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คํานํา
โดยที่การดําเนินการทางวินัยเป็นการกระทําทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองหรื อ การพิ จ ารณาทางปกครอง ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น การเตรี ย มการและ
การดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครอง ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องผู้ ถู ก ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หากภายหลั ง หน่ ว ยงานทางปกครองหรื อ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ นั้ น ได้ อ อกคํ า สั่ ง ทางปกครอง เพื่ อ ให้ ก ารกระทํ า ทางปกครองเกี่ ย วกั บ
การดําเนินการทางวินัยเป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
สามารถศึ ก ษาได้ จ ากแนวคํ า พิ พ ากษาหรื อ คํ า สั่ ง ของศาลปกครองสู ง สุ ด คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร คณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรม และตอบข้ อ หารื อ ของ
สํานักงาน ก.พ.
สํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล โดยส่ ว นวิ นั ย และระบบคุ ณ ธรรม ได้ ร วบรวม
แนวคําวินิจฉัยขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัย รวมทั้ง
สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าว โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็นสามส่วน คือ บทที่ ๑ วินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยตามคําวินิจฉัย บทที่ ๒ กระบวนการก่อนออกคําสั่งทางปกครอง และบทที่ ๓
คําวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวินัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยและผู้เกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย
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บทที่ ๑
วินัยและการดําเนินการทางวินัยตามคําวินิจฉัย
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
มาตั้ งแต่วั นที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ แต่วิ นัยและการรั กษาวิ นัย และการดํ า เนิ นการทางวิ นัย
ได้บัญญัติไว้อยู่ในหมวด ๖ และหมวด ๗ ภายใต้ลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งตาม
บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๓๑ ได้ กําหนดว่า ในระหว่า งที่ ก.พ. ยั งมิ ได้ จัดทํ า มาตรฐานกํา หนด
ตํ า แหน่ ง ตามมาตรา ๔๘ บทบั ญ ญัติ ใ นลัก ษณะ ๔ ข้า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ยั ง ไม่ ใ ช้บั งคั บ
ครั้น เมื่อ ก.พ. ได้จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งและจัดตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของ
ทุกส่วนราชการ เข้าประเภทตําแหน่งสายงานและระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
แล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ทําให้ลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือน
สามัญ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันดังกล่าวด้วย
การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนสาระสําคัญไปจากหลักการเดิมบางประการ เช่น อํานาจ
ของผู้ดําเนินการทางวินัยกับข้าราชการ ซึ่งเห็นได้จากมาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ และ
มาตรา ๙๓ จะพู ด ถึ ง อํ า นาจหน้ า ที่ ข องผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ จ ะดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ไม่ ว่ า จะเป็ น
การพิ จ ารณาในเบื้องต้ น การสั่ง ให้ ดํา เนิ น การสื บ สวน หรือสั่งแต่งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
ล้วนแล้วแต่เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แม้ว่ามาตรา
๙๐ วรรคสาม จะบัญญัติว่า อํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ตามหมวดนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับต่ําลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ. กําหนดก็ได้ และ ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์
การมอบอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ ๑๐๑๑/ว ๓๕
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ แล้วก็ตาม การมอบหมายหรือไม่ เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ และการบรรจุข้าราชการประเภทใดระดับใดที่อยู่ในอํานาจ
ของผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุนั้น มาตรา ๕๗ (๖) กําหนดว่า การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง (๙) กําหนดว่า การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให้อธิบดี
ผู้บั งคั บ บั ญ ชา เป็ น ผู้ มี อํ า นาจสั่ง บรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากปลั ด กระทรวง
และ (๑๐) กําหนดว่า การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
ชํ า นาญการ ตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ปฏิ บั ติ ง าน ชํ า นาญงาน และอาวุ โ ส ให้ อ ธิ บ ดี

๒
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ดัง นั้ น เมื่ อ ข้ า ราชการตามประเภทและระดั บ ดั ง กล่ า วถู ก ร้ อ งเรี ย นกล่ า วหาว่ า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย
ย่ อ มเป็ น อํ า นาจของอธิ บ ดี ที่ จ ะดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ซึ่ ง ต่ า งจากหลั ก การเดิ ม ที่ ใ ห้ อํ า นาจ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในการดําเนินการทางวินัยกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีกรณีถูกกล่าวหา
ว่ากระทําผิดวินัย นอกจากนี้ กฎหมายมาตรา ๙๒ ยังให้อํานาจผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ที่จะนํ าผลการพิจารณาหรื อสืบสวนตามมาตรา ๙๑ หากปรากฏว่า มีมู ลเป็น
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว และเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา
ก็สามารถสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ แม้ว่าผู้ถูกกล่าวหานั้น
จะมิได้รับสารภาพก็ตาม ประกอบกับปัจจุบันการดําเนินการทางวินัยเป็นที่รู้กันทั่วไปว่ามิได้
เสร็จสิ้นกระบวนการที่กรม กระทรวง หรือแม้แต่ ก.พ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารงาน
บุคคล แต่หลายคดีผู้ถูกลงโทษทางวินัย หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ของผู้บังคับบัญชา ได้นําคดีไปสู่กระบวนการยุติธรรมอื่น ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (ก.พ.ค.) หรือศาลปกครอง ด้วยเหตุนี้ ได้เล็งเห็นความสําคัญถึงสิทธิ หน้าที่ ของผู้ถูก
กล่าวหา และการดําเนินการทางวินัยของผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ จึงเห็นควร
นําคําวินิจฉัยของศาลปกครองและคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เปิดเผยแล้ว รวมถึงหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการดําเนินการทางวินัย
ของกรมชลประทานต่อไป

๑. การสืบสวนหรือสอบข้อเท็จจริง
การสืบสวนหรือสอบข้อเท็จจริง เป็นการหาพยานหลักฐานเบื้องต้น เพื่อพิจารณา
ว่ากรณีมีมูลอันควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ หากเห็นว่ากรณีไม่มีมูล
เป็นความผิดวินัย ก็ให้ยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่ากรณีมีมูลเป็นความผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐาน
ในเบื้องต้นอยู่แล้ว ก็ให้ดําเนินการทางวินัยต่อไป (มาตรา ๙๑)
ดังที่ ก ล่ า วแล้ว ว่ า การดํา เนิน การทางวินั ย โดยการสืบสวนหรือ สอบข้ อเท็ จจริ ง
กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่หากกรณี
ข้าราชการที่เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสํานัก/กองใด มีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีพฤติการณ์อันควร
กล่ า วหาว่ า ได้ ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย หรื อ ไม่ ผู้ อํ า นวยการสํ า นัก หรื อ ผู้ อํ า นวยการกองผู้ บั ง คับ บั ญ ชา
เมื่ อ ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ได้ จะดํ า เนิ น การอย่ า งไรได้ บ้ า ง ก่ อ นที่ จ ะรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ เรื่องนี้ ก.พ. ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ว่า
“แม้ม าตรา ๙๑ จะบัญ ญั ติใ ห้ ผู้บังคั บ บั ญ ชาซึ่งมี อํา นาจสั่ ง บรรจุต ามมาตรา ๕๗ เป็น ผู้ มี
อํานาจในการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นก็ตาม แต่กรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหา หรือมี

