตอไปนี้ 
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(1) พระราชอํานาจในการยุบสภาผูแทนราษฎร  
มาตรา 116  บัญญัติวา 
“พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะยุบสภาผูแทนราษฎรเพ่ือใหมี 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมการยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
ซ่ึงตองกําหนดวันเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกต้ังท่ัวไปภายในหกสิบวัน 
และวันเลือกต้ังนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักรการยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทํา
ไดเพียงคร้ังเดียวในเหตุการณเดียวกัน 

 
(2) โปรดเกลาฯ ใหขยายเวลาการประชุมของรัฐสภา  

มาตรา 160  บัญญัติวา 
“สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน แต

พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาฯ ใหขยายเวลาออกไปก็ได การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบ
กําหนดเวลาหน่ึงรอยยี่สิบวันจะกระทําไดแตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา ” 

 
(3) ทรงเรียกประชุมรัฐสภา  ทรงเปดและทรงปดประชุมรัฐสภา  

มาตรา  161  บัญญัติวา 
“พระมหากษัต ริยทรงเ รียกประชุม รัฐสภา  ทรงเปดและทรงปดประชุม

พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุมสามัญท่ัวไปคร้ัง
แรกตามมาตรา 159 วรรคหน่ึงดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาฯ ใหพระรัชทายาทซ่ึงบรรลุนิติ
ภาวะแลวหรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทนพระองคมาทํารัฐพิธีก็ได” 

 
 (4) ทรงเรียกประชุมสมัยวิสามัญ  

มาตรา 162 บัญญัติวา 
“เม่ือมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐพระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุม 

รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได” 
 

(4) ทรงเรียกประชุมตามคํากราบบังคมทูลใหมีการประชุมสมัยวิสามัญ  
มาตรา 163 บัญญัติวา 
“สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้ งสองสภารวมกัน  หรือ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ
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ท้ังสองสภามีสิทธิเขาช่ือรองขอใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ป ร ะ ชุ ม 
รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได 

 
คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอประธานรัฐสภา 
ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการ” 
 

(5) ทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  
มาตรา 201 บัญญัติวา 
“พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเกิน 

สิบหาคนประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีบริหารราชการแผนดิน 
นายกรัฐมนตรีตองแตงตั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูเคยเปนสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรตอพนจากสมาชิกภาพตาม มาตรา 118 (7) ในอายุของสภาผูแทนราษฎรชุดเดียวกัน 
ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ัง

นายกรัฐมนตรี” 
มาตรา 203 บัญญัติวา 
“ในกรณีท่ีพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให

สมาชิกไดมาประชุมเปนคร้ังแรกแลว ไมปรากฏวามีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียเห็นชอบใหไดรับ
แตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 202 วรรคสาม ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีพนกําหนดเวลา 
ดังกลาว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ
แตงต้ังบุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี” 
 

(6) พระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรี  
มาตรา 217 บัญญัติวา 
“พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากความเปน 

รัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา” 
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(7) ทรงตราพระราชกําหนดใชบังคับ 
มาตรา 218 บัญญัติวา 
“ในกรณีเพื่อประโยชนในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย

สาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย
จะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได  

 
การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็น

วาเปนกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได 
 
ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ 

รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญ 
จะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณา
อนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติหรือสภาผูแทนราษฎร
อนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แต
ท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีไดเปนไปในระหวางท่ีใชพระราชกําหนดนั้น 

 
หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก 

บทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหง
กฎหมายท่ีมีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันท่ีการไมอนุมัติ 
พระราชกําหนดนั้นมีผล 

 
ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้นหรือถาวุฒิสภาไม

อนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติ 
ตอไป 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภานั้นๆ” 

 
การตราพระราชกําหนดจะทําไดเฉพาะกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนเรงดวน เชน การ

ลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
ก็มีความจําเปนเนื่องจากคําวา “บริการ” และ “สถานบริการ” ท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยภาษี
สรรพสามิตท่ีใชบังคับในปจจุบันยังไมครอบคลุมถึงการประกอบกิจการดังกลาว หรือการลง 
พระปรมาภิไธยในรางพระราชกําหนดการเงินตางๆ  

 
(9) ทรงตราพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 221 บัญญัติวา  
“พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม 

ขัดตอกฎหมาย” 
 
กรณีดังกลาวไดแกการลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชกฤษฎีกาเวรคืนท่ีดินเพื่อ

นํามาใชประโยชนแกการจัดการบริหารประเทศหรือการลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชกฤษฎีกา
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงท่ีวางเพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดการเลือกต้ังตอไป
ได 

 
(10) พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ 

มาตรา 225 บัญญัติวา  
“พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ” 
พระราชอํานาจดังกลาวเปนพระราชอํานาจท่ีมีความสําคัญยิ่ง อาจศึกษาไดดังนี้ 

 
การขอพระราชทานอภัยโทษ 
พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษเปนพระราชอํานาจท่ีสืบเนื่องนับมาแตใน

สมัยปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย จนกระท่ังมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเปน
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ก็ไดมีการนําเอาพระราชอํานาจดังกลาวมา
บัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร พระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษเปนอํานาจในทาง
บริหาร มิใชอํานาจตุลาการ เนื่องจากมิไดเปนการเปล่ียนแปลงคําพิพากษา คําส่ัง หรือคําวินิจฉัย 
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แตอยางใด แตเปนกรณีท่ีพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแกผูท่ีไดรับผลแหงการนั้น ในการศึกษา
วิเคราะหพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษในวิทยานิพนธฉบับนี้จะมุงเนนการศึกษาการ
ขอพระราชทานอภัยโทษในปจจุบันและเปนการศึกษาเปนภาพรวม มิไดจําเพาะเจาะจงตาม
กฎหมายหนึ่งกฎหมายใดเพียงอยางเดียว จากประสบการณในการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการขอ
พระราชทานอภัยโทษ อาจพิจารณาพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษไดดังจะกลาว 
ตอไปนี้ 

 
การขอพระราชทานอภัยโทษอาจพิจารณาไดดังนี้ 
 
(1) การพระราชทานอภัยโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ภาค 7 อาจแบงการพระราชทานอภัยโทษเปน 

2 กรณี ดังนี้ 
(1.1) การขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย 
(1.2) การพระราชทานอภัยโทษโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
(1.1) การขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย เปนสิทธิยื่นฎีกาขอพระราชทาน

อภัยโทษของผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว สามารถทูลเกลาฯ ถวายฎีกาไดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ดังนี้ 

(1.1.1) ผูมีสิทธิยื่นฎีกา ตามมาตรา 259103 บัญญัติให 
(ก) ผูตองคําพิพากษาใหรับโทษ เปนกรณีท่ีผูตองคําพิพากษา

หรือนักโทษเองเปนผูยื่นฎีกาและลงนามในฎีกานั้นดวยตนเอง 
(ข) ผูมีประโยชนเกี่ยวของ ไมมีคํานิยามบัญญัติความหมายของ

ผูมีประโยชนเกี่ยวของไว แตในทางปฏิบัติท่ียึดถือตอกันมาจะตองมีความเก่ียวของในทางสายเลือด
แตไมจําเปนตองเปนญาติใกลชิด เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา ลุง ปา นา อา บุตร หลาน โหลน 
กรณีสามีหรือภรรยาควรจะจดทะเบียนสมรสและในกรณีภรรยาหลายคนตองเปนภรรยาหลวง สวน
บุตรจะเปนบุตรท่ีเกิดจากภรรยาคนใดก็ได โดยผูมีประโยชนเกี่ยวของดังกลาวสามารถลงนามใน
                                                           

103มาตรา 259 แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548 บัญญัติวา “ผูตองคําพิพากษาใหรับโทษอยางใดๆ หรือผูที่มี
ประโยชนเก่ียวของ เมื่อคดีถึงที่สุดแลว ถาจะทูลเกลาฯ ถวายเรื่องราวตอพระมหากษัตริยขอรับพระราชทานอภัย
โทษ จะยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมก็ได” 
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ฎีกาไดดวยตนเอง แตหากเปนผูไมมีประโยชนเกี่ยวของก็จะไมมีสิทธิยื่นฎีกา เชน เอกอัครราชทูต 
นักบวชในศาสนาตางๆ นายจาง เปนตน หากยื่นฎีกามาก็ถือวาเปนเพียงเอกสารประกอบการ
พิจารณาเทานั้น ถาไมมีผูใดยื่นฎีกาท่ีถูกตองก็ยัง  ไมมีการพิจารณาเร่ืองราวของผูตองโทษรายนั้น 

 
(1.1.2) การยื่นฎีกา อาจดําเนินการไดดังนี้ 

(ก) ยื่นตอพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจํา104 โดยกฎหมาย
กําหนดใหพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจําออกใบรับใหตอไป 

(ข) ยื่นตอเจาหนาท่ีกองนิติการ สํานักราชเลขาธิการ ซ่ึงต้ังอยูท่ี
ทําเนียบองคมนตรี สํานักราชเลขาธิการ พระราชอุทยานสราญรมย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร หรือจะสงไปรษณียตามท่ีอยูดังกลาวก็ได แตเจาหนาท่ีจะแนะนําใหยื่น
ฎีกากับพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจําอีกทางหนึ่งดวย เนื่องจากเม่ือสํานักราชเลขาธิการรับฎีกาไว 
แลว จะนําฎีกานั้นข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาไมได ตองสงฎีกานั้นใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ยุติธรรมพิจารณาถวายความเห็น กอนนําข้ึนกราบบังคมทูล พระกรุณา 

 
(1.1.3) รูปแบบของฎีกา 

ไมมีระเบียบหรือขอบังคับท่ีกําหนดรูปแบบของการจัดทําฎีกา 
ขอรับพระราชทานอภัยโทษ ผูยื่นฎีกาไมจําเปนตองใชราชาศัพท โดยจัดทําฎีกาถึงราชเลขาธิการ
และมีเนื้อความเกี่ยวกับขอเท็จจริงแหงคดีและพฤติการณแหงการกระทําผิดโดยสรุป พรอมท้ังยก 
เหตุผลท่ีสมควรไดรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณประกอบ เชน คุณงามความดี การศึกษา การ
รับรองจากบุคคลหรือหนวยงานท่ีนาเช่ือถือ เปนตน โดยจะตองสงสําเนาคําพิพากษาถึงท่ีสุดแนบมา
กับฎีกาดวย105 และท่ีสําคัญท่ีสุดจะตองลงลายมือช่ือในฎีกาดวย 

 
(1.1.4) สิทธิในการยื่นฎีกาขอรับพระราชทานอภัยโทษกรณี เคย

ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว อาจพิจารณาไดเปน 2 กรณี 

                                                           
104มาตรา 260 แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548 บัญญัติวา “ผูถวายเรื่องราวซึ่งตองโทษจําคุกอยูในเรือนจํา
จะย่ืนเรื่องราวตอพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจําก็ได เมื่อไดรับเรื่องราวน้ันแลว ใหพัศดีหรือผูบัญชาการเรือนจํา
ออกใบรับใหแกผูยื่นเรื่องราวแลวใหรีบสงเรื่องราวนั้นไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม” 

105ดูตัวอยางฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในภาคผนวก 
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(ก) กรณีท่ียื่นฎีกาเฉพาะรายและไดรับพระราชทานอภัย 
ลดโทษแลว สามารถยื่นฎีกาขอรับพระราชทานอภัยโทษไดโดยไมตองรอกําหนดเวลา 

(ข) กรณียื่นฎีกาเฉพาะรายและถูกยกฎีกาแลว หากจะยื่นฎีกา
ขอพระราชทานอภัยโทษใหมจะตองรอจนกวาจะพนสองปนับแตวันท่ีถูกยกฎีกาคร้ังกอน106 

 
ประเด็นปญหาเก่ียวกับการขอพระราชทานอภัยโทษ 
(1) พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสสําคัญตางๆ ไมมีผลกระทบ

ตอการยื่นฎีกาเฉพาะราย กลาวคือ ในระหวางดําเนินการฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย
หากมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษประกาศใชบังคับ ก็ไมทําใหฎีกาเฉพาะรายนั้นถูก
ระงับแตอยางใด 

