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คํานํา 
 

 การจัดทําเอกสารวิชาการฉบับนี้ มีเน้ือหาเปนการนําเสนอหลักกฎหมายจากคําวินิจฉัย
ของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีในกรณีของการดําเนินการ
ทางวินัยขาราชการ ซึ่งนับแตเปดทําการศาลปกครองเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ เปนตนมา 
ปรากฏวาขอพิพาทเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยขาราชการนั้น เปนคดีปกครองประเภทหนึ่ง
ที่มีการนํามาฟองตอศาลปกครองมากที่สุด  ในการนี้ คณะผูจัดทําไดศึกษาคนควาคําพิพากษา
ของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดคัดเลือกคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่หนวยงานทางปกครอง
สามารถนําไปใชประโยชนเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการตอไปไดมาเผยแพร โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐสามารถนําไปใชเปนบรรทัดฐาน
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนแนวทางสําหรับปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหเกิดประโยชน 
ตอประชาชนและตอการบริหารราชการแผนดิน โดยไมจํากัดแตเฉพาะหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับขอพิพาทในคดีเทานั้น สําหรับการจําแนกหัวขอในเอกสาร 
ไดจําแนกตามประเภทคดีที่ศาลปกครองมีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และในแตละ
ประเภทคดีดังกลาว ไดจําแนกหัวขอยอยตามขั้นตอนการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการดําเนินการทางวินัยที่มีขอพิพาทเกิดขึ้น 
 สํานักงานศาลปกครองหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะชวยอํานวยประโยชนใหกับ
หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการได 
ตามสมควร รวมทั้งจะเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาและการเผยแพรใหความรูแกผูสนใจตอไป 
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หลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด 

เพื่อสนับสนนุการปฏิบัตริาชการที่ดีในการดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการ 
 

จากการศึกษาวิเคราะหคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับ 
วินัยขาราชการตั้งแตศาลปกครองเปดทําการ (๙ มีนาคม ๒๕๔๔) ถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ พบวา 
มีคําวินิจฉัยที่นาสนใจเปนจํานวนมากที่ศาลปรับบทกฎหมายในคดีแลวสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติราชการแกหนวยงานทางปกครองไดโดยทั่วไป แนวคําวินิจฉัยดังกลาว
ยอมมีผลเปนการสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่
ของรัฐ สําหรับการนําเสนอแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองในเอกสารฉบับน้ี ไดจัดลําดับการ
นําเสนอตามประเภทคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓)๑ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 

                                                        
๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้ 
 (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําส่ัง หรือการกระทําอื่นใด เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ 
อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ 
ที่ไมเปนธรรมหรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร 
หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 
 (๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามท่ี
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
 (๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอื่น หรือจาก
การละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 ๒

๑. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)๒ 

 

 ๑.๑ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 

  ๑.๑.๑ การนํากฎหมายอื่นมาบังคับใชโดยอนุโลม 
    การนํากฎหมายอื่นมาใชบังคับโดยอนุโลมในทางกฎหมาย 

หมายความวา การนําหลักการและรายละเอียดของกฎหมายอื่นมาใชบังคับเพื่อให 
การดําเนินการตามกฎหมายที่กําหนดใหมีการอนุโลมกฎหมายอื่นมาใชบังคับบรรลุผล 
แตทั้งน้ีตองไมขัดหรือแยงกับเจตนารมณและหลักการของกฎหมายที่กําหนดให 
มีการอนุโลมนั้น 

    ในคดีที่ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงเพื่อดําเนินการสอบสวนการกระทําผิดวินัยของผูฟองคดี ซึ่งดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ปฏิบัติหนาที่ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
โดยแตงต้ังใหปลัดกระทรวงกลาโหมเปนประธานกรรมการสอบสวนฯ  ตอมา ในระหวางการ
สอบสวน ประธานกรรมการสอบสวนฯ ไดเกษียณอายุราชการ จึงมีการแตงตั้งปลัดกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการสอบสวนฯ แทน ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนฯ  ไมชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ ง ดังกลาว   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดวา การใดมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม ฉะน้ัน 
เม่ือระเบียบดังกลาวกําหนดหลักเกณฑการสอบสวนทางวินัยขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตั้งแตระดับรองผูวาการฯ หรือเทียบเทาขึ้นไป โดยใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
เปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งอาจแตงตั้งกรรมการตรวจเงินแผนดิน
คนหนึ่งเปนประธานกรรมการสอบสวนฯ ได แตไมบังคับวาตองแตงตั้งประธานกรรมการ
สอบสวนฯ จากกรรมการตรวจเงินแผนดินเทานั้น สวนหลักเกณฑอยางอ่ืนเกี่ยวกับการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนฯ มิไดกําหนดไวดวย  ดังนั้น การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยผูฟองคดีจึงตองนํากฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ซึ่งการนํากฎหมายอื่นมาใชบังคับโดยอนุโลมนั้น ในทางกฎหมายหมายความวา เปนการนํา
หลักการและรายละเอียดของกฎหมายอื่นมาใชบังคับเพ่ือใหการดําเนินการตามกฎหมาย 

                                                        
 ๒ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑ หนา ๑ 

 



 ๓

ที่กําหนดใหมีการอนุโลมกฎหมายอื่นมาใชบังคับน้ันบรรลุผล แตทั้งน้ีตองไมขัดหรือแยงกับ
เจตนารมณและหลักการของกฎหมายที่กําหนดใหมีการอนุโลมนั้น ในกรณีนี้ การแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงแกผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวา
ตําแหนงรองผูวาการตรวจเงินแผนดิน จึงตองนําหลักเกณฑของกฎ ก.พ . ฉบับที่ ๑๘  
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ เทาที่สามารถใชไดมาใชทั้งหมด โดยเฉพาะในสวนของรายละเอียดเกี่ยวกับ
จํานวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนฯ ซึ่งถือเปนสาระสําคัญของการออกคําสั่ง  
ดังนั้น เม่ือประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินมิไดแตงตั้งกรรมการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่ง 
เปนประธานกรรมการสอบสวนฯ จึงตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ จากขาราชการฝาย 
พลเรือนตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับดังกลาว การที่มีคําสั่งแตงตั้งใหปลัดกระทรวงกลาโหม 
ซึ่งเปนขาราชการทหารเปนประธานกรรมการสอบสวนฯ จึงเปนการออกคําสั่งที่ไมถูกตอง 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขางตน ประกอบกับขอ ๓๓ ของกฎ ก.พ.  
ฉบับที่  ๑๘  (พ .ศ .  ๒๕๔๐ )ฯ  แมต อมาจะมีคํ าสั่ งแต งตั้ ง ใหปลัดกระทรวงแรงงาน 
และสวัสดิการสังคมซึ่ งเปนขาราชการฝายพลเรือนเปนประธานกรรมการสอบสวนฯ  
แทนก็ตาม แตก็เปนการแกไขเพิ่มเติมคําสั่งเดิมโดยแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตอเนื่องจาก 
ประธานกรรมการสอบสวนฯ คนกอนที่ เกษียณอายุราชการ มิใชเปนการแตงตั้งแทน 
ตั้งแตแรก อันเน่ืองจากประธานกรรมการสอบสวนฯ เดิม ขาดคุณสมบัติที่มิใชขาราชการ 
ฝายพลเรือน  คําสั่ งแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนฯ  ผูฟองคดี จึงเปนคําสั่ งที่ ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๒๘/๒๕๔๗ (ประชุมใหญ)) 
 

                                                        
 ๓ กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
 ขอ ๓ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหแตงตั้งจากขาราชการฝายพลเรือนจํานวนอยางนอย 
สามคน ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา 
และกรรมการอยางนอยอีกสองคนโดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ  
 ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการ ซ่ึงเปนขาราชการฝายพลเรือนดวยก็ได และใหนําขอ ๘  
ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๒๐ และขอ ๒๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผูไดรับ
การฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัยอยางนอย
หนึ่งคน 
 เมื่อมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารงตําแหนงระดับ 
ต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ 

 



 ๔

  ๑.๑.๒ การไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง 

 

    การออกคําสั่งลงโทษไลลูกจางประจําของกองทัพออกจากราชการ 
เปนการดําเนินการทางวินัยแกลูกจางประจําของกระทรวงกลาโหม ซึ่งตองปฏิบัติ 
ตามขอ ๒๖ วรรคสอง ของขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๒๘  
การที่ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษไลลูกจางประจําออกจากราชการโดยไมถือปฏิบัติตาม
ขอบังคับดังกลาว จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย   

    ในคดีที่อดีตลูกจางประจําของกองบัญชาการยุทธทางอากาศ (ผูฟองคดี)  
ถูกผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษไลออกจากราชการ ซึ่งผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๒๖ วรรคสอง๔  
ของขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงฟองขอใหศาลเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริงชัดแจงแลววากอนถูกลงโทษ 
ไลออกจากราชการ ผูฟองคดีเปนลูกจางประจําไมใชขาราชการทหาร การดําเนินการทางวินัย 
ตอผูฟองคดีจึงไมใชเร่ืองการดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารที่ไมอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑)๕ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ สําหรับการดําเนินการทางวินัยแกลูกจางประจําของ
กระทรวงกลาโหมนั้น ปรากฏวา ขอ ๒๖ วรรคสอง ของขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวย
ลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๒๘ กําหนดวา ลูกจางประจําผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง

                                                        
๔ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 ขอ ๒๖   ฯล   ฯลฯ 
 ลูกจางประจําผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นผูบังคับ
การกองพล ผูบังคับการกองเรือ ผูบัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเทาขึ้นไป เห็นวากรณีมีมูลที่ควรสอบสวน
ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชาในการสอบสวนนี้จะตองแจง 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุชื่อพยาน 
ก็ไดและตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําพยานหลักฐานเขาสืบแกขอกลาวหาไดดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๕ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๙   ฯลฯ   ฯลฯ 
เร่ืองดังตอไปนี้ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง 
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 ๕

และผูบังคับบัญชาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรสอบสวนใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น 
ทําการสอบสวน  ดังน้ัน เม่ือผูบัญชาการทหารอากาศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) และผูบัญชาการ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ยอมรับวาไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นทําการสอบสวนผูฟองคดีตามขอ ๒๖ วรรคสอง ของขอบังคับดังกลาว แตไดดําเนินการ 
สอบสวนโดยเจาหนาที่ของกรมจเรทหารอากาศ กรณีจึงไมอาจฟงไดวาผูถูกฟองคดีทั้งสอง 
ปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาวขางตน และกรณีก็ไมเขาขอยกเวนตามขอ ๒๘ วรรคหนึ่ง๖  
ที่ผูถูกฟองคดีทั้งสองกลาวอางในคําอุทธรณวาเอกสารคําใหการของผูฟองคดีถือเปนการ 
รับสารภาพเปนลายลักษณอักษร ประกอบกับขออางดังกลาวยังเปนการยกขอเท็จจริงที่ 
ไมไดวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน จึงไมอาจกระทําไดตามขอ ๑๐๑ วรรคสอง๗ 
แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  
ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองดําเนินการใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม 
โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่มีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการ (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๒๗๐/๒๕๔๙) 

 
 
 
 
 

                                                        
๖ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 ขอ ๒๘ ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง และเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงหรือ
ได ใหถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือตอผู บังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่ งลงโทษตามขอบังคับนี้  หรือ 
ตอคณะกรรมการสอบสวน ผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๖ จะดําเนินการตามขอ ๒๗ โดยไมตองสอบสวนก็ได 
 ความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามวรรคหนึ่งคือ กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษ 
ที่หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือไดรับโทษที่หนักกวาจําคุก 

๗ ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ขอ ๑๐๑  ฯลฯ ฯลฯ 
 ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่จะยกขึ้นอางในการยื่นคําอุทธรณนั้น ผูอุทธรณจะตองกลาวไวโดย 
ชัดแจงในคําอุทธรณ และตองเปนขอที่ไดยกขึ้นวากันมาแลวโดยชอบในศาลปกครองชั้นตน แตถาปญหาขอใด
เปนปญหาอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนหรือปญหาเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ ผูอุทธรณจะ 
ยกปญหาขอนั้นขึ้นกลาวในคําอุทธรณหรือในชั้นอุทธรณก็ได 

 



 ๖

  ๑.๑.๓ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตองกระทําโดย
เจาหนาที่ผูมีอํานาจ 

 

    ๑ )  กรณีที่ คํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทางวิ นัย 
อยางรายแรงกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไมมีอํานาจตามกฎหมาย ยอมเปนคําสั่ง 
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย และมีผลทําใหการดําเนินกระบวนการทางวินัยโดยอาศัย 
ผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว เชน การมีมติและมีคําสั่งลงโทษ 
ผูที่ถูกสอบสวน เปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย 

     ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่ ง เปนอดีตปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ฟองวา นายกองคการบริหารสวนตําบล (ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เดิม)  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ในฐานะผูบังคับบัญชาของผูฟองคดี ไดมีคําสั่งปลดผูฟองคดีออกจากราชการ
เน่ืองจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรง โดยเปนผลสืบเน่ืองมาจากการที่นายอําเภอทองที่ในฐานะ
ผูมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลซ่ึงผูฟองคดีสังกัดอยู  
ไดมีคําสั่งเม่ือวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
ผูฟองคดี กรณีที่มีการกลาวหาวาผูฟองคดีไมควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางทางระบายน้ํา 
เปนเหตุใหการกอสรางไมเปนไปตามแบบแปลนและสัญญาจาง ซึ่งเปนการเอื้อประโยชนใหแก 
ผูรับจาง  ตอมา คณะกรรมการสอบสวนฯ เห็นวา ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐาน
ทุจริตตอหนาที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ โดยนายอําเภอในฐานะ 
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ ไดรายงานผลการสอบสวนไปยังคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาสํานวนการสอบสวน 
แลวมีมติ เม่ือวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ใหลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ แลว 
สงเรื่องให ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สั่งลงโทษผูฟองคดีตามมติดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําสั่ง 
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลว แตผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีมติใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่ง
ลงโทษผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 

                                                        
๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๘๒  ฯลฯ ฯลฯ 
 การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควร
ได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  

 



 ๗

ทางวินัยอยางรายแรงที่นายอําเภอแตงตั้งไมโปรงใสและบิดเบือนขอเท็จจริง เปนเหตุใหผูฟองคดี
ถูกลงโทษทั้งที่ผูฟองคดีไมไดกระทําความผิดตามขอกลาวหา จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอให 
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่สั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการและเพิกถอน 
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่มีมติยกอุทธรณของผูฟองคดี  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา  
เม่ือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เปนตนไป การออกคําสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
องคการบริหารสวนตําบล ไมวาจะเปนเรื่องการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน  
การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจาก
ราชการ การอุทธรณและการรองทุกขที่ไดกระทําภายหลังวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  
เปนอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (นายกองคการบริหาร 
สวนตําบล) ตามมาตรา ๑๕๙ ประกอบกับมาตรา ๒๕๑๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

                                                        
๙-๑๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๑๕ การออกคําส่ังเกี่ยวกับการบรรจุและแตงตั้ง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการ
รองทุกข หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด แตสําหรับการออกคําส่ัง
แตงตั้งและการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอน 
 อํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดอาจมอบหมายใหผูบังคับบัญชาขาราชการในตําแหนงใดขององคการบริหารสวนจังหวัดแหงนั้น เปน
ผูใชอํานาจแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดกําหนด  
 มาตรา ๒๕ องคการบริหารสวนตําบลที่อยูในเขตจังหวัดหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลรวมกันคณะหนึ่ง ทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัด
นั้น ประกอบดวย 
 (๑) ผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายเปนประธาน 
 (๒) นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้น จํานวนแปดคนซึ่งผูวาราชการจังหวัด
ประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล 
ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได 
 (๓) ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลจํานวนเกาคน ดังนี้ 
   (ก) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลในเขต
จังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน 

(มีตอหนาถัดไป) 

 



 ๘

งานบุคคลสวนทองถิ่นฯ  ดังนั้น การที่นายอําเภอมีคําสั่งลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓  
แตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี  โดยอาศัยอํานาจตาม 
มาตรา ๑๓๑๑ แหงพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเปนกฎหมาย 
ที่ใชบังคับอยูเดิม จึงเปนการกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ เน่ืองจากการ 
ใชอํานาจของนายอําเภอที่มีอยูตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ขัดหรือแยงกับ
อํานาจของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา ๑๕ ประกอบกับ
มาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นฯ แมวามาตรา ๑๓  
แหงพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานสวนตําบลฯ จะบัญญัติใหนายอําเภอทองที่ในฐานะ 
ผู มีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ใน 
การดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๙๑๒ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ไมดําเนินการทางวินัย 
ตามอํานาจหนาที่ก็ตาม แตเน่ืองจากไมปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาไดมีการแจง 

                                                                                                                                                               
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๙-๑๐ หนา ๗) 
   (ข) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน 
   (ค) ผูแทนพนักงานสวนตําบลซึ่งปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง
จํานวนสามคน 
  (ง) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดาน 
การบริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอื่น
ที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช
บังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดวยโดยอนุโลม  ทั้งนี้ โดยใหการใชอํานาจ
หนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาว เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล หรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี 

๑๑-๑๒ พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๙ ไมดําเนินการทางวินัยตาม
อํานาจหนาที่ ใหนายอําเภอทองที่ในฐานะผูมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 มาตรา ๙ การบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานสวนตําบลและการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุมัติของ อ.ก.ท. จังหวัด เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
และเมื่อไดส่ังบรรจุและแตงตั้งแลวใหรายงาน ก.ท. 
    ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 ๙

ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๙ ซึ่งในกรณีนี้คือนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนินการทางวินัยกับผูฟองคดีแลวไดรับการปฏิเสธหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายไมดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ดังกลาว  นอกจากนี้ แมวานายกองคการบริหารสวนตําบลจะถูกกลาวหาวา
รวมกระทําความผิดกับผูฟองคดีซึ่งอาจทําใหไมดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยแกผูฟองคดีก็ตาม แตคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลก็ยังสามารถ
แตงตั้งผูรักษาราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อดําเนินการดังกลาวได ตามความ
ในมาตรา ๖๐ วรรคสอง๑๓ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ กรณีจึงไมเขาขายตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  ดังนั้น คําสั่ง
ของนายอําเภอที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี จึงเปนคําสั่ง 
ที่แตงตั้งโดยผูไมมีอํานาจ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งยอมสงผลใหการดําเนิน
กระบวนการทางวินัยโดยอาศัยผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกลาวไมชอบ 
ดวยกฎหมายไปดวย  ฉะน้ัน เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ นําผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ  
มาพิจารณาและมีมติลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ และผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งปลด 
ผูฟองคดีออกจากราชการตามมติดังกลาว มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ และคําสั่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ขางตน จึงไมชอบดวยกฎหมาย ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
ที่สั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ และเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหยกอุทธรณ
ของผูฟองคดี (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘/๒๕๕๑) 

 

    ๒) เมื่อคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
ไมชอบดวยกฎหมายเพราะเหตุที่ออกโดยเจาหนาที่ที่ไมมีอํานาจตามกฎหมาย เจาหนาที่
ผูออกคําสั่งน้ันยอมมีอํานาจที่จะยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งของตนได ไมวาจะพน
ระยะเวลาการอุทธรณแลวหรือไมก็ตาม  ในการน้ี ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
มีอํานาจผูกพันตามกฎหมายที่จะตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
ตอไป 

     ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการครูถูกผูปกครองนักเรียนรองเรียนวา  
ผูฟองคดีรับฝากเงินคาลงทะเบียนจากนักเรียนจํานวน ๖ คน จํานวนเงิน ๔,๙๘๕ บาท แตไมนําสง