๓
กรณี ส งสั ย ว่ า ผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชากระทํ า ผิ ด วิ นั ย โดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต้ น ทราบถึ ง
พยานหลั ก ฐานในเบื้ อ งต้ น หรื อ อยู่ ใ นวิ สั ย ที่ ส ามารถจะรวบรวมได้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต้ น
ดังกล่าว ก็สามารถที่จะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ดําเนินการรวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้นได้ ก่อนรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อประกอบการพิจารณา” เห็นได้ว่า ผู้บังคับบัญชาใน
ระดับชั้นต่างๆ ยังมีอํานาจหน้าที่ในส่วนนี้อยู่ หาใช่ว่าทําหน้าที่เพียงบุรุษไปรษณีย์เท่านั้น
คําวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการกฤษฎีกา และ ก.พ. ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับ
เรื่องอํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําการสืบสวนหรือสอบข้อเท็จจริง
เรื่องสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน ตลอดจนเรื่องการมอบอํานาจของผู้บังคับบัญชา ดังนี้
อํานาจหน้าที่
ผู้ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ บัง คั บ บั ญ ชาให้ ทํ า การสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ หามู ล
การกระทําผิดวินัย เป็นเพียงผู้ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ และให้ความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา
ไม่มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการมาให้ข้อเท็จจริงหรือเรียกเอกสารต่างๆ โดยอาศัยอํานาจของตนได้
(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๑/๔๐๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ ตอบหารือกรมป่าไม้)
การมอบอํานาจ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ สามารถมอบอํานาจในการดําเนินการทางวินัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติราชการ
แทนได้
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒ (เรื่องเสร็จที่ ๑๘๙/๒๕๕๒) ได้วินิจฉัยกรณี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีคําสั่งมอบอํานาจในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ให้แก่
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และ
ข้ า ราชการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ร าชการแทน จนกระทั่ ง เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้า ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๐ มี ผลใช้ บังคั บ การดํา เนิน การทางวิ นั ย ดั ง กล่ า ว
กลับเป็นอํานาจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุแต่เพียงผู้เดียว และหากกรณีจะมีการมอบ
อํ า นาจหรื อ ให้ ผู้ อื่ น ปฏิ บั ติ ร าชการแทน ก็ ต้ อ งเป็ น การมอบให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ต่ํ า ลงไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนด ซึ่งขณะนี้ ก.พ. ยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบอํานาจ
ในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง หารื อ ว่ า ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ยังสามารถมอบอํานาจในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยให้แก่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติราชการแทนได้หรือไม่

๔
คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า การที่มาตรา ๙๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มุ่งหมายให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุสามารถ
ใช้ดุลพินิจมอบหมายผู้บังคับบัญชาระดับต่ําลงไป ให้ดําเนินการทางวินัยแทนตนได้นั้น เนื่องจาก
การดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติ
แตกต่างจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติแยกอํานาจการดําเนินการทางวินัยเป็น ๒ ระดับ
คือ การกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นอํานาจของผู้บังคับบัญชาที่จะสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาในสถานโทษและอัตราโทษตามที่ กฎ ก.พ. กําหนดไว้ และการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เป็นอํานาจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ แต่สําหรับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ ได้บัญ ญัติรองรับอํานาจของผู้บังคับบัญชาซึ่งมี อํานาจสั่ งบรรจุ ให้สามารถมอบหมาย
การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ต่ํ า ลงไปได้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หลั ก การในเรื่ อ ง
มอบหมายหน้าที่ของกฎหมายทั้งสองฉบับ ต่างก็มีความมุ่งหมายเดียวกัน เพียงแต่วิธีดําเนินการ
ได้บัญญัติไว้ต่างกัน ดังนั้น การมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ําลงไปดําเนินการทางวินัยแทน
ตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมิได้
เป็นการลบล้างอํานาจการดําเนินการของหัวหน้าส่วนราชการในการมอบอํานาจให้ผู้อื่นปฏิบัติ
ราชการแทน เพียงแต่หากต่อมา ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์การมอบหมายในการดําเนินการ
ทางวินัยแล้ว กรณีก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก.พ. ยังไม่ได้กําหนด
หลักเกณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงยังคงสามารถมอบอํานาจในการ
ดําเนินทางวินัยให้แก่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้
(ปัจจุบัน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓
กําหนดหลักเกณฑ์การมอบหมายอํานาจหน้าที่ เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้กับผู้บังคับบัญชาระดับต่ําลงไป ตามมาตรา ๙๐ วรรคสาม แล้ว
แต่อธิบดีผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ใช้ดุลพินิจที่จะไม่มอบหมาย จึงเป็นอํานาจของ
อธิบดีเพียงผู้เดียว)
สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๙/๒๕๔๘ คําสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ กรณีผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญาฐานดูหมิ่น
ซึ่งหน้าต่อบุคคลอื่น มิใช่คําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับ หรือมีผลกระทบ
ต่ อ สถานภาพของสิ ท ธิ ห รื อ หน้ า ที่ ข องผู้ ฟ้ อ งคดี เป็ น เพี ย งขั้ น ตอนภายในของฝ่ า ยปกครอง
ที่กฎหมายกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้น
ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือสงสัยว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยแต่ยังไม่มีหลักฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้