(2) โทษท่ีจะขอพระราชทานอภัยโทษจะตองเปนโทษทางอาญาและมีสภาพบังคับท่ี
จะพระราชทานพระมหากรุณาให เชน โทษจําคุก กักขัง ปรับ กรณีการริบทรัพยสินตามประมวล
กฎหมายอาญายังไมมีการขอพระราชทานอภัยโทษ แตหากเปนการรอการลงโทษจําคุก กลาวคือยัง
ไมไดรับโทษจําคุก ถือวายังไมสามารถยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษไดจนกวาจะมีการบังคับ
โทษน้ัน 

(3) กรณีนักโทษทหารท่ีคดีถึงท่ีสุดแลว สามารถยื่นฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษได
ตามพระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พ.ศ. 2479 แกไข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2500 บัญญัติวา “ใหนํา
บทบัญญัติในภาค 7 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวย อภัยโทษเปล่ียนโทษหนัก
เปนโทษเบา และลดโทษ มาใชบังคับแกกรณีผูตองคําพิพากษาของศาลทหาร สิทธิและหนาท่ีใดท่ี
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยผูบัญชาการเรือนจํา ผูบัญชาการเรือนจําและพัสดีนั้น 
ในพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนสิทธิและหนาท่ีของรัฐมนตรี ผูบังคับบัญชาเรือน และเจาพนักงาน
เรือนจําทหาร แลวแตกรณี” มาตรา 4 บัญญัติวา “(3) “รัฐมนตรีมนตรี” หมายความวา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม” 

(4) พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแตกตางกับกฎหมายนิรโทษกรรม 

                                                           
106มาตรา 264 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา “เรื่องราวขอพระราชทาน

อภัยโทษอยางอื่น ซึ่งมิใชโทษประหารชีวิต ถาถูกยกหนหน่ึงแลว จะย่ืนใหมอีกไมได จนกวาจะพนสองปนับแต
วั น 
ถูกยกครั้งกอน” 
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(5) นักโทษท่ีไดรับการโอนตัวไปรับโทษตอในประเทศของตนเองมีสิทธิยื่นฎีกา 
ขอรับพระราชทานอภัยโทษได การโอนตัวนักโทษเปนกระบวนการของฝายบริหารไมใชพระราช
อํานาจ 

(6) การขอพระราชทานอภัยโทษในทางแพงไมมีกฎหมายบัญญัติใหดําเนินการได
เนื่องจากโดยสภาพบังคับแลวไมสามารถกระทําได 

 
 (2) การพระราชทานอภัยโทษโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา107 

เปนกรณีท่ีใชอํานาจฝายบริหารท่ีจะถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยขอให 
พระราชทานอภัยโทษแกผูตองโทษ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ สวนใหญ
จะเนื่องในโอกาสที่สําคัญ ๆ เชน พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2547 มีผลกับผู
ตองโทษที่พระราชกฤษฏีกานั้นกําหนดใหมีผลบังคับ โดยไมตองยื่นฎีกาขออภัยโทษ และมีผลใช
บังคับทันทีท่ีมีการประกาศใช 

 
(3) การพระราชทานอภัยโทษกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนพระราชอํานาจตามรัฐธรรมนุญ 

มาตรา 225 บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจในการ
พระราชทานอภัยโทษ” 

 
พระราชอํานาจตามบทบัญญัตินี้แตกตางจากการพระราชอภัยโทษตามท่ีกลาว

มาแลว เปนบทบัญญัติท่ีรองรับพระราชอํานาจท่ีมีความสําคัญยิ่ง เปนพระราชอํานาจท่ีไมปรากฏ
บอยคร้ังนักในกรณีท่ีไดรับโทษท่ีมิใชโทษท่ีจะใชสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาได ก็อาจนํามาตราน้ีมาเปนทางออกในการใชพระราชอํานาจได แตในทางปฏิบัติจะทรงใช
พระราชอํานาจนี้เฉพาะในเปนกรณีสําคัญๆ เทานั้น เนื่องจากอาจเปนการไปกาวกายการใชอํานาจ
ตามกฎหมายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของได ในอดีตท่ีทรงเคยใชพระราชอํานาจตามมาตราน้ีเม่ือคร้ังท่ี 
นายอานันท  ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี เกิดวิกฤตการณตุลาการและประธานศาลฎีกาในสมัย
นั้นมีคําส่ังลงโทษทางวินัยกับตุลาการคณะหนึ่ง จึงมีการทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัย
โทษและไดรับพระราชทานพระมหากรุณาพระราชทานอภัยโทษให ตามกรณีตัวอยางดังกลาวอาจ
                                                           

107มาตรา 261 ทวิ เพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517 บัญญัติวา “ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเปนการสมควร จะถวาย
คําแนะนําตอพระมหากษัตริยขอใหพระราชทานอภัยโทษแกผูตองโทษก็ไดการพระราชทานอภัยโทษตามวรรค
หน่ึง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา” 
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พิจารณาไดวาพระราชทานอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษสามารถดําเนินการไดแทบทุกเร่ือง 
แตถือวาเปนพระราชอํานาจท่ีจะทรงนํามาใชหรือไม 

 
(11) ทรงแตงต้ังและใหพนจากตําแหนงสําหรับขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน

ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา 
มาตรา 227  บัญญัติวา 
“พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือนตําแหนง 

ปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีท่ีพนจากตําแหนง
เพราะความตาย” 
 
7. ภาระหนาท่ีของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการในสวนท่ีเก่ียวกับ 

พระราชอํานาจท่ีพระมหากษัตริยทรงใชผานศาล (ฝายตุลาการ)  
 
ตามโบราณราชประเพณี ในเวลาท่ีราษฎรเดือดเนื้อรอนใจมีเหตุพิพาทกันเองหรือกับ 

ขุนนางก็ตาม พระมหากษัตริยก็จะทรงออกพิจารณาอรรถคดีดวยพระองคเองดังศิลาจารึกของ 
พอขุนรามคําแหงมหาราชท่ีพอจะเปนปฐมภูมิของรัฐธรรมนูญไดส่ิงตางๆ เหลานี้ผูเขียนเห็นวา 
พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจทางตุลาการโดยตรง ตอมาเม่ือราษฎรมีขอโตแยงหรือพิพาท
กันมากข้ึน การที่พระมหากษัตริยจะออกพิจารณาคดีเองท้ังหมด ก็จะเปนการอันไมควร ดังนั้น จึง
ไดมอบพระราชอํานาจในการพิจารณาคดีใหแกเจาเมืองตางๆ กระทําการแทน จนกระท่ังเร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลงการปกครองและเร่ิมมีรัฐธรรมนูญ มีการบังคับใชกฎหมายและมีการบัญญัติกฎหมาย
ข้ึนมา จึงจําเปนตองมีผูพิพากษาหรือตุลาการทําหนาท่ีพิจารณาคดีตางๆ โดยมีบทบัญญัติของ
กฎหมายกําหนดวิธีพิจารณาความไว เพื่อเปนกรอบบังคับมิใหผูพิพากษาหรือตุลาการออกนอก 
ลูนอกทาง ถึงแมกระน้ันเองผูพิพากษาหรือตุลาการก็ยังคงตองไดรับการโปรดเกลาฯ แตงต้ังจาก
พระมหากษัตริยซ่ึงเปนราชประเพณีเดิมจากอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

(1) ทรงแตงต้ังและทรงใหพนจากตําแหนงผูพิพากษาและตุลาการ 
มาตรา 251 บัญญัติวา 
“พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังผูพิพากษาและตุลาการ  และทรงใหพนจากตําแหนง 
เวนแตกรณีท่ีพนจากตําแหนงเพราะความตาย 
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การแตงต้ังและการใหผูพิพากษาและตุลาการในศาลอ่ืนนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและ 
วิธีพิจารณาของศาลดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลนั้น” 
 

(2) ทรงแตงต้ังประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
มาตรา 255 บัญญัติวา 
“ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญอ่ืนอีกสิบส่ีคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคล
ดังตอไปนี้ 

(1) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซ่ึงได 
รับเลือกโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนหาคน 

(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงไดรับเลือกโดยท่ีประชุมใหญศาลปกครอง
สูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสองคน 

(3) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร ซ่ึงไดรับเลือกตามมาตรา 257 จํานวนหาคน 
(4) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร ซ่ึงไดรับเลือกมาตรา 257 จํานวนสามคน 
 
ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหน่ึง ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานศาล

รัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 
 
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธานศาล 

รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 

(3) ทรงแตงต้ังและใหตุลาการศาลปกครองพนจากตําแหนง  
มาตรา 277 บัญญัติวา 
“การแตงต้ังและการใหตุลาการในศาลปกครองพนจากตําแหนง ตองไดรับ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติ กอนแลวจึงนําความ
กราบบังคมทูล 

ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผนดิน 
อาจไดรับแตงต้ังใหเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได การแตงต้ังใหบุคคลดังกลาวเปนตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดใหแตงต้ังไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
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ท้ังหมด และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติและไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 

 
การเล่ือนตําแหนง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาล 

ปกครองตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามท่ีกฎหมายบัญญัติ" 
 

(4) ทรงแตงต้ังประธานศาลปกครองสูงสุด  
มาตรา 278 บัญญัติวา 
“การแตงต้ังตุลาการในศาลปกครองใหดํารงตําแหนงประธานศาลปกครองสูงสุด

นั้น เม่ือไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแลว ใหนายก 
รัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ังตอไป” 

 
กรณีศึกษาการแตงตั้งตุลาการ108 
 
จากกรณีท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือถึงสํานักราชเลขาธิการขอใหนํา

ความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาทเร่ือง การแตงต้ังขาราชการตุลาการ 
จํานวน 115 คน และสํานักราชเลขาธิการไดมีหนังสือแจงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา 
โปรดเกลา ฯ แตงต้ังทุกรายตามที่เสนอยกเวน 3 ราย ท่ีประชุมคณะกรรมการตุลาการหรือ ก.ต ได
พิจารณามีมติแตงต้ังตุลาการชั้น 9 ถึง ช้ัน 6 จํานวน ท้ังส้ินรวม 115 ราย มีท้ังประธานศาลฎีกา รอง
ประธานศาลฎีกา อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณเพื่อพิจารณาหาทางออก เนื่องจากขาราชการตุลาการ
ทั้งสามเปนขาราชการตุลาการชั้น 7 ไดรับการพิจารณาจาก ก.ต. มีมติใหเล่ือนเปนตุลาการชั้น 8 ใน
ตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณภาคแลว เม่ือเปนเชนนี้จึงมีปญหาวา ขาราชการตุลาการ 
ท้ังสามอยูในสถานะใด ซ่ึงในเบ้ืองตน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการตุลาการใหอํานาจรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมอนุมัติใหขาราชการตุลาการมาชวยราชการยังกระทรวงยุติธรรมได 

                                                           
108“ขาวการเมือง” ไทยโพสต. 12 ตุลาคม 2542. 
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8. ภาระหนาท่ีของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการในสวนท่ีเก่ียวกับพระราชอํานาจ 
ราชการในพระองคพระมหากษัตริย หรือราชการของพระมหากษัตริยนั้น มี 2ประเภท 

คือ ราชการสวนพระองค และราชการแผนดิน ดังนั้นสํานักราชเลขาธิการตองมีภาระกิจของงานท้ัง
งานสวนพระองคทุกพระองค และงานท่ีเปนราชการแผนดิน และงานท่ีเปนการประสานระหวาง
สวนราชการท่ีเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยดวย 

งานราชการแผนดินท่ีตองติดตอประสานกับรัฐบาลเชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231 คือ
ทําใหรัฐบาลและราชการของพระมหากษัตริยตองติดตอสัมพันธกัน และตองประสานกัน มาตรา 
231 ในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงบัญญัติวาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการท่ี 
เกี่ยวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระราชโองการ เวนแตจะบัญญัติเปน 
อยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญ จึงหมายความวาบทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา พระบรมราชโองการท่ี 
เกี่ยวกับราชการแผนดิน พระมหากษัตริยจะตองลงพระปรมาภิไธย และก็ตองมีผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ สวนการขอพระมหากรุณาสวนพระองค เชน ขอเขาเฝาฯ ขอพระราชทานเชิญ
เสด็จฯ แตถาเปนเร่ืองราชการแผนดิน คือขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายกฎหมายข้ึนไป ถวายพระ
ราชหัตถเลขา และก็ถวายพระบรมราชโองการ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ส่ิงเหลานี้ตองมีพระบรม 
ราชวินิจฉัย ทรงพิจารณา อันเปนกระบวนการภายใน ซ่ึงสํานักราชเลขาธิการจะเปนผูประสานงาน
กับสวนราชการท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 