                                                        
๑๓ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 มาตรา ๖๐   ฯลฯ   ฯลฯ 
 ในกรณีที่ ไมมีผูดํ ารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารหรือมีแต ไมอาจปฏิ บัติหนาที่ ได  
ใหคณะกรรมการบริหารแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน  
    ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 ๑๐ 

เงินแกเจาหนาที่การเงินของโรงเรียน ทําใหโรงเรียนไมอาจออกใบเสร็จรับเงินแกนักเรียนได 
ผูอํานวยการโรงเรียน (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดี  
ตอมา ผูถูกฟองคดีที่ ๓ เห็นวาพฤติการณของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงโรงเรียน
ไมมีอํานาจออกคําสั่งดังกลาวได จึงมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งขางตนแลวรายงานผลการสืบสวนตอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) และเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ตามลําดับ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแกผูฟองคดี ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากเปนคําสั่งที่ใช
ดุลพินิจโดยไมสุจริต ทําใหผูฟองคดีถูกลดขั้นเงินเดือนและถูกตัดสิทธิไมใหเปนสมาชิก 
คุรุสัมพันธ จึงฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
ผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรง แตผูถูกฟองคดีที่ ๓ มิใชผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒๑๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงไมมี
อํานาจออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีคําสั่งแตงตั้ง

                                                        
๑๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 มาตรา ๔๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการครู ใหผูมี
อํานาจตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
 (๑) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนในระดับ ๑๐ และตําแหนง
ศาสตราจารย ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยอนุมัติ ก.ค. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและเสนอชื่อตอรัฐมนตรี ให
รัฐมนตรีรายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
 (๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนในระดับ ๙ และระดับ ๘ ใหอธิบดีโดย
อนุมัติ ก.ค. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
           (๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนในระดับ ๗ และระดับ ๖ ใหอธิบดีโดย
อนุมัติ อ.ก.ค. กรม เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง           
 (๔) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนต้ังแตระดับ ๕ ลงมา ใหอธิบดีหรือ 
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
          (๕) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงซึ่งไดรับเงินเดือนตั้งแตระดับ ๖ ลงมา ของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด หรือสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการ
การประถมศึกษาจังหวัด หรือผูอํานวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี โดยอนุมัติ  
อ.ก.ค. จังหวัด เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
           สําหรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัด ผูอํานวยการ 
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ หัวหนาการประถมศึกษากิ่งอําเภอ 
ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยใหญ และครูใหญ ในสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ตอง
ไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการการประถมศึกษากอนและเมื่อไดรับความเห็นชอบ
ดังกลาวแลว ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามวรรคหนึ่งส่ังแตงตั้งตอไป 

 



 ๑๑ 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแกผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งที่ออกโดยเจาหนาที่ที่ไมมีอํานาจ 
ในเรื่องน้ัน คําสั่งดังกลาวจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  อยางไรก็ตาม เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๓  
ในฐานะเจาหนาที่ผูทําคําสั่งน้ันเอง เห็นวาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมชอบดวย
กฎหมาย ยอมมีอํานาจที่จะยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งของตนได ไมวาจะพนระยะเวลาการ
อุทธรณแลวหรือไมก็ตาม ตามนัยมาตรา ๓๑๕ ประกอบมาตรา ๔๙๑๖ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลมแกการปฏิบัติราชการ
ของฝายปกครองในฐานะที่เปนกฎหมายกลางที่มีหลักประกันความเปนธรรมและมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังนั้น การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดีแลวรายงานผลการสืบสวนตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามลําดับ เพ่ือพิจารณาดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกผูฟองคดี จึงเปนการ
กระทําที่ชอบดวยกฎหมายแลว สวนการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ในฐานะผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
อีกชั้นหนึ่ง ไดรับรายงานผลการสืบสวนจากผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงรายงานตามลําดับชั้นจนถึง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ การกระทําดังกลาวเปนเพียงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งเปน 
การเตรียมการเพื่อจะมีคําสั่งทางปกครอง อันเปนมาตรการภายในฝายปกครอง ยังมิไดมี
ผลกระทบตอสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดีแตอยางใด การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงเปน
การกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย จึงไมอาจถูกฟองในคดีนี้ได 

     สวนผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูฯ เม่ือไดรับรายงานวาไดมีการสืบสวน
ขอเท็จจริงพฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีแลวพบวาเปนกรณีที่กลาวหาวากระทําผิดวินัย

                                                        
๑๕-๑๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไวโดยเฉพาะ
และมีหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่กําหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ 
 ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณหรือโตแยงที่กําหนด 
ในกฎหมาย  
 มาตรา ๔๙ เจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่อาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได 
ตามหลักเกณฑในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไมวาจะพนขั้นตอนการกําหนดใหอุทธรณหรือให
โตแยงตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นมาแลวหรือไม 
 การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตองกระทําภายในเกาสิบวัน 
นับแตไดรู ถึงเหตุที่จะใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น เวนแตคําสั่งทางปกครองจะไดทําขึ้นเพราะ 
การแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความจริงซึ่งควรบอกใหแจง หรือการขมขู หรือการชักจูงโดยการ 
ใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย 

 



 ๑๒

อยางรายแรง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมมีอํานาจผูกพันที่จะตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการ
สอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงแกผูฟองคดี จึงเปนการ
ดําเนินการทางวินัยแกผูฟองคดีตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. ดังกลาวแลว แมหากจะฟงไดดังที่ 
ผูฟองคดีกลาวอางวา ในชั้นสอบสวนไมมีการแจงใหผูฟองคดีทราบขอเท็จจริงและขอกลาวหา 
ที่ชัดเจนเพื่อจักไดมีโอกาสนําพยานหลักฐานเขาชี้แจงตามความเปนจริง กรณีดังกลาวก็อาจมีผล
ทําใหการสอบสวนและคําสั่งลงโทษทางวินัยแกผูฟองคดีไมชอบเทานั้นหาไดมีผลตอคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแกผูฟองคดีแตอยางใด คําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงชอบดวยกฎหมายแลว ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๙/๒๕๕๑) 

 

 ๑.๒ การสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน 
 

  มีประเด็นที่คณะกรรมการสอบสวนจะตองใหความสําคัญเพ่ือใหการสอบสวนนั้น
ชอบดวยกฎหมาย คือ การแจงขอกลาวหาและการใหโอกาสแกขอกลาวหาแกผูถูกกลาวหา ซึ่งมี
ตัวอยางคําวินิจฉัยที่นาสนใจดังนี้ 

 

  ๑) การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการนั้น ตองมีการสอบสวนเพื่อ 
ใหไดความจริงและยุติธรรม โดยตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ รวมทั้งตองใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจง 
หรือนําสืบแกขอกลาวหา การมีคําสั่งลงโทษทางวินัยโดยไมดําเนินการดังกลาวยอม 
เปนการไมปฏิบัติตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการออกคําสั่ง
ลงโทษทางวินัย ซึ่งเปนการดําเนินการโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

    ในคดีที่ขาราชการครูเห็นวาผูบังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๑๐% 
เปนเวลา ๑ เดือน โดยไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมไดดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอน  
ไมมีการแจงขอกลาวหาใหทราบ ทําใหไมมีสิทธินําพยานเขาสืบเพื่อแกขอกลาวหา เปนการ 

                                                        
๑๗ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๑๐๒   ฯลฯ   ฯลฯ 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เปนผูส่ังแตงตั้ง 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 ๑๓ 

ไมเปดโอกาสใหผูถูกลงโทษไดปกปองสิทธิและประโยชนอันชอบธรรมของตน จึงนําคดีมาฟอง
ตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การดําเนินการ 
ทางวินัยแกขาราชการไมวาจะเปนกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือ 
อยางไมรายแรง ตองมีการสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรม โดยมีขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญ
คือตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหา 
ทราบตามมาตรา ๑๐๒๑๘ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

                                                        
๑๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๑๐๒ การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหดําเนินการ
ตามวิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหแตงต้ัง
คณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได  ทั้งนี้ เพ่ือให 
ผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา เมื่อดําเนินการแลวถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย 
ก็ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔ แลวแตกรณี ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย  
จึงจะยุติเร่ืองได 
 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เปนผูส่ัง
แตงตั้ง 
 ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตางระดับกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงรวมกัน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ สําหรับผูถูกกลาวหาที่มีตําแหนงในระดับสูงกวา
เปนผูดําเนินการตามวรรคสามได 
 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในทุกกระทรวง ทบวง กรม 
 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงตามวรรคสอง ในเรื่องที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาตามมาตรา  
๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกลาวไดสอบสวนไวแลว คณะกรรมการ
สอบสวนตามวรรคสองจะนําสํานวนการสอบสวนตามมาตราดังกลาวมาใชเปนสํานวนการสอบสวน และ 
ทําความเห็นเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน โดยถือวาไดมีการสอบสวนตามวรรคสองแลวก็ได  
แตทั้งนี้ ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ 
โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย 
 หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณากรณีที่ตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 ในกรณีที่เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการทางวินัย 
โดยไมสอบสวนก็ได 

 



 ๑๔ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๓๐๑๙ และมาตรา ๓๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยตองใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบ
แกขอกลาวหา เพียงแตวิธีการสอบสวนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
กฎหมายใหผูบังคับบัญชาเลือกใชวิธีตามที่ตนเห็นสมควรได แตก็ตองอยูภายใตเง่ือนไขดังกลาว
ขางตน เม่ือปรากฏวาไดมีการดําเนินการทางวินัยโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นสืบสวน
ขอเท็จจริง แตคณะกรรมการดังกลาวไมไดแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ประกอบกับ 
ในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ไมมีขอความใดที่จะอนุโลมไดวาผูถูกกลาวหาเขาใจอยูในตัว 
ถึงมูลกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย  อีกทั้งไมปรากฏวาไดมีการสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบและเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดโตแยงหรือ 
แกขอกลาวหา  ดังน้ัน การดําเนินการเพื่อออกคําสั่งลงโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหาจึงเปน 
กรณีที่ไมไดปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญในการออกคําสั่ง 
เปนการสั่งลงโทษทางวินัยโดยไมชอบดวยกฎหมาย ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ 

                                                        
 ๑๙-๒๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําส่ังทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณี 
มีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ เวนแตเจาหนาที่จะเห็นสมควรปฏิบัติ
เปนอยางอื่น 
 (๑) เมื่อมีความจําเปนรีบดวนหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 
แกผูหนึ่งผูใดหรือจะกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
 (๒) เมื่อจะมีผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไวในการทําคําส่ังทางปกครองตอง
ลาชาออกไป 
 (๓) เมื่อเปนขอเท็จจริงที่คูกรณีนั้นเองไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคาํแถลง 
 (๔) เมื่อโดยสภาพเห็นไดชัดในตัววาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 
 (๕) เมื่อเปนมาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  หามมิใหเจาหนาที่ ใหโอกาสตามวรรคหนึ่ง ถาจะกอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรง 
ตอประโยชนสาธารณะ 

 มาตรา ๓๑ คูกรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพ่ือการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกัน
สิทธิของตนได แตถายังไมไดทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คูกรณีไมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนราง 
คําวินิจฉัย 
  การตรวจดูเอกสาร คาใชจายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทําสําเนาเอกสารใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 



 ๑๕

ทางวินัยดังกลาว (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๔/๒๕๔๘ และที่ อ.๒๑๘/๒๕๔๘  
ที่ อ.๒๙๓/๒๕๕๐ ที่ อ.๓๐๐/๒๕๕๐ ไดวางหลักกฎหมายฯ ในทํานองเดียวกัน) 

 

   ๒) การลงโทษทางวินัยแกขาราชการในฐานความผิดใด ตองเปน 
กรณีที่มีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานอันเก่ียวกับฐานความผิดน้ัน 
ใหผูถูกลงโทษทราบโดยมีสาระสําคัญครบถวนถูกตอง เพื่อใหโอกาสบุคคลดังกลาวโตแยง
แสดงพยานหลักฐานของตนในฐานความผิดน้ันอยางเต็มที่ หากดําเนินการแจงโดย 
มิไดเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว เชน การแจงขอกลาวหา 
ดวยวาจาหรือไมไดระบุขอกลาวหาใหชัดแจง ยอมเปนการลงโทษทางวินัยโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากไมถูกตองตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญ 
ที่กําหนดไวสําหรับการดําเนินการทางวินัย 

    มีคดีที่นาสนใจจํานวน ๓ คดี ไดแก 
    (๑) ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่เปนพนักงาน

สอบสวนถูกดําเนินการทางวินัย โดยผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๗ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซึ่ง 
เปนผูบังคับบัญชาไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑทางวินัยอยางรายแรง  
กรณีผูฟองคดีบกพรองตอหนาที่ในฐานะที่เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสํานวนคดีอาญา 
แตไมดําเนินการจัดสงสํานวนการสอบสวนที่ดําเนินการเสร็จแลวและผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
พิจารณาลงความเห็นสั่งฟองแลวใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟองคดี แตกลับยื่นคํารอง 
ขอฝากขังผูตองหาตอไปจนหมดอํานาจขอฝากขังตามกฎหมาย ศาลจึงไดปลอยตัวผูตองหาไป 
และไมสามารถติดตามตัวผูตองหานําสงพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟองคดีตอศาลได ซึ่ง
คณะกรรมการสอบสวนฯ มีความเห็นวา การกระทําของผูฟองคดีสอเจตนาทุจริตกอใหเกิด 
ความเสียหายแกราชการ เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรลงโทษปลดผูฟองคดี 
ออกจากราชการ แตเม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๒ เสนอความเห็นตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ผูถูกฟองคดีที่ ๑ พิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของผูฟองคดีเปนการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได 
เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม 
และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ จึงมีมติให 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติ
ดังกลาว ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลว แตนายกรัฐมนตรีพิจารณามีคําสั่ง 
ตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใหยกอุทธรณ ผูฟองคดีเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจาก 

 



 ๑๖ 

ในการสอบสวนและมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและ
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงนั้น ผูฟองคดีไมเคยไดรับแจงขอกลาวหาวาไดกระทําผิดในฐาน
ความผิดดังกลาว จึงไมมีโอกาสใหถอยคําหรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อแกขอกลาวหา  
จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลสั่งเพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือปรากฏวาการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนขอกลาวหาตามแบบ สว. ๒ และตามแบบ สว. ๓ ซึ่งกําหนดไวในขอ ๑๔๒๑  
และขอ ๑๕๒๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา เพ่ือใหผูฟองคดีทราบในชั้น 

                                                        
๒๑-๒๒ กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
 ขอ ๑๔ เมื่อได พิจารณาเรื่ องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ ๖ แลว  
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหา 
ใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร  ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงดวยวา 
ผูถูกกลาวหามสิีทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจง
แกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามที่กําหนดไวใน
ขอ ๑๕ 
 การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ ทายกฎ ก.พ. นี้ โดยทําเปน 
สองฉบับ เพ่ือมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหา 
ลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐานดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 ขอ ๑๕ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๔ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพ่ือ
พิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และเปน
ความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองใน
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๕ หรือไม อยางไร แลว
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหาโดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตาม
พยานหลักฐานวาเปนความผิดกรณีใดตามมาตราใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ 
หรือบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๕ 
อยางไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการ
กระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได 
 การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึก 
มีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๓ ทายกฎ ก.พ. นี้ โดยทําเปนสองฉบับ เพ่ือมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว
ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐานดวย 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 ๑๗

การดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทัณฑอยางรายแรงนั้น มีขอความระบุ 
แตเพียงวา ผูฟองคดีไมสงสํานวนการสอบสวนใหเจาหนาที่เพ่ือสงใหพนักงานอัยการพิจารณา 
สั่งฟองไดทันกําหนดเทานั้น โดยไมไดแจงสรุปพยานหลักฐานตามคําใหการของพยานที่อางวา 
ผูฟองคดีไมนําสํานวนการสอบสวนใหเจาหนาที่นําสงพนักงานอัยการแตนําไปเก็บไวกับตัว  
ใหผูฟองคดีทราบ ซึ่งการเก็บสํานวนไวกับตัวยอมเปนเจตนากระทําผิดอันทําใหมีความผิด 
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม๒๓ และมาตรา ๙๘ วรรคสอง๒๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนฯ ได อันแตกตางกับการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานเพียงวา ผูฟองคดีไมสง
สํานวนการสอบสวนใหเจาหนาที่เพ่ือสงใหพนักงานอัยการพิจารณาฟองคดีไดทันกําหนด  
ซึ่งการที่คณะกรรมการสอบสวนฯ ไมไดแจงคําใหการของพยานดังที่กลาวขางตนใหผูฟองคดี
ทราบ เปนการไมเปดโอกาสใหผูฟองคดีตอสูในประเด็นเกี่ยวกับการเก็บสํานวนไวกับตัวได 
อยางเต็มที่  ทั้งน้ี แมวาผูฟองคดีจะไดยอมรับในช้ันไตสวนของศาลวาคณะกรรมการสอบสวนฯ  
ไดเคยแจงใหผูฟองคดีทราบดวยวาจาในขณะทําการสอบปากคําผูฟองคดีวา ไดมีพยานให
ถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนฯ วา เม่ือผูฟองคดีทําการสอบสวนคดีอาญาขางตนเสร็จแลว
ไดนําสํานวนไปเก็บไวเฉย ๆ และมีการฝากขังผูตองหาตอไปจนหมดอํานาจขอฝากขังก็ตาม  
แตเม่ือกรณีดังกลาวเปนการแจงดวยวาจาในขณะสอบสวน ซึ่งเปนการแจงที่ไมชอบดวย 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ จึงไมมีผลตามกฎหมาย  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่ง
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและ
ประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ โดยเปนการนําเอาขอกลาวหาตามประเด็นในคําใหการของพยาน
ที่ไมไดแจงใหผูฟองคดีทราบมาเปนเหตุในการพิจารณาลงโทษผูฟองคดีในฐานความผิดขางตน 
จึงเปนการลงโทษผูฟองคดีโดยไมแจงขอกลาวหาใหถูกตองตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ ของกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการจึงไมชอบดวยกฎหมาย  
ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวและใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไปดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม
หรือสอบสวนใหมใหถูกตอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑/๒๕๕๐) 

 

                                                        
 ๒๓ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๘ หนา ๖  
 ๒๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๙๘  ฯลฯ   ฯลฯ 
 การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด 
ลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 