๕
ทราบว่ากรณีมีมูลสมควรที่ผู้บังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไปหรือไม่
เท่านั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงยังมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ
เสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
คําสั่ง/คําพิพากษาของศาลปกครองที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๕/๒๕๕๑ ผู้บังคับบัญชามีอํานาจหน้าที่รวบรวม
ข้อเท็จจริงต่างๆ ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทําความผิดจริงหรือไม่ เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณา
ดําเนินการก่อนที่จะมีการวินิจฉัยหรือออกคําสั่งใดที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ของผู้ฟ้องคดีตามที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับความเป็นธรรมในการพิสูจน์
ข้อ กล่า วหาดัง กล่ า ว ให้ ส ามารถชี้ แ จงเสนอพยานหลัก ฐานหลั ก ฐานต่ า งๆ เพื่ อ โต้ แย้ง คัด ค้ า น
ข้ อ กล่ า วหานั้ น ได้ เมื่ อ คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย เป็ น เพี ย งขั้ น ตอนการ
ดําเนินการภายในของเจ้าหน้าที่ จึงไม่เป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
“คําสั่งทางปกครอง” หมายความว่า การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ที่ทีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ
หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว
เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน
แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๖/๒๕๕๑ การออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยเป็นการใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคําสั่งดังกล่าว เป็นเพียงขั้นตอนการดําเนินการภายในของ
เจ้าหน้าที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่กล่าวหา เพื่อให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยหรือออกคําสั่งตาม
ความเห็ น ซึ่ งยั ง ไม่ มีผ ลกระทบต่ อ สถานภาพของสิ ท ธิ ห รือ หน้ า ที่ ข องผู้ ฟ้อ งคดี โ ดยตรง คํ า สั่ ง
ดังกล่าวจึงไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับหากต่อมาผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้กระทําผิดตามที่ถูกกล่ าวหา ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ย่อมมี หน้า ที่
ต้องออกคําสั่งย้อนหลังในเรื่องสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงจะได้รับ ดังนั้น ผลของคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวิ นั ย แก่ ผู้ ฟ้ อ งคดี จึ ง เป็ น เพี ย งผลชั่ ว คราวในระหว่ า งรอการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันจะมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคําพิพากษา
เพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและมติคณะกรรมการข้าราชการตํารวจได้
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ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๙/๒๕๕๒ การออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ถึงแม้จะเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชาก็ตาม
แต่คําสั่งดังกล่าวเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ เป็นเพียงขั้นตอนการดําเนินงานภายในของฝ่าย
ปกครอง เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีการกล่าวหาผู้ฟ้องคดี ว่าได้มีการกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงตามข้อกล่าวหาหรือไม่ หากผู้ฟ้องคดีได้มีการกระทําผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาก็จะมีการสั่ง
ลงโทษทางวินัยซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการดําเนินการ
ของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครอง
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๕๕๐/๒๕๕๒
คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนความรั บ ผิ ด ทางวิ นั ย เป็ น เพี ย งขั้ น ตอนการเตรี ย มการ
ของเจ้า หน้า ที่เ พื่อจัด ให้ มี คํา สั่ ง ทางปกครอง อั น เป็น การพิจ ารณาทางปกครอง จึ งไม่ใ ช่คํ า สั่ ง
ทางปกครอง
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๕๑๔/๒๕๔๕
การย้ายข้าราชการครูไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นภายในกรมเดียวกัน เป็นเรื่องที่ผู้มีอํานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ พิจารณา
สั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูให้ดํารงตําแหน่งอื่นภายใต้หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามกฎหมาย
ซึ่งการสั่งโยกย้ายข้าราชการเช่นนี้ มีลักษณะเป็นการบริหารงานภายในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การปฏิบัติราชการในหน่วยงานนั้น มิใช่สิทธิตามกฎหมายของข้าราชการครู
อันจะพึงเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแต่งตั้งตนให้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ โดยการโยกย้าย
ดังกล่าว มีผลเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสิทธิและประโยชน์ในฐานะ
การเป็นข้าราชการของผู้นั้นมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คําสั่งกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่ย้าย
ข้าราชการครูไปดํารงตําแหน่งอื่นซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับเดิม จึงไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง และ
ไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ที่กําหนดให้คําสั่งทางปกครองที่ทําเป็นหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ ต้องจัด
ให้มีเหตุผลไว้ด้วยแต่อย่างใด

๗

๒. การดําเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ศาลปกครองได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ไม่ว่าจะโดย
วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นสมควรก็ตาม
จะต้ อ งมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ป ระกั น ความเป็ น ธรรม หรื อ มี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แก่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอ
 กรณีสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพื่อให้โอกาสชี้แจงหรือนําสืบ
แก้ข้อกล่าวหา เป็นคําสั่งลงโทษที่มิชอบด้วยกฎหมาย ต้องเพิกถอน (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด อ.๒๑๔/๒๕๔๘ และ อ.๒๑๘/๒๕๔๘)
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.๒๑๔/๒๕๔๘ และ อ.๒๑๘/๒๕๔๘ วินิจฉัยว่า
การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรืออย่างไม่ร้ายแรง ต้องมีการสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม โดยมีขั้นตอนอันเป็น
สาระสําคัญ คือ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้
ผู้ถู ก กล่ า วหาทราบ ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสองและวรรคสาม แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ประกอบกับมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กําหนดให้ ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบ
แก้ข้อกล่าวหา เพียงแต่วิธีการสอบสวนกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กฎหมาย
ให้ผู้บังคับบัญชาเลือกวิธีการตามที่ตนเห็นสมควรได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
เมื่ อ ปรากฏว่ า ได้ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง
แต่คณะกรรมการดังกล่าวไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ประกอบกับในคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่มีข้อความใดที่จะอนุโลมได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจอยู่ในตัว
ถึงมูลกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งหรือแก้ข้อกล่าวหา
ดั ง นั้ น การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย เพื่ อ ออกคํ า สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย แก่ ผู้ ถู ก กล่ า วหา จึ ง เป็ น กรณี
ที่ไม่ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ อันเป็นสาระสําคัญในการออกคําสั่ง จึงเป็นคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกล่าว
 กรณีการปรับใช้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง อย่ า งเพี ย งพอ และมี โ อกาสได้ โ ต้ แ ย้ ง และแสดงพยานหลั ก ฐานของตน
แก่ผู้ถูกดําเนินการทางวินัยนั้น หากปรากฏว่าข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้น
ได้ให้ไว้ในคําขอ คําให้การ หรือคําแถลง ซึ่งเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่ง
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษย่อมสามารถ
สั่งลงโทษได้ โดยไม่จําต้องให้โอกาสดังกล่าวแก่ ผู้ถูกดําเนินการทางวินัย (คําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๕๗/๒๕๕๐ และ อ. ๑๕/๒๕๕๑)
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๕๗/๒๕๕๐ อธิบดีกรมการปกครองผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ มีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน เนื่องจากสํานักงานการตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น ภู มิ ภ าคได้ ต รวจสอบพบว่ า เมื่ อ ครั้ ง ผู้ ฟ้ อ งคดี ดํ า รงตํ า แหน่ ง นายอํ า เภอ ทํ า หน้ า ที่
ประธานกรรมการสุขาภิบาล ได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค ๓ ฉบับ จากบัญชีเงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินผลประโยชน์ของสุขาภิบาล โดยไม่ขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” ออก
เป็ น เหตุ ใ ห้ เ สมี ย นตราอํ า เภอซึ่ง ทํ า หน้ า ที่ส มุ ห์บั ญ ชี ข องสุ ข าภิ บ าลนํา เช็ ค ไปขอรั บ เงิ น สดจาก
ธนาคาร แล้ ว นํ า เงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตั ว ต่อมาคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่า งร้ า ยแรง
ซึ่งผู้ว่า ราชการจั ง หวัดแต่ งตั้ง เพื่ อ ตรวจสอบการกระทํา ผิ ดของข้ า ราชการที่เ กี่ย วข้ อ งกับกรณี
ดังกล่าว มีความเห็นว่า เสมียนตราอําเภอกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง รวมทั้งเห็นว่าผู้ฟ้องคดี
มีส่วนกระทําความผิดวินัยด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้มีคําสั่งลงโทษไล่เสมียนตราอําเภอออกจาก
ราชการ และรายงานการดําเนินการทางวินัยและชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดี ให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีข้างต้นเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๐๗/ว ๒๗๙๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๕ เรื่อง
หลั ก เกณฑ์และวิธี ก ารเขี ย นสั่งจ่ า ยเงิน จึ ง มี คํา สั่ งลงโทษตัด เงิน เดื อ นผู้ ฟ้อ งคดี ๕% เป็น เวลา
๓ เดือน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคําสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการสั่ง
ลงโทษทางวินัยในเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกดําเนินคดีแพ่งฐานละเมิด โดยไม่รอผลคดีแพ่ง
ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องศาล ขอให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกล่าว ทั้งนี้ ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
ของศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการมีคําสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดในเรื่องใด และไม่ให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจง
เพื่อแก้ข้อกล่าวหา โดยเป็นการนําสํานวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงของเสมียนตราอําเภอ
มาพิ จ ารณาสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้ น ต้ น จึงมีคํ า พิ พ ากษาให้ เ พิก ถอนคํา สั่ ง ลงโทษ
ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเป็น การมีคํา สั่งลงโทษโดยไม่ มี การสอบสวนและไม่ ได้ ดํา เนิ น การทางวิ นั ย
ตามขั้ น ตอน เพื่ อ ให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี มี โ อกาสโต้ แ ย้ ง แสดงพยานหลั ก ฐาน ตามมาตรา ๑๐๒ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑) ประกอบกั บ มาตรา ๓๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ศาลปกครองสู ง สุ ด วิ นิ จ ฉั ย ว่ า แม้ ต ามนั ย มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จะบัญญัติว่า การดําเนินการสอบสวน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามจริ ง และยุ ติ ธ รรม ในกรณี ที่ มี ก ารกล่ า วหาว่ า ข้ า ราชการกระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย่ า ง
ไม่ร้ายแรง โดยให้ดําเนินการตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรก็ตาม แต่พระราชบัญญัติ