ในการปฏิบัติในเร่ืองการขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาใหโปรดเกลาฯ แตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงของฝายปกครอง มีปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการในระหวางข้ันตอน
ของสํานักราชเลขาธิการ หากมีการนําเร่ืองฟองตอศาลปกครอง สํานักราชเลขาธิการจะสามารถ
ดําเนินการตอไปไดโดยไมตองรอคําวินิจฉัยของศาลปกครองหรือไม และถาศาลปกครองมี 
คําวินิจฉัยวา คําส่ังไมชอบแตกระบวนการไดผานข้ันตอนการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาไป
แลว คําวินิจฉัยดังกลาวจะมีผลหรือไม เพียงใด ผูใดจะเปนผูรับผิดชอบกรณีดังกลาว เปนเร่ืองท่ี
สํานักราชเลขาธิการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาในกรอบของ
กฎหมาย เพื่อมิใหเกิดความเสียหายในระบบบริหารราชการแผนดิน 
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บทที่  5 
สถานะของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ 

ตามกฎหมายปกครองท่ีสําคัญ 
 

1. แนวความคิดเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายปกครอง 
 
ระบบกฎหมายท่ีใชกันโดยท่ัวไปมี 2 ระบบ ไดแก 
(1) ระบบคอมมอนลอว (Common Law) ซ่ึงเปนระบบกฎหมายท่ีมีตนแบบมาจาก

ประเทศอังกฤษ หลักกฎหมายมาจากคําพิพากษาของศาลที่เคยตัดสินคดีเปนบรรทัดฐานเพ่ือเปน
แนวทางใหคดีท่ีเกิดข้ึนในภายหลังยึดถือตาม ไมมีกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษรใหยึดถือปฏิบัติ 
ระบบกฎหมายแบบนี้แพรหลายในประเทศอาณานิคมของอังกฤษ เชน แคนาดา อินเดีย ออสเตรเลีย 
ฯลฯ ในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายนี้มีแนวความคิดท่ีจะปฏิเสธการแบงแยกสาขากฎหมาย
ออกเปนกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน นักกฎหมายท่ีมีช่ือเสียงของประเทศอังกฤษคือ ไดซีย 
(Dicey) ไดกลาวยกยอง “หลักนิติธรรม” (Rule of Law) ของอังกฤษในเร่ืองความเสมอภาคกันของ
กฎหมายในประเทศอังกฤษวา บุคคลทุกคน ทุกกลุม ไมวาเปนเอกชนหรือเจาหนาท่ีของรัฐลวนแต
อยูภายใตบังคับของกฎหมายธรรมดาของประเทศอยางทัดเทียมกัน หากมีขอพิพาทกัน ก็ข้ึนศาล
เดียวกันคือ ศาลยุติธรรม109 ซ่ึงแนวความคิดนี้ยอมนําไปสูการปฏิเสธการมีระบบศาลอื่นนอกจาก
ระบบศาลยุติธรรม110 

(2) ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) เปนระบบกฎหมายที่ใหความสําคัญกับ
กฎหมายลายลักษณอักษรเปนอยางมาก โดยไดพัฒนามาจากกฎหมายโรมันท่ีใชในสมัยโบราณมา
เปนหลักกฎหมายท่ีมีลักษณะท่ัวไปสามารถนําไปปรับใชกับกรณีตางๆ แนวคําพิพากษาของศาล
เปนแนวทางในการนํามาใช แตจะตองยึดถือหลักกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษรเปนสําคัญ 
ประเทศท่ีเปนตนแบบของระบบกฎหมายนี้คือ ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ตอมา

                                                           
109ชาญชัย  แสวงศักด์ิ. พัฒนาการของกฎหมายมหาชนในตางประเทศและในประเทศไทย. 

สํานักพิมพวิญูชน, 2538, หนา 93 และ 103. 
110ชาญชัย  แสวงศักด์ิ. คําอธิบายจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. พิมพครั้งที่ 5. 

สํานักพิมพวิญูชน, 2548, หนา 32. 
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แพรหลายไปยังประเทศอ่ืนๆ และไดรับความนิยมมากกวาระบบคอมมอนลอว ในระบบนี้มีการ
แบงแยกกฎหมายออกเปน 2 สาขา คือ 
 

(2.1) กฎหมาย เอกชน  ใช บั ง คับความสัมพันธ ระหว า ง เอกชนด วยกัน 
แนวความคิดบนหลักการที่เอกชนตางดูแลผลประโยชนสวนตน ใชหลักความเสมอภาคและความ
ยิ น ย อ ม 
ในการผูกนิติสัมพันธกัน เม่ือมีขอพิพาทและนําคดีข้ึนสูศาล วิธีพิจารณาท่ีใชในศาลจะเปน “ระบบ 
กลาวหา” (Accusatorial System) ผูฟองคดีตองนําพยานหลักฐานมานําสืบพิสูจนในศาลใหไดวา 
ผูถูกฟองผิดตามท่ีกลาวหาและใหโอกาสผูถูกฟองนําพยานหลักฐานมาหักลางไดตามวิธีพิจารณาท่ี
กฎหมายกําหนดบนหลักการแหงความเสมอภาค 
 

(2.2) กฎหมายมหาชน ใชบังคับความสัมพันธระหวางเอกชนกับรัฐ หนวยงาน
ของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐ เปนสาขากฎหมายท่ีเกิดข้ึนไดไมนานนักเปนการวิวัฒนาการของกฎหมาย
ท่ีมีอํานาจรัฐเขามามีสวนเกี่ยวของจะเห็นไดวา หากนําหลักการแหงความเสมอภาคมาใชเอกชนจะ
เปนฝายเสียเปรียบ เพราะอีกฝายเปนผูใชอํานาจรัฐท่ีมีหนาท่ีตองดูแลรักษาประโยชนสาธารณะหรือ
สวนรวม ทําใหมีอํานาจบังคับเอกชนไดโดยไมตองไดรับความยินยอม พยานหลักฐานตางๆ 
สวนใหญอยูในความครอบครองของรัฐ รวมทั้งบุคลากร งบประมาณ และปจจัยอ่ืนท่ีทําใหรัฐ 
ไดเปรียบ เม่ือมีขอพิพาทระหวางรัฐกับเอกชนในบางประเทศที่ใชระบบกฎหมายน้ีจึงใชวิธีพิจารณา
คดีท่ีเรียกวา “ระบบไตสวน” (Inquisitorial System) ในระบบนี้ศาลมีอํานาจอยางกวางขวางที่จะ
อํานวยความยุติธรรมใหเอกชน ไมวาจะเปนการเรียกเอกสารหรือบุคคลซึ่งเปนของรัฐเพ่ือแสวงหา
ขอเท็จจริง แนวความคิดท่ีจะแยกศาลท่ีทําหนาท่ีตัดสินขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันกับศาลท่ี 
ตัดสินคดีระหวางรัฐกับเอกชนออกจากกัน เนื่องจากหลักการและวิธีการพิจารณามีความแตกตาง
กัน 

2. ระบบศาลท่ีทําหนาท่ีวินิจฉัย111 
ในประเทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมายมีศาลหรือองคกรท่ีทําหนาท่ีวินิจฉัยคดี 

แตกตางกันซ่ึงอาจแบงไดเปน 2 ระบบใหญๆ คือ 
(1) ระบบศาลเด่ียว คือใหศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาท่ีวินิจฉัยช้ีขาดคดีตางๆ ทุก

ประเภทไมวาจะเปนคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีอ่ืน ๆ 

                                                           
111ชาญชัย  แสวงศักด์ิ. เร่ืองเดียวกัน, หนา 33. 
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(2) ระบบศาลคู คือใหศาลยุติธรรมมีอํานาจหนาท่ีวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพงและคดีอาญา
เทานั้น สวนการวินิจฉัยช้ีขาดคดีปกครองนั้นใหอยูในอํานาจหนาท่ีของศาลปกครอง ซ่ึงมีระบบศาล
และระบบผูพิพากษาแยกตางหากจากระบบศาลยุติธรรม 

 
สําหรับประเทศไทย รองศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ ไดช้ีใหเห็นถึงเหตุผล

และความจําเปนการจัดตั้งศาลปกครองไว112 ดังนี้ 
 
ถึงแมวาในประเทศเสรีประชาธิปไตยทุกประเทศจะมีระบบการควบคุมความชอบดวย

กฎหมายของการกระทําของฝายปกครองโดยองคกรตุลาการหรือศาลก็ตาม แตละประเทศก็หาได
มอบหมายหนาท่ีดังกลาวใหแกศาลชนิดเดียวกันไม บางประเทศ เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา อินเดีย
ญ่ีปุน ฯลฯ มอบหมายใหศาลธรรมดาหรือศาลยุติธรรมซ่ึงรับผิดชอบพิจารณาพิพากษาคดีแพงและ
คดีอาญาอยูดวย เปนผูควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง บางประเทศ เชน 
ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ เบลเยียม ออสเตรีย ฯลฯ กลับจัดต้ัง “ศาลปกครอง” ข้ึนมาเพื่อใหทําหนาท่ีนี้
โดยเฉพาะแทนศาลยุติธรรมโดยแยกตางหากและเปนอิสระจากศาลยุติธรรม 

3. ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการตามพระราชบัญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 

ไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
รองรับแนวความคิดท่ีจะมีระบบ “ศาลคู” ข้ึนในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรมข้ึนเปนคร้ังแรก โดย
ในพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหมีศาลปกครอง 2 ช้ันศาล คือ ศาลปกครองกลาง และศาล 
ปกครองสูงสุด เนื่องจากในการดําเนินการของฝายบริหารไดกําหนดใหมีกระบวนการสอบสวน 
ขอเท็จจริงในรูปคณะกรรมการและมีการตัดสินของฝายบริหารแลว ผูท่ีไมเห็นดวยกับผลการ
พิจารณาดังกลาวก็อาจอุทธรณผลการพิจารณานั้นตอคณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายได ซ่ึง
เปรียบเสมือนไดผานการดําเนินการใหความเปนธรรมมาแลวใน ช้ันตน เม่ือไมเห็นดวยจึงนําคดี 
ข้ึนสูศาลปกครองชั้นตนเพื่อกล่ันกรองใหความเปนธรรมตามกระบวนพิจารณาคดีปกครอง ซ่ึง
เปรียบเสมือนเปนศาลอุทธรณในระบบศาลยุติธรรม และคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดถือเปน 
ท่ีสุด 

                                                           
112วรพจน  วิศรุตพิชญ. “ความหมายและความสําคัญของการจัดต้ังศาลปกครอง” วารสาร

กฎหมายปกครอง. เลม 14 ตอน 1. เมษายน 2543, หนา 9-13. 
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อํานาจของศาลปกครอง 
รัฐธรรมนูญ มาตรา 276 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 276 บัญญัติวา 
“ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีเปนขอพิพาทระหวางหนวยงานราชการ

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูในบังคับบัญชา
หรือในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาล
ดวยกัน ซ่ึงเปนขอพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําหรือการละเวน การกระทําท่ีหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้น ตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําท่ีหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้นตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี
ตามกฎหมาย ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองช้ันตน และจะมีศาลปกครองช้ันอุทธรณดวย
ก็ได” 

คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลปกครอง113 
คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลปกครองมีอยู 8 ประเภท ดังนี้ 
(1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ี “หนวยงานทางปกครอง” หรือ “เจาหนาท่ีของรัฐ ออก 

“กฎ”  หรือ “คําส่ัง” โดยไมชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีขอใหศาลปกครองส่ังใหเพิกถอนกฎ
หรือคําส่ังนั้น 

(2) คดีพิพาทเกี่ยวกับหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการอ่ืนใด
(นอกจากการออกกฎหรือคําส่ัง) โดยไมชอบดวยกฎหมาย และผูฟองคดีขอใหศาลปกครองส่ังหาม
การกระทําดังกลาว 

(3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอ 
หนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร และผูฟองคดี
ขอใหศาลปกครองส่ังใหหัวหนาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตาม
หนาท่ีภายในเวลาท่ีศาลปกครองกําหนด 

(4) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของ
รัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืนหรือจากการ

                                                           
113พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคแรก 
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ละเลยตอหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร 
และผูฟองคดีขอใหศาลปกครองส่ังใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐดังกลาว 
ชดใชเงิน 

(5) คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐ และผูฟองคดีขอใหศาลปกครองส่ังใหใชเงิน 

