
เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๘/๒๕๔๔ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  ฐานะของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยตามพระราชบัญญัต ิ

 ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒  
   

 
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ผร ๒๑/

๖๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความวา นายสุชัย ยอด
โพธิ์ทอง ไดย่ืนหนังสือรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เพ่ือขอใหสอบสวนหา
ขอเท็จจริงกรณีไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย แตเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจ
หนาที่พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณีที่ขาราชการ พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมชอบธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวย
อํานาจหนาที่ก็ตาม แลวรายงานพรอมเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา  แตเนื่องจาก
เร่ืองรองเรียนนี้มีกรณีเกิดจากพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  จึง
หารือวา พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานทรัพย สินสวนพระมหากษัตริย ซึ่งจัดตั้งโดย
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งไดแก 
คณะกรรมการทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ผูอํานวยการ และพนักงานเจาหนาที่ ตลอดจน
ลูกจางของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จะถือวาเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาฯ มาตรา ๑๖ หรือไม อยางไร  

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยไดรับฟง

การชี้แจงขอเท็จจริงของผูแทนสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและผูแทนสํานักงาน
ทรัพย สินสวนพระมหากษัตริยแลว  มีปญหาตองพิจารณาว า สํานักงานทรัพย สินสวน
พระมหากษัตริย เปน  “หนวยราชการ” “รัฐวิสาหกิจ” หรือ  “หนวยงานของรัฐ” ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) มีความเห็นดังนี้  

คําวา “หนวยราชการ” ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

                                                           
สงพรอมหนังสือท่ี นร ๐๖๐๑/๐๔๑๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

วาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาฯ มีความหมายวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนแตมีฐานะเทียบเทากระทรวง ทบวง กรม การจะเปนกระทรวง ทบวง กรม หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนนั้น เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาฯ มิไดกําหนดไวเปนพิเศษจึงตองถือตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือ
กฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานนั้นๆ เปนการเฉพาะโดยกฎหมายดังกลาวกําหนดใหหนวยงานนั้นเปน
สวนราชการ  สวนสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยนั้น แมจะจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย พุทธศักราช ๒๔๗๙ และเปนนิติบุคคลตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๔ ทวิ๒ แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย พุทธศักราช 
๒๔๗๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๑ ก็ตาม  แตก็มิไดมีการ
จัดใหเปน “หนวยราชการ” ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินหรือกฎหมายวา
ดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายอื่น  ฉะนั้น สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยจึงมิใชหนวยราชการ  

สวนที่วาสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปน “รัฐวิสาหกิจ” หรือไม 
มาตรา ๓๓ ของกฎหมายเดียวกันนี้ กําหนดนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ใหหมายถึง รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีการ
                                                                                                                                                                      

๑ มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  
  “หนวยราชการ” หมายความวา  กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน

แตมีฐานะเทียบเทากระทรวง ทบวง กรม  
  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  หนวยงานอื่นของรัฐนอกจากหนวยราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจหรือของราชการสวนทองถ่ิน  
  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒ มาตรา ๔ ทวิ  ใหตั้งสํานักงานขึ้นสํานักงานหนึ่ง เรียกวา “สํานักงานทรัพยสินสวน

พระมหากษัตริย” มีหนาท่ีปฏิบัติการตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง  
  ใหสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยมีฐานะเปนนิติบุคคล 
๓ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๔ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้  

ฯลฯ    ฯลฯ 

  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา  
  (ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ  
  (ข) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ  
  (ค) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/

หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

  (ง) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/
หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

  (จ) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/



 ๓

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ แลว สรุปไดวา รัฐวิสาหกิจไดแกองคการของรัฐบาลหรือหนวยงาน
ธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ หรือกิจการหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหา
สิบ แต สําหรับฐานะและอํานาจหนาที่ของสํานักงานทรัพย สินสวนพระมหากษัตริยนั้น  
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย กองที่ ๒) ไดเคยใหความเห็นในกรณีขอใหมีการ
ตีความวาสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปน “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔๕ แหง
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
หรือไม วา “เมื่อไดพิจารณาถึงฐานะและอํานาจหนาที่ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
ซึ่งไดจัดตั้ง ข้ึนโดยมิไดอาศัยเงินงบประมาณแผนดิน และมีหนาที่ดูแลรักษาและจัดหา
ผลประโยชนในทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และบทบัญญัติที่ถวายพระราชอํานาจในอันที่จะ
จําหนายใชสอยตามพระราชอัธยาศัยซึ่งรายไดจากทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเมื่อไดหักรายได
ตามที่กฎหมายกําหนดแลว รวมตลอดทั้งความเปนอิสระของการดําเนินกิจการสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริยซึ่งไมอยูภายใตการควบคุมหรือการกํากับของรัฐบาล ดังปรากฏใน
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพยสินฝายพระมหากษัตริย พุทธศักราช ๒๔๗๙ แลว เห็นวา 
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยไมเปน “รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ”๖ ๖ ซึ่งแมความเห็นดังกลาวจะเปนการ
วินิจฉัยความหมายของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ก็ตาม แตนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” ในพระราชบัญญัติดังกลาว
และในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ ก็มิไดมีความแตกตางกันในสาระสําคัญ  ฉะนั้น จึงมี
ความเห็นในทํานองเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย กองที่ 
๒) วา  สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยไมใชรัฐวิสาหกิจ  

สําหรับปญหาที่วา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปน “หนวยงานของ
รัฐ” หรือไม นั้น  เมื่อไดพิจารณานิยาม “หนวยงานของรัฐ” ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาฯ แลว ไดกําหนดให
                                                                                                                                                                      
หรือ(ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๕ มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 
  (๑) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือกิจการของ

รัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของแตไมรวมถึงองคการ
หรือกิจการ ท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือสงเคราะหหรือสงเสริมการใดๆ ท่ีมิใชธุรกิจ 

  (๒) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมืองท่ีมี
ฐานะเทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ หรือ 

  (๓) บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมืองท่ีมี
ฐานะเทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) และหรือ (๒) มีทุนรวมอยูดวยถึงสองในสาม 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๖ บันทึก เรื่อง ขอบเขตของนิยามคําวา “รัฐวิสาหกิจ” (เรื่องเสร็จที่ ๑๖/๒๕๑๘) 



 ๔

หมายถึง หนวยงานอื่นของรัฐนอกจากหนวยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ิน 
การที่บัญญัติไวเชนนี้กฎหมายมุงประสงคที่จะใหมีความหมายอยางกวาง โดยหนวยงานของรัฐจะ
หมายถึงกิจการของรัฐทุกสวนที่รวมกันขึ้นเปนรัฐ ซึ่งมิไดหมายถึงแตคณะรัฐมนตรีหรือองคกรการ
บริหารเทานั้นแตรวมถึงสถาบันอื่น เชน สถาบันพระมหากษัตริยก็เปนสวนหนึ่งของรัฐดวย๗ 
ฉะนั้น สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยซึ่งทําหนาที่ดูแลจัดหาผลประโยชนของ
พระมหากษัตริย  จึงถือไดวาเปน “หนวยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาฯ โดยเปนหนวยงานของรัฐที่มีสถานะเปนพิเศษมิไดข้ึนอยูใน
กํากับของคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรมใด และดวยเหตุนี้ ผูอํานวยการ พนักงาน
เจาหนาที่ ยอมเปนพนักงานหรือลูกจางตามมาตรา ๑๖๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาฯ สวนคณะกรรมการทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยนั้น โดย
ที่เปนการปฏิบัติหนาที่ในรูปคณะกรรมการจึงมิใชพนักงานหรือลูกจางตามมาตราดังกลาว  

อนึ่ง การที่มีความเห็นวาสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนหนวยงาน
ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๑) มีขอสังเกตวา ในการเขาไปตรวจสอบโดยสํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภาเกี่ยวกับกิจการของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยนั้น จะตองคํานึงถึงสถานะ
พิเศษของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินการ
ตางๆ ที่เปนไปตามพระราชอัธยาศัยหรือที่ตองไดรับพระบรมราชานุญาตนั้น บุคคลใดไมพึง
ดําเนินการสอบสวนใหเปนที่กระทบกระเทือนตอพระราชอํานาจดังกลาว  ทั้งนี้ เพราะ
พระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะผูใดจะละเมิดมิไดตามรัฐธรรมนูญ

                                                           
๗ ศาสตราจารย ดร.ประยูร  กาญจนดุล ไดอธิบายวา การปกครองรัฐตองมีองคกรสําหรับ

การบริหารกิจการของรัฐ เรียกวา “รัฐบาล” รัฐบาลมีสวนประกอบสองสวน คือ สวนประจําและสวนที่ไมประจํา 
สวนประจํา ไดแกพระมหากษัตริยซึ่งทรงมีหนาท่ีบริหารกิจการของประเทศจากเบื้องบนในฐานะที่ทรงเปน
ประมุขของรัฐ สวนที่ไมประจําท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามวาระหรือวิถีแหงการเมือง ไดแก คณะรัฐมนตรี  ฉะนั้น 
“รัฐบาล” ตามระบอบการปกครองของไทยในเวลานี้ จึงประกอบดวยพระมหากษัตริยและคณะรัฐมนตรีรวมกัน 
(ศาสตราจารย ดร.ประยูร กาญจนดุล,คําบรรยายกฎหมายปกครอง, สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๘ หนา ๒๗-๒๘) 
๘ มาตรา ๑๖  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  (๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณ ี

        (ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของ
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน 

        (ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินที่กอใหเกิดความเสียหายแกผู
รองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีก็ตาม 

        (ค) กรณีอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

  (๒) จัดทํารายงานพรอมทั้งเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา 



 ๕

แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๙ ซึ่งการจะพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดเพียงใดนั้น ควรตอง
เปนไปตามพระราชประสงคและตองไมเปนการกระทบตอองคพระมหากษัตริยดวย 

 
 

(ลงช่ือ)  ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต 
(นายชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  เมษายน  ๒๕๔๔  

                                                           
๙ มาตรา ๘  องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะ

ละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได 