๙
ดังกล่าว ก็ไม่ได้บัญญัติว่าการดําเนินการข้างต้นมีวิธีการอย่างไร เนื่องจากคําสั่งลงโทษทางวินัย
เป็นคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ ดังนั้น ก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะมีการสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครอง จึงต้องให้
คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตาม
มาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งบัญญัติให้เจ้าหน้าที่สามารถออกคําสั่งทาง
ปกครองได้โดยไม่ต้องให้คู่กรณีโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการที่
ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษทางวินัย เกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คจํานวน ๓ ฉบับ
โดยที่ไม่ได้ขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” ออก อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๒๐๗/ว ๒๗๙๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้เสมียนตราอําเภอซึ่งปฏิบัติหน้าที่
สมุห์บัญชีของสุขาภิบาล สามารถกระทําการทุจริต เบิกเงินสดออกจากธนาคารนําไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัวได้ และโดยที่ประเด็นการขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” ออกนั้น เป็นประเด็นสําคัญที่ผู้ถูกฟ้อง
คดี ที่ ๒ นํ า มาใช้ อ้า งในการสั่ง ลงโทษผู้ ฟ้อ งคดี ดั งนั้ น เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ ฟ้ อ งคดี เ คยให้ ถ้ อ ยคํ า
ในฐานะพยานบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรายเสมียนตราอําเภอ โดยยอมรับว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค
แต่ไม่ได้ขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” ออกจริง ซึ่งหากมีการสอบสวนผู้ฟ้องคดีในประเด็นดังกล่าวอีก
ก่อนที่จะสั่งลงโทษ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถจะให้ถ้อยคําเป็นอย่างอื่นไปได้ จึงเป็นกรณีเข้าข้อยกเว้น
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
อันมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่จําเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในประเด็นดังกล่าวอีก
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยข้อเท็จจริงจากการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงของเสมียนตรา
อําเภอ มาประกอบการพิจารณาสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้ดําเนินการ
ตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๕/๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีนําเอกสารของทางราชการไป
เมื่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาขอให้ส่ง คืน ผู้ฟ้ อ งคดี ไ ม่ ย อมส่งคื น โดยอ้ า งว่ า นํา ไปใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานในการ
ดํ า เนิ น คดี ต่ อผู้ บั งคั บ บัญ ชา ผู้ บัง คับ บั ญ ชาจึง แจ้ง ความเพื่ อ ดํ า เนิ น คดี อ าญา ข้ อ หาเอาไปเสี ย
ซึ่ ง เอกสารอั น น่ า ทํ า ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู้ อื่ น หรื อ ประชาชน อั น เป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย
ฐานไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถือและ
ปฏิ บัติตามแบบธรรมเนี ย มของทางราชการ ผู้ บังคับบั ญ ชาจึ ง มี คํ า สั่ งลงโทษตั ดเงิ น เดื อน ๕%
เป็นเวลา ๑ เดือน

๑๐
ศาลปกครองสูงสุดวิ นิจฉัยว่า คํา สั่งลงโทษตัดเงินเดือน เป็ นคํ าสั่ งทางปกครอง
ที่กระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ซึ่งการดําเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๒ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ กํ า หนดเพี ย งว่ า ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมแต่ประการใด
จึ ง เป็ น กรณี ที่ ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ต่ํ า กว่ า มาตรฐานที่ กํ า หนดไว้ ต ามมาตรา ๓๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ก่อนออกคําสั่งลงโทษทางวินัย
ไม่ร้ายแรง จึงต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ต้องให้ โอกาสคู่กรณีไ ด้รับทราบข้อเท็ จจริ ง
อย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาในเรื่องตกเป็นผู้ต้องหา
คดีอาญา กรณีเอาไปเสียซึ่งเอกสารอันน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน แต่ในคําสั่ง
ลงโทษทางวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีกระทําผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ ไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการด้วยกัน ไม่รักษาชื่อเสียงของตนและ
ไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย และกระทําการอันได้ชื่อว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจะมิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกล่าวหา ว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีตามที่ถูกกล่าวหานั้นอาจเป็น
ความผิ ด ในเรื่ อ งใดบ้ า ง และมี พ ยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ า วหาอย่ า งไร ทํ า ให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี
ไม่มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยในแต่ละเรื่องอย่างเพียงพอก็ตาม
แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคํายอมรับต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้นําต้นฉบับ
ของหนังสือราชการที่หน่วยงานอื่นมีมาถึงโรงเรียนไปจริง และไม่สามารถนํามาคืนได้เนื่องจาก
ได้นําไปใช้เป็นเอกสารทางคดี ในศาล และได้แนบพยานเอกสารประกอบคํ าให้ ก ารด้ว ย กรณี
ดังกล่าวจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ในคําให้การ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นข้อยกเว้นให้เจ้าหน้าที่มิต้อง
แจ้ งข้ อ เท็ จ จริง ให้ ผู้ ฟ้อ งคดีท ราบอีก และเนื่ อ งจากการเก็บ รั ก ษาและการยืม หนั งสื อ ดั ง กล่ า ว
ต้องปฏิบัติตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ การที่ผู้ฟ้อง
คดีนําหนังสือดังกล่าวไปเก็บไว้และไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยพลการ และไม่ยอมคืนให้กับโรงเรียน
แม้ผู้บริหารโรงเรียนจะได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนํามาคืนแล้วก็ตาม กรณีไม่อาจนําความบกพร่องของ
ทางราชการดังกล่าวมาเป็นเหตุให้ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้ จึงไม่ต้องแจ้ง
ข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ในคําให้การอีก ดังนั้น แม้จะฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน โดยไม่แจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้ฟ้องคดีทราบในทุกประเด็น
ให้ครบถ้วนก็ตาม แต่เมื่อฟังได้ว่า ในข้อกล่าวหาไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ และขั ด คํ า สั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ สั่ ง ในหน้ า ที่ ร าชการโดยชอบด้ ว ยกฎหมายนั้ น
ผู้ฟ้องคดีได้ให้ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามบันทึกถ้อยคําของผู้ฟ้องคดี