(6) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และผูฟองคดีขอใหศาลปกครองส่ังใหใชเงิน
หรือใหสงมอบทรัพยสินหรือใหกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 

(7) คดีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐฟองคดี 
ตอศาลเพ่ือบังคับใหบุคคลตัองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหน่ึงอยางใด และผูฟองคดีขอใหศาล
ปกครองส่ังใหบุคคลกระทําหรือละเวนกระทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย  

(8) คดีพิพาทเกี่ยวกับเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 
 
คดีท่ีไมอยูในอํานาจศาลปกครอง114 
คดีท่ีมีลักษณะเปนคดีปกครอง แตพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ บัญญัติยกเวน

ไวมิใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
(1) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
(2) การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 

ฝายตุลาการ 
(3) คดีท่ีอยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  ศาลลมละลาย หรือศาลชํานัญพิเศษอ่ืน 
 
ซ่ึงรองศาสตราจารย ดร.วรพจน  วิศรุตพิชญ ใหคําอธิบายในเร่ืองนี้ไว115 พอสรุปได 

ดังนี้ 
1. สําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร เชน การส่ังขัง ลดข้ันเงินเดือน แมจะเปน

คําส่ังทางปกครอง แตพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติวาไมอยูในอํานาจของศาล 
ปกครอง 

                                                           
114พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคสอง 
115การถอดเทปบันทึกเสียงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปญหาเขตอํานาจศาล : ศาลปกครองกับ

ศาลยุติธรรม” ณ หองประชุมจิตติ  ติงศภัทิย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันพุธที่ 19 
กรกฎาคม2543. 
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2. สวนการดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการ (กต.) เชน การลงโทษทางวินัย 
ผูพิพากษาศาลยุติธรรมนั้น ท่ีจริงก็เปนคําส่ังทางปกครอง แตพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ 
บัญญัติวาไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง หากผูพิพากษาศาลยุติธรรมซ่ึงถูก กต.ส่ังลงโทษทาง
วินัยเห็นวาคําส่ังของ กต.ไมชอบดวยกฎหมาย ก็จะตองไปฟองคดีตอศาลยุติธรรม ซ่ึงเปนศาลท่ีมี
เขตอํานาจท่ัวไป (รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 271) 

3. สวนคดีท่ีอยูในอํานาจของศาลชํานัญพิเศษตางๆ (ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาล
เยาวชนและครอบครัว ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลลมละลาย) นั้น 
ศาลเหลานี้เปนศาลชํานัญพิเศษในระบบศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึง
บัญญัติวาไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง  

 
4. ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการในฐานะเปน “เจาหนาท่ี” และ “หนวยงานทางปกครอง” 

ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการเปน “เจาหนาท่ี” ของรัฐและเปน “หนวยงาน
ทางปกครอง” ตามนัยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
หรือไม 

 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
มาตรา 3 บัญญัติวา 
“ในพระราชบัญญัตินี้ … 
“หนวยงานทางปกครอง” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกช่ือ

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดย 
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ และใหหมายความรวมถึง 
หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง 

 
“เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา 
(1) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานทาง 

ปกครอง 
(2) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายใหอํานาจ

ในการออกกฎ คําส่ัง หรือมติใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล และ 
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(3) บุคคลท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครอง หรือ 
เจาหนาท่ีของรัฐตาม (1) หรือ (2)” 

 
อาจพิจารณาจากคํานิยาม “หนวยงานทางปกครอง” และ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ได 

ดังตอไปนี้116 
(1) “หนวยงานทางปกครอง” 

“หนวยงานทางปกครอง” ตามบทนิยามในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
ปกครองฯ หมายถึงหนวยงานดังตอไปนี้ 

(1.1) “กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม” 
ซ่ึงหมายถึงหนวยงานของรัฐท่ีมีฐานะเปน “สวนราชการ” ในระดับกระทรวงหรือระดับกรม 

(1.2) “ราชการสวนภูมิภาค” ซ่ึงไดแก จังหวัด สวนอําเภอนั้นไมมีฐานะเปนนิติ
บุคคลจึงไมอาจเปนผูถูกฟองคดีโดยตรงได 

(1.3) “ราชการสวนทองถ่ิน” ซ่ึงไดแก เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีจะมี
กฎหมายกําหนด 

(1.4) “รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ” เชน การส่ือสารแหงประเทศไทย
และการทาเรือแหงประเทศไทย เปนตน หรือ “รัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา” ท่ีออก
ตามความในพระราชบัญญัติวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล พ.ศ.2496 เชน องคการคลังสินคา
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนตน แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนในรูปของบริษัทหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด เชน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

(1.5) “หนวยงานอ่ืนของรัฐ” ซ่ึงหมายถึง หนวยงานของรัฐท่ีมิใชสวนราชการ
และมิใชรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงอาจจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ (เชน ธนาคารแหงประเทศไทย องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) หรือองคการมหาชนซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดย
พระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

(1.6) “หนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครอง หรือใหดําเนิน 
กิจการทางปกครอง” ซ่ึงหมายถึงหนวยงานเอกชนที่ไดรับมอบหมายจากรัฐใหใชอํานาจทาง 
ปกครองหรือใหดําเนินกิจการทางปกครอง เชน แพทยสภา สภาทนายความ ฯลฯ 

                                                           
116ชาญชัย  แสวงศักด์ิ. คําอธิบายกฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง. พิมพ

ครั้งที่ 5. สํานักพิมพวิญูชน, 2548, หนา130. 
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(2) “เจาหนาท่ีของรัฐ” 
“เจาหนาท่ีของรัฐ” ตามบทนิยาม ในมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล 

ปกครองฯ หมายถึงบุคคลดังตอไปนี้ 
(2.1) “ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน

ทางปกครอง” ซ่ึงหมายถึงขาราชการของสวนราชการท่ีเปน “หนวยงานทางปกครอง” พนักงานของ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ลูกจางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
คณะบุคคลหรือผูท่ีปฏิบัติงานใน  “หนวยงานทางปกครอง” 

(2.2) “คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” ซ่ึงมีบทนิยามในมาตรา 3 แหง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ กําหนดไววา หมายความวา “คณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
ก ฎ ห ม า ย ท่ี 
มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยช้ีขาดสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย” 

(2.3) “คณะกรรมการหรือบุคคลซ่ึงมีกฎหมายใหอํานาจในการออกกฎ คําส่ังหรือ
มติใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล” เชน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สภาทองถ่ิน สภา
มหาวิทยาลัยของรัฐ 

(2.4) “บุคคลท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือในการกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาท่ีของรัฐตาม (1) หรือ (2)” เชน กํานัน ผูใหญบาน ซ่ึงอยูในบังคับบัญชาของผูวา 
ราชการจังหวัด  เอกชนซ่ึงปฏิบัติงานอยูในกํากับดูแลของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 
จากคํานิยามในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ เม่ือพิจารณาสถานะตามกฎหมาย

ของสํานักราชเลขาธิการคือ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรมฯ แลว สํานัก 
ราชเลขาธิการ เปนสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม มีฐานะ
เปนกรม ดังนั้น สํานักราชเลขาธิการจึงเปนหนวยงานทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล 
ปกครองฯ และเม่ือพิจารณาคํานิยามของ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ดังกลาวแลว ตําแหนง “ราชเลขาธิการ”
มีฐานะเปนขาราชการพลเรือนในพระองค ซ่ึงเปนตําแหนงบังคับบัญชาสูงสุดของสํานัก 
ราชเลขาธิการ จึงถือวาเปน “เจาหนาท่ีของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ หาก 
ราชเลขาธิการหรือสํานักราชเลขาธิการ กระทําการใดอันอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล 
ปกครองแลว จึงอาจถูกฟองตอคดีศาลปกครองได แตเนื่องจากลักษณะภารกิจของสํานัก 
ราชเลขาธิการสวนใหญเปนเร่ืองราชการสวนพระองคและงานบริหารราชการแผนดิน การปฏิบัติ
หนาท่ีราชการจะเปนเร่ืองระหวางสวนราชการดวยกัน กรณีท่ีอาจถูกฟองตอศาลปกครองไดจึงมี
นอยกวาสวนราชการท่ีมีหนาท่ีในการออกคําส่ังหรือกฎท่ีมีผลกระทบตอสวนไดเสียของเอกชน 
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5. ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 

ความหมายของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
รองศาตราจารย ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ และศาตราจารย ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต

ไดสรุปไวดังนี้ :- 
 
รองศาตราจารย ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ สรุปสาระสําคัญและแนวความคิดของ

กฎหมายวา117 ดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเอาไววา เปนกฏหมายที่วางหลักเกณฑท่ัวไปใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีฝายปกครองโดยเฉพาะอยางยิ่งในการออกคําส่ังทางปกครองตางๆ 
วา จะตองเตรียมการและดําเนินการอยางไร เพื่อใหเจาหนาท่ีฝายปกครองใชเปนหลักในการปฏิบัติ
ราชการของตน ขณะเดียวกันก็วางหลักเกณฑตางๆ เพ่ือคุมครองสิทธิของประชาชนดวย อันเปน
การยอมรับสถานะของประชาชนวาเปนผูทรงสิทธิ (subject) ในขอบเขตของกฎหมายมหาชน
สถานะของประชาชนมิใชเปนผูอยูภายใตการปกครองท่ีไรสิทธิ (object) อีกตอไปแลว ซ่ึงเปนการ
พัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใตหลักนิติรัฐท่ีเรียกรอง
ใหการกระทําทุกอยางของเจาหนาท่ีฝายปกครองนั้นจะตองกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย มีความ 
ถูกตองเหมาะสมกับเร่ืองในกรณีเฉพาะราย จะไมใชอํานาจอยางไรเหตุผลหรือเกินสมควรแกเหตุ
หลักเกณฑท่ัวไปที่กําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้จึงเปนมาตรการสําคัญในการปองกันมิใหเจาหนาท่ี
ฝายปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจอันจะสงผลใหคําส่ังทางปกครองตางๆ มีความเปนภาวะวิสัย
มากท่ีสุด 

 
ศาตราจารย ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ 

ไววา118 กฎหมายน้ีกําหนดวิธีการทํางานของเจาหนาท่ีฝายปกครองเพื่อความเปนธรรมแกเอกชน
และประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ กฏหมายนี้มีความมุงหมายเพื่อจัดทํากระบวนการของ
กิจกรรมทางปกครองใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและไดขอยุติท่ีถูกตองเปนธรรม
ตอประโยชนของเอกชนและประโยชนสาธารณะท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงในการดําเนินไปสูเปาหมายน้ัน 
จําตองมีวิธีการบังคับฝายปกครองไวหลายประการเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนท่ีอาจ
                                                           

117กมลชัย  รัตนสกาววงศ. สาระสําคัญและหลักกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครอง พ.ศ. 2539. 2539, หนา 7-8. 

118ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. : กรุงเทพฯ จิรรัชการพิมพ, 
2540, หนา 157. 
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ปองกันความผิดพลาดได กรณีเปนวิธีการควบคุมคุณภาพเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตามท่ีตองการ
นอกจากนั้นเพื่อใหเกิดความไววางใจในการปกครองและสามารถทราบความเปนจริงเพ่ือคุมครอง
สิทธิของตนไดตามควรแกกรณี 

 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเปนแนวทางหรือหลักเกณฑท่ีกําหนดหลักประกันท่ี 

จะใหฝายปกครองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ โดยตราเปนกฎหมายกําหนดวิธีการทํางานของ
เจาหนาท่ีฝายปกครองไวใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของทุกหนวยงานมีมาตรฐานการ
ปฎิบัติงานไมต่ํากวาวิธีปฏิบัติงานท่ีกําหนดในกฎหมาย หากในหนวยงานใดมีวิธีปฏิบัติงานท่ีมี
มาตรฐานสูงกวาอยูแลวก็ใหใชวิธีการเดิม เพื่อปองกันมิใหฝายปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ อัน
อาจนําไปสูการเรียกรองผลประโยชนตอบแทน เชน การขออนุญาต การอนุมัติ การเปดเผยข้ันตอน
การทํางาน การกําหนดมาตรการลดข้ันตอนในการทํางาน ฯลฯ ซ่ึงเปนคนละกรณีกับกระบวนการ
พิจารณาในศาลปกครอง ประเทศท่ีไดบัญญัติไวเปนกฎหมายแลว เชน สเปน เยอรมัน 
สหรัฐอเมริกา ฮังการี เปรู ญ่ีปุน คอสตาริกา สวิตเซอรแลนด ฯลฯ 

 
สําหรับประเทศไทย มีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา 75  
มาตรา 75 บัญญัติวา  
“รัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน 
อยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืนใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 

 
รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
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“อันเปนบทบัญญัติท่ีกําหนดใหรัฐดูแลการจัดระบบงานราชการใหมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ซ่ึงไดมีการนําหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ของเยอรมันเปนแนวทาง119 ในการรางและไดตราเปนพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครอง พ.ศ. 2539 

 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ถือวาเปนกฎหมายท่ีกําหนดมาตรฐานกลางที่จะใชบังคับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

แตในกรณีท่ีมีการกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไวแลวและมีหลักเกณฑไมต่ํากวาท่ีบัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้ ก็ไมนําพระราชบัญญัติไปใชบังคับ 

 
มาตรา 3 บัญญัติวา  
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตางๆ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน

พระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีท่ีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเร่ืองใดไว
โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑท่ีประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวา
หลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้” 

 
ศาสตราจารย ดร.สุรพล  นิติไกรพจน ไดอธิบายบทบัญญัตินี้120 วา เปนการแสดง

เจตนารมณของกฎหมายท่ีจะใหหลักเกณฑการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้เปนหลักเกณฑ
ท่ีเปนมาตรฐานกลางท่ีจะใชบังคับการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติตางๆ ทุก
ฉบับไมวาจะมีกฎหมายรองรับอํานาจทางปกครองของเจาหนาท่ีของรัฐไวอยางไรก็ตาม แตในการ
ใชอํานาจนั้น เจาหนาท่ีของรัฐจะตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการใชอํานาจท่ีกําหนด
ไวในพระราชบัญญัตินี้ดวยเสมอ บทบัญญัติมาตรา 3 นี้ เปนวิธีการบัญญัติกฎหมายท่ีจะใหมีผลเปน
การปรับปรุงกระบวนการใชอํานาจตามกฎหมายอ่ืนๆ ท้ังหมดโดยไมจําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายเหลานั้นเปนรายฉบับอีก 

                                                           
119ชาญชัย  แสวงศักด์ิ. คําอธิบายกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. พิมพครั้งที่ 4. 

สํานักพิมพวิญูชน, 2547, หนา 34. 
120สุรพล  นิติไกรพจน. บทความเรื่อง “ปญหาวาดวยขอบเขตของการบังคับใชพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539, นําเสนอในที่ประชุมวิชาการเรื่อง “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539” ณ โรงแรมรีเจนท ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 10-12 ตุลาคม 2540, 
หนา 2. 
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มาตรา 5 บัญญัติวา 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ

เจาหนาท่ีเพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใดๆ ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้  

 
“การพิจารณาทางปกครอง ” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ 

เจาหนาท่ีเพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 
 
“เจาหนาท่ี ” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับ

มอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามกฏหมาย ไมวาจะเปน
การจัดต้ังข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม 

 
รองศาสตราจารย ดร. วรพจน  วิศรุตพิชญ ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับ “เจาหนาท่ี” ไว121 

ดังนี้ 
 
“เจาหนาท่ี ” เปนผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐกระทําการ 

อยางใดอยางหน่ึงตามกฎหมาย “อํานาจทางปกครองของรัฐ” คือสวนหน่ึงของอํานาจบริหาร  
ไมรวมถึงอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจตุลาการ 

 
ตามคํานิยามขางตน “เจาหนาท่ี” หรืออีกนัยหนึ่งผูซ่ึงใชหรือไดรับมอบใหใชอํานาจ

ทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาทาง 
ปกครองดวย อาจเปนบุคคลธรรมดา คณะบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได  

 
“เจาหนาท่ี” ตามพระราชบัญญัติดังกลาวมีอยู 3 ประเภท คือ บุคคลคนเดียว คณะบุคคล

และนิติบุคคล 
                                                           

121วรพจน  วิศรุตพิชญ. บันทึกถอดเทปการบรรยาย เร่ือง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
วันที่ 27 มีนาคม 2540, ณ โรงแรมพรพิงค ทาวเวอร, จังหวัดเชียงใหม และวรพจน  วิศรุตพิชญ, 
“เจาหนาท่ีซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองปกครอง” รวมบทความทางวิชาการ กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองพ.ศ. 2539, กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2541, หนา 39-49. 
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(1) “เจาหนาท่ี” ท่ีเปนบุคคลคนเดียวก็คือ ผูดํารงตําแหนงตางๆ เชน ผูวาราชการ
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกรัฐมนตรี 

(2) “เจาหนาท่ี” ท่ีเปนคณะบุคคลไดแก คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
คณะกรรมการอาหาร สภาเทศบาล สภาจังหวัด เปนตน 

(3) “เจาหนาท่ี” ท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงจะตองใชสิทธิหรือหนาท่ีโดยผานทางบุคคล
ธรรมดาซ่ึงอาจจะเปนบุคคลคนเดียวหรือคณะบุคคลก็ได บุคคลท่ีใชสิทธิและปฏิบัติหนาท่ีแทนนิติ
บุคคลนั้นเรียกวา ผูแทนนิติบุคคล ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลคนเดียว เชน ผูอํานวยการ หรือเปนคณะ
บุคคล เชน คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจตางๆ เปนตน 

 
“คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา 
(1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึน

ระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การส่ังการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 

(2) การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ศาสตราจารย ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับ “คําส่ังทาง 

ปกครอง” ไววา ในทางทฤษฎี  คําส่ังทางปกครองจะมีสาระสําคัญอยู  5 ประการ คือ 
(1) เปนการกระทําโดยเจาหนาท่ี 
(2) เปนการใชอํานาจรัฐ 
(3) เปนการกําหนดสภาพทางกฎหมาย 
(4) เกิดผลเฉพาะกรณี  และ 
(5) มีผลภายนอกโดยตรง 
(1) “คําส่ังทางปกครอง”  เปนการกระทําโดย  “เจาหนาท่ี” 

“เจาหนาท่ี” หมายถึงบุคคลใดบางตามท่ีไดกลาวไปแลวขางตน 
(2) “คําส่ังทางปกครอง” เปนการใชอํานาจรัฐ 

 
ตามคํานิยามของคําวา “คําส่ังทางปกครอง” นั้น จะตองเปน “การใชอํานาจ

ตามกฎหมาย” เพราะโดยหลักการแลว “คําส่ังทางปกครอง” เปนการใชอํานาจฝายเดียวบังคับแก 
เอกชน โดยที่เอกชนมิไดยินยอมดวย กรณีใดหากไมไดเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย ก็จะเปน
เร่ืองอ่ืน เชน สัญญา อันเปนการตกลงกับเอกชน เปนตน 
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สําหรับ “อํานาจตามกฎหมาย” นั้น หมายถึง อํานาจทางปกครองโดยจะตอง
พิจารณาประกอบกับคํานิยามของคําวา “เจาหนาท่ี” ดวย 

(3) “คําส่ังทางปกครอง”  เปนการกําหนดสภาพทางกฎหมาย 
“คําส่ังทางปกครอง” นั้นตองมุงประสงคใหกําหนดผลทางกฎหมายอันเปน

นิติสัมพันธระหวางบุคคลอยางหน่ึงอยางใดข้ึน เชน ออกคําส่ังอนุญาตใหตั้งโรงงานหรือออกคําส่ัง
ใหร้ือถอนอาคาร เปนตน 

 
“คําส่ังทางปกครอง” นั้นไมวาจะมุงประสงคในทางใดก็ตาม หากกระทบถึง

สิทธิหนาท่ีของบุคคลแลว ก็ถือวาเขาขายการเปน “คําส่ังทางปกครอง” ได 
 
ในทางทฤษฎีกลาวกันวา การใหขอมูลขาวสาร คําแนะนํา หรือการอธิบาย

ความเขาใจ ฯลฯ ไมถือวาเปน “คําส่ังทางปกครอง” เพราะไมมีผลทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนใหม 
เพียงแตเปนการกระทําท่ีเกี่ยวของกับ “คําส่ังทางปกครอง” เดิมเทานั้น 

 
(3) “คําส่ังทางปกครอง”  กอใหเกิดผลเฉพาะกรณี 

“คําส่ังทางปกครอง” จะตองกระทําโดยมุงกําหนดสภาพทางกฎหมายท่ี
เปนอยูในกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ เชน การออกใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร หรือออกคําส่ังใหบุคคล 
ออกจากพ้ืนท่ีท่ีรุกลํ้าทางสาธารณะ 

 
คุณสมบัติขอนี้ทําให “คําส่ังทางปกครอง” แตกตางไปจาก “กฎ” เพราะกฎ 

จะมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป อันเปนเพียงการวางหลักไว แตยังไมใชกับกรณีใดกรณีหนึ่งโดยตรง 
 
คําส่ังทางปกครองโดยสภาพจะตองมุงใชบังคับกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

โดยตรง แตในคําส่ังจะไมระบุช่ือบุคคลไวก็ได เชน พบการปลูกสรางอาคารในท่ีสาธารณะโดย 
ผูกระทําไมอยู การออกคําส่ังใหร้ือถอนอาจใชวิธีประกาศใหผูกระทําร้ือถอนออกไปโดยไมระบุช่ือ
ผูนั้น 

 
คําส่ังทางปกครองท่ีแจงชัดและใชบังคับเฉพาะกรณีนี้อาจเปนคําส่ังรวมหรือ

คําส่ังท่ัวไปท่ีใชบังคับกับกลุมบุคคลใดก็ได เชน ตํารวจจะออกคําส่ังหามการชุมนุมในสถานท่ี 
แหงหนึ่งในวันรุงข้ึนหรือหามบุคคลเขาไปในอาคารท่ีมีสภาพเส่ียงตอการพังทลาย หรือใหผูอาศัย
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ในเขตโรคระบาดจัดการฆาเช้ือโรคโดยคาใชจายของตนเองหรือหามขายผักบางชนิดในเขตท่ี
กําหนดเพราะเช่ือวาผักนั้นเปนพาหะนําโรคระบาด หรือคําส่ังหามบุคคลเขาไปในเขตอนุรักษ 
ธรรมชาติหรือปายสัญญาณจราจรกําหนดวิธีการเดินรถ คําส่ังเหลานี้จะเห็นไดวาเปนการบังคับแก
บุคคลหลายคนคลายกับ “กฎ”  แตขณะเดียวกันก็ไมมีสภาพเปน “กฎ” เพราะมุงหมายใหเกิดผล 
ทันทีแกกลุมบุคคลท่ีแนนอนแลว 

 
(5) “คําส่ังทางปกครอง” มีผลภายนอกโดยตรง 

คุณสมบัติขอนี้มีความสําคัญในการชี้ใหเห็นวาคําสั่งทางปกครองเกิดขึ้น 
เม่ือใด โดยตราบใดท่ียังมีผลปรากฏอยูภายในก็ยังเปนเพียงแตการเตรียมการหรือพิจารณาเพ่ือออก
คําส่ังทางปกครองเทานั้น และเจาหนาท่ีผูพิจารณาจะเปล่ียนแปลงเชนใดก็ได เชน การท่ีผูตรวจ 
ไปตรวจดูอาคารที่เส่ียงตอการพังทลายและทํารายงานเสนอความเห็นข้ึนมา กรณียังไมมีคําส่ังทาง
ปกครองเกิดข้ึน หรือแมแตเม่ือผูบังคับบัญชาไดรับรายงานและส่ังการใหผูตรวจกลับไปตรวจดู
ปญหา ณ จุดใดของอาคารอีกคร้ัง หากพบปญหาไมม่ันคงท่ีจุดนั้นตามท่ีผูบังคับบัญชาคาดการณ  
ก็ใหเรงส่ังการใหร้ือถอน ดังนี้ก็ถือวาไมเปนคําส่ังทางปกครองสําหรับเจาของอาคารซ่ึงเปน
บุคคลภายนอก และเม่ือยังไมมีผลออกมาภายนอก ผูจะอยูในบังคับของคําส่ังปกครองนั้นก็ไมมี
หนาท่ีอะไรตองปฏิบัติ 

 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
มาตรา 5 บัญญัติวา 
“ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ

เจาหนาท่ีเพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใดๆ ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
“คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา 
(1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ี ท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึน

ระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การส่ังการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัย อุทธรณ การรับรองและการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
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(2) การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“เจาหนาท่ี” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอํานาจหรือ

ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย 
ไมวาจะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอยางอ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม”122 

 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เปนกฎหมายท่ีใชบังคับใน 

ข้ันตอนกอนที่จะมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใดๆ ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หากเปนข้ันตอนท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ี
ถูกฟองตอศาลปกครองแลวจะอยูในบังคับของพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองฯ สําหรับใน 
พระราชบัญญัตินี้กลาวถึงวิธีการปฏิบัติของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในข้ันตอนท่ีจะนําไปสูการออก  
“คําส่ัง” หรือ “กฎ” ซ่ึงออกโดยเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติท่ีมีกระบวนการกล่ันกรองกอนท่ีจะออกคําส่ัง
หรือกฎแตกตางจากกระบวนการออกหรือตรากฎหมายในลําดับท่ีสูงกวาซ่ึงยอมมีการกล่ันกรอง
ตรวจสอบท่ีซับซอนและละเอียดถ่ีถวนโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน  

 
สํานักราชเลขาธิการเปนหนวยงานของรัฐและราชเลขาธิการเปนเจาหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติดังกลาว และไมมีกฎหมายท่ีบัญญัติวิธีการปฏิบัติทางปกครองท่ีจะออกคําส่ังหรือ
กฎไวโดยเฉพาะ ในกรณีท่ีจะออกคําส่ังหรือกฎจึงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตในทาง
ปฏิบัติ ภารกิจของสํานักราชเลขาธิการเปนเร่ืองการบริหารราชการแผนดินในสวนท่ีเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริยและเร่ืองสวนพระองค กรณีท่ีจะออกคําส่ังหรือกฏอันจะนําพระราชบัญญัติวิธี
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ท า ง 
ปกครองฯ มาใชบังคับจะมีไมบอยคร้ัง แตในกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลตอเจาหนาท่ี เชน คําส่ัง
เล่ือนข้ัน คําส่ังโยกยายฯลฯ ก็มีแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองรัดกุมอยูแลว ซ่ึงกรณีดังกลาวก็ตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวยเชนเดียวกัน 

                                                           
122พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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6. ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
พ.ศ. 2539 

 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 พัฒนามาจาก

แนวความคิดทางการเมืองการปกครองในอดีตท่ีแตเดิมผูใชอํานาจปกครองประเทศหรือรัฐไมตอง
รับผิดในการกระทําของเจาหนาท่ี เพราะถือวาเจาหนาท่ีจะตองรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิด
จากการกระทําของตนเองตามหลักกฎหมายแพงอยูแลว ซ่ึงหลักการดังกลาวกอใหเกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีไมกลาตัดสินใจ ขาดขวัญกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เกรง
วาจะตองรับผิดชอบในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึน ในขณะที่ลักษณะการทํางานในนามของรัฐมี
ขอบเขตกวางขวาง มีระบบกลไกท่ีมีความสลับซับซอน การปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจของ
เจาหนาท่ีแตละคร้ังมีผลกระทบตอประชาชนและสังคมเปนอยางมาก แตกตางจากการทํางานในระบบ
ข อ ง 
เอกชนอยางชัดเจน เม่ือเปรียบเทียบรายไดของเจาหนาท่ีของรัฐกับความรับผิดชอบท่ีมีตามตําแหนง
หนาท่ี จะเห็นไดวารายไดมีสัดสวนท่ีนอยมากมิไดเปนไปตามความรูความสามารถตามความเปนจริง 
หากตองใหรับผิดชอบในความเสียหายสวนตัวอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงสวนใหญจะเปน
ความเสียหายท่ีคอนขางสูงแลวก็จะไมเปนธรรมอยางยิ่ง เพราะการทํางานเปนไปเพื่อประโยชนของ
รัฐ123 ประกอบกับเหตุผลตามหลักธรรมชาติท่ีวาในชีวิตการทํางานของบุคคลยอมตองมีความ 
ผิดพลาดเกิดข้ึนได อีกท้ังมีการควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในทางอื่นอยูแลว และเพื่อเปน
หลักประกันกับผูไดรับความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีจะไดรับการเยียวยา ใน
หลายประเทศ เชน เยอรมัน ฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด ฯลฯ จึงมีการวางหลักเกณฑสําหรับความ 
เสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือท่ีเรียกวาการละเมิดของเจาหนาท่ี โดยรัฐ
และองคกรของรัฐจะตองรับผิดชอบในผลละเมิดท่ีเกิดตอเอกชนโดยตรงเปนเบ้ืองตน124 หากเปน
กรณีท่ีเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงแลวเจาหนาท่ีของรัฐนั้นจะตองรับผิดชอบ
เปนการสวนตัว ซ่ึงเม่ือรัฐชดใชคาเสียหายใหแกผูไดรับความเสียหายแลวจะมีสิทธิไลเบ้ียจาก 
เจาหนาท่ีของรัฐไดในภายหลัง  

                                                           
123ชาญชัย  แสวงศักด์ิ. คําอธิบายกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี. พิมพครั้งที่ 

5.สํานักพิมพวิญูชน, 2548, หนา 27. 
124เร่ืองเดียวกัน, หนา 19. 
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ดร.ฤทัย  หงสสิริ ไดใหขอสังเกตเบ้ืองตนท่ีนาสนใจเก่ียวกับพระราชบัญญัตินี้125  
พอสรุปไดดังนี้ 

(1) พระราชบัญญัตินี้มิไดวางหลักเกณฑความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของ 
รัฐเทานั้น แตยังกําหนดหลักเกณฑดวยวา ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไมตองรับผิด หนวยงานของ 
รัฐตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย 

(2) พระราชบัญญัตินี้มิไดยกเลิกหลักเกณฑความรับผิดทางละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยท้ังหมด พระราชบัญญัตินี้กําหนดหลักเกณฑท่ีเปนขอยกเวนของหลัก 
ท่ัวไปในเร่ืองละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พ.พ.) ในเร่ืองใดท่ีพระราชบัญญัตินี้
มิไดกําหนดไวก็ยังคงใชหลักเกณฑใน ป.พ.พ. 

(3) พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับในเร่ืองท่ีมีกฎหมายบัญญัติไวแลวโดยเฉพาะ เชน 
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 147 บัญญัติใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยรับผิด
เปนการสวนตัวเฉพาะในกรณีท่ีไดกระทําโดยเจตนารายหรือโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง เปน
ตน126 

(4) พระราชบัญญัตินี้มิไดใชบังคับกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐ 
ท้ังหมด โดยใชบังคับกับหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐบางประเภทเทานั้น และใชบังคับกับ
การกระทําละเมิดของเจาหนาท่ีเฉพาะในการปฏิบัติหนาท่ีเทานั้น 

 
ขอบเขตการใชบังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ 
มาตรา 4  บัญญัติวา 
“ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน 

ไมวาจะเปนการแตงต้ังในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 
 

                                                           
125ฤทัย  หงสสิริ. “ขอสังเกตบางประการเก่ียวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาที่ พ.ศ. 2539” วารสารพาณิชยนาวี. ปที่ 19, ฉบับที่ 2. 2543, หนา 39-64. 
126นอกจากน้ีในยังมีบทบัญญัติใหเจาพนักงานบังคับคดีไมตองรับผิดเปนการสวนตัวใน ป.วิ.แพง. 

มาตรา 296 เบญจ วรรคสาม บัญญัติวา “เจาพนักงานบังคับคดีไมตองรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตราน้ี 
เวนแตจะไดกระทําโดยมีเจตนารายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง” 
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“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย”127 

 
ศาสตราจารย ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต ไดใหคําอธิบายวา128  
“เจาหนาท่ี” ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความวา บุคลากรทุกประเภทที่ทํางานใหกับรัฐ 

ไมวาจะเปนลูกจางหรือจะเปนกรรมการ และไมวาจะเปนการแตงต้ังในฐานะใด 
 
“หนวยงานของรัฐ” พระราชบัญญัตินี้เนนถึงการทํางานแทนรัฐในลักษณะของ 

หนวยงานของภาครัฐโดยตรง เพราะฉะนั้น ในคํานิยามของคําวา “หนวยงานของรัฐ” จะหมาย 
ความถึง 

(1) ราชการสวนกลาง อันไดแก กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม 

(2) ราชการสวนภูมิภาค อันไดแก จังหวัด อําเภอ 
(3) ราชการสวนทองถ่ิน อันไดแก เทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร พัทยา ฯลฯ 
(4) รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงจะไมคลุมถึง 

รัฐวิสาหกิจดังตอไปนี้ 
(ก) รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนนิติบุคคล เชน โรงงานยาสูบ หนวยงานท่ีตองรับผิดชอบ

แทนคือกระทรวงการคลัง 
(ข) รัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทจํากัด เพราะอยูในบังคับของกฎหมายเอกชน(ป.พ.พ.) 

(5) หนวยงานอื่นของรัฐท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตาม 
พระราชบัญญัตินี้ดวย ซ่ึงตอมาไดมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540 

                                                           
127พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 
128ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต. เอกสารถอดเทปการบรรยายเรื่อง “กฎหมายความรับผิดทางละเมิด

ของเจาหนาที่” ณ โรงแรมพรพิงคทาวเวอร จังหวัดเชียงใหม, วันที่ 28 มีนาคม 2540, หนา 11-12. 
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จากคํานิยามของคําวา “เจาหนาท่ี” และ “หนวยงานของรัฐ” ในมาตรา 4 ดังกลาว 
ราชเลขาธิการ ซ่ึงเปนขาราชการพลเรือนในพระองค และสํานักราชเลขาธิการ ซ่ึงเปนหนวยงานใน
พระองคและเปนหนวยงานอิสระมีฐานะเทียบเทากรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง 
ทบวง กรมฯ และพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนฯ จึงเปนเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐซ่ึงตอง
อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ี ไมวาจะเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
ราชการ ยกเวนพนักงานตามสัญญารับเหมา ไปกระทําละเมิดตอเอกชนหรือหนวยงานอ่ืน ซ่ึง
จ ะ ต อ ง 
ชดใชคาเสียหายและคาสินไหมทดแทนแลว จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กลาวคือ หากมี
กรณีท่ีเจาหนาท่ีของสํานักราชเลขาธิการไปกระทําละเมิดตอเอกชน และการละเมิดนั้นเกิดจากการ
กระทําในการปฏิบัติหนาท่ี มิใชการกระทําท่ีเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ผูท่ีไดรับความเสียหายจะตองฟองสํานักราชเลขาธิการโดยตรง จะฟองเจาหนาท่ีไมได 
 
7. ราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 
 
ขอความคิดเบ้ืองตน 
ขอมูลขาวสารของทางราชการในเวลาที่ผานมาไมเปนท่ีสนใจหรือเปนเร่ืองท่ีไมควร

กลาวถึง เพราะในความคิดของประชาชนท่ัวไปถือวาเปนเร่ืองของรัฐบาล และเห็นวาเปนเพียง
กระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเทานั้น ในบางเร่ืองท่ีเปนเร่ืองสําคัญก็เปน
อันเขาใจโดยไมตองมีการอธิบายวาปกปดหรือไมเปดเผยท่ีประชาชนคุนเคยกับคําวา “ความลับทาง
ราชการ” ซ่ึงทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานตางๆ ถูกควบคุมเพียงแค กฎ ระเบียบ 
ของหนวยงานนั้นๆ เทานั้น อาจเปนชองทางใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานตามอําเภอใจอันจะนําไปสูการ
ใชอํานาจโดยมิชอบ ประชาชนไมมีสิทธิรับทราบหรือตรวจสอบท้ังๆ ท่ีเปนผูท่ีตองไดรับ
ผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาท่ีดวย ประกอบกับปจจุบันโครงสรางการเมืองการปกครอง
เปล่ียนแปลงไป สังคมใหญข้ึน ปญหาทางเศรษฐกิจในประเทศหนึ่งอาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ของประเทศอ่ืน กระทําของเจาหนาท่ีอาจมีผลกระทบตอผลประโยชนมากมาย จึงมีการรับรองสิทธิ
ของประชาชนในการตรวจสอบการกระทําของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐโดยตรงไดในอีกทางหนึ่ง
และเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือการบริหารงานใน
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ดานตาง ๆ ของรัฐไดอีกทางหน่ึง129 ท่ีอาจมีผลกระทบตอประชาชน และยังเปนการรับรองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 58130 