 ๑๘ 

    (๒) ในคดีที่ผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจ ถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดคดีอาญาขอหารวมกับพวกฉอโกงประชาชน
และจัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต โดยคณะกรรมการ
สอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาวา มีพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนขอกลาวหาตามสําเนาสํานวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน 
และตามหนังสือของพนักงานอัยการจังหวัดที่มีความเห็นสั่งฟองผูฟองคดี และคณะกรรมการ
สอบสวนมีความเห็นวาพฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ฐานตองหาคดีอาญาโดยมีพฤติการณรวมกันจัดหางานใหคนหางานไปทํางานตางประเทศ 
โดยไมไดรับอนุญาต  หลอกลวงผู อ่ืนวาสามารถหางานและสงไปทํางานหรือฝกงาน 
ในตางประเทศได จนไดไปซ่ึงทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงอันเปนความผิดวินัยตามมาตรา  
๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ  ตอมา ผูวาราชการจังหวัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ไดมีคําสั่งลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ แตผูฟองคดีเห็นวาคณะกรรมการสอบสวนแจงแบบ สว. ๓ โดยมี
สาระสําคัญไมครบถวน ซึ่งกระบวนการดังกลาวถือเปนขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมาย
กําหนดไวใหตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบ
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
กระบวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนจึงไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟอง 
ตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกลาว   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือ
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงแบบ สว. ๓ ใหผูฟองคดีทราบโดยระบุขอกลาวหาแตเพียงวา 
กรณีตองหาคดีอาญาในขอหารวมกับพวกฉอโกงประชาชนและจัดหางานใหคนหางานไปทํางาน 
ในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งจะเห็นวาการแจงขอกลาวหาดังกลาวไมไดระบุใหชัดแจงวา
ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  อีกทั้งในสวนของสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาก็ไมมี
รายละเอียดหรือมีการสรุปพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนขอกลาวหาอันจะทําใหผูฟองคดีเขาใจ 
ขอกลาวหาและพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวนที่ไดรวบรวมมาจนทําใหผูฟองคดี
หลงประเด็นในการแกขอกลาวหา  นอกจากนั้น ไมปรากฏหลักฐานวาคณะกรรมการสอบสวน 
ไดแจงสิทธิแกผูฟองคดีในอันที่จะนําสืบพยานหลักฐานของตนเพื่อแกขอกลาวหาหรือ
พยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวน  ดังน้ัน จึงถือวาการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนดังกลาวไมไดเปดโอกาสใหผูฟองคดีไดเขาใจสภาพแหงขอหาและสิทธิในการใหถอยคํา

                                                        
 ๒๕ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒๔ หนา ๑๗  

 



 ๑๙ 

หรือนําสืบหักลางพยานหลักฐานหรือย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเพียงพอ ถือไดวา
คณะกรรมการสอบสวนมิไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
ตามแบบ สว. ๓ ใหผูฟองคดีทราบโดยมีสาระสําคัญครบถวนถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 
ในมาตรา ๑๐๒๒๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ประกอบกับขอ ๑๕๒๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘  
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
วาดวยการสอบสวนพิจารณา ซึ่งเปนขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวในการ
สอบสวนทางวินัย อีกทั้งเม่ือคณะกรรมการสอบสวนมิไดดําเนินการในเรื่องดังกลาวใหถูกตอง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) ก็มีหนาที่จะตองให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการในเรื่องน้ีใหถูกตองโดยเร็วตามที่กําหนดไวในขอ ๓๖๒๘  
ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน แตปรากฏวาผูถูกฟองคดีทั้งสองไมไดดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอกําหนดดังกลาวแตอยางใด  ดังนั้น เ ม่ือการดําเนินการสอบสวนทางวินัยไมชอบ 
ดวยกฎหมายแลว การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ มีมติใหยกอุทธรณของผูฟองคดี จึงไมชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน  
ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และ
เพิกถอนมติของผูถูกฟองคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๒/๒๕๕๐) 

 

    (๓) ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการตํารวจถูกดําเนินคดีอาญาฐาน 
ยิงปนซึ่งใชดินระเบิดโดยใชเหตุในเมือง หมูบาน หรือชุมชนจนถูกพนักงานสอบสวน
เปรียบเทียบปรับ เปนเหตุใหตํารวจภูธรจังหวัดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรงในกรณีดังกลาว และคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูฟองคดียิงปนเน่ืองจากความเครียด
สาเหตุจากปญหาครอบครัวขณะยิงปนไมไดยิงดวยความคึกคะนอง จุดเกิดเหตุอยูที่ระเบียง

                                                        
 ๒๖ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๘ หนา ๑๓ 
 ๒๗ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒๒ หนา ๑๖ 
 ๒๘ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
 ขอ ๓๖ ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา หรือไมมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหา
ชี้แจง หรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ ๑๕ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๙ 
วรรคสาม มาตรา ๑๑๕ หรือ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. จังหวัด แลวแตกรณี ส่ังใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจงใหถอยคํา และนําสืบ 
แกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕ ดวย 

 



 ๒๐

หองพักและเปนการยิงปนขึ้นฟาไมไดเปนอันตรายแกบุคคลใด เปนการกระทําผิดวินัยฐาน 
ไมประพฤติตนใหเครงครัดตอมารยาทและระเบียบแบบแผนของตํารวจและประพฤติตนไมสมควร
เห็นควรลงทัณฑกักขัง ตํารวจภูธรจังหวัดพิจารณาแลวมีคําสั่งลงโทษกักขังผูฟองคดี ๓๐ วัน 
และรายงานผลการดําเนินการทางวินัยในกรณีดังกลาวใหผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ ทราบ 
ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวาการลงทัณฑในกรณีขางตนไมเปนไปตามระดับโทษที่คณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) กําหนดไว แมการยิงปนของผูฟองคดีจะเกิดจากอาการเครียดไมใช
การยิงปนดวยความคึกคะนองอันมีระดับการลงโทษไลออกหรือปลดออกตามที่ ก.ตร. กําหนดไว
ก็ตาม แตพฤติการณดังกลาวขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชนเชนเดียวกับการยิงปน 
ดวยความคึกคะนอง อันถือไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง จึงมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดี
ออกจากราชการ แตผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งลงโทษดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากเปน
การสั่งลงโทษในฐานความผิดที่ไมมีการแจงขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบเปนเหตุใหผูฟองคดี 
ไมมีโอกาสโตแยงคัดคาน และนําพยานหลักฐานมาหักลางขอกลาวหาได จึงฟองขอใหศาลเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ผูฟองคดีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณี
กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง โดยตองหาคดีอาญาฐานยิงปนซ่ึงใชดินระเบิดโดยใชเหตุ
ในเมือง หมูบาน หรือชุมชน โดยไมปรากฏวามีการแจงขอกลาวหาตอผูฟองคดีวาเมาสุรายิงปน
ดวยความคึกคะนอง คงตั้งขอกลาวหาเพียงวาตองหาคดีอาญาฐานยิงปนหรือยิงปนซ่ึงใช 
ดินระเบิดโดยใชเหตุในเมือง หมูบาน หรือชุมชนเทานั้น ซึ่งเทากับผูฟองคดีไมมีโอกาสไดโตแยง
และแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๒๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  อีกทั้ง ไมปรากฏวามีเหตุจําเปนที่ไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติขางตน  ดังนั้น คําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการดวยเหตุ
เมาสุรายิงปนดวยความคึกคะนองหรือยิงปนดวยความคึกคะนองจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
ศาลพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกลาว และใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการตามเดิม 
โดยใหไดรับสิทธิตาง ๆ ตามกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๗/๒๕๔๘) 

 

                                                        
 ๒๙ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๙ หนา ๑๔  

 



 ๒๑

   ๓) เมื่อกฎหมายรับรองสิทธิของเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกดําเนินการ 
ทางวินัยวาจะตองมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสชี้แจงแสดง
พยานหลักฐานของตน  ดังน้ัน หากปรากฏในภายหลังวา การรับฟงคูกรณียังดําเนินการ
ไมสมบูรณ หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐชอบที่จะดําเนินการรับฟงคูกรณี
เพิ่มเติมใหสมบูรณในภายหลังได แตจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนที่จะมีการ
วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งดังกลาว 

    ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งรับราชการตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ ๓ สํานักงาน
อัยการจังหวัดฟองวา อัยการสูงสุด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งไลผูฟองคดีออกจากราชการตาม
มาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีมีการ
กลาวหาวาผูฟองคดีเรียกรับเงินและทรัพยสินจากประชาชนผูมาติดตองานและจากเจาหนาที่
ตํารวจที่มาสงสํานวนคดี ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวา การสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนไมครบถวนสมบูรณ เพราะไมไดระบุวาผูฟองคดีเรียกรับเงินจากผูใด เร่ืองอะไร  
และในวันเวลาใด จึงสงสํานวนการสอบสวนใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ เพ่ือใหคณะกรรมการสอบสวน
ทําการสอบสวนเพิ่มเติม พรอมทั้งใหแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบดวย  ตอมา เม่ือผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการตามมติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ แลวไดสงสํานวนการสอบสวนใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาอีกครั้งหน่ึง  
ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวาผูฟองคดีกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหาจริงซ่ึงเปน 
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนฯ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
เปนการสมควรแลว จึงมีมติยกอุทธรณ แตผูฟองคดีเห็นวาเปนการออกคําสั่งลงโทษทางวินัย
โดยไมถูกตองตามขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญตามกฎหมาย ซึ่งจะตองมีการยกเลิกคําสั่งเดิมและ
ดําเนินการใหมใหถูกตองแลวจึงออกคําสั่งใหม จึงนําคดีมาฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาผูถูกฟองคดีที่ ๒  
ไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีแลวเห็นวา การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตอง
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา และมีมติ
ใหสงสํานวนการสอบสวนคืนใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดําเนินการเสียใหมใหถูกตอง ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ไดดําเนินการตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ พรอมทั้งไดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไว

 



 ๒๒ 

ในขอ ๑๔๓๐ และขอ ๑๕๓๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ โดยดําเนินการแจงขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบ โดยระบุวันเวลา 
สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหาวาผูฟองคดีเรียกรับเงินจากผูใด 
เร่ืองอะไร ในเวลาใด รวมทั้งใหโอกาสผูฟองคดีไดชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาแลว หลังจากนั้น 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ พิจารณาเห็นวาผูฟองคดีกระทําผิดจริง จึงมีมติยกอุทธรณ การพิจารณา
อุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาวเปนไปโดยถูกตองตามขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑)๓๒ ประกอบกับ
ขอ ๑๗๓๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ แลว ดังน้ัน คําสั่ง
ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการจึงชอบดวยกฎหมาย โดยเปนคําสั่งที่สมบูรณตามนัยมาตรา ๔๑ 
วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม๓๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ซึ่งบัญญัติใหกรณีที่การรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ  
หากตอมามีการรับฟงใหสมบูรณในภายหลังกอนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณก็ไมเปน

                                                        
๓๐ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒๑ หนา ๑๖ 
๓๑ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒๒ หนา ๑๖ 
๓๒-๓๓ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
 ขอ ๑๓ เมื่อ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวงไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
ตามมาตรา ๑๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) แลว 

 (๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองและเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 ขอ ๑๗ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณในกรณีที่อุทธรณตอ ก.พ. ตามมาตรา ๑๒๕ (๔) และมาตรา 
๑๒๖ ใหนําขอ ๑๒ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม และขอ ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

๓๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๔๑ คําส่ังทางปกครองที่ออกโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ ไมเปน
เหตุใหคําสั่งทางปกครองนั้นไมสมบูรณ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) การรับฟงคูกรณีที่จําเปนตองกระทําไดดําเนินการมาโดยไมสมบูรณ ถาไดมีการรับฟงให
สมบูรณในภายหลัง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะตองกระทํากอนส้ินสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณตามสวนที่ ๕ 
ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น หรือถาเปนกรณีที่ไมตองมีการอุทธรณดังกลาวก็ตอง
กอนมีการนําคําส่ังทางปกครองไปสูการพิจารณาของผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกตองของคําสั่ง 
ทางปกครองนั้น 

 



 ๒๓ 

เหตุใหคําสั่ ง น้ันไมสมบูรณ ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ.๗๘/๒๕๕๐) 

 

   ๔) ในการปรับใชหลักกฎหมายเกี่ยวกับการใหคูกรณีมีโอกาสท่ีจะ 
ไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน 
ของตนแกผูถูกดําเนินการทางวินัยนั้น  หากปรากฏวาขอเท็จจริงดังกลาวเปน 
ขอเท็จจริงที่คูกรณีน้ันไดใหไวในคําขอ คําใหการหรือคําแถลง  ซึ่งเขาขอยกเวน 
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ ผูมีอํานาจสั่งลงโทษยอมสามารถสั่งลงโทษได โดยไมจําตองใหโอกาส
ดังกลาวแกผูถูกดําเนินการทางวินัย 

    มีคดีที่นาสนใจจํานวน ๒ คดี ไดแก 
    (๑) ในคดีที่อธิบดีกรมการปกครอง (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) มีคําสั่งลงโทษ 

ตัดเงินเดือนผูฟองคดี ๕% เปนเวลา ๓ เดือน เน่ืองจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
ไดตรวจสอบพบวาเม่ือครั้งผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายอําเภอทําหนาที่ประธานกรรมการ
สุขาภิบาล ไดลงลายมือชื่อสั่งจายเช็คจํานวน ๓ ฉบับ จากบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เพ่ือฝากเขาบัญชีเงินผลประโยชนของสุขาภิบาล โดยไมขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก เปนเหตุให
เสมียนตราอําเภอซึ่งทําหนาที่สมุหบัญชีของสุขาภิบาลนําเช็คไปขอรับเงินสดจากธนาคาร 
แลวทุจริตนําเงินไปใชประโยชนสวนตัว  ตอมา คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงซึ่ง 
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขึ้นเพ่ือตรวจสอบการกระทําความผิดของขาราชการที่เกี่ยวของ 
กับกรณีดังกลาว มีความเห็นวาเสมียนตราอําเภอกระทําผิดวินัยอยางรายแรง รวมทั้งเห็นวา 
ผูฟองคดีมีสวนกระทําผิดวินัยดวย ผูวาราชการจังหวัดจึงไดมีคําสั่งลงโทษไลเสมียนตราอําเภอ
ออกจากราชการ และรายงานการดําเนินการทางวินัยพรอมทั้งชี้มูลความผิดทางวินัยของ 
ผูฟองคดีใหผูถูกฟองคดีที่ ๒ ทราบ ผูถูกฟองดีที่ ๒ พิจารณาแลวเห็นวาพฤติการณของ 
ผูฟองคดีขางตนเปนการไมปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗/ว ๒๗๙๔  
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๕ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขียนเช็คสั่งจายเงิน จึงมีคําสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือนผูฟองคดี ๕% เปนเวลา ๓ เดือน ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาว 
ไมชอบดวยกฎหมายเนื่องจากเปนการสั่งลงโทษทางวินัยในเรื่องเดียวกันกับเร่ืองที่ผูฟองคดี 
ถูกดําเนินคดีแพงฐานละเมิด โดยไมรอผลคดีแพง ผูฟองคดีจึงนําคดีมาฟองศาลขอใหเพิกถอน
คําสั่งลงโทษดังกลาว  ทั้งนี้ ในชั้นการแสวงหาขอเท็จจริงของศาลปกครองชั้นตน ปรากฏ
ขอเท็จจริงวา ในการมีคําสั่งลงโทษผูฟองคดีนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมไดแจงใหผูฟองคดีทราบวา
ผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทําผิดในเรื่องใด และไมไดใหผูฟองคดีชี้แจงเพ่ือแกขอกลาวหา 

 



 ๒๔

โดยเปนการนําสํานวนการสอบสวนวินัยอยางรายแรงของเสมียนตราอําเภอมาพิจารณา 
สั่งลงโทษผูฟองคดี ศาลปกครองชั้นตนจึงมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษผูฟองคดี
เน่ืองจากเปนการมีคําสั่งลงโทษโดยไมมีการสอบสวนและไมไดดําเนินการทางวินัยตามขั้นตอน
เพ่ือใหผูฟองคดีมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๑๐๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมวาตามนัยมาตรา  
๑๐๒ วรรคสอง๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ จะบัญญัติใหการดําเนินการ
สอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมในกรณีที่มีการกลาวหาวาขาราชการกระทําผิดทางวินัย
อยางไมรายแรงโดยใหดําเนินการตามวิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรก็ตาม แตพระราชบัญญัติ
ดังกลาวก็ไมไดบัญญัติวาการดําเนินการขางตนมีวิธีการอยางไร แตเน่ืองจากคําสั่งลงโทษ 
ทางวินัยเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕๓๖ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ  ดังน้ัน กอนที่ผูบังคับบัญชาจะมีการสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งเปนคําสั่งทางปกครอง 
จึงตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและแสดง
พยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง๓๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เวนแตจะเขา
ขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง๓๘ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งบัญญัติใหเจาหนาที่
สามารถออกคําสั่งทางปกครองไดโดยไมตองใหคูกรณีโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน เม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวา การที่ผูฟองคดีถูกลงโทษทางวินัยเกิดจากพฤติการณที่ผูฟองคดี 
ลงลายมือชื่อสั่งจายเช็คจํานวน ๓ ฉบับ โดยที่ไมไดขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออก อันเปน 

                                                        
๓๕ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๘ หนา ๑๓ 
๓๖ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 "คําสั่งทางปกครอง" หมายความวา 
 (๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคล 
ในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล  
ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง 
และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
 (๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๓๗ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๙ หนา ๑๔ 
๓๘ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๙ หนา ๑๔ 

 



 ๒๕

การไมปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗/ว ๒๗๙๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๓๕ เปนเหตุใหเสมียนตราอําเภอซึ่งปฏิบัติหนาที่สมุหบัญชีของสุขาภิบาลสามารถ 
กระทําการทุจริตเบิกเงินสดออกจากธนาคารนําไปใชประโยชนสวนตัวได และโดยที่ประเด็น 
การขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออกนั้น เปนประเด็นสําคัญที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ นํามาใชอาง 
ในการสั่งลงโทษผูฟองคดี  ดังนั้น เม่ือปรากฏวาผูฟองคดีเคยใหถอยคําในฐานะพยานบุคคล 
ตอเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคและตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรงเสมียนตราอําเภอ โดยยอมรับวาผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อสั่งจายเช็คแตไมได 
ขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออกจริง ซึ่งหากมีการสอบสวนผูฟองคดีในประเด็นดังกลาวอีกกอน 
ที่จะมีคําสั่งลงโทษ ผูฟองคดีก็ไมสามารถที่จะใหถอยคําเปนอยางอ่ืนไปได จึงเปนกรณีที่ 
เขาขอยกเวนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓)๓๙ แหงพระราชบัญญัติขางตน อันมีผลทําให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมจําเปนตองใหผูฟองคดีชี้แจงแกขอกลาวหาในประเด็นดังกลาวอีก การที่ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ อาศัยขอเท็จจริงจากการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงของเสมียนตราอําเภอ
มาประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษผูฟองคดี ถือไดวาเปนกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการ
ตามที่เห็นสมควรตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ 
แลว จึงพิพากษายกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน แตเน่ืองจากศาลปกครองชั้นตน 
ยังไมไดพิจารณาพฤติการณของผูฟองคดีวา เปนการกระทําผิดตามคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
หรือไม จึงใหศาลปกครองชั้นตนพิจารณาในเรื่องดังกลาวเสียกอนแลวมีคําพิพากษาใหม 
ตามรูปคดีตอไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๗/๒๕๕๐) 

 

    (๒) ในคดีที่ผูฟองคดีเปนขาราชการครู ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
ไมรายแรง ในกรณีที่ผูฟองคดีนําเอกสารของทางราชการไป เม่ือผูบังคับบัญชาขอใหสงคืน  
ผูฟองคดีไมยอมสงคืนโดยอางวานําไปใชเปนหลักฐานดําเนินคดีตอผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชา 
จึงแจงความเพื่อดําเนินคดีอาญาขอหาเอาไปเสียซ่ึงเอกสาร อันนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน
หรือประชาชน อันเปนการกระทําผิดวินัยฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งการ 
ในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย ไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ 
ทางราชการ ผูบังคับบัญชาจึงมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เปนเวลา ๑ เดือน ผูฟองคดีเห็นวา
ไมไดรับความเปนธรรม ทําใหผูฟองคดีไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงฟองขอใหเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนเปนคําสั่งทางปกครอง 
ที่กระทบตอสิทธิเกี่ยวกับการไดรับเงินของผูฟองคดี ซึ่งการดําเนินการทางวินัยไมรายแรง 

                                                        
๓๙ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๙ หนา ๑๔ 

 