๑๑
ดังกล่าว จึงถือว่าการดําเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น
สาระสําคัญที่กฎหมายกําหนดไว้แล้ว คําสั่งลงโทษทางวินัยจึงชอบด้วยกฎหมาย
 การให้ โ อกาสคู่ ก รณี ไ ด้ ท ราบข้ อ เท็ จ จริ ง โต้ แ ย้ ง แสดงพยานหลั ก ฐาน
ในกระบวนการสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๓/๒๕๕๐ ด้วยผลของบทบัญญัติมาตรา ๓
ประกอบกับมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็ น ที่ ยุ ติ ว่ า ในการดํ า เนิ น การกรณี ที่ ก ล่ า วหาข้ า ราชการว่ า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง
ผู้บังคับบัญชาต้องทําการสอบสวน ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งในการสอบสวนนั้น ให้ดําเนินการตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชา
เห็นสมควร โดยจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มี
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ที่ว่า เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอนั่นเอง ฉะนั้น การกล่าว
อ้างถึงแนวปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ในการดําเนินการทางวินัยกรณีกล่าวหาว่าข้าราชการ
กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรงที่ ผ่ า นมา ไม่ อ าจนํ า มาใช้ สํ า หรั บ กรณี เ กิ ด เหตุ พิ พ าทขณะที่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับแล้วได้

๓. การดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้พิจารณาผลการสืบสวน
หรือพิจารณาในเบื้องต้น ตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา
๙๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ให้เป็นไปตามที่
กําหนดใน กฎ ก.พ. (มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง) แต่เนื่องจาก กฎ ก.พ. ในเรื่องดังกล่าวที่ออกโดยอาศัย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้นยังไม่มี จึงต้องนํา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ
หรื อ ระเบี ย บ หรื อ กรณี ที่ กํ า หนดไว้ แ ล้ ว ซึ่ ง ใช้ อ ยู่ เ ดิ ม ในที่ นี้ ก็ คื อ กฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วย

๑๒
การสอบสวนพิจารณา มาใช้บังคับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งอยู่ในบทเฉพาะกาล โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. ผู้ มี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน คื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อํ า นาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้แก่ อธิบดี หรือปลัดกระทรวง แล้วแต่กรณี
๒. องค์ ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการสอบสวน การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ให้ แ ต่ ง ตั้ ง จากข้ า ราชการฝ่ า ยพลเรื อ นจํ า นวนอย่ า งน้ อ ยสามคน
ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ระดั บ ไม่ ต่ํ า กว่ า หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า
ผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และหาก
มีความจําเป็นจะให้ มีผู้ช่วยเลขานุก ารซึ่งเป็น ข้าราชการฝ่ายพลเรือนด้ วยก็ได้ คณะกรรมการ
สอบสวนนั้นต้องมีผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดําเนินการทางวินัยอย่างน้อย
หนึ่งคน
๓. องค์ประกอบของคําสั่ง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จะต้องระบุชื่อ
และตํ า แหน่ ง ของผู้ ถู ก กล่ า วหา เรื่ อ งที่ ก ล่ า วหา ชื่ อ และตํ า แหน่ ง ของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการสอบสวนและผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)
๔. เรื่องที่กล่าวหา หมายความว่า การกระทําหรือพฤติการณ์แห่งการกระทํา
ที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย หรือสรุปได้อีกทางหนึ่งว่า เรื่องที่กล่าวหานั้นไม่ใช่ฐาน
ความผิด แต่เป็นเรื่องราวหรือการกระทําที่กล่าวอ้างว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย เพราะฉะนั้น
ในการตั้ งเรื่ อ งกล่า วหา ควรระบุแต่เ พี ย งเรื่ อ งราวหรื อ การกระทํ า ที่ ก ล่ า วอ้า งว่ า ผู้ถูก กล่า วหา
กระทําผิดเท่านั้น ไม่ควรระบุมาตราอันเป็นฐานความผิด เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
สอบสวนและผู้มีอํานาจพิจารณาความผิดและกําหนดโทษจะไปกําหนดในภายหลัง
๕. การแจ้งข้อกล่าวหา
(๑) เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหา และวางแนวทางการสอบสวน ตามข้อ ๖
แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามา เพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตาม
เรื่องที่กล่าวหา ให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร และต้องแจ้งด้วยว่า
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้
ถ้ อ ยคํ า หรื อ ชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหา ตลอดจนอ้ า งพยานหลั ก ฐานหรื อ นํ า พยานหลั ก ฐานมาสื บ
แก้ ข้ อ กล่ า วหาได้ ส่ ว นรู ป แบบและวิ ธี ก ารแจ้ ง ตลอดจนการดํ า เนิ น การของคณะกรรมการ
สอบสวน เป็นไปตามข้อ ๑๔

๑๓
(๒) เมื่ อ ดํ า เนิ น การตาม (๑) แล้ ว ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนประชุ ม
เพื่อพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมได้มา ว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด ฯลฯ หรือไม่
อย่างไร แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหา โดยระบุ
ข้อ กล่า วหาที่ ป รากฏตามพยานหลัก ฐานว่า เป็น ความผิดวินั ย กรณี ใ ด ตามมาตราใด และสรุ ป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทํา
ที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
ส่วนรูปแบบและวิธีการแจ้ง ตลอดจนการดําเนินการของคณะกรรมการสอบสวน เป็นไปตาม
ข้อ ๑๕
๖. องค์ประชุมของคณะกรรมการสอบสวน การประชุมคณะกรรมการสอบสวน
ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุม ไม่ น้อยกว่ า กึ่ง หนึ่งของจํ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม เว้ น แต่ ก ารประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาพยานหลั ก ฐานที่ ร วบรวมได้ ม า
ว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร และ
เป็ น ความผิ ดวินั ย กรณี ใ ดตามมาตราใด ฯลฯ หรื อ ไม่ อย่ า งไร (ตามข้ อ ๑๕) และการประชุ ม
พิจารณาลงมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
และควรได้รับโทษสถานใด ฯลฯ (ข้ อ ๓๐ ของกฎ ก.พ.) ต้องมี ก รรมการสอบสวนมาประชุ ม
ไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย
แต่กรณีจําเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทน และในการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวน ให้ถือ
เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด (ข้อ ๗)
๗. องค์ ค ณะกรรมการสอบสวนในการสอบปากคํ า ในการสอบปากคํ า
ผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมด จึงจะสอบสวนได้ (ข้อ ๑๘)
๘. การสอบสวน ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมทําการสอบสวน (ข้อ ๑๑ วรรคสอง)
๙. การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียก
ผู้ซึ่งจะถูกสอบปากคําเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน
เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน
(ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง)