 
เหตุผลท่ีสมควรตรากฎหมายรับรูขอมูลขาวสารของราชการในประเทศไทย131 
(1) เพื่อรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยกําหนด

หลักการใหถือวาขอมูลขาวสารของราชการจะตองเปดเผยใหสาธารณชนไดรับรูหรือตรวจสอบได 
เวนแตกฎหมายจะไดกําหนดขอยกเวนไวเปนการเฉพาะ 

(2) เพื่อเปนการสงเสริมหรือยืนยันถึงความรับผิดชอบของระบบราชการตอประชาชน 
(3) เพื่อเปดโอกาสและสงเสริมใหสาธารณชนไดเขามามีบทบาทและมีสวนรวม 

ในกระบวนการตัดสินใจหรือในการบริหารงานดานตางๆ ของรัฐ 
(4) เพื่อคุมครองขอมูลขาวสารประเภทตางๆ ซ่ึงจําตองเก็บรักษาไวเปนความลับหรือ

จําเปนตองปกปดไวช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของสังคมโดยสวนรวม 
(5) เพื่อคุมครองสิทธิสวนบุคคล โดยเฉพาะในสวนของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงอยูใน

ความครอบครองดูแลของสวนราชการหรือท่ีสวนราชการจัดทําข้ึน 
 
หลักการของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ฯ มาตรา 4  บัญญัติวา 
ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
129ชาญชัย  แสวงศักด์ิ บรรเจิด  สิงคะเนติ และสมศักด์ิ  นวตระกูลพิสุทธิ์. การเปดเผยขอมูล

ขาวสารของราชการกับขอพิจารณาทางกฏหมายปกครอง. สํานักพิมพนิติธรรม, 2543, หนา 5. 
130รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 58 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล

หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลน้ันจะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนได
เสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

131เธียรชัย  ณ นคร. “กฎหมายรับรองสิทธิของสาธารณชนในการรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ 
: รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ….” รัฐสภาสาร. ปที่ 42, ฉบับที่ 3. มีนาคม 2537, หนา 
4-6. 
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 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรูเร่ืองราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือ
ส่ิงใดๆ ไมวาการส่ือความหมายน้ันจะทําโดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไม
วาจะไดจัดทําไวในรูปแบบของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การ
บันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหส่ิงท่ีบันทึกไวปรากฏ
ได 

 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง

หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ
หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 

 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของ

บุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน
บรรดาท่ีมีช่ือของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอ่ืนท่ีทําใหรูตัวผูนั้นได เชน 
ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูล 
ขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูท่ีถึงแกกรรมแลวดวย  

 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณท่ีกําหนดเปนหลักการวา ขอมูล

ขาวสารราชการ จะตองเปดเผย การไมเปดเผยเปนเพียงขอยกเวนซ่ึงแมหลักการของพระราชบัญญัติ
ดังกลาวจะกําหนดใหหนวยงานและเจาหนาท่ีของรัฐตองเปดเผยขอมูลขาวสารราชการ แตการ
ปฏิบัติตามตองคํานึงประโยชนสวนรวมซ่ึงหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีดูแลรักษา กับ ประโยชนสวน
บุคคล (ประโยชนสวนบุคคลของผูขอใหเปดเผยกับผูท่ีถูกเปดเผย) ใหอยูในภาวะสมดุลกัน132 

 
กรณีกฎหมายเฉพาะของหนวยงานกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ 

ขัดกัน 
ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตามกฎหมายอื่นๆ นั้น หนวยงานของรัฐท่ีไดขอมูล

ขาวสารของราชการมาไวในครอบครอง ซ่ึงหากตามกฎหมายวาดวยการนั้นกําหนดวาขอมูล
ขาวสารนั้นหามเปดเผย แตในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ ใหเปดเผยได ก็มีปญหา
ว า 

                                                           
132เร่ืองเดียวกัน, หนา 31. 
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จะใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติเชนใด เชน พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 บัญญัติ
หามมิใหเจาพนักงานซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการขอรับสิทธิบัตรเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐ
กอนมีการประกาศโฆษณา และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 มาตรา 25 บัญญัติหาม มิใหผูใดเปดเผยขอมูลท่ีไดมาเนื่องจากการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว ในกรณีเชนนี้ จะตองพิจารณาวา กฎหมายใดเปนกฎหมายท่ัวไป
กฎหมายใดเปนกฎหมายเฉพาะ ตามหลักท่ีวา “กฎหมายเฉพาะยอมยกเวนกฎหมายท่ัวไป”133 

 
หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพใน 

ราชกิจจานุเบกษา134 
1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
2) สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
3) สถานท่ีติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงาน

ของรัฐ 
4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย

หรือการตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการท่ัวไปตอเอกชนท่ี
เกี่ยวของ 

5) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ขอมูลขาวสารใดท่ีไดมีการจัดพิมพเพื่อใหแพรหลายตามจํานวนพอสมควรแลว 

ถามีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาโดยอางอิงถึงส่ิงพิมพนั้นก็ใหถือวาเปนการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติวรรคหนึ่งแลว 

ใหหนวยงานของรัฐรวบรวมและจัดใหมีขอมูลขาวสารตามวรรคหน่ึงไวเผยแพร
เพื่อขายหรือจําหนายจายแจก ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐแหงนั้นตามท่ีเห็นสมควร 

                                                           
133ฤทัย  หงสสิริ และมานิตย  จุมปา. คําอธิบายกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ. สํานักพิมพ 

นิติธรรม, 2542, หนา 148. 
134พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 
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หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย ดังตอไปน้ีไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได135 เชน 

- สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ฯลฯ 
- คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาท่ี

ของเอกชน 
- ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยงและ 

คําส่ังท่ีเกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
- แผนงาน โครงการ  และงบประมาณรายจายประจําปของปท่ีกําลัง  ดําเนินการ  
 
หนวยงานของรัฐจะตองอนุญาตใหประชาชนตรวจดูเอกสารประวัติศาสตรได136 
ขอยกเวนของการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ 
(1) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย

จะเปดเผยมิได137 
 
(2) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีไมอาจเปดเผยได 

 ดร.ฤทัย  หงสสิริ และอาจารยมานิตย  จุมปา ไดใหคําอธิบายไววา138 มาตรา 15 
แหงพระราชบัญญัตินี้กําหนดขอยกเวนท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐไมตองเปดเผย 
ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว ซ่ึงอาจแบงไดเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 

(2.1) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีไมอาจเปดเผยไดเพราะเหตุท่ีเกี่ยวของกับ
ประโยชนสาธารณะ 

                                                           
135พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 
136พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 26 
137พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 14 
138ฤทัย  หงสสิริ และมานิตย  จุมปา. เร่ืองเดียวกัน, หนา 55. 
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ขอมูลขาวสารในกลุมนี้ไดแก 
(1) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีการเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความ

ม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือการคลัง
ของประเทศ 

(2) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีการเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมาย
เส่ือมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน
การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรูแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ือง
หนึ่งเร่ืองใด แตไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชใน
การทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 

(2.2) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีไมอาจเปดเผยไดเพราะเหตุท่ีเกี่ยวของกับ
ประโยชนของเอกชนท่ีเกี่ยวของ 

 
ขอมูลขาวสารในกลุมนี้ไดแก 
(1) ขอมูลขาวสารซึ่งการเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความ

ปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
(2) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซ่ึงการเปดเผย 

จะเปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 
(3) ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผยหรือ 

ขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอ่ืน 
 
มาตรา 15 วรรคสองแหงพระราชบัญญัตินี้บัญญัติวา การมีคําส่ังเปดเผย 

ขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจโดยเฉพาะของเจาหนาท่ีของรัฐตามลําดับสายการบังคับ
บัญชา หากเจาหนาท่ีของรัฐมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ จะกําหนดเง่ือนไขอยาง
ใดก็ได ซ่ึงผูขอขอมูลขาวสารนั้นอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารได
ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการฯ มาตรา 4 บัญญัติวา 
ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวน

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา สวนราชการสังกัด รัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนท่ีไม
เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและ
หนวยงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
 “เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
จากบทนิยามขางตนราชเลขาธิการมีฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐและสํานักราชเลขาธิการ

มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ ซ่ึงอยูภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ จะตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการสําหรับใหประชาชนเขาตรวจสอบไดและจะตองปฏิบัติตามท่ี 
พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนด ซ่ึงสํานักราชเลขาธิการไดมีคําส่ังท่ี 21/2541 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 
2541 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสาร (กขส.) ของราชการสํานักราชเลขาธิการแลว แต
เม่ือพิจารณาบทบาทอํานาจหนาท่ีของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการที่มีลักษณะแตกตาง
จากหนวยงานอ่ืนๆ ของรัฐกลาวคือนอกจากภารกิจท่ีมีความสําคัญยิ่งท่ีจะตองสนองงานเกี่ยวกับ
การเลขานุการในพระองคพระมหากษัตริยแลว ยังตองปฏิบัติหนาท่ีในฐานะอยูภายใตบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนหัวหนาฝายบริหารอีกฐานะหน่ึงดวย ดังนั้น เจาหนาท่ีของสํานัก 
ราชเลขาธิการจึงตองพิจารณาเสียกอนวา บทบาทหนาท่ีของงานท่ีรับผิดชอบนั้นๆ เปนบทบาท
หนาท่ีในฐานะใด เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปโดยถูกตองมีประสิทธิภาพ เสมือนการถวงดุล
อํานาจของตนนั่นเอง และขอยกเวนท่ีกําหนดไวในมาตรา 14 ท่ีบัญญัติวาขอมูลขาวสารของราชการ
ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย จะเปดเผยมิไดนั้น ขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยเปนขอมูลขาวสารท่ีอยูในความรับผิดชอบและเปนภารกิจหลัก
ของสํานักราชเลขาธิการ โดยท่ีราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการจะตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ ในฐานะเปนเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐท่ีจะตองใหความ
รวมมือในการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย สมควรท่ีจะพิจารณาประเภทของขอมูลขาวสารของ
สํานักราชเลขาธิการท่ีจะตองเปดเผยและขอมูลขาวสารที่เปนขอยกเวน ดังตอไปนี้ 
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ประเภทขอมูลขาวสารของสํานักราชเลขาธิการ 
 (1) ขอมูลขาวสารที่เปดเผยได แบงเปน 

(ก) ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการบริหารราชการของสํานักราชเลขาธิการ อาทิเชน 
โครงสรางการบริหาร รายช่ือผูบริหาร อํานาจหนาท่ีของสวนราชการภายใน วิธีปฏิบัติในการติดตอ
กับสํานักราชเลขาธิการ ขอมูลขาวสารอ่ืนที่ไมมีผลกระทบ ข้ันตอนการดําเนินงานในบางกรณี ฯลฯ 

(ข) ขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยท่ีสามารถเปดเผยได 
อาทิเชน พระบรมฉายาลักษณหรือพระฉายาลักษณ พระบรมราโชวาทหรือพระราชดํารัส ขอมูลท่ี
เปนการเผยแพรพระราชกรณียกิจ และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือพระราชทาน
พระราชานุญาตแลว 

(2) ขอมูลขาวสารที่เปดเผยไมได ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอ
สถาบันพระมหากษัตริยอาจแบงเปน 

(ก) ขอมูลขาวสารสวนพระองค และท่ีเกี่ยวของกับราชการในพระองค เปนขอมูล
ขาวสารที่ทราบกันอยูแลววาไมสมควรเปดเผย เชน พระราชหัตถเลขา งานท่ีเกี่ยวกับราชการสวน
พระองค  

(ข) ขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย อาทิเชน ฎีกา
ท่ีราษฎรทูลเกลาฯ ถวายและผลการพิจารณาท่ีถือวาเปนเร่ืองระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับ
ราษฎร ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับรางกฎหมายท่ีทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ขอมูลท่ีเกี่ยวกับ
การทูลเกลาฯ ถวายรายช่ือเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ในตําแหนงตางๆ ขอมูลหรือขอพิจารณา
ของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่สงใหสํานักราชเลขาธิการพิจารณาประกอบการดําเนินการ วัน
เวลาของเอกสารหรือหนังสือท่ีสํานักราชเลขาธิการรับหรือสงในบางกรณีมีความสําคัญเกี่ยวของกับ
การงานบริหารราชการแผนดิน ข้ันตอนการดําเนินการของสํานักราชเลขาธิการที่อาจมีผลเปนการ
เรงรัดการใชพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษตริยซ่ึงเปนเร่ืองไมบังควรอยางยิ่ง การ
ดําเนินการประสานงานกับประเทศตางๆ ในเร่ืองของสถาบันพระมหากษัตริย ฯลฯ 
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หลักเกณฑและวิธีการในการขอขอมูลขาวสารรวมท้ังอํานาจในการอนุมัติสํานักราช
เลขาธิการไดประกาศระเบียบสํานักราชเลขาธิการวาดวย ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540139 
ใชบังคับเรียบรอยแลว 