 ๒๖

ตามมาตรา ๑๐๒๔๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดเพียงวา
ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิไดกําหนดหลักเกณฑที่ประกันความ 
เปนธรรมใด ๆ ใหแกผูถูกดําเนินการทางวินัยแตประการใด จึงเปนกรณีที่มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติต่ํากวามาตรฐานตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐๔๑ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ดังน้ัน กอนออกคําสั่งลงโทษทางวินัยไมรายแรงจึงตองดําเนินการ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว คือ จะตองใหโอกาส
คูกรณีไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตน  
เม่ือปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงไดแจงใหผูฟองคดีทราบเพียงวา ผูฟองคดี 
ถูกกลาวหาในเร่ืองตกเปนผูตองหาคดีอาญากรณีเอาไปเสียซึ่งเอกสารอันนาจะเกิดความ
เสียหายแกผู อ่ืนหรือประชาชน แตในคําสั่งลงโทษทางวินัยของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (อธิบดีกรมสามัญศึกษา เดิม) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) ระบุวาผูฟองคดีกระทํา
ผิดวินัยกรณีไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย 
ไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของทางราชการ ไมรักษาความสามัคคีระหวาง
ขาราชการดวยกัน ไมรักษาชื่อเสียงของตนและไมรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ
ของตนเองมิใหเสื่อมเสีย และกระทําการอันไดชื่อวาประพฤติชั่ว อยางไรก็ตาม แมวา
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงจะมิไดแจงใหผูฟองคดีทราบขอเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกลาวหาวา
พฤติการณของผูฟองคดีตามที่ถูกกลาวหานั้น อาจเปนความผิดทางวินัยในเรื่องใดบางและ 
มีพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาอยางไร ทําใหผูฟองคดีไมมีโอกาสโตแยงแสดง
พยานหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่ถูกลงโทษทางวินัยในแตละเร่ืองอยางเพียงพอก็ตาม แตเม่ือ 
ผูฟองคดีไดใหถอยคํายอมรับตอคณะกรรมการสอบสวนตามบันทึกถอยคําลงวันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๔ วาผูฟองคดีไดนําตนฉบับของหนังสือราชการที่หนวยงานอื่นมีมาถึงโรงเรียน
ไปจริง และไมสามารถนํามาคืนไดเน่ืองจากไดนําไปใชเปนเอกสารทางคดีในศาลและไดแนบ
พยานเอกสารประกอบคําใหการไวดวย กรณีดังกลาวจึงเปนขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีไดใหไวใน
คําใหการตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓)๔๒ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ซึ่งเปนขอยกเวนใหเจาหนาที่มิตองแจงขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวใหผูฟองคดีทราบอีก 
และเน่ืองจากการเก็บรักษาและการยืมหนังสือดังกลาวตองปฏิบัติตามระเบียบของสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ การที่ผูฟองคดีนําหนังสือดังกลาวไปเก็บไว

                                                        
 ๔๐ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๘ หนา ๑๓ 
 ๔๑ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๙ หนา ๑๔ 

๔๒ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๙ หนา ๑๔ 

 



 ๒๗

และนําไปใชประโยชนสวนตัวโดยพลการและไมยอมคืนใหกับโรงเรียน แมผูบริหารโรงเรียน 
จะไดแจงใหผูฟองคดีนํามาคืนแลวก็ตาม กรณีจึงเปนการไมถือปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว
ขางตน และเปนการขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย  
แมเจาหนาที่ธุรการจะเปนผูมอบหนังสือใหแกผูฟองคดีเองและแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
ที่ผานมา ผูบริหารโรงเรียนจะไมเคยเรียกหนังสือคืนจากผูฟองคดีก็ตาม กรณีไมอาจ 
นําความบกพรองของทางราชการดังกลาวมาเปนเหตุใหไมตองปฏิบัติตามระเบียบของ 
ทางราชการได จึงไมตองแจงขอเท็จจริงที่ผูฟองคดีไดใหไวในคําใหการอีก  ดังน้ัน แมจะฟงไดวา 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดีจํานวน ๕% เปนเวลา ๑ เดือน โดย 
ไมแจงขอเท็จจริงใหผูฟองคดีทราบในทุกประเด็นโดยครบถวนก็ตาม แตเม่ือฟงไดวาในขอหา 
ไมปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่ง 
ในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายนั้น ผูฟองคดีไดใหขอเท็จจริงตอคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริงตามบันทึกถอยคําของผูฟองคดีดังกลาว จึงถือวาการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดี 
ไดปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไวแลว คําสั่งลงโทษ 
ทางวินัยของผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงชอบดวยกฎหมายแลว ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕/๒๕๕๑ และที่ อ.๔/๒๕๔๗ ไดวางหลักกฎหมายฯ ในทํานองเดียวกัน) 

 

 ๑.๓ การพิจารณาความผิดและการสั่งลงโทษทางวินัย 
 

  ๑.๓.๑ การพิจารณาในขอหากระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
อยางรายแรง 

     

    ๑) การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปน 
ผูประพฤติชั่วอยางรายแรงที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรงนั้น ตองพิจารณาถึงความ
ประพฤติและความรูสึกหรือเจตนาในการกระทําน้ันเปนสําคัญ โดยพิจารณารายละเอียด 
ขอเท็จจริงและพฤติการณเปนเรื่อง ๆ ไปวามีผลกระทบตอเกียรติศักด์ิของตําแหนง
ขาราชการ และความรูสึกของวิญูชนโดยทั่วไป หรือความรูสึกของสังคมวารูสึกรังเกียจ
ตอการกระทําน้ัน ๆ วาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือไม  

   มีคดีที่นาสนใจจํานวน ๒ คดี ไดแก 
     (๑) ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการครูมีกรณีถูกดําเนินการ 

ทางวินัยรวม ๒ ขอหา คือกรณีถูกกลาวหาวามีความสัมพันธฉันชูสาวกับภรรยาของบุคคลอื่น  
จนเปนเหตุใหครอบครัวเกิดความแตกแยกขอหาหนึ่ง และกรณีถูกกลาวหาวาใชกลอุบาย
หลอกลวงกูยืมเงินผูอ่ืนแลวไมใชคืนและปลอมแปลงลายมือชื่อผูค้ําประกันในการกูเงินสหกรณ

 



 ๒๘

ออมทรัพยอีกขอหาหนึ่ง หัวหนาการประถมศึกษาจังหวัดจึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง ผลการสอบสวนสรุปวาผูฟองคดีกระทําผิดตามขอกลาวหา พฤติการณเปนการ
กระทําผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรปลดออกจากราชการ ผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษาเห็นชอบดวยจึงรายงานผลการสอบสวนไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตอมา อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีมติใหปลดผูฟองคดีออกจาก
ราชการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่งปลด 
ผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) 
ซึ่ง อ.ก.ค. วิสามัญ เกี่ยวกับการอุทธรณและรองทุกขปฏิบัติหนาที่แทน ก.ค. มีมติใหยกอุทธรณ
และรายงานนายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๔) เพ่ือพิจารณาสั่งการ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ พิจารณา
แลวมีมติยกอุทธรณตามมติของ ก.ค. ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และคําวินิจฉัย
อุทธรณของผูถูกฟองคดีที่ ๔ ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่ง
ลงโทษดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา มาตรา ๙๘๔๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนฯ เปนบทบัญญัติมุงควบคุมความประพฤติของขาราชการใหอยูในแนวทาง 
ที่ดี ซึ่งเรื่องการประพฤติชั่วเปนเรื่องที่จะตองพิจารณาถึงความประพฤติและความรูสึกของ
ขาราชการ ที่จะตองพิจารณารายละเอียดขอเท็จจริงและพฤติการณเปนเรื่อง ๆ ไป วามี
ผลกระทบตอเกียรติศักด์ิของตําแหนงขาราชการ ความรูสึกของสังคมหรือไม และหากกระทบมาก 
ก็เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ผูฟองคดีเปนขาราชการครูเปนปูชนียบุคคล เปนพอพิมพ 
ของชาติ มีหนาที่ถายทอดความรูอบรมลูกศิษยใหเปนคนดี แตกลับมีพฤติการณมีความสัมพันธ
ฉันชูสาวกับภรรยาของบุคคลอื่น ยอมกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของตําแหนง 
หนาที่ราชการและความรูสึกของสังคม เปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานประพฤติชั่วอยาง
รายแรง สวนกรณีปลอมแปลงลายมือชื่อผูค้ําประกันในการกูเงินสหกรณออมทรัพยนั้น ยอมทําให 
ผูที่ถูกปลอมลายมือชื่อและสหกรณออมทรัพยเสียหาย จึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐาน 
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงเชนกัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี 

                                                        
 ๔๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๙๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 
 การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิด 
ลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 



 ๒๙

ออกจากราชการ จึงเปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายแลว ศาลพิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๔/๒๕๕๑) 

 

     (๒) ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการตํารวจไดใหการในชั้น
สอบสวนคดีอาญาตอพนักงานสอบสวนในคดีที่เจาหนาที่ตํารวจตองหาวาฆาผูอ่ืนโดยเจตนา 
โดยใหการยืนยันวาเห็นเหตุการณขณะที่ผูตองหาไดใชอาวุธปนยิงผูตายจนถึงแกความตาย  
แตตอมาผูฟองคดีไดเขาเบิกความตอศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และไดใหการเปนพยาน 
ตอพนักงานอัยการจังหวัด โดยกลับคําใหการวาผูฟองคดีไมไดไปในที่เกิดเหตุและไมไดเห็น
เหตุการณแตอยางใด โดยอางวาเหตุที่ไดใหการกับพนักงานสอบสวนในชั้นแรกยืนยันวา 
ไดเห็นเหตุการณกระทําความผิดโดยตลอด เพราะพนักงานสอบสวนขมขูบังคับใหการดังกลาว 
โดยหากผูฟองคดีไมใหการตามที่พนักงานสอบสวนตองการ ก็จะถูกดําเนินคดีอาญาและ
ดําเนินการทางวินัย ซึ่งกองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๘ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาแลว  
เห็นวาขอกลาวอางของผูฟองคดีฟงไมขึ้น พฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีที่เปน
ประจักษพยานสําคัญแตกลับเบิกความเท็จในคดีอุกฉกรรจที่ขาราชการตํารวจยิงขาราชการตํารวจ
และประชาชนถึงแกความตายอยางอุกอาจ ยอมทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในตัวของผูฟองคดี
และยังมีผลกระทบไปถึงขาราชการตํารวจโดยสวนรวม การกระทําของผูฟองคดีจึงเปนการกระทํา
ที่เปนการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่อยางรายแรง อันเปนความผิดวินัย
รายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จึงมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ แตผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งไมชอบดวยกฎหมาย 
จึงฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การกระทําใดจะเปน
การประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง๔๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม นั้น ในพระราชบัญญัติดังกลาวไมไดบัญญัติไว 
โดยเฉพาะเจาะจง  ดังน้ัน การใดที่จะถือวาเปนความประพฤติชั่วอยางรายแรงตองพิจารณา 
จากความรูสึกของวิญูชนโดยทั่วไป หรือความรูสึกของสังคมวารูสึกรังเกียจตอการกระทํานั้น 
วาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือไม  ทั้งน้ี โดยพิจารณาจากตําแหนงหนาที่ราชการ 
หนาที่ความรับผิดชอบ และความรูสึกหรือเจตนาในการกระทํา เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา การที่ 
ผูฟองคดีใหการเท็จในชั้นสอบสวนตามที่ผูฟองคดีกลาวอาง ผูฟองคดียอมเล็งเห็นผลของ 
การกระทําไดวาคําใหการอันเปนเท็จดังกลาวอาจทําใหบุคคลอื่นตองรับโทษทางอาญาอันเปน
คดีอุกฉกรรจโดยไมมีความผิด โดยประสงคตอผลเพื่อปกปองตนเองใหไมตองรับโทษภัยตาง ๆ 

                                                        
๔๔ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒๔ หนา ๑๗ 

 



 ๓๐

ตามที่ผูฟองคดีอางวาถูกพนักงานสอบสวนขมขู การกระทําของผูฟองคดีจึงเปนการกระทํา 
เพ่ือประโยชนของตนเองโดยไมคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรมตามกฎหมายและความเดือดรอน
เสียหายของบุคคลอื่น ทั้งที่ผูฟองคดีเปนผูมีหนาที่รักษากฎหมาย  อีกทั้ง การที่ผูฟองคดี 
กลาวอางวาพนักงานสอบสวนขมขูวาหากไมใหการดังกลาวพนักงานสอบสวนจะดําเนิน
คดีอาญาและดําเนินการทางวินัยกับผูฟองคดี อันอาจทําใหผูฟองคดีตองถูกออกจากราชการ
หรือติดคุกไดนั้น ถาหากเปนจริงตามที่ผูฟองคดีกลาวอางก็เปนการขมขูวาจะใชอํานาจ 
ตามกฎหมาย ซึ่งหากผูฟองคดีไมไดกระทําความผิดจริง ผูฟองคดียอมสามารถพิสูจนขอเท็จจริง
ตอคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือสูคดีในชั้นศาลตอไปได คําขมขูดังกลาวไมรายแรง 
ถึงขนาดเปนภัยที่อันตรายตอชีวิตอันทําใหผูฟองคดีจะตองปฏิบัติตามคําขมขูในขณะนั้น  ดังน้ัน 
การที่ผูฟองคดียอมใหการเท็จตอพนักงานสอบสวนตามที่ผูฟองคดีกลาวอางจึงถือวาผูฟองคดี
เปนผูไมรักษาชื่อเสียงและไมรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งความรูสึก
ของวิญูชนโดยทั่วไปยอมรูสึกรังเกียจตอการกระทํานี้วาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง  
จึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง หรือหากจะฟงขอเท็จจริงตามที่ผูถูกฟองคดีกลาวอางวา 
คําใหการของผูฟองคดีที่ใหการตอพนักงานสอบสวนเปนจริง โดยคําใหการของผูฟองคดี 
ตอศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชและคําใหการของผูฟองคดีตอพนักงานอัยการจังหวัดเปนเท็จ 
การกระทําของผูฟองคดีซึ่งกลับคําใหการดังกลาว ยอมเปนการชวยเหลือผูกระทําความผิด 
เพ่ือมิใหตองไดรับโทษตามกฎหมาย ยอมเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงอันเปนความผิดวินัย
อยางรายแรงเชนกัน  ดังนั้น คําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการจึงชอบดวยกฎหมาย 
ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓/๒๕๔๙ และที่ อ.๓๔๐/๒๕๔๙  
ไดวางหลักกฎหมายฯ ในทํานองเดียวกัน) 

 

    ๒) การที่ขาราชการซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐกระทําการใด ๆ  
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วนั้น ไมจํากัดวาจะตองกระทําในตําแหนงหนาที่ราชการ  
แมกระทําในฐานะสวนตัว ยอมจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของ
ตําแหนงหนาที่ราชการได 

   ในคดีที่ผูฟองคดีเปนพนักงานเทศบาล ดํารงตําแหนงเจาหนาที่
การเงินและบัญชี ๓ เทศบาลตําบลแหงหนึ่ง ถูกลงโทษปลดออกจากราชการฐานกระทําการ 
อ่ืนใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วรายอยางรายแรงอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตาม
มาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีตองหา
คดีอาญาฐานพกพาอาวุธปนไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต และ
ฐานรวมกันฆาผูอ่ืนโดยเจตนา แตผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งลงโทษดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 

 



 ๓๑ 

เนื่องจากการที่ผูฟองคดีตองหาคดีอาญาฐานพกพาอาวุธปนฯ ก็ดี หรือฐานรวมกันฆาผูอ่ืนก็ดี 
ลวนแตเปนเรื่องสวนตัวไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ราชการ จึงไมอยูในบังคับการพิจารณาโทษ
ทางวินัยขาราชการ เพราะการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามมาตรา ๙๘  
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ จะตองเปนกรณีที่ขาราชการ 
กระทําผิดวินัยในตําแหนงหนาที่ราชการเทานั้น จึงขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกลาว   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ขาราชการซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่วนั้น ไมวาจะไดกระทําในตําแหนงหนาที่ราชการหรือในฐานะสวนตัว ยอมจะ
นํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนทั้งสิ้น เม่ือ 
ผูฟองคดีถูกดําเนินการทางวินัยอันสืบเนื่องมาจากตกเปนผูตองหาในคดีอาญาขอหาพยายาม 
ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา ซึ่งพนักงานอัยการมีคําสั่งฟอง และศาลไดประทับรับฟองไวแลว แสดงให
เห็นวาพฤติการณและการกระทําของผูฟองคดีมีมูลตามที่ถูกกลาวหา ประกอบกับผูฟองคดี 
เคยกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และ 
สิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ และถูกลงโทษอาญาเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาวมาแลวหลายครั้ง แตก็ยังกระทําความผิดในเรื่องดังกลาวอีก รวมทั้งยังถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงกรณีถูกกลาวหาเรียกรับเงินจากผูประกอบการ  
แสดงถึงพฤติกรรมของผูฟองคดีที่ไมเคารพกฎหมายและไมปฏิบัติตนใหถูกตองตามทํานอง
คลองธรรม นํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ใหบริการประชาชน พฤติการณและการกระทําของผูฟองคดี  
แมจะมีมูลกรณีมาจากเรื่องสวนตัว แตก็มีลักษณะเปนการกระทําอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  
อ.๓๓๒/๒๕๔๙)   

  
 

                                                        
๔๕ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒๔ หนา ๑๗ 

 



 ๓๒ 

  ๑.๓.๒ การพิจารณาในขอหากระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ 
 

    ขาราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
ซึ่งสั่งการในเรื่องของทางราชการโดยชอบดวยกฎหมาย แมวาเรื่องที่สั่งการดังกลาว 
จะไมใชหนาที่ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่ขาราชการผูไดรับ
คําสั่งมีหนาที่ตองปฏิบัติตามตําแหนงงานที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งก็ตาม การไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาขางตนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ยอมเปนการละเวน 
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ หากการละเวนหนาที่ดังกลาวกระทําไปเพื่อให
ตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได ยอมเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ 

    ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งรับราชการในตําแหนงเจาหนาที่สถิติ ๓ ปฏิบัติ
ราชการประจําสํานักงานสถิติจังหวัด ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหนําเงินไปชําระ 
คาโทรศัพทของสํานักงาน แตผูฟองคดไีดนําเงินดังกลาวไปใชจายสวนตัวโดยไมสามารถหาเงิน
มาใชคืนได เลขาธิการสถิติแหงชาติ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอยางรายแรงแกผูฟองคดี ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาแลวเห็นวา ผูฟองคดี
ไมมีอํานาจหนาที่ราชการเก่ียวกับการเงินโดยตรง การกระทําของผูฟองคดีจึงไมเปนการอาศัย
อํานาจหนาที่ราชการแสวงหาประโยชนใหแกตนเอง แตเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอัน
เปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงฐานไมปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
และจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับขอ ๒ ของขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเสนอใหลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่ง
ลงโทษผูฟองคดีตามที่คณะกรรมการสอบสวนฯ เสนอ แต อ.ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) พิจารณาเห็นวา พฤติการณของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ จึงมีมติใหเพ่ิมโทษผูฟองคดีจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เปนไลออก 
จากราชการ ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการเปนคําสั่งที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูฟองคดีไมมีหนาที่ราชการที่จะตองไปชําระคาโทรศัพทและมิไดทุจริต
ตอหนาที่ราชการดังกลาว อีกทั้งไมมีเจตนาที่จะไมปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชาและไมมี
เจตนาทุจริตเงินคาโทรศัพท การที่ผูฟองคดีไมไดนําเงินไปชําระคาโทรศัพทเปนเพราะ 
ผูฟองคดีมีปญหากับสามี จึงตองเดินทางไปสงสามีที่ตางจังหวัดและนําเงินคาโทรศัพทไปใชจาย
เปนคาเดินทาง จึงยื่นฟองคดีตอศาลเพ่ือขอใหพิพากษาเพิกถอนคําสั่งไลผูฟองคดีออกจาก
ราชการ  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ในประเด็นพิพาทที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหผูฟองคดี
นําเงินไปชําระคาโทรศัพทของสํานักงาน แมการชําระคาโทรศัพทจะไมใชหนาที่ราชการตาม