๑๔
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๒๐๕/๒๕๔๑
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ า ด้ ว ยการสอบสวนพิ จ ารณา กํ า หนดว่ า ในการ
สอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่งจะถูกสอบปากคําเข้ามา
ในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการ
สอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน เป็นหลักเกณฑ์ที่ประกัน
ความเป็นธรรมต่ํากว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิบั ติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นคู่กรณีสามารถปกป้องสิทธิของ
ตนได้ดีกว่า หากมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนการสอบสวนทางวินัย
ที่ตนต้องปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน ฉะนั้น เมื่อหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ
ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มีหลักประกันความเป็ นธรรมแก่คู่ก รณีสูงกว่าหลักเกณฑ์ที่ บัญญัติไว้ในข้อ ๒๑ ของ กฎ ก.พ.
จึงต้องนํามาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ
๑๐. การได้ ม าของพยานหลั ก ฐาน การนํ า เอกสารหรื อ วั ต ถุ ม าใช้ เ ป็ น
พยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่ามาอย่างไร จาก
ผู้ใด และเมื่อใด (ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง)
๑๑. พยานเอกสาร เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ให้ใช้
ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนําต้นฉบับมาได้ จะใช้สําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
รับรองว่าเป็นสําเนาถูกต้องก็ได้ หรือถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทําลายหรือ
โดยเหตุประการอื่น จะให้นําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ (ข้อ ๑๓ วรรคสอง วรรคสาม)
๑๒. การแจ้ ง ฐานะของคณะกรรมการสอบสวน ก่อ นเริ่ม สอบปากคํ า พยาน
ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้พยานทราบว่า กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อกรรมการสอบสวน อาจเป็นความผิดตาม
กฎหมาย (ข้อ ๑๙)
๑๓. การสอบปากคํ า ในการสอบปากคํ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาและพยาน ห้ า มมิ ใ ห้
กรรมการสอบสวนผู้ใดกระทําการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทําการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้น
ให้ถ้อยคําอย่างใดๆ (ข้อ ๒๐)
๑๔. การลงชื่ อ ในบั น ทึ ก การสอบปากคํ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาและพยาน ให้ บั น ทึ ก
ถ้อยคํามีสาระสําคัญตามแบบท้าย กฎ ก.พ. แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยคําเสร็จแล้ว ให้อ่าน
ให้ผู้ให้ถ้อยคําฟัง หรือจะให้ผู้ให้ ถ้อยคําอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ ถ้อยคํา รับว่าถูก ต้องแล้ว ให้ ผู้ใ ห้
ถ้อยคําและผู้บันทึกถ้อยคําลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคน

๑๕
ซึ่ งร่ ว มสอบสวนลงลายมื อชื่ อรับ รองไว้ ใ นบั น ทึ ก ถ้อ ยคํ า นั้ น ด้ ว ย ถ้ า บั น ทึ ก ถ้ อ ยคํ า มี ห ลายหน้ า
ให้ กรรมการสอบสวนอย่า งน้อ ยหนึ่งคนกั บผู้ใ ห้ ถ้อยคํ าลงลายมื อชื่ อกํ า กับไว้ ทุ กหน้ า (ข้ อ ๒๑
วรรคสอง)
๑๕. การบันทึกถ้อยคํา ในการบันทึกถ้อยคํา ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความ
ทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวน
ผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคํา ลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
และในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้น และในกรณี
ที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นํามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม (ข้อ ๒๑ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๙ เมื่อกิจการอันใดซึ่งกฎหมายบังคับให้ทําเป็นหนังสือ บุคคลผู้จะต้องทํา
หนังสือไม่จําเป็นต้องเขียนเอง แต่หนังสือนั้นต้องลงลายมือชื่อของบุคคลนั้น
ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นทํานองเช่นว่านั้น ที่ทําลง
ในเอกสารแทนการลงลายมือชื่อ หากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วยสองคนแล้ว ให้ถือเสมือน
กับลงลายมือชื่อ
ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่การลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือ
เครื่องหมายอื่นทํานองเช่นว่านั้น ซึ่งทําลงในเอกสารที่ทําต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
๑๖. การกํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ส อบสวน ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ
สอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําตามวัน เวลา และสถานที่
ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด (ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง)
๑๗. การไม่สอบสวนพยาน ในกรณีที่พยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยคํา หรือไม่มา หรือ
คณะกรรมการสอบสวนเรี ย กพยานไม่ ไ ด้ ภ ายในเวลาอั น สมควร คณะกรรมการสอบสวน
จะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบัน ทึกเหตุนั้นไว้ ในบัน ทึกประจํ าวั นที่มีการสอบสวนตาม
ข้อ ๑๑ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๑ (ข้อ ๒๒ วรรคสอง)
๑๘. การงดการสอบสวนพยาน ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนเห็ น ว่ า
การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐาน
ในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึก
ประจําวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๑๑ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๑ (ข้อ ๒๓)

๑๖
๑๙. การจัดทํารายงานการสอบสวน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมลง
มติตามข้อ ๓๐ แล้ว ให้จัดทํารายงานการสอบสวน (ซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบท้าย กฎ ก.พ.) เสนอ
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทําความเห็นแย้ง
แนบไว้กับรายงานการสอบสวน โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวน และรายงานการ
สอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) สรุ ป ข้ อ เท็จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานว่ า มี อ ย่ า งใดบ้ า ง ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้
สอบสวนพยานตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณี
ที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย
(๒) วิ นิ จ ฉั ย เปรี ย บเที ย บพยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ า วหากั บ
พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัย
หรือไม่ อย่างไร ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด ฯลฯ
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทํารายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอสํานวน
การสอบสวนพร้อมทั้งสารบัญต่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้ถือว่าการสอบสวน
แล้วเสร็จ (ข้อ ๓๑)

๔. ตัวอย่างคําวินิจฉัยเกี่ยวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัย
(๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 กรณีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กระทําโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีอํานาจตามกฎหมาย ย่อมเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทําให้
การดําเนินการทางวินัยโดยอาศัยผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เช่น การมีมติ
และมีคําสั่งลงโทษผู้ที่ถูกสอบสวนเป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๘/๒๕๕๑)
 กรณี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงไม่ ช อบ
ด้วยกฎหมาย เพราะเหตุที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอํานาจตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งนั้น
ย่อมมีอํานาจที่จะยกเลิ กหรือเพิกถอนคําสั่งของตนได้ ไม่ ว่าจะพ้ นระยะเวลาการอุ ทธรณ์แล้ว
หรือไม่ก็ตาม ในการนี้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุมีอํานาจผูกพันตามกฎหมายที่จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๔๓๙/๒๕๕๑)