                                                           
139ดูภาคผนวก 
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บทที่  6 
บทสรุป 

 
ตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตนหนวยงานในพระองคพระมหากษัตริยมี 2 หนวยงาน คือ 

สํานักราชเลขาธิการและสํานักพระราชวัง ท้ังสองหนวยงานเปนหนวยงานอิสระ มีฐานะเทียบเทา
กรม อยูภายใตการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีฐานะเปนขาราชการ 
พลเรือนในพระองค สํานักราชเลขาธิการ มีราชเลขาธิการเปน หัวหนาสวนราชการ สํานัก
พระราชวังมีเลขาธิการพระราชวังเปนหัวหนาสวนราชการท้ังสอง หนวยงานมีบทบาทอํานาจหนาท่ี
ท่ีแตกตางกัน บางทานเปรียบวาสํานักราชเลขาธิการปฏิบัติงานดานเลขานุการพระมหากษัตริย
เปรียบเสมือนแมบาน และสํานักพระราชวังปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัยในเขต
พระราชฐานและพระราชพิธีตาง ๆ รวมท้ังดานการเงิน เปรียบเสมือนพอบาน  

 
สํานักราชเลขาธิการมีลักษณะพิเศษคือ เปนหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการ

เลขานุการในพระองคพระมหากษัตริย แตเปนหนวยงานที่อยูภายใตการบังคับบัญชาของนายก 
รัฐมนตรี ซ่ึงเปนฝายบริหาร เม่ือพิจารณาโครงสรางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมี 
พระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแลว อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน
ชาวไทย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจทางรัฐสภา (นิติบัญญัติ) คณะรัฐมนตรี (บริหาร) และศาล 
(ตุลาการ) นอกจากนี้ยังเปนพระราชอํานาจท่ีเปนโบราณราชประเพณี เชน การทูลเกลาฯ ถวายฎีกา
ตางๆ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศและกิจการงานใดท่ีจะตองนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย เพื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธยหรือเพ่ือทรงทราบหรือเพ่ือทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย จะตองดําเนินการผาน
สํานักราชเลขาธิการท้ังส้ิน140 เม่ือสํานักราชเลขาธิการไดรับเร่ืองแลว หากตองการขอมูลเพิ่มเติม 
ก็เปนข้ันตอนภายในบางเร่ืองจะตองนําเสนอคณะองคมนตรีเพื่อพิจารณาทูลเกลา ฯ ถวาย ความเห็น
ประกอบพระบรมราชวินิจฉัย โดยราชเลขาธิการจะเปนผูนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา และ 
จะมีข้ันตอนแจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการสนองพระราชกระแสหรือลงนามรับสนอง 
พระบรมราชโองการตอไป บทบาทอํานาจหนาท่ีจะตองทําหนาท่ีตรวจสอบ กล่ันกรองเร่ืองกอน 
นําความข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณา เปนกระบวนการท่ีผานข้ันตอนการดําเนินการจากฝายบริหาร 
ฝายนิติบัญญัติ หรือฝายตุลาการแลว หากสํานักราชเลขาธิการตรวจสอบแลว สมควรท่ีจะตอง

                                                           
140บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ. คําบรรยายพิเศษเรื่อง “การประสานงานระหวางสํานักเลขาธิการคณะ 

รัฐมนตรีกับสวนราชการ” ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร, 28 มีนาคม 2548 
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แสวงหาขอมูลเพิ่มเติมหรือพบขอบกพรองหรือขาดความถูกตองสมบูรณ เชน รูปแบบของเอกสาร 
การอางอิงบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ขอมูลท่ีนํามาใชในการอางอิง ฯลฯ ก็จะตองแจงให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการใหถูกตองสมบูรณหรือแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมกอนท่ีจะทําการสรุป 
รวบรวม ขอมูลท้ังหมดนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย เนื่องจากการดําเนินการดังกลาวเปนเร่ืองท่ีมี
ความสําคัญและละเอียดออนเปนอยางยิ่ง ท่ีสําคัญเอกสารท่ีเกี่ยวของทุกอยางจะกลายเปนเอกสาร
ประวัติศาสตรท่ีใชอางอิงตอไปในการศึกษาคนควาในอนาคตหรือใชเปนบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

 
ในบางกรณีสํานักราชเลขาธิการตองปฏิบัติหนาท่ีในฐานะอยูภายใตการบังคับบัญชา

ของนายกรัฐมนตรี เชน การแตงต้ังตําแหนงราชเลขาธิการและตําแหนงผูบริหารระดับสูง การขอ 
งบประมาณ การปรับโครงสราง ฯลฯ ซ่ึงเปนการปฏิบัติหนาท่ีภายใตอํานาจของฝายบริหาร การ
ปฏิบัติหนาท่ีท้ังสองบทบาทดังกลาวนับวาเปนลักษณะพิเศษท่ีจะตองนํามาใชในเวลาท่ีถูกตอง
เหมาะสม แมในชวงเวลาท่ีผานมา นายกรัฐมนตรีในฐานะบังคับบัญชาสํานักราชเลขาธิการไมเคย
กาวกายการปฏิบัติงานของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการแตอยางใด รวมท้ังราชเลขาธิการ
และสํานักราชเลขาธิการก็ไดปฏิบัติหนาท่ีท้ังสองบทบาทดวยความเรียบรอย ไมเคยปรากฏวามี
อุปสรรคอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีของสํานักราชเลขาธิการเลย  

 
การท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กําหนดใหบทบาท

อํานาจหนาท่ีของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการอยูในบังคับบัญชาของฝายบริหาร อาจ 
ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการถูกมองวาเปนหนวยงานที่ตอง
เกรงใจฝายบริหาร อาจทําใหงานไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรและขัดตอหลักการใชอํานาจทาง 
ปกครองอยางชัดเจน  

 
ดวยภารกจิท่ีสําคัญยิ่งดังกลาวไมวาจะเปนการตรวจสอบ กล่ันกรอง การหาขอมูล

เพิ่มเติม ความรอบรูในโบราณราชประเพณ ีการใชราชาศัพท การวางตนใหปราศจากอคติท้ังปวง 
การติดตามความเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองเพ่ือใหการใชพระราช -อํานาจคงความ
ศักดิ์สิทธ์ิ ฯลฯ เจาหนาท่ีของสํานักราชเลขาธิการจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเปนผูท่ีมีความรู
ความสามารถไมวาจะในดานราชการบานเมืองหรือขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท้ังของประเทศ
ไทยเอง และ 
ตางประเทศ จะตองมีความสํานึกในบทบาทหนาท่ีของตน เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีสนองงาน 
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พระมหากษัตริยและพระบรมวงศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการรักษาการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข แมในปจจุบันจะมีพระราชกฤษฎีกา 
ขาราชการพลเรือนในพระองค พ.ศ. 2539 แตก็เปนการบัญญัติในเร่ืองการพิจารณาความดี
ความชอบการเล่ือนใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน แตในเร่ืองคาตอบแทนยงัคงไดเทากับขาราชการพล
เรือนตามบัญชีเงินเดือนทายพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนฯ ซ่ึงปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวา
คาตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถและลักษณะงานเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญ
ประการหน่ึง และหนวยงานของรัฐหลายหนวยงานในปจจุบันไดใชแนวทางการเพ่ิมคาตอบแทน
ในการแกไขปญหาสมองไหล และสํานักราชเลขาธิการก็เปนหนวยงานหน่ึงท่ีประสบปญหา
ขาราชการขอ 
โอนยายไปทํางานในหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีไดรับคาตอบแทนสูงกวา ทําใหสูญเสียบุคลากรท่ีมี
ประสบการณในการทํางานและมีความรูความชํานาญในงานน้ันๆ ไปอยางนาเสียดาย และการสราง
เจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถท่ีทัดเทียมกันมาทดแทนเปนเร่ืองยากยิ่ง จนแทบจะเปนไปไมได
ในทางปฏิบัต ิทําใหจารีตประเพณีบางอยางท่ีมีสวนสําคัญในการธํารงความเปนชาติไทยมีแนวโนม
ท่ีจะหาผูมาสืบทอดตอไดยากข้ึน 

 
ในอดีตการจัดโครงสรางการปกครอง หนวยงานของรัฐจะตองอยูในบังคับบัญชาของ

รัฐบาล หรือรัฐสภา หรือศาล ทําใหสํานักราชเลขาธิการตองถูกจัดใหอยูภายใตบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนหัวหนาฝายบริหาร แตในปจจุบันรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหมีองคกรอิสระ
หลายองคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบ ควบคุมดูแลการทําหนาท่ีของฝายบริหารได โดยไมตองอยู 
ภายใตการบังคับบัญชาของฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติ หรือฝายตุลาการ เชน คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ฯลฯ โดยรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหองคกรอิสระตาง ๆ เหลานี้ทําหนาท่ีไดอยางอิสระไมถูก
ครอบงําโดยอํานาจอ่ืน และเปนการจัดระบบโครงสรางการปกครองท่ีถูกตองตามทฤษฎีการ
ปกครอง โดยหนวยงานอิสระตางๆ เหลานี้สามารถออกกฎ ระเบียบ กําหนดโครงสราง อัตรากําลัง 
คาตอบแทนและอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายของตน ซ่ึงในอดีตท่ีผานมาไม
เ ค ย ป ร า ก ฏ 
องคกรอิสระเชนนี้ 

 
วิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาและวิเคราะหใหเห็นถึงบทบาทอํานาจหนาท่ี โครงสราง การ

ปฏิบัติงานของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ ท่ีมีภารกิจเกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค
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พระมหากษัตริยและพระบรมวงศอันเปนงานท่ีมีความสําคัญยิ่ง ดังนั้นการท่ีกําหนดใหสํานัก 
ราชเลขาธิการเปนหนวยงานของรัฐท่ีอยูภายใตกฎหมายเดียวกันกับสวนราชการอ่ืนและอยูภายใต
การบังคับบัญชาของหัวหนาฝายบริหารนาจะไมเปนการเหมาะสม และจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีไม
มีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เนื่องจากยังขาดความเปนอิสระท่ีแทจริงตามโครงสรางการปกครอง จาก
วิทยานิพนธฉบับนี้นาจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อกําหนดสถานะและอํานาจหนาท่ี รวมท้ังโครงสราง
ของราชเลขาธิการและสํานักราชเลขาธิการ ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีลักษณะพิเศษใหมีความเปนกลาง
และอิสระมากกวาในปจจุบัน  

 DPU
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พระราชบัญญัต ิ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปนปท่ี ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตอไปนี้  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕“ 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป  
  

หมวด ๒๑ 
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง  

 ---------------------------------------------- 
 
มาตรา ๔๖  สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดัง 

ตอไปนี้  
(๑) สํานักราชเลขาธิการ  มี อํานาจหนา ท่ี เกี่ ยวกับการเลขานุการในพระองค 

พระมหากษัตริย  
(๒) สํานักพระราชวัง มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการพระราชวัง ตลอดจน ดูแลรักษา

ทรัพยสินและผลประโยชนของพระมหากษัตริย  
(๓) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับกิจการ 

พระพุทธศาสนา สงเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมาย วาดวย
คณะสงฆ และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย  
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(๔) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามท่ีกําหนดใน 
พระราชกฤษฎีกา  

(๕) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการวิจัย และอํานาจ
หนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

(๖) ราชบัณฑิตยสถาน มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการคนควา วิจัย และเผยแพรทางวิชาการ
และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

(๗) สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย 
และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

(๘) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ธุรกรรม และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย  

(๙) สํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา ท้ังปวง 
ดําเนินคดีแพง และใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ และอํานาจหนาท่ี 
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย  

สวนราชการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีฐานะเปนกรม 
อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  

สวนราชการตามวรรคหน่ึง (๘) และ (๙) มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับบัญชาของ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
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