 



 ๓๓

กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่ผูฟองคดีมีหนาที่ตองปฏิบัติตามตําแหนงงานที่ไดรับ
การบรรจุแตงตั้งจากสํานักงานสถิติแหงชาติก็ตาม แตผูฟองคดีก็มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามที่
ไดรับมอบหมาย เน่ืองจากเปนการสั่งการในเรื่องของทางราชการที่ชอบดวยกฎหมาย การที่ 
ผูฟองคดีนําเงินคาโทรศัพทของสํานักงานไปใชจายเปนคาเหมารถขนของและไปสงสามีที่
ตางจังหวัดซึ่งเปนเรื่องสวนตัว จึงเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให
ตนเองหรือผู อ่ืนไดประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย อันเปนการทุจริตตอหนาที่
ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ซึ่งเปน
ความผิดทางวินัยอยางรายแรง โดยที่ความผิดดังกลาว คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดแนวทางการ
ลงโทษตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๓๖ ใหไลออกจากราชการ  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ มีคําสั่งเพิ่มโทษผูฟองคดีจากให 
ลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เปนไลออกจากราชการ จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมาย 
ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๔/๒๕๕๐๔๗) 
 

  ๑.๓.๓ การพิจารณาความผิดตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ชี้มูล 

 

    ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาเจาหนาที่ผูใดกระทํา
ความผิดวินัย  ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจพิจารณาโทษทางวินัยแกเจาหนาที่ ผู น้ัน 
มีอํานาจแตเพียงพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีมติ เทา น้ัน  จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวิ นัยใหตางไปจากที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติไมได 

    ในคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง 
เร่ืองรองทุกข กรณีผูฟองคดีซึ่งเปนปลัดเทศบาลตําบลไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
ควบคุมดูแลการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลถูกกลาวหาวา ไดทําตําหนิลูกปงปองที่ใช
ในการจับสลากหมายเลขประจําตัวผูสมัครเพื่อใหผูสมัครรับเลือกตั้งกลุมหน่ึงไดประโยชน 
อันเปนการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเปน 
เอกฉันทวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและ

                                                        
๔๖ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๘ หนา ๖ 
๔๗ ในคดีดังกลาวศาลปกครองสูงสุดมีคําวินิจฉัย ๒ ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง วินิจฉัยวา ผูฟองคดี

ทุจริตตอหนาที่ราชการตามความที่ไดสรุปไวขางตน ประเด็นที่สอง วินิจฉัยวา ผูฟองคดีมีพฤติการณจงใจ 
ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุอันสมควร 

 



 ๓๔

ฐานประพฤติชั่ วอยางรายแรงตามมาตรา  ๘๒  วรรคสาม  และมาตรา  ๙๘  วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ .ศ . ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๕  
แหงพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.  
จึงสงเรื่องใหนายกเทศมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๓) พิจารณาโทษทางวินัยแกผูฟองคดีตาม 
มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย
และเสนอเรื่องตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) พิจารณาลงโทษ   
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดพิจารณาแลวมีมติลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ จึงมี
คําสั่งปลดผูฟองคดีออกจากราชการตามมติดังกลาว ผูฟองคดีเห็นวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมจําตองผูกพันตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เน่ืองจากมาตรา ๙๒  
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขางตน มีเจตนารมณใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจ
แตงตั้งถอดถอนไดพิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหน่ึง จึงบัญญัติใหประธานกรรมการ ป.ป.ช.  
สงเรื่องเพ่ือใหพิจารณาโทษทางวินัย การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมพิจารณา
ทบทวนความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. สงรายงาน 
การสอบสวนและเอกสารไปยังผูถูกฟองคดีที่ ๓ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจถอดถอน 
ผูฟองคดีนั้นเปนการดําเนินการตามมาตรา ๙๒๔๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

                                                        
 ๔๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา ๙๒ ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณาพฤติการณ 
แหงการกระทําความผิดแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาผูใดไดกระทําความผิดวินัย ใหประธานกรรมการสงรายงานและ
เอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนผูถูกกลาวหาผูนั้นเพ่ือ
พิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติโดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหา ใหถือวารายงานเอกสารและความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหานั้นๆ แลวแตกรณี 
 กรณีผูถูกกลาวหาเปนขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
ขาราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือ
ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ใหประธานกรรมการสงรายงานและ
เอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ  แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการ กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหรือกฎหมาย 
 (มีตอหนาถัดไป) 

 



 ๓๕

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ สวนการวินิจฉัยขอเท็จจริงและการมีมติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. วาผูฟองคดีกระทําความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่และ
ประพฤติชั่วอยางรายแรงนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง
ฐานความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดวินิจฉัยแลว จึงตองพิจารณาโทษทางวินัย
ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๓๔๙

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  ดังนั้น ขออางของผูฟองคดีที่วาผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
และผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไมจําตองผูกพันตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไมอาจรับฟงได  
คําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการจึงชอบดวยกฎหมาย ศาลพิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖/๒๕๔๙) 

 

  ๑.๓.๔ การสั่งลงโทษทางวินัยกรณีขาราชการตองหาคดีอาญา 
 

    ๑ )  การดําเนินการทางวิ นัยแกขาราชการกรณีถูกกลาวหา 
วากระทําผิดในคดีอาญา น้ัน ผูบังคับบัญชามีอํานาจดําเนินการไดโดยไมจําตองรอผล
การดําเนินคดีอาญา เน่ืองจากกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่และวิธีการสอบสวน 
แยกเปนสวนหนึ่งตางหากจากการดําเนินคดีอาญา  

     ในคดีที่ผูฟองคดีเปนขาราชการตํารวจ ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง กรณีตองหาคดีอาญาขอหารวมกันครอบครองเพื่อจําหนายและรวมกันจําหนาย 
ยาเสพติดใหโทษ ประเภท ๑ (ยาบา) โดยผิดกฎหมาย ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจึงมีคําส่ัง

                                                                                                                                                               
 
วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการโดยเร็ว โดยใหถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวนดวย และเมื่อดําเนินการไดผลประการใดแลวใหแจงใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ไดมีคําวินิจฉัยวาไมมีความผิดวินัย 
 สําหรับผูถูกกลาวหาซึ่งไมมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับวินัยเมื่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีมติวาผูถูกกลาวหาดังกลาวไดกระทําผิดในเรื่องที่ถูกกลาวหาใหประธานกรรมการสงรายงานและ
เอกสารที่มีอยู พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจแตงต้ัง 
ถอดถอนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

๔๙
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๙๓ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่งและวรรคสามแลว ใหผูบังคับบัญชาหรือ
ผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง และใหผูบังคับบัญชาหรือ 
ผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนสงสําเนาคําส่ังลงโทษดังกลาวไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดออกคําสั่ง 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๔๘ หนา ๓๔) 

 



 ๓๖

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนผูฟองคดี ซึ่งผลการสอบสวนรับฟงไดวาผูฟองคดีกระทําผิดอาญา
ตามที่ถูกกลาวหาจริง คณะกรรมการสอบสวนจึงมีมติวาผูฟองคดีเปนเจาพนักงานตํารวจ 
มีหนาที่ในการปองกันปราบปรามยาเสพติดใหโทษ แตกระทําผิดเสียเองหรือเขาไปมีสวนพัวพัน
กับการคายาเสพติดใหโทษ หรือมีสวนรูเห็นในการกระทําผิดของผูอ่ืน การกระทําของผูฟองคดี
เปนการกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง ซึ่งเปนความผิดวินัย 
อยางรายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕  ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี 
ออกจากราชการตามมติดังกลาว แตผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการโดยไมรอผล 
คําพิพากษาในคดีอาญาของศาลจังหวัดวาผูฟองคดีเปนผูกระทําผิด และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
นําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ มาใชบังคับลงโทษผูฟองคดีกอนที่จะมี 
คําพิพากษาถึงที่สุดวา ผูฟองคดีเปนผูกระทําความผิดนั้น เปนการออกคําสั่งที่ขัดตอบทบัญญัติ
มาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงขอใหศาลเพิกถอน
คําสั่งดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กฎหมายวาดวยวินัยขาราชการไดกําหนด
อํานาจหนาที่และวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไวเปนสวนหน่ึงแยกตางหากจาก 
การดําเนินคดีอาญา เน่ืองจากโทษทางวินัยมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาระเบียบวินัยของเจาหนาที่
ของรัฐใหเปนผูเหมาะสมและสมควรแกความไววางใจของสาธารณชนที่จะใชอํานาจรัฐ 
ในการจัดทําบริการสาธารณะ แตการดําเนินคดีอาญาเปนการดําเนินการที่มีผลกระทบตอชีวิต 
และรางกายของผูกระทําผิด การลงโทษในคดีอาญาจึงตองกระทําโดยมีพยานหลักฐานอัน
ประจักษแจง  ดังน้ัน การพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการจึงไมจําตองรอฟงผลใน
คดีอาญาแตอยางใด และมาตรา ๓๓๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ เปนบทบัญญัติ
ที่รับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลซึ่งตกเปนผูตองหาหรือจําเลย 
ในคดีอาญาเทานั้น มิไดเปนบทบัญญัติที่มุงจะคุมครองขาราชการที่ถูกกลาวหาในทางวินัย 
แตอยางใด  อีกทั้ง ตามมาตรา ๖๔๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ ที่กําหนดวาบุคคล

                                                        
๕๐-๕๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๓๓ ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
 กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือน
เปนผูกระทําความผิดมิได 
 มาตรา ๖๔ บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อื่นของรัฐ พนักงานสวนทองถ่ิน 
และพนักงานหรือลูกจางขององคการของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป 
 (มีตอหนาถัดไป) 

 



 ๓๗

ผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่ อ่ืนของรัฐ พนักงานสวนทองถิ่น และพนักงาน 
หรือลูกจางขององคการของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  
เวนแตที่ จํากัดในกฎหมาย  กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ คําสั่งลงโทษ 
ไลผูฟองคดีออกจากราชการจึงไมขัดตอมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฯ 
คําสั่งลงโทษดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมาย ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๗๐/๒๕๕๐) 

 

    ๒) ในคดีอาญาศาลจะพิพากษาลงโทษจําเลยตอเมื่อพยานหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนวาจําเลยกระทําความผิดตามฟองจริง หากพยานหลักฐานไมเพียงพอ 
หรือยังเปนที่นาสงสัยวาจําเลยกระทําความผิดอาญาหรือไม ศาลจะตองยกประโยชน
แหงความสงสัยใหจําเลยโดยพิพากษายกฟอง  สวนการดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการนั้นมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอนการสอบสวนพิจารณาโทษ
ทางวินัยไวโดยเฉพาะตางหากจากการดําเนินคดีอาญา  ทั้งน้ี การพิจารณาดําเนินการ
ทางวินัยไมจําตองตรงกับผลทางคดีอาญาเสมอไป แมคดีอาญาศาลจะมีคําพิพากษา 
ยกฟองก็มิไดหมายความวาขาราชการผูน้ันมิไดกระทําผิดทางวินัยตามที่ถูกกลาวหา 

     มีคดีที่นาสนใจจํานวน ๒ คดี ไดแก 
     (๑) ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการตํารวจ ฟองวาคําสั่งลงโทษ 

ไลออกจากราชการเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย โดยอางวาเนื่องจากพฤติการณการกระทํา 
ที่เปนขออางในการสอบสวนลงโทษผูฟองคดีนั้น ศาลอาญามีคําพิพากษาใหยกฟองเพราะไม
ปรากฏหลักฐานวาผูฟองคดีกระทําผิด การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงและ
มีคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการจึงไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนคําสั่ง
ดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจบัญญัติวา  
การดําเนินการทางวินยัแกขาราชการตํารวจ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
มาใชบังคับแกขาราชการตํารวจโดยอนุโลม ซึ่งกฎหมายดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
ขั้นตอนการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไวโดยเฉพาะตางจากการดําเนินคดีอาญา และ 
ในคดีอาญาศาลจะพิพากษาลงโทษจําเลยตอเม่ือพยานหลักฐานปรากฏชัดเจนวาจําเลยกระทํา

                                                                                                                                                               
 
 เวนแตที่จํากัดในกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๕๐-๕๑ หนา ๓๖) 

 



 ๓๘

ความผิดตามฟองจริง หากพยานหลักฐานไมเพียงพอหรือยังเปนที่นาสงสัยวาจําเลยกระทํา
ความผิดอาญาหรือไม ศาลจะตองยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลยโดยพิพากษายกฟอง 
สวนการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการนั้นมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน 
การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไวโดยเฉพาะตางหากจากการดําเนินคดีอาญา เม่ือการ
สอบสวนทางวินัยฟงไดวาพฤติการณของขาราชการผูนั้น เปนการประพฤติชั่วอยางรายแรง 
อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงก็สามารถพิจารณาโทษทางวินัยแกขาราชการผูนั้นได  ดังน้ัน  
แมศาลอาญาจะพิพากษายกฟองโดยวินิจฉัยวาพยานหลักฐานที่โจทกนําสืบยังไมพอฟงวา 
ผูฟองคดีมีสวนรวมกระทําผิดดวย แตเม่ือการสอบสวนทางวินัยฟงไดวาพฤติการณของ 
ผูฟองคดีเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และเม่ือการ
ดําเนินการสอบสวนวินัยผูฟองคดีไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไวโดยชอบแลว 
คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการจึงชอบดวยกฎหมายแลว ศาลพิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๐/๒๕๕๑ และที่ อ.๑๘/๒๕๕๑ ที่ อ.๔๖๓/๒๕๕๑  
ไดวางหลักกฎหมายฯ ในทํานองเดียวกัน) 

 

     (๒) ในคดีที่ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาคมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี 
ซึ่งเปนขาราชการตํารวจออกจากราชการ กรณีถูกกลาวหาวามีสวนรวมในการคายาเสพติดกับ
ผูตองหาโดยผูฟองคดีเปนจําเลยในขอหามียาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) ไวในครอบครอง 
เพ่ือจําหนาย แตผูฟองคดีเห็นวา ในคดีอาญาศาลฎีกาไดพิพากษาเปนที่สุดใหยกฟอง ยอมเปน
การยืนยันวาผูฟองคดีเปนผูบริสุทธิ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การลงโทษทางวินัยโดยถือ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ .ศ .๒๕๓๕ ยอมไมเปนธรรม ขอให 
ศาลพิพากษาเพิกถอนคําสั่งดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมศาลฎีกาจะไดมี 
คําพิพากษาใหยกฟองผูฟองคดีแตก็เปนการยกฟองโดยขอกฎหมาย เนื่องจากพยานหลักฐาน
ของโจทกมีความสงสัยตามสมควรวาผูฟองคดีไดกระทําผิดตามฟองหรือไม ซึ่งเหตุผลในการ 
ยกฟองดังกลาวมิไดหมายความวาผูฟองคดีมิไดกระผิดตามที่ถูกกลาวหา เ น่ืองจาก 
การดําเนินการลงโทษทางวินัยมีหลักเกณฑและกระบวนการที่กําหนดไวโดยเฉพาะตางหาก 
จากการดําเนินคดีอาญา ผลของการพิจารณาดําเนินการทางวินัยจึงไมจําเปนที่จะตองตรงกับ 
ผลทางคดีอาญาเสมอไป อีกทั้งกรณีการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษถือเปน
นโยบายสําคัญและเรงดวนของรัฐบาลที่ตองดําเนินการโดยเครงครัดและจริงจัง การที่ผูฟองคดี
ซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจมีหนาที่รักษากฎหมายมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของโดยตรงในการดําเนินคดี
กับผูกระทําผิดในเรื่องดังกลาวกลับเปนผูมีพฤติกรรมกระทําผิดเสียเองยอมมีผลกระทบ 
ตอภาพพจนและชื่อเสียงของตนเองและกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติอยางรายแรง  

 



 ๓๙

อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง เม่ือขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาผูฟองคดีมีสวนเกี่ยวของกับ
การคายาเสพติด อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
คําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ จึงชอบดวยกฎหมายแลว ศาลพิพากษายกฟอง  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๑/๒๕๕๑ และที่ อ.๑๓๘/๒๕๕๑ ที่ อ.๔๒๕/๒๕๕๑  
ไดวางหลักกฎหมายฯ ในทํานองเดียวกัน) 

 

  ๑.๓.๕ การสั่งลงโทษทางวินัยแกผูบังคับบัญชากรณีไมควบคุมการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

 

   ๑) ผูบังคับบัญชามีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
ของผู ใตบัง คับบัญชาทุกคนให เปนไปตามระเบียบกฎเกณฑของทางราชการ 
และระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวาดวยประการใดๆ การที่
ผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลยไมตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและ 
ถี่ถวนเพียงพอ จนเปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชาทุจริตเบียดบังเงินของทางราชการไปเปน
ประโยชนสวนตัวนั้น  นับไดวาเปนการประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ หากการกระทํา
ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง ยอมเปนการกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง 

    ในคดีที่ผูฟองคดซีึ่งเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ถูกลงโทษ
ปลดออกจากราชการ กรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
อยางรายแรง ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาไมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
ในการเบิกจายเงินเปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชาทุจริตเบียดบังเงินของทางราชการไปเปน
ประโยชนสวนตัวหลายกรณีดวยกันรวมเปนเงิน ๒,๙๖๙,๒๑๗ บาท แตผูฟองคดีเห็นวาตนเอง
ไมนาจะตองรับผิดถึงขั้นปลดออกจากราชการเพราะโทษดังกลาวเปนโทษที่ใชกับบุคคลที่กระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงโดยตรง ไมใชโทษที่จะลงกับบุคคลที่จะตองรับผิดใน
ฐานะผูบังคับบัญชา และเหตุที่ผูใตบังคับบัญชาทุจริตก็มีสาเหตุมาจากไมมีการวางระบบงาน
ขั้นตอนและกติกาใหปฏิบัติอยางถูกตอง  นอกจากนี้ ผูฟองคดียังตองรับผิดชอบหลายหนวยงาน
ซึ่งมีขาราชการและเจาหนาที่ผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากและขาดหัวหนาที่จะควบคุมกํากับดูแล
การปฏิบัติงาน ผูฟองคดีจึงตองเปนผูจัดการระบบขั้นตอนการทํางานใหเปนไปตามระเบียบของ
ทางราชการ  ดังน้ัน ขอที่วาผูใตบังคับบัญชาเบียดบังเงินของทางราชการไปเปนประโยชน
สวนตัวเกิดจากการไมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูฟองคดีจึงไมเปนความจริง การออกคําสั่ง
ปลดผูฟองคดีออกจากราชการจึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ขอใหศาลพิพากษา 

 