๑๗
(๒) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และการดําเนิน
การของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง (คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่
๗๗๗/๒๕๔๘ และที่ ๘๖๔/๒๕๔๙)
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๗/๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานสรุปผล
การสอบข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ว่าการกระทําของผู้ฟ้องคดีกรณีที่มีการกล่าวหา มีมูลอันควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทําผิดวินัย
อย่างร้ า ยแรง จึง เป็น เพีย งการเสนอความเห็ น และพยานหลัก ฐานเบื้ องต้ น เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นขั้นตอนภายในของฝ่ายปกครอง ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนผู้ฟ้องคดีตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา ก็เป็นเพียงขั้นตอนการดําเนินการเพื่อมีคําสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าว
คณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มี
ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ ซึ่งผลการสอบสวน
อาจทําให้ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษทางวินัยอย่างหนึ่งอย่างใด หรืออาจจะยุติเรื่องก็ได้ แล้วแต่กรณี
ดังนั้น ขั้นตอนการดําเนินการดังกล่าว จึงยังไม่ถึงที่สุดของฝ่ายปกครอง จึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดี
เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๔/๒๕๔๙ การดําเนินการของคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย เป็นเพียงขั้นตอนภายใน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเสนอผู้มีอํานาจออกคําสั่งลงโทษ
ทางวินัย ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จึงยังไม่มีผลเป็นการสร้าง นิติสัมพันธ์
หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ตามความหมายของคําสั่งทาง
ปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดี
จึ งมิ ใ ช่ ผู้ ได้ รับความเดื อ ดร้ อนหรือ เสี ย หายที่ จะมี สิ ทธิ ฟ้อ งคดี ต ามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
(๓) การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
 การที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้ทําหนังสือคัดค้าน
กรรมการสอบสวนคนใดคนหนึ่ ง แต่ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนไม่ สั่ ง ยกคํ า คั ด ค้ า น
ภายในสิ บห้ า วัน นั บ แต่ วั นที่ ไ ด้รั บ หนั ง สื อคั ด ค้ า น ย่ อ มถื อ ว่ า การคั ดค้ า นนั้ น มี เ หตุ ผ ลรั บฟั ง ได้
การสอบสวนที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การภายหลั ง จากนั้ น โดยผู้ ถู ก คั ด ค้ า นร่ ว มอยู่ ด้ ว ย จึ ง เป็ น การมิ ช อบ
หากกรณี ที่ เ ห็ น ควรลงโทษในความผิ ดวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ก็ จ ะทํ า ให้ ก ารสอบสวนและมติ ข อง
คณะกรรมการสอบสวนที่ไม่ครบองค์ประชุมเสียไปด้วย ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนควร
มีคําสั่งให้คณะกรรมการผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการ แล้วแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสม

๑๘
เป็นกรรมการต่อไป แต่ถ้าหากเป็นการลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชา
สามารถสั่งลงโทษได้ตามควรแก่กรณี (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป ๙๘๕ ลงวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๖ ตอบข้อหารือเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ)
 เมื่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ ท ราบว่ า มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยแก่ตน ตามที่มีเจ้าหน้าที่นําคําสั่งไปส่งแล้ว การยื่นหนังสือคัดค้าน
ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน จึงต้องนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบว่ามีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นต้นไป (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๗๐๕ ลงวันที่
๒๔ กันยายน ๒๕๔๒ ตอบข้อหารือกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง)
(๔) การแจ้งข้อกล่าวหาและการให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา
 การลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการในฐานความผิดใด ต้องเป็นกรณีที่มีการ
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับฐานความผิดนั้น ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดย
มีสาระสําคัญครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้บุคคลดังกล่าวโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนในฐาน
ความผิดนั้นอย่างเต็มที่ หากดําเนินการแจ้งโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
กําหนดไว้ เช่น การแจ้งข้อกล่าวหาด้วยวาจา หรือไม่ได้ระบุข้อกล่าวหาให้ชัดแจ้ง ย่อมเป็นการ
ลงโทษทางวินัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากดําเนินการไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการดําเนินการทางวินัย (คําพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ. ๒๑/๒๕๕๐ ที่ อ. ๑๕๒/๒๕๕๐ และที่ อ. ๑๙๗/๒๕๔๘)
 เมื่อกฎหมายรั บรองสิทธิของเจ้าหน้า ที่ของรัฐ ที่ถูก ดําเนินการทางวินัย
ว่าจะต้องมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสชี้แจงพยานหลักฐานของตน
ดังนั้น หากปรากฏในภายหลังว่าการรับฟังคู่กรณียังดําเนินการไม่สมบูรณ์ หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐชอบที่จะรับฟังคู่กรณีเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ในภายหลังได้ แต่ต้องดําเนินการ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ดั ง กล่ า ว (คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่
อ.๗๘/๒๕๕๐ และที่ อ.๒๓/๒๕๕๓)
(๕) ระหว่างการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาย้ายหรือโอนอยู่นอกสังกัด
 ระหว่างการสอบสวน หากผู้ถูกกล่าวหาได้โอนไปอยู่นอกบังคับบัญชาของ
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ
หากต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรรมการสอบสวน หรื อ ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาการสอบสวน
ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนดํ า เนิ น การตามข้ อ ๑๐ และข้ อ ๑๒ ของ กฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ล ๑๙๒
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๒ ตอบข้อหารือกระทรวงมหาดไทย)

๑๙
 เมื่อข้าราชการถูกแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งใหม่ ข้าราชการผู้นั้นย่อมพ้น
จากตําแหน่งเดิม และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตั้งแต่วันที่ระบุในคําสั่ง
แม้ จะยังไม่ ได้มอบหมายงานหรือยั งไม่ ได้ถูก ส่ งตัวไปก็ตาม การที่ ผู้บังคั บบัญ ชาเดิม สั่งลงโทษ
ข้าราชการผู้นั้น เป็นการไม่ถูกต้อง จึงต้องยกเลิกคําสั่งแล้วดําเนินการตามกฎหมายต่อไป (หนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/ป ๖๒๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๖ ตอบข้อหารือเลขาธิการ
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ)
(๖) ระยะเวลาการสอบสวน
 การนับระยะเวลาการสอบสวน ต้องนับอย่างต่อเนื่อง แม้ปรากฏว่าได้มี
การเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการสอบสวนก็ ต าม และคณะกรรมการสอบสวนชุ ดใหม่ ส ามารถ
นําผลการสอบสวนและสํานวนการสอบสวนที่คณะกรรมการชุดก่อนได้ดําเนินการไปแล้วทั้งหมด
มาใช้และดําเนินการต่อไปได้ (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๗๖๘ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๓๘ ตอบข้อหารือเลขาธิการคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ)
 การรายงานเหตุที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดําเนินการสอบสวน
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในกํ า หนดเวลาสองร้ อ ยเจ็ ดสิ บ วั น ต่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนก็ ดี
การจัดทําบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานก็ดี การสอบสวนซึ่งจะต้องกระทําโดยคณะกรรมการ
สอบสวนก็ดี ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบสวนตามที่กําหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ซึ่งคณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตาม (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๑/๑๑๙
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๕ ตอบข้อหารือสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร)
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวน
การสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถือว่าการสอบสวนได้แล้วเสร็จ แต่หากมี
การให้สอบสวนเพิ่มเติม คณะกรรมการก็ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามนั้น (หนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐)
 กําหนดระยะเวลาการสอบสวนพิจารณาตามข้อ ๑๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่
๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา เป็นพียงระยะเวลาเร่งรัดให้ดําเนินการสอบสวน
พิจารณาเท่านั้น หากการสอบสวนพิจารณาได้ดําเนินการเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด แต่เป็นการ
ดําเนินการด้วยความเป็นธรรมและยุติธรรมแล้ว ก็ไม่ถือเป็นสาระสําคัญอันจะทําให้เสียความ
เป็ น ธรรมและทํ า ให้ สํ า นวนการสอบสวนนั้ น เสี ย ไปแต่ อ ย่ า งใด (ที่ นร ๑๐๑๑/๒๒ ลงวั น ที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖)