 ๔๐ 

เพิกถอนคําสั่งดังกลาว  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ผูฟองคดีดํารงตําแหนงนักวิชาการ 
ระดับ ๗ สังกัดคณะแพทยศาสตร และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางานแพทยศาสตร
ศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัด 
งานแพทยศาสตรศึกษาทุกคนใหเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑของทางราชการ และระมัดระวัง
ไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการไมวาดวยประการใด ๆ จึงเปนหนาที่โดยตรงของผูฟองคดี
ที่จะตองรับผิดชอบตรวจสอบควบคุมไมใหเกิดขอบกพรอง ความผิดพลาด หรือการทุจริตขึ้น 
โดยมีหนาที่ตองศึกษาขอมูลหนวยงาน ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงานอยาง
ละเอียด หากพบวาระบบงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติงานในหนวยงานไม เปนระบบหรือ 
ไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน ผูฟองคดีในฐานะหัวหนางานก็สามารถจัดระบบงานให
เหมาะสมได โดยอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหขาราชการและเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองและเปนระบบ โดยมีผูฟองคดีคอยใหคําแนะนํา ควบคุม และตรวจสอบการ
ทํางานของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด กรณีที่ผูฟองคดีไมอาจดําเนินการไดดวยตนเอง  
ก็อาจมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาเปนผูดําเนินการแทน แตผูฟองคดีก็ตองควบคุม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานที่มอบหมายนั้นอยางสม่ําเสมอและรอบคอบ การที่ผูฟองคดีมอบหมายให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเบิกจายเงินของหนวยงานและมีการเบิกจายเงิน
จํานวนมากตอเนื่องกันหลายรายการ รวมทั้งการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีผูฟองคดีและ
ผูใตบังคับบัญชาอีกสองคน โดยจํานวน ๒ ใน ๓ คน มีอํานาจสั่งจายเงินไดนั้น แสดงใหเห็นวา 
ผูฟองคดีใหความไววางใจผูใตบังคับบัญชาเปนอยางมาก เน่ืองจากบุคคลทั้งสองสามารถ 
สั่งจายเงินจากบัญชีดังกลาวไดโดยไมตองผานผูฟองคดี ซึ่งความไววางใจดังกลาวอาจเปน
ชองทางใหเกิดการทุจริตไดโดยงาย ผูฟองคดีจึงตองควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคคล
ทั้งสองอยางสม่ําเสมอวาไดทําการเบิกเงิน รับเงิน และสงเงินใหกับหนวยงานที่เปนเจาหนี้ 
อยางถูกตองครบถวนหรือไม หรือผูฟองคดีอาจจะปองกันมิใหเกิดการทุจริตไดโดยการกําหนด
เง่ือนไขการเบิกจายเงินในบัญชีแตละครั้งไววาจะตองมีลายมือชื่อของผูฟองคดีทุกครั้ง แตหาก
เห็นวาตนมีงานที่ตองรับผิดชอบจํานวนมาก ก็ควรกําหนดใหผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีเปน 
ผูลงลายมือชื่อในการเบิกจายเงินในบัญชีแทนผูฟองคดี เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ผูใตบังคับบัญชาของผูฟองคดีและเปนการปองกันมิใหบุคคลดังกลาวรวมกันทุจริตได  
แตขอเท็จจริงปรากฏวา เม่ือผูฟองคดีไดมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
การเบิกจายเงินของหนวยงานแลว ผูฟองคดีในฐานะผูบังคับบัญชามิไดควบคุม ตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเลย จนเปนเหตุใหมีการทุจริตในการเบิกจายเงิน และเม่ือ
ตรวจสอบพบการทุจริตผูฟองคดีก็เรียกใหผูใตบังคับบัญชามาชี้แจงแลวก็ปลอยใหบุคคล
ดังกลาวดําเนินการตอไป ทั้งที่ผูฟองคดีสามารถตรวจสอบการทุจริตจากเอกสารหลักฐานตาง ๆ 

 



 ๔๑ 

ไดอยางชัดเจน แสดงใหเห็นวาผูฟองคดีปลอยปละละเลย ไมตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ และถี่ถวนเพียงพอ เปนการกระทําโดยปราศจากความ
ระมัดระวังซ่ึงบุคคลที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในระดับหัวหนางานจักตองมีตามวิสัยและ
พฤติการณ และผูฟองคดีอาจใชความรอบคอบ ระมัดระวัง ติดตามตรวจสอบได แตผูฟองคดี 
ก็มิไดใชความระมัดระวังเชนวานั้นอยางเพียงพอ จนเปนเหตุใหผูใตบังคับบัญชาทุจริตเบียดบัง
เอาเงินของทางราชการไปเปนประโยชนสวนตัว เม่ือพฤติกรรมที่ผูฟองคดีประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรงเปนผลใหทางราชการตองสูญเสียเงินเปนจํานวนมาก รวมทั้งทําใหหนวยงาน 
เสียชื่อเสียงเน่ืองจากบุคคลภายนอกยอมเขาใจวาหนวยงานผิดนัดชําระหนี้ตาง ๆ ดังน้ัน  
การกระทําของผูฟองคดีจึงทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง เปนความผิด
วินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง๕๒ ประกอบกับมาตรา ๑๐๔ วรรคหน่ึง๕๓ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ คําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจาก
ราชการจึงชอบดวยกฎหมายแลว ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๓๑๖/๒๕๕๑) 

 

   ๒) ขาราชการซึ่งมีอํานาจหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ ยอมมีภาระหนาที่ตองปฏิบัติการใหเปนไปตามขั้นตอนและ
วิธีการตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ รวมทั้งตองปฏิบัติงานดวย
ความละเอียดรอบคอบ จะอางวากระทําความผิดเพราะหลงเชื่อตามที่เจาหนาท่ีเสนอให
พิจารณาเพื่อแกตัวใหพนผิดไมได และโทษที่จะลงแกขาราชการที่กระทําความผิด 
ตางรายกัน ยอมตองอาศัยขอเท็จจริงในแตละกรณีซึ่งอาจแตกตางกันไดตามระดับ
ความรายแรงของการกระทํา 

                                                        
๕๒-๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๘๔ ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 
 การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 
 มาตรา ๑๐๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่ง
ลงโทษปลดออก หรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก  ทั้งนี้ ภายใตบังคับวรรคสอง 

ฯลฯ   ฯลฯ 

 



 ๔๒

    ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนนายอําเภอ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอยางรายแรงตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ (ป.ป.ป.) ชี้มูลความผิดวินัยอยางรายแรง กรณีขออนุมัติออก น.ส.๓ ก และลงนาม
ออก น.ส.๓ ก จํานวน ๙๓ ฉบับ ในที่ดินที่ตั้งอยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งตองหาม 
มิใหออกเอกสารสิทธิ คณะกรรมการสอบสวนแลวเห็นวาพฤติการณเปนความผิดวินัยฐานทุจริต
ตอหนาที่ราชการและประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ . ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษไลออก 
จากราชการ ในที่สุด อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยมีมติใหลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ 
กรมการปกครองจึงมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งลงโทษ
ดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ง
ลงโทษดังกลาว โดยตอสูมาในคําฟอง ๒ ประเด็น คือ ผูฟองคดีลงนามในเอกสาร น.ส. ๓ ก 
เพราะหลงเชื่อตามที่เจาหนาที่เสนอใหพิจารณา และมีนายอําเภอถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอยางรายแรง กรณีเดียวกับผูฟองคดีหลายคน แตผูถูกฟองคดีสั่งลงโทษไมเหมือนกัน   
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา เม่ือผูฟองคดีดํารงตําแหนงนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบของทางราชการ ผูฟองคดีจึงมีภาระหนาที่ตองปฏิบัติในการ
ดําเนินการออก น.ส. ๓ ก ใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการตามกฎหมาย รวมทั้งระเบียบปฏิบัติ
ของทางราชการและตองปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ จึงอางเอาเหตุที่ดําเนินการ
ตามที่เจาหนาที่เสนอเพื่อแกตัวใหพนผิดไมได สวนกรณีที่ผูถูกฟองคดีสั่งลงโทษนายอําเภอ 
ไมเหมือนกันน้ัน การลงโทษขาราชการแตละรายตองอาศัยขอเท็จจริงที่แตกตางกัน ฉะน้ันโทษที่
จะลงแกขาราชการที่กระทําความผิดตางรายกันจึงอาจแตกตางกันไดตามระดับความรายแรง
ของการกระทํา ศาลพิพากษายกฟอง (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๙/๒๕๕๑) 

 

  ๑.๓.๖ การเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

 

   เมื่อปรากฏวามีการออกคําสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
เน่ืองจากกระทําโดยเจาหนาที่ซึ่งไมมีอํานาจ ผูออกคําสั่งทางปกครองจึงมีหนาที่ 
เพิกถอนคําสั่งดังกลาว การไมเพิกถอนคําสั่งซึ่งกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหาย 
แกผูรับคําสั่งทางปกครองยอมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการละเลย
ตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติดวย 

   ผูฟองคดีทั้งสี่เปนขาราชการกรมปาไม ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง กรณีตัดไมทําลายปาในเขตอุทยานแหงชาติสาละวินและเขตรักษาพันธุสัตวปา

 



 ๔๓

สาละวิน จังหวัดแมฮองสอน กับพวกรวม ๒๓ ราย ซึ่งมีขาราชการตําแหนงเจาหนาที่บริหาร 
งานปาไม ๘ รวมอยูดวย อธิบดีกรมปาไม (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในกรณีดังกลาว คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนแลว เห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน
เจาหนาที่บริหารงานปาไม ๘ จํานวน ๑ ขั้น และเห็นควรลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยให อ.ก.พ. กรมปาไม พิจารณา 
และ อ.ก.พ. กรมปาไม พิจารณาแลวมีมติใหลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จึงมีคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษดังกลาว  
ตอ ก.พ. ซึ่งพิจารณาแลว เห็นวาการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสงเร่ืองของผูฟองคดีที่ถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกับขาราชการระดับ ๘ ที่ถูกกลาวหาในเรื่องเดียวกันให อ.ก.พ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณา แตกลับสงเรื่องดังกลาวไปให อ.ก.พ. กรมปาไม  
พิจารณาเปนการดําเนินการไมถูกตองตามมาตรา ๑๐๔ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกรัฐมนตรี (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) จึงมีคําสั่งให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงเรื่องให อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งผูฟองคดีสังกัดอยูกอน 
ออกจากราชการเปนผูพิจารณา และเม่ือ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีมติประการใดแลว  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงเพิกถอนคําสั่งเดิมที่สั่งลงโทษและดําเนินการตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง
เกษตรและสหกรณตอไป  ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือขอใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยกเลิกคําสั่ง
ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ และขอกลับเขารับราชการตามเดิม แตผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ปฏิเสธคําขอของผูฟองคดี โดยอางวาเรื่องการดําเนินการทางวินัยของผูฟองคดี ขณะน้ี อ.ก.พ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ยังไมมีมติเปนอยางอ่ืนเนื่องจากอยูในขั้นตอนที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
สงสํานวนการสอบสวนให อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงยัง
ไมอาจเพิกถอนคําสั่งดังกลาวได ผูฟองคดีเห็นวา การกระทําของผูถูกฟองคดีที่ ๑ เปนการ
กระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
จึงขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งลงโทษและใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งรับผูฟองคดีทั้งสี่กลับเขารับ
ราชการ  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา ตามมาตรา ๑๒๕๔ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดกําหนดไววา คําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดย
เจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้น  ดังน้ัน ในกรณีดังกลาวนี้ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จึงมีฐานะเปนเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาโทษทางวินัยผูฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
สงเรื่องการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดีให อ.ก.พ. กรมปาไม พิจารณาและสั่งลงโทษปลด 

                                                        
 ๕๔ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๑๒ คําสั่งทางปกครองจะตองกระทําโดยเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้น 

 



 ๔๔

ผูฟองคดีกับพวกออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ. กรมปาไม คําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ
ดังกลาว จึงเปนคําสั่งทางปกครองที่ไมไดกระทําโดยเจาหนาที่ซึ่งมีอํานาจพิจารณา อันเปนคําสั่ง
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย จะตองมีการเพิกถอนคําสั่งน้ันเน่ืองจากหากไมไดมีการเพิกถอนคําสั่ง 
ลงโทษดังกลาวยอมมีผลบังคับอยูตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง๕๕ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
และมีผลกระทบถึงสถานะความเปนขาราชการของผูฟองคดีรวมทั้งสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ 
ผูฟองคดีพึงไดรับจากการดํารงสถานะเปนขาราชการ  ดังนั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งเปนเจาหนาที่
ผูทําคําสั่งทางปกครองจึงมีหนาที่เพิกถอนคําสั่งดังกลาว และมีคําสั่งใหผูฟองคดีทั้งสี่กับพวก
กลับเขารับราชการกอน จึงจะมีผลใหผูฟองคดีมีสถานะเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่อาจ 
ถูกดําเนินการทางวินัยได และเม่ือ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาและมีมติ 
เปนประการใดแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนาที่ที่จะสั่งหรือปฏิบัติการใหเปนไปตามมติดังกลาว 
โดยออกคําสั่งลงโทษทางวินัยใหมีผลไมกอนวันที่ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
มีมติเทานั้น  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ดังน้ัน เม่ือ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สงเรื่องให อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาและมีมติโดยไมมีการ
เพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาวและสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการกอน จึงเปนการ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมสั่งเพิกถอนคําสั่ง
ลงโทษผูฟองคดีทั้งที่รูอยูแลววาคําสั่งลงโทษดังกลาวเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมายและสั่งให
ผูฟองคดีคดีกลับเขารับราชการกอน จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ จึงมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ
ปลดผูฟองคดีออกจากราชการและใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มี 
คําพิพากษา โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคาํสั่งปลดผูฟองคดี (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๓/๒๕๔๘) 

 
 

                                                        
๕๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 มาตรา ๔๒ คําสั่งทางปกครองใหมีผลใชยันตอบุคคลตั้งแตขณะท่ีผูนั้นไดรับแจงเปนตนไป 
 คําส่ังทางปกครองยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดย
เหตุอื่น 
 เมื่อคําส่ังทางปกครองสิ้นผลลง ใหเจาหนาที่มีอํานาจเรียกผูซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุอื่นใด
ที่ไดจัดทําขึ้นเนื่องในการมีคําสั่งทางปกครองดังกลาว ซึ่งมีขอความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยูของ
คําสั่งทางปกครองนั้น ใหสงคืนส่ิงนั้นหรือใหนําสิ่งของดังกลาวอันเปนกรรมสิทธิ์ของผูนั้นมาใหเจาหนาที่จัดทํา
เครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคําสั่งทางปกครองดังกลาวได 

 



 ๔๕ 

 ๑.๔ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
 

  ในขั้นตอนของการพิจารณาอุทธรณนี้ มีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับอํานาจของ 
ผูพิจารณาอุทธรณในการเปลี่ยนแปลงฐานความผิด ดังนี้ 

 

  ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามกฎหมายชอบที่จะกําหนดความผิด 
ในการลงโทษใหตรงกับบทบัญญัติของกฎหมายที่ถูกตองได ในกรณีที่พฤติกรรมและ 
การกระทําอันเปนเหตุที่ถูกกลาวหาเปนเร่ืองเดิมที่คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการ
สอบสวนตามขั้นตอนและวิธีการโดยชอบดวยกฎหมายแลว ในกรณีเชนน้ี ไมถือวาเปน
การกลาวหาในขอกลาวหาใหมท่ีจะตองทําการสอบสวนใหม  และมิใชเปนการ
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่จะทําใหเสียความเปนธรรม 

  ในคดีที่มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง กรณีกลาวหาวาผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  
มีพฤติกรรมนําขอสอบออกจากหองทําขอสอบไปใหลูกจางชั่วคราวซึ่งกําลังศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกลาวดวย ทําใหขอสอบวิชาดังกลาวรั่วไหล ผลการสอบสวนปรากฏวา 
มีมูล ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงแกผูฟองคดี  
โดยตั้งขอกลาวหาเชนเดียวกับขอกลาวหาในชั้นการสอบสวนขอเท็จจริงดังกลาว ซึ่งใน 
การสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหา 
(สว.๒) ใหผูฟองคดีทราบ และผูฟองคดีใหถอยคํารับสารภาพตอคณะกรรมการสอบสวน 
หลังจากใหถอยคําดังกลาวแลวคณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูฟองคดีทราบวา การกระทํา
ของผูฟองคดีเปนความผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการโดยการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
โดยมิชอบเพ่ือใหผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได เปดเผยความลับของทางราชการ ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน และกระทําการใหเสียความเที่ยงธรรมและเสื่อมเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงทางราชการ ถือเปนการประพฤติชั่ว ซึ่งผูฟองคดีก็ยังคงยืนยันตามที่ใหถอยคํา 
รับสารภาพ หลังจากนั้นคณะกรรมการสอบสวนไดสอบปากคําพยานอีก ๓ ปากแลวจัดทํา
รายงานการสอบสวน (สว.๖) เสนอตออธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณวา ผูฟองคดีใหถอยคํารับ
สารภาพตามที่ถูกกลาวหา ประกอบกับพิจารณาถอยคําพยานแลวเห็นวา ผูฟองคดีกระทําผิดจริง
ตามขอกลาวหาจึงยุติการสอบสวน และเห็นวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริต
ตอหนาที่ราชการ โดยเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหผูอ่ืนไดประโยชนที่มิควรได
ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และกระทําผิดวินัยไมรายแรงฐานเปดเผยความลับของทางราชการ
ตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ฐานทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ ถือเปน

 



 ๔๖ 

การประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง และฐานไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการ 
พลเรือนตามมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เห็นสมควรปลดออกจากราชการ  ตอมา อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยทักษิณ มีมติใหปลดผูฟองคดี 
ออกจากราชการตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน ผูถูกฟองคดีท่ี ๑ จึงมีคําสั่ง 
ที่ ๑๗๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการตามมติ
ดังกลาว ผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.)  
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ซึ่งพิจารณาแลวมีมติยกอุทธรณโดยเห็นวา แมพฤติการณของผูฟองคดี 
จะไมเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ แตการนําขอสอบออกไปเปดเผยกอนการสอบนั้น เปนการ
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง จึงใหแกไขฐานความผิดจากเดิมเปนความผิดฐานเปดเผยความลับ
ของราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ เพียงสถานเดียว และนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให
ดําเนินการตามมติดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีคําสั่งที่ ๔๖๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน 
๒๕๔๕ แกไขคําสั่งลงโทษเดิมใหเปนไปตามมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ผูฟองคดีเห็นวา มติของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไมชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากผูบังคับบัญชาพูดจูงใจใหผูฟองคดีรับสารภาพ
เพ่ือใหเรื่องยุติโดยเร็วและจะไดรับการลดหยอนผอนโทษเพราะเปนเร่ืองไมรายแรง อีกทั้ง  
การกระทําของผูฟองคดีไมทําใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง จึงขอใหศาลเพิกถอน
คําสั่งลงโทษของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และมติของผูถูกฟองคดีที่ ๒  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
การที่คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนโดยแจงขอกลาวหาใหผูฟองคดีรับทราบ
และรายงานการสอบสวนตออธิการบดีฯ วาผูฟองคดีใหถอยคํารับสารภาพตามที่ถูกกลาวหา  
จึงยุติการสอบสวนและลงมติวาผูฟองคดีกระทําความผิดจริงตามขอกลาวหา อันเปนการ
ดําเนินการตามขอ ๑๔ วรรคสี่๕๖ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา ซึ่งเปนกรณี

                                                        
๕๖ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
ขอ ๑๔ วรรคสี่ ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาให

คณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดกรณีใด 
หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตน 
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๕ อยางไร หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่ 
รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย 
ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเปนการสมควรที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริง และพฤติการณอันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาโดยละเอียดจะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณี 
ก็ได แลวดําเนินการตามขอ ๓๐ และขอ ๓๑ ตอไป 

 



 ๔๗ 

ที่ผูถูกกลาวหารับสารภาพ จึงมิใชกรณีตามขอ ๑๕๕๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน ซึ่งจะตองแจง
แบบ สว.๓ ใหผูฟองคดีทราบ สวนกรณีที่ผูฟองคดีอางวารับสารภาพเพราะเชื่อคําแนะนําของ
อธิการบดีฯ เพ่ือใหยุติเร่ืองน้ัน ในบันทึกถอยคําผูถูกกลาวหาซึ่งผูฟองคดีไดลงลายมือชื่อไว  
ผูฟองคดีไดใหคํารับรองวาคณะกรรมการสอบสวนมิไดลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือกระทําการใด
เพ่ือจูงใจใหผูฟองคดีใหถอยคําอยางใด ๆ ขออางดังกลาวจึงฟงไมขึ้น  ดังน้ัน การดําเนินการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนจึงชอบดวยกฎหมายแลว 

  สําหรับอํานาจแกไขฐานความผิดของผูถูกฟองคดีที่ ๒ นั้น ตามมาตรา ๑๒๖ 
วรรคสอง๕๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ 
ขอ ๑๓ (๙)๕๙ และขอ ๑๗๖๐ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณ กําหนดใหผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณดําเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อใหมีความ
ถูกตองตามกฎหมายและมีความเปนธรรม เม่ือผูฟองคดีอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยตอ 

                                                        
๕๗ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒๒ หนา ๑๖ 
๕๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๑๒๖ การอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก ใหอุทธรณตอ ก.พ. ภายในสามสิบ
วันนับแตวันทราบคําสั่ง เมื่อ ก.พ. ไดพิจารณาวินิจฉัยแลว ใหรายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป  
ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับมติของ ก.พ. และ ก.พ. พิจารณาความเห็นของนายกรัฐมนตรีแลว 
ยังยืนยันตามมติเดิม ให ก.พ. รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 
 การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีส่ังการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติตามวรรคหนึ่ง ใหผูอุทธรณกลับเขารับ 
ราชการ หรือใหเปล่ียนแปลงคําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือใหดําเนินการประการใด ใหกระทรวง ทบวง กรม 
ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี และเมื่อนายกรัฐมนตรีส่ังการหรือ
คณะรัฐมนตรีมีมติตามวรรคหนึ่งเปนประการใดแลวจะอุทธรณตอไปอีกมิได 
 ในกรณีที่ส่ังใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ ใหนํามาตรา ๑๐๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

๕๙ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
 ขอ ๑๓ เมื่อ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวงไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตาม 
มาตรา ๑๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) แลว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๙) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด เพ่ือใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความ
เปนธรรม ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๖๐ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๓๓ หนา ๒๒ 

 



 ๔๘ 

ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวา
พฤติกรรมและการกระทําที่ถูกกลาวหาเปนเรื่องเดิมซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการโดยชอบดวยกฎหมายแลว จึงชอบที่จะพิจารณาความถูกตอง 
ตามกฎหมายและความเหมาะสมในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณที่จะกําหนดความผิด 
ในการลงโทษใหตรงกับบทบัญญัติกฎหมายที่ถูกตองไดตามมาตรา ๘ (๘)๖๑ และมาตรา ๑๒๖  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ขอ ๑๓ (๙) ขอ ๑๗ และขอ ๑๘๖๒ ของกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ.๒๕๔๐)ฯ ประกอบขอ ๑๐๖๓ ของกฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยกฎทบวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ แกไขความผิดดังกลาว จึงเปนการกระทํา 
ที่ชอบดวยกฎหมาย เม่ือการกระทําของผูฟองคดีเปนการกระทําอันเดียวกันกับที่คณะกรรมการ

                                                        
๖๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มาตรา ๘ ก.พ. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๘) รายงานนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ปรากฏวากระทรวง ทบวง กรม ไมปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยไมเหมาะสม เพ่ือนายกรัฐมนตรีจะไดพิจารณาและสั่งการตอไป 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๖๒ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
 ขอ ๑๘ เมื่อ ก.พ. ไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๒๕ (๔) และมาตรา ๑๒๖ และมีมติ
เปนประการใดแลว ใหสํานักงาน ก.พ. รายงานนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจาณาสั่งการตามมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 
โดยเร็ว 

๖๓ กฎทบวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎทบวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 ขอ ๑๐  ฯลฯ ฯลฯ 
   ภายใตบังคับวรรคสาม ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎ ก.พ. และ
ระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับนั้น ใหบรรดาอํานาจหนาที่
ของ ก.พ. เปนอํานาจหนาที่ของ ก.ม. ใหอํานาจหนาที่ของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม เปนอํานาจหนาที่ของ 
อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ใหอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
เปนอํานาจหนาที่ของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๒๔ และใหอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง 
หรืออธิบดีเปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย หรืออธิบดี 
แลวแตกรณี 

 



 ๔๙

สอบสวนตั้งขอกลาวหาไวและไดแจงขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบแลว จึงไมอาจถือไดวาเปน
การกลาวหาในขอหาใหมที่จะตองมีการสอบสวนใหมตามมาตรา ๑๐๒๖๔ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ และกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐)ฯ ทั้งไมปรากฏความ
บกพรองในสวนที่ เปนสาระสําคัญในสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๗๖๕ ของกฎ ก.พ.  
ฉบับเดียวกัน  ดังน้ัน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ เปลี่ยนแปลงฐานความผิดดังกลาว ซึ่งเปนความผิด
วินัยอยางรายแรงเชนเดียวกัน จึงมิใชการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปน
ธรรมที่จะตองดําเนินการใหมีการสอบสวนใหม ในสวนของการกําหนดโทษนั้น เม่ือพิจารณา
พฤติกรรมและการกระทําของผูฟองคดีที่ไดนํากระดาษขอสอบซึ่งเปนความลับของทางราชการ
ไปใหบุคคลผูลงทะเบียนเรียนกอนวันสอบจนตองมีการยกเลิกการสอบในภายหลังทําใหเกิด
ความเสียหายแกราชการอยางรายแรง การกําหนดโทษใหปลดออกจากราชการจึงเหมาะสมกับ
การกระทําความผิด  ดังน้ัน  มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ที่ใหยกอุทธรณของผูฟองคดีและให 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งแกฐานความผิดเปนความผิดฐานเปดเผยความลับของทางราชการ  
อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง๖๖ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ และการที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งแกไขคําสั่งลงโทษใหเปนไปตาม
มติของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังกลาว จึงเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย ศาลพิพากษายกฟอง
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๓/๒๕๔๗) 

 

                                                        
๖๔ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๘ หนา ๑๓ 
๖๕ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
 ขอ ๓๗ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามกฎ ก.พ. นี้ นอกจากที่กําหนด
ไวในขอ ๓๔ ขอ ๓๕ และขอ ๓๖ ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม  
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๙ วรรคสาม มาตรา ๑๑๕ หรือ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม  
อ.ก.พ. จังหวัด แลวแตกรณี ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนแกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว  
แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม ผูมีอํานาจดังกลาวจะส่ังแกไขหรือ
ดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได 
 ๖๖ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๘๗ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาความลับของทางราชการ 
 การเปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง 

 



 ๕๐ 

๒. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลย 
ตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)๖๗  

 

 ๒.๑ การไมสั่งการสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนความผิด
ทางวินัย 

 

  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนแลว ผูมีอํานาจ
พิจารณาความผิดและพิจารณาโทษมีหนาที่ตองสั่งการตามที่เห็นสมควร โดยอาจ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอหรืออาจเห็นสมควรกําหนดประเด็นให
สอบสวนเพิ่มเติมตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
ก็ได  การไมสั่งการใด ๆ ยอมเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

  ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งดํารงตําแหนงรองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธร
อําเภอ ถูกผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ผูถูกฟองคดี) สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อยางรายแรง กรณีมีสวนเกี่ยวของกับการตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอนเพ่ือรอฟงผลการสอบสวน 
คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวน โดยมีความเห็นวาพยานหลักฐานยังรับฟง 
ไมไดวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา และไดเสนอสํานวนไปยังผูถูกฟองคดีโดยผาน
กองวินัยซ่ึงไดรับเรื่องเม่ือวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๑ กองวินัยพิจารณาแลวเห็นวา เรื่องนี้ 
ผูถูกฟองคดีไดมีคําสั่งใหกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ สืบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อดําเนิน
คดีอาญาแกผูฟองคดีอีกสวนหนึ่งดวย แตการสืบสวนเพื่อดําเนินคดีอาญายังไมแลวเสร็จ  
กองวินัยจึงเห็นควรรอผลการดําเนินคดีอาญาจากกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕  
เพ่ือประกอบการพิจารณานําเสนอผูถูกฟองคดีใหสั่งการไปในคราวเดียวกัน เพราะถาหาก 
ผูถูกฟองคดีสั่งการเด็ดขาดทางวินัยแกผูฟองคดีไปโดยไมนําผลคดีอาญามาประกอบ 
การพิจารณาแลว ตอมาหากมีพยานหลักฐานชัดแจงวาผูฟองคดีกระทําผิดตามขอกลาวหา  
ผูถูกฟองคดีก็ไมสามารถดําเนินการทางวินัยแกผูฟองคดีไดอีก เพราะจะเปนการดําเนินการ 
ทางวินัยแกผูฟองคดีซ้ําซอน แตผูฟองคดีเห็นวาการดําเนินการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย 
เนื่องจากมูลเหตุแหงคดีไมมีพยานหลักฐานยืนยันวาผูฟองคดีไดกระทําผิดตามขอกลาวหา  
และคณะกรรมการสอบสวนแจงผลมายังผูถูกฟองคดีเม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ จนถึงวันที่ 
ผูฟองคดีนําคดีมาฟองตอศาลรวมเปนระยะเวลาเกือบ ๔ ป ผูถูกฟองคดีไมไดสั่งการใหแตอยางใด 

                                                        
๖๗ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑ หนา ๑ 

 



 ๕๑

การกระทําของผูถูกฟองคดีจึงเปนการไมปฏิบัติตามขอ ๓๒ ขอ ๓๓ และขอ ๓๔  ของกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ และเปนการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดลาชาเกินสมควร 
จึงขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีสรุปผลการสอบสวนทางวินัย  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา 
เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนสอบสวนมายังผูออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแลวใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จและเปนอํานาจของผูถูกฟองคดีที่จะสั่งการตาม
สมควร โดยอาจเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอหรือกําหนดประเด็นใหสอบสวน
เพ่ิมเติมก็ไดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ สวนเม่ือมีการดําเนินการ 
ทางวินัยจนมีการสั่งลงโทษแกผูฟองคดีไปแลว หากปรากฏภายหลังวาผูฟองคดีกระทําความผิด
อาญาจนไดรับโทษจําคุก ผลของการไดรับโทษจําคุกดังกลาวถือเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง ซึ่งจะตองดําเนินการทางวินัยตามมาตรา ๗๙ (๔)๖๘ มาตรา ๘๗ วรรคสาม๖๙ และ 
มาตรา ๑๒๗๗๐ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเม่ือยังไมมีกฎ ก.ตร.  
ก็ใหนํากฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง มาใชโดยอนุโลม โดยกําหนดให
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีดังกลาวเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง เม่ือผูถูกฟองคดี
ลงโทษทางวินัยผูฟองคดีในเรื่องดังกลาว ไมถือวาเปนการดําเนินการทางวินัยซํ้าซอนถึงแมมูล
กรณีการกระทําความผิดเปนเหตุเดียวกันกับผลการดําเนินการทางวินัยที่เปนเหตุแหงคดีนี้ 
ก็ตาม นอกจากนั้นผลการลงโทษทางวินัยและผลการลงโทษทางอาญาหาจําตองมีผลไปทาง
เดียวกันไม เพราะกระบวนการพิจารณาทางวินัยและทางอาญามีความแตกตางกัน ทั้งการมีอยู

                                                        
๖๘-๗๐ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 มาตรา ๗๙ การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ไดแกการกระทําดังตอไปนี้ 
ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๔) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษา 
ถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 มาตรา ๘๗    ฯลฯ    ฯลฯ 
 ในกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. จะดําเนินการทางวินัยโดย 
ไมตองสืบสวนหรือสอบสวนก็ได 
 มาตรา ๑๒๗ ในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎกระทรวง กฎ ก.ตร. 
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือยังมิไดมีมติ เ พ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํา 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติ หรือกรณีที่กําหนดไวแลวซึ่งใช 
อยูเดิมมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



 ๕๒

ของพยานหลักฐาน การใหถอยคําหรือการเบิกความของพยานและการรับฟงพยานหลักฐาน 
ก็อาจแตกตางกันได  ดังน้ัน การดําเนินการทางวินัยใหยุติจึงไมตองรอผลการพิจารณาทาง
อาญา เม่ือผูถูกฟองคดีไมยอมส่ังการใด ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ ๓๒๗๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ จึงเปนการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายใหตองปฏิบัติ ศาลพิพากษาใหสั่งการ
ตามกฎหมายดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗/๒๕๔๗) 

 

 ๒.๒ การพิจารณาอุทธรณไมแลวเสร็จภายในเวลาอันสมควร 
 

  ในกรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษทางวินัย หรือการกระทําใด ๆ ของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ
สําหรับเรื่องน้ัน ๆ ไวเปนการเฉพาะ หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 
ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ไมเชนน้ันอาจถือไดวา
เปนการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 

  (๑) ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการตํารวจถูกสั่งลงโทษทางวินัยใหออก 
จากราชการ ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ตั้งแตวันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จนกระทั่งวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเปนวันที่ไดยื่นฟองคดีตอ 
ศาลปกครอง ผูฟองคดีก็ยังมิไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย 
ในประเด็นเก่ียวกับระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยวา แมการ
อุทธรณของผูฟองคดียังอยูในระหวางการพิจารณาของ ก.ตร. อันเปนขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับ
แกไขความเดือดรอนหรือเสียหายของฝายปกครองตามกฎหมาย แตเน่ืองจากไมมีบทบัญญัติ

                                                        
๗๑ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
 ขอ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลวใหผู ส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๔ ขอ ๓๕ ขอ ๓๖ และขอ 
๓๗ แลวดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดหรือไมมีเหตุที่จะใหออก
จากราชการตามมาตรา ๑๑๕ สมควรยุติเร่ือง หรือกระทําผิดที่ยังไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 
 (๒) ในกรณีที่จะตองสงเรื่องให อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด พิจารณาตาม
มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง (๑) (๒) หรือ (๓) มาตรา ๑๑๕ หรือ มาตรา ๑๑๖ ใหผูมีอํานาจตามมาตราดังกลาว
ดําเนินการโดยไมชักชา และให อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด พิจารณาโดยเร็ว 

 



 ๕๓

ของกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของ ก.ตร. ไว  
ศาลจึงกําหนดระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งดังกลาววาจะตองดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ โดยเทียบเคียงจากระยะเวลาขั้นสูง 
ในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ)) 

  ขอสังเกต  คดีนี้เกิดขึ้นในขณะใชบังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อันเปนกฎหมายฉบับเดิมซ่ึงไมมีการกําหนดระยะเวลาการพิจารณา
อุทธรณไว ปจจุบันพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาอุทธรณของ ก.ตร. ไวโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๐๕๗๒ วา ตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน ๒๔๐ วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุจําเปนตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. ที่ทําให
การพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง โดย
แตละครั้งจะตองไมเกิน ๖๐ วัน 

 

  (๒) ในคดีที่ผูฟองคดีซึ่งเปนขาราชการพลเรือนสามัญถูกผูบังคับบัญชา 
สั่งลงโทษไลออกจากราชการ กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง จึงไดอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) เม่ือวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๔๖ ซึ่งนับตั้งแตวันที่ไดยื่นอุทธรณจนถึงวันยื่นฟองคดีเปนเวลาเกือบ ๑๑ เดือน  
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ยังมิไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี จึงขอใหศาลมีคําสั่งใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ดําเนินการพิจารณาอุทธรณดังกลาวโดยเร็ว   ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา แมใน

                                                        
๗๒ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 มาตรา ๑๐๕ ขาราชการตํารวจผูใดถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดดังตอไปนี้ 
 (๑) กรณีถูกส่ังลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน ใหอุทธรณคําส่ัง
ดังกลาวตอผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาที่ส่ังลงโทษ แตในกรณีที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูส่ัง
ลงโทษ ใหอุทธรณตอ ก.ตร. 
 (๒) กรณีถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ใหอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอ ก.ตร. 
 การอุทธรณตาม (๑) และ (๒) ใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง 
 ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณตาม (๑) และ (๒) ใหพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสองรอยส่ีสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุจําเปนตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบวัน 
 หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. 

 



 ๕๔ 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จะไมไดกําหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษไวก็ตาม แตในเรื่องน้ีที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดไดพิจารณา
เทียบเคียงจากระยะเวลาในการพิจารณาคําสั่งทางปกครองที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งไดกําหนดใหพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน  
อันเปนระยะเวลาสูงสุดตามมาตรา ๔๕๗๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือคดีนี้ผูฟองคดีไดมี
หนังสืออุทธรณคําสั่งลงโทษตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ แตจนถึงขณะนี้
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไมดําเนินการพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จ และเลขาธิการ ก.พ. 
(ผูถูกฟองคดีที่ ๒) ก็ยังไมสามารถกําหนดระยะเวลาใหแนชัดไดวาจะใชเวลาเพียงใดในการ
พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี กรณีจึงถือไดวาผูถูกฟองคดีพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีลาชา
เกินสมควร ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายใน  
๙๐ วัน นับแตวันที่คําพิพากษาถึงที่สุด (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๗/๒๕๔๙) 

 ขอสังเกต  ปจจุบันมาตรา ๑๑๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหขาราชการพลเรือนผูถูกสั่งลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. 
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําสั่ง และขอ ๙๑ ของกฎ ก.พ.ค. วาดวย 
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให ก.พ.ค. หรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณซึ่งเปนองคคณะวินิจฉัยดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 
๑๒๐ วันนับแตวันที่ประธาน ก.พ.ค. ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณา

                                                        
 ๗๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 มาตรา ๔๕ ใหเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดย 
ไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ในกรณีที่เห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย 
 ถาเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ให
เรงรายงานความเห็นพรอมเหตุผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ใหผูมีอํานาจพจิารณาคําอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน ถามีเหตุ
จําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีหนังสือแจงให 
ผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดเวลาดังกลาว ในการนี้ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไปไดไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว 
 เจาหนาที่ผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 บทบัญญัติมาตรานี้ไมใชกับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 



 ๕๕

อุทธรณไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง โดย 
แตละครั้งจะตองไมเกิน ๖๐ วัน 

 
๓. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่

ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)๗๔ 
 

 การกระทําละเมิดทางปกครองนั้น ตองเปนกรณีที่ เกิดจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอ่ืน หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร สําหรับการดําเนินการ
ทางวินัยน้ัน หากปรากฏวาการดําเนินการดังกลาวไมชอบดวยกฎหมายยอมทําใหคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยไมชอบดวยกฎหมายไปดวย ในการนี้นอกจากผูถูกลงโทษทางวินัยจะฟองขอให 
เพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยแลว ยังสามารถฟองเรียกคาเสียหายเปนคดีละเมิดไดดวย สําหรับ
คดีตัวอยางที่นํามาเสนอนี้เปนกรณีของ การกระทําละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีลาชา 
เกินสมควรในกระบวนการดําเนินการทางวินัย 

 

 แมวากฎหมายจะมิไดกําหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่บางข้ันตอน
ของกระบวนการดําเนินการทางวินัยไวโดยเฉพาะก็ตาม แตเจาหนาที่ของรัฐใน
กระบวนการดังกลาวก็ตองดําเนินการในเวลาอันสมควร และการดําเนินการของทุก
กระบวนการรวมกันจะตองไมเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดกรอบไว การอางวา
อัตรากําลังไมเพียงพอเปนขออางที่ศาลไมรับฟง เมื่อปรากฏวามีความเสียหายเกิดจาก
การดําเนินการที่ลาชาเกินสมควร จึงเปนการกระทําละเมิดที่หนวยงานทางปกครองตอง
รับผิดชดใชคาเสียหายแกผูเสียหาย 
 ในคดีที่กรมประมง (ผูถูกฟองคดีที่ ๑) มีคําสั่งลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๒ แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดีขณะที่ดํารงตําแหนงประมงจังหวัด กรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และคณะกรรมการสอบสวนไดรายงานผลการสอบสวนไปยัง 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๒ ตอมา ฝายวินัย กองการเจาหนาที่
พิจารณาแลวแจงใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามหนังสือลงวันที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยแจงใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบปากคําผูรองเรียน
เพ่ิมเติมแตคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถติดตอผูรองเรียนได จึงเห็นควรตัดพยานนี้ออกไป

                                                        
๗๔ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑ หนา ๑ 

 



 ๕๖ 

เพ่ือมิใหการสอบสวนลาชาและมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ รายงานผลการ
สอบสวนวาไมปรากฏพยานหลักฐานวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามที่ถูกกลาวหา 
แตเปนการปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสมอันเปนความผิดทางวินัยเล็กนอย จึงเห็นควรวากลาว
ตักเตือนเพ่ือไมใหเกิดกรณีดังกลาวอีก ซึ่งฝายวินัยพิจารณาแลวไดเสนอความเห็นตอ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เม่ือวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เห็นชอบดวยและมีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ รายงานผลไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ผูถูกฟองคดีที่ ๒) 
เพื่อเสนอ อ.ก .พ . กระทรวงพิจารณา โดยผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดรับหนังสือในวันที่ ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ในระหวางนั้นผูฟองคดีไดขอลาออกจากราชการเพื่อสมัครเขารวมโครงการ
เปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด และผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดแจงรายชื่อผูฟองคดีเพ่ือให 
ผูฟองคดีเขารวมโครงการฯ ไปกอน  ตอมา อ.ก.พ. กระทรวง ไดมีมติรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จึงแจงผลการพิจารณาใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔  
แตคณะกรรมการโครงการฯ ไดมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ แจงมติวาผูฟองคดี 
ขาดคุณสมบัติเขารวมโครงการฯ เน่ืองจากในชวงเวลารับสมัครผูฟองคดีเปนผูอยูระหวาง 
การพิจารณารายงานการลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวง จึงไมมีสิทธิเขารวมโครงการฯ  
ผูฟองคดีไดรองขอความเปนธรรม แตสํานักงาน ก.พ. มีมติตามความเห็นเดิม ผูฟองคดีเห็นวา
การที่ตนไมไดรับสิทธิเขารวมโครงการฯ เปนผลมาจากการดําเนินการทางวินัยลาชาเกินสมควร
ของผูถูกฟองคดีทั้งสอง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหายไมไดรับเงินขวัญถุง จํานวน ๗ เทา
ของเงินเดือน จึงฟองขอใหผูถูกฟองคดีทั้งสองชดใชคาเสียหายแกผูฟองคดี  ศาลปกครอง
สูงสุดวินิจฉัยวา ระยะเวลาในการสอบสวนวินัยผูฟองคดีตั้งแตผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจนกระทั่งรายงานผลการสอบสวนใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ทราบใชระยะเวลา ๑๓๔ วัน ซึ่งไมเกิน ๑๘๐ วัน นับแตประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่ง
แตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๒๗๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐)  

                                                        
๗๕ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลาดังนี้ 
(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ ๖ และแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ ๑๔ ใหผูถูกกลาวหา

ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่มีภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได

ดําเนินการตาม (๑) แลวเสร็จ 
(มีตอหนาถัดไป) 

 



 ๕๗

ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวน
พิจารณา แมตอมาคณะกรรมการสอบสวนจะใชเวลาสอบสวนเพิ่มเติมตามความเห็นของ 
ฝายวินัย กองการเจาหนาที่ จนถึงรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทราบ 
เปนเวลาอีก ๘๖ วัน ซึ่งการดําเนินการในสวนนี้แมจะเกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด 
และคณะกรรมการไมไดขอขยายระยะเวลาการสอบสวนตามขอ ๑๒ วรรคสอง ของ 
กฎ ก.พ. ฉบับดังกลาว ก็ไมถือเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม ผูถูกฟองคดีที่ ๑  
จะสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการขอขยายเวลาใหถูกตองหรือไมก็ไดตามขอ ๓๗๗๖ 
ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน ระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนทั้งสองชวง
รวม ๒๒๐ วัน ซึ่งยังไมเกินกําหนดเวลา ๒๗๐ วัน ตามขอ ๑๒ วรรคทาย ของกฎ ก.พ.  
ฉบับขางตน การดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวนจึงไมลาชาแตอยางใด สวนการ
ดําเนินการของฝายวินัย กองการเจาหนาที่ตั้งแตไดรับรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนจนถึงวันที่ มีความเห็นใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม 
ใชระยะเวลา  ๒๓๐  วัน  และหลังจากไดรับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 
เสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใชระยะเวลา ๑๐๔ วัน รวมระยะเวลา ๓๓๔ วัน ซึ่งเปน 
การใชเวลาดําเนินการมากกวาคณะกรรมการสอบสวน และแมวาการดําเนินการของฝายวินัย 
จะไมมีกรอบของระยะเวลากําหนดไว แตการดําเนินการของฝายวินัยในฐานะเจาหนาที่ของ 
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ อันเปนกลไกหนึ่งในการดําเนินการทางวินัย จึงควรดําเนินการในเวลา 

                                                                                                                                                               
(ตอจากเชิงอรรถที่ ๗๕ หนา ๕๖) 

(๓) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๑๕ ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๒) แลวเสร็จ 

(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู ถูกกลาวหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดาํเนินการตาม (๓) 

(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๔) แลวเสร็จ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม 
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินหกสิบวัน 

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในสองรอยเจ็ดสิบวัน  
ใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานให อ.ก.พ. กระทรวง ทราบ  
เพ่ือติดตามเรงรัดการสอบสวนตอไป 
 ๗๖ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๖๕ หนา ๔๙ 

 



 ๕๘ 

อันสมควร รวมระยะเวลาทุกขั้นตอนการสอบสวนและการดําเนินการของฝายวินัยแลวตอง 
ไมเกินกวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสําหรับการดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวน คือ 
๒๗๐ วัน การอางวาอัตรากําลังของเจาหนาที่ฝายวินัยมีไมเพียงพอ ก็เปนเรื่องที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
ในฐานะหัวหนาหนวยงานราชการสามารถจัดการภายในหนวยงานโดยเกลี่ยอัตรากําลังใน 
สวนอ่ืนมาชวยงานฝายวินัยได จึงเปนขออางที่ฟงไมขึ้น เม่ือการดําเนินการสอบสวนวินัย 
ผูฟองคดีใชเวลาเกินกวา ๒๗๐ วัน จึงถือไดวาเปนการลาชาเกินสมควร  

 สําหรับการดําเนินการของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ตั้งแตไดรับรายงานของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
จนถึงวันที่ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดี 
ใชระยะเวลา ๒๖๖ วัน โดยไมปรากฏเหตุอันสมควร ซึ่งระยะเวลาอันสมควรตอการทําคําสั่ง 
ทางปกครองตองไมเกิน ๙๐ วัน หากลวงพนเวลาดังกลาวถือวาลาชาอันเปนเหตุนําคดีมาสูศาลได
ตามมาตรา ๔๙๗๗ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๒  ดังนั้น การปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงลาชาเกินสมควรเชนกัน 

 เม่ือไมปรากฏวาผูฟองคดีมีคุณสมบัติที่ไมเหมาะสมอ่ืน ๆ ที่จะเขารวมโครงการฯ 
และผลจากการดําเนินการทางวินัยแกผูฟองคดีลาชาเกินสมควร ทําใหผูฟองคดีไมไดรับสิทธิ 
ใหเปลี่ยนเสนทางชีวิต : เกษียณกอนกําหนด เพราะขาดคุณสมบัติในชวงเวลาการรับสมัคร 
เน่ืองจากอยูระหวางการพิจารณารายงานการลงโทษทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวง  อีกทั้ง  
การที่ผูฟองคดียังคงรับราชการตอไปอีก ๑ ป ซึ่งทําใหไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ ก็เปน 
สิทธิประโยชนที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ราชการตามปกติของขาราชการทุกคน ซึ่งเม่ือคํานึงถึง
สิทธิประโยชนของผูฟองคดีที่จะไดจากการประกอบกิจการอื่น ๆ ภายหลังจากอําลาชีวิตราชการ
กอนกําหนดกับการรับราชการตอมาก็นาจะเกลื่อนกลืนกันไป  ดังนั้น ผูฟองคดีจึงยังคงไดรับ
ความเสียหายจากการไมไดรับเงินขวัญถุงจํานวน ๗ เทา ของเงินเดือน เดือนสุดทาย อันเปนผล
จากการดําเนินการทางวินัยลาชาเกินสมควรซ่ึงทําใหผูฟองคดีไมไดเขารวมโครงการฯ ดังกลาว 
ศาลพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสองจายคาเสียหายจากการกระทําละเมิดใหแกผูฟองคดี  
(คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๘/๒๕๕๐) 

                                                        
๗๗ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มาตรา ๔๙ การฟองคดีปกครองตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุ 
แหงการฟองคดี หรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือรองขอตอหนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และไมไดรับหนังสือชี้แจง 
จากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผล
แลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



 (ก)

ดัชนคีําสั่งและคาํพพิากษาศาลปกครองสูงสุด 
 

คําสัง่ศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

ลําดับ
ที่ 

คําสั่งท่ี 
ผูฟองคดี ผูถูกฟองคด ี หนา 

๑ ๒๖๐/๒๕๔๖ 
(ป.) 

สิบตํารวจโท อรุณ  
ศิริสังขสุนทร 

ประธานคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจ 

๕๒-๕๓ 

 
คําพพิากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ลําดับ
ที่ 

คดีหมายเลข 
แดงที่ 

ผูฟองคดี ผูถูกฟองคด ี หนา 

๑ อ.๔/๒๕๔๗ นายคม มาสม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กรมอาชวีศึกษา เดิม) 

๒๕-๒๗ 

๒ อ.๒๘/๒๕๔๗
(ป.) 

นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ๒-๓ 

๓ อ.๖๗/๒๕๔๗ พันตํารวจโท สิทธศิักดิ์  
ขัติยะวรา 

ผูบัญชาการตาํรวจแหงชาต ิ ๕๐-๕๒ 

๔ อ.๑๕๓/๒๕๔๗ นางกนิษฐา ทับเท่ียง มหาวิทยาลัยทักษณิ 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๔๕-๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 (ข)

คําพพิากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

ลําดับ
ท่ี 

คดีหมายเลข 
แดงท่ี 

ผูฟองคดี ผูถูกฟองคด ี หนา 

๑ อ.๑๓๓/๒๕๔๘ นายปริญญา ลายเขียน 
กับผูฟองคดีรวม  
(รวม ๔ ราย) 

อธบิดีกรมปาไม 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๔๒-๔๔ 

๒ อ.๑๙๗/๒๕๔๘ จาสิบตํารวจ สมชาต ิ
แจมแจง 

ผูบัญชาการตาํรวจภูธรภาค ๕ 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๑๙-๒๐ 

๓ อ.๒๑๔/๒๕๔๘ นายสมยศ ศรนีอย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่ 
การศึกษาสมทุรสงคราม 
(ผูอํานวยการการประถมศึกษา 
จังหวัดสมุทรสงคราม เดิม) 

๑๒-๑๕ 

๔ อ.๒๑๘/๒๕๔๘ นายประสิทธิ์ วิจติรวรรณา ผูอํานวยการเขตบางรัก 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๓ ราย) 

๑๒-๑๕ 

 
คําพพิากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

ลําดับ
ท่ี 

คดีหมายเลข 
แดงท่ี 

ผูฟองคดี ผูถูกฟองคด ี หนา 

๑ อ.๖๓/๒๕๔๙ สิบตํารวจเอก ถาวร  
ขุนนาม 

กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 
 

๒๙-๓๐ 

๒ อ.๑๐๖/๒๕๔๙ นายประพันธ  
สิริสัมพันธนาวา 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดปราจนีบุรี 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๖ราย) 

๓๓-๓๕ 

๓ อ.๒๑๗/๒๕๔๙ นายวินัย ลูวิโรจน คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.)  
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๕๓-๕๔ 

 



 (ค)

ลําดับ
ท่ี 

คดีหมายเลข 
แดงท่ี 

ผูฟองคดี ผูถูกฟองคด ี หนา 

๔ อ.๒๗๐/๒๕๔๙ นางนันทวรรณ พิมพเชือ้ ผูบัญชาการทหารอากาศ 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๔-๕ 

๕ อ.๓๓๒/๒๕๔๙ นายเดชาวิชญ รุงเรือง นายกเทศมนตรีตําบลเกาะสีชัง 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๓๐-๓๑ 

๖ อ.๓๔๐/๒๕๔๙ จาสิบตํารวจ ถกฤษณ 
ประสานตรี 

ผูบัญชาการตาํรวจภธูรภาค ๔ 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๒๙-๓๐ 

 
คําพพิากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ลําดับ
ท่ี 

คดีหมายเลข 
แดงท่ี 

ผูฟองคดี ผูถูกฟองคด ี หนา 

๑ อ.๒๑/๒๕๕๐ รอยตํารวจโท สงกรานต 
บุญสุวรรณ 

คณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
กับผูถกูฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๑๕-๑๗ 

๒ อ.๗๘/๒๕๕๐ นายบุญธรรม อูอรุณ อัยการสูงสุด  
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 
 

๒๑-๒๓ 

๓ อ.๑๕๒/๒๕๕๐ ดาบตํารวจ วเิชียร 
ด่ิงจอหอ 

ผูวาราชการจงัหวัดขอนแกน 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๓ ราย) 

๑๘-๑๙ 

๔ อ.๒๕๗/๒๕๕๐ นายกิตติ แสงประดิษฐ คณะอนุกรรมการขาราชการ 
พลเรือน (อ.ก.พ.) 
กระทรวงมหาดไทย 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๒๓-๒๕ 

๕ อ.๒๖๔/๒๕๕๐ นางพิมพรตัน พรประสทิธิ ์ เลขาธิการสถติิแหงชาต ิ
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๓ ราย) 

๓๒-๓๓ 

๖ อ.๒๙๓/๒๕๕๐ นางสาวมะล ิ 
ภูสันติสัมพันธ 

สํานักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ 

๑๒-๑๕ 

 



 (ง)

ลําดับ
ท่ี 

คดีหมายเลข 
แดงท่ี 

ผูฟองคดี ผูถูกฟองคด ี หนา 

(กรมการศึกษานอกโรงเรียน เดิม) 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๗ อ.๒๙๘/๒๕๕๐ นายถิรชาต ิจนัทรอินทร กรมประมง 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๕๕-๕๘ 

๘ อ.๓๐๐/๒๕๕๐ นายบุญธนะ หรือธนะ 
เต็งมหาคุณ 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี 

๑๒-๑๕ 

๙ อ.๓๗๐/๒๕๕๐ จาสิบตํารวจ ประสาท 
คําแฮ 

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๓ ราย) 

๓๕-๓๗ 

 
คําพพิากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

ลําดับ
ท่ี 

คดีหมายเลข 
แดงท่ี 

ผูฟองคดี ผูถูกฟองคด ี หนา 

๑ อ.๑๕/๒๕๕๑ นายประดับ คงทอง เลขาธิการคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
(อธบิดีกรมสามัญศึกษา เดิม) 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๒๕-๒๗ 

๒ อ.๑๘/๒๕๕๑ จาสิบตํารวจ จักรกฤษณ 
เจริญมี 

ผูบัญชาการตาํรวจภธูรภาค ๒ 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๓๗-๓๘ 

๓ อ.๑๑๘/๒๕๕๑ นายกฤษณ  
พรหมแสนปาง 

นายกองคการบริหารสวนตาํบล
โพนสูง 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๖-๙ 

๔ อ.๑๓๘/๒๕๕๑ จาสิบตํารวจ กิตตศิักดิ ์
หมอนเมือง 

ผูบัญชาการตาํรวจภธูรภาค ๖ 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๓ ราย) 

๓๘-๓๙ 

๕ อ.๒๐๙/๒๕๕๑ นายปรีชา  
กาญจนวาปสถิตย 

กรมการปกครอง ๔๑-๔๒ 

 



 (จ) 

ลําดับ
ท่ี 

คดีหมายเลข 
แดงท่ี 

ผูฟองคดี ผูถูกฟองคด ี หนา 

๖ อ.๓๑๖/๒๕๕๑ นางสาววีราวลัย เอี่ยม
วิบลูย 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล ๓๙-๔๑ 

๗ อ.๓๕๔/๒๕๕๑ นายวัชชิระ รัตนวรพันธุ เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๔ ราย) 

๒๗-๒๙ 

๘ อ.๓๙๐/๒๕๕๑ ดาบตํารวจ สมนึก 
เวชศร ี

ผูบัญชาการตาํรวจแหงชาต ิ
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 
 

๓๗-๓๘ 
 

๙ อ.๔๐๑/๒๕๕๑ รอยตํารวจตรี สัมพันธ 
ใจเที่ยง 

คณะกรรมการขาราชการตาํรวจ 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๖ ราย) 

๓๘-๓๙ 

๑๐ อ.๔๒๕/๒๕๕๑ จาสิบตํารวจ ชาตร ี 
ภาพเสนห 

ผูบัญชาการตาํรวจภธูรภาค ๖ ๓๘-๓๙ 

๑๑ อ.๔๓๙/๒๕๕๑ นางพิชญวิมล จันทรเพ็ญ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(อธบิดีกรมสามัญศึกษา เดิม) 
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๓ ราย) 

๙-๑๒ 

๑๒ อ.๔๖๓/๒๕๕๑ สิบตํารวจโท กิตต ิ
เถวนสาริกจิ 

ผูบัญชาการ กองบัญชาการตํารวจ
นครบาล  
กับผูถูกฟองคดีรวม (รวม ๒ ราย) 

๓๗-๓๘ 

 

 



คณะผูจัดทํา 

 

ประธานคณะทํางาน 

นางสมฤดี  ธัญญสิริ             ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบงานคดีปกครอง 
 

คณะทํางาน 
นายจํานงค   ถาวรวิสิทธิ์         พนักงานคดีปกครอง ๘ว 
นายมานะ   ออนทวม            พนักงานคดีปกครอง ๖ว 
นายธนวัฒน   จันทะวงษา         พนักงานคดีปกครอง ๕ 
นางสาวพจนีย แดนประเทือง   พนักงานคดีปกครอง ๕ 
นายวิโรจน รูปสมศรี       พนักงานคดีปกครอง ๕ 
นางสาวธัญรดี ฟูกลิ่น            พนักงานคดีปกครอง ๔ 
นางสาววศินี ใจแจม              พนักงานคดีปกครอง ๓ 
นายประพันธ เอ่ียมสําอางค    พนักงานคดีปกครอง ๓ 
นางสาวชนิดา ภูรีทิพย          เจาหนาที่ศาลปกครอง 
นางสาวนุศณา แกวมา เจาหนาที่ศาลปกครอง 
 
ผูพิมพ 
นายธนวัฒน   จันทะวงษา         พนักงานคดีปกครอง ๕ 
นางสาวพจนีย แดนประเทือง   พนักงานคดีปกครอง ๕ 
นายประพันธ เอ่ียมสําอางค    พนักงานคดีปกครอง ๓ 

 