๒๐
 กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กํ า หนดระยะเวลาตามขั้ น ตอนต่ า งๆ หากคณะกรรมการสอบสวนได้ ข อขยายระยะเวลา
การสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลา ก็เป็นการ
ดําเนินการที่ถูกต้องตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาแล้ว
(ที่ นร ๑๐๑๑/๓๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘)
 กรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้อง ถ้าการสอบสวนตอนนั้น
เป็นสาระสําคัญ ให้ผู้มีอํานาจสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดําเนินการตอนนั้นให้ถูกต้อง
โดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระสําคัญอันจะทําให้เสียความเป็นธรรม ผู้มีอํานาจจะสั่ง
ให้แก้ไขหรือดําเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ การขอขยายระยะเวลาสอบสวนโดยขอย้อนหลัง
เป็นการไม่ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อ ๑๒ ของ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา ไม่ถือเป็นสาระสําคัญอันจะทําให้เสียความเป็นธรรม และไม่ถือเป็นสาเหตุ
ที่ จ ะทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนที่ ข อขยายระยะเวลาการสอบสวนเสี ย ไปแต่ อ ย่ า งใด
(ที่ นร ๑๐๑๑/๔๐๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘)
 ระยะเวลาการสอบสวนตามที่ กํ า หนดใน กฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา เป็นระยะเวลาเร่งรัดการสอบสวน เมื่อปรากฏว่า
ผู้ ถู ก กล่ า วหามี เ หตุ จํ า เป็ น ต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลไม่ ส ามารถมารั บ ฟั ง ข้ อ กล่ า วหาได้
คณะกรรมการสอบสวนจึงต้องขอขยายระยะเวลาการสอบสวน เมื่อผู้ถูกกล่าวหากลับมาปฏิบัติ
ราชการแล้ว คณะกรรมการสอบสวนจึงดําเนินการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา และดําเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานต่อไป โดยระยะเวลาการสอบสวนไม่ขาดตอนแต่อย่างใด (ที่ นร ๑๐๐/๒๕๗
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐)
(๗) องค์คณะการสอบสวน
 การสอบสวนที่ มี ก รรมการสอบสวนไม่ ค รบองค์ ค ณะ ย่ อ มเสี ย ไปและ
นํามาใช้ไม่ได้ แม้ภายหลังกรรมการผู้ไม่ได้ร่วมสอบสวนจะได้ลงลายมือชื่อเพื่อให้ครบองค์คณะ
ก็ ไ ม่ ทํ า ให้ ก ารสอบสวนดั ง กล่ า วเป็ น การสอบสวนที่ ถู ก ต้ อ ง (หนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร
๐๗๐๙.๒/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐)
(๘) การงดการสอบสวนพยาน
 ในการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจะใช้ดุลพินิจไม่สอบสวนพยาน
หรืองดการสอบสวนพยานก็ได้ แต่ถ้าการสอบสวนแล้วเสร็จผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็น สมควรให้ส อบสวนพยานเพิ่ ม เติ ม คณะกรรมการสอบสวนต้องทํ า การสอบสวน
เพิ่มเติมตามนั้น (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๐)

๒๑
(๙) ห้ามบุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน ยกเว้นทนายความหรือที่ปรึกษา
 ข้ า ราชการที่ ถู ก กล่ า วหาว่ า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย มี สิ ท ธิ นํ า ทนายความหรื อ
ที่ปรึกษาเข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวนในฐานะคู่กรณีได้ ส่วนจะนําทนายความ
หรือที่ปรึกษาเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยได้หรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวน
(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๑/๒๓๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ตอบข้อหารือ
ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ)
ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๗๖/๒๕๕๐
มีความเห็นว่า มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติ
ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบนั้น ก็เพื่อ
ให้คู่กรณีได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นหลักประกันให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจาก
การดําเนินการในกระบวนพิจารณาทางปกครองนั้นมีรายละเอียดหลายประการ จึงบัญญัติให้เป็น
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะแจ้งให้ทราบตามความจําเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป
โดยการดําเนินการตามมาตรา ๒๗ หรือไม่นั้น มิได้มีเงื่อนไขของความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่ง
ทางปกครอง เพราะการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองจะต้องพิจารณา
จากเนื้อหาและการปฏิบัติตามกระบวนการออกคําสั่งทางปกครอง ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายที่กําหนดเป็นเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติก่อน จึงจะถือว่าคําสั่งทางปกครองมีผลใช้
บังคับได้ หากมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปที่มิใช่เป็นเงื่อนไขการออกคําสั่งทางปกครอง ก็มิได้
ทําให้คําสั่งทางปกครองเสียไป ซึ่งเป็นไปในทํานองเดียวกับการไม่แจ้งสิทธิอุทธรณ์ ที่มีผลเป็นเพียง
ทําให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปตามมาตรา ๔๐ มิได้มีผลทําให้คําสั่งทางปกครองต้องเสีย
ไปด้วย ดังนั้น กรณีตามข้อหารือ กระบวนการสอบสวนวินัยซึ่งคณะกรรมการสอบสวนไม่ได้
แจ้งสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนการสอบสวนทางวินัยให้ผู้ถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยได้ทราบนั้น จึงไม่เสียไป และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของคําสั่งลงโทษทาง
วินัยที่เกิดจากกระบวนการสอบสวนทางวินัยดังกล่าว
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๔๓/๒๕๕๒ วินิจฉัยว่า ประเด็นที่
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าไปช่วยเหลือ
ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย จะทําให้การสอบสวนทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ผู้ฟ้อง
คดีกล่าวอ้างหรือไม่นั้น เห็นว่า มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ในการพิจารณาทางปกครองที่ต้องมาปรากฏตัวต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้
และมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณี การที่กฎหมายได้

๒๒
บัญญัติรับรองให้คู่กรณีที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครอง เช่น ในการสอบสวนวินัย มีสิทธิ
นําทนายความหรือที่ปรึกษาส่วนตัวเข้าไปช่วยเหลือโดยการเข้าร่วมในการพิจารณาทางปกครอง
นั้นๆ ร่วมกับคู่กรณีด้วยได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าคู่กรณีจะได้รับการพิจารณาทางปกครอง
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม และเพื่อให้คู่กรณีสามารถใช้สิทธิต่างๆ ของตนในการ
พิจารณาทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองให้ได้อย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ
ดังกล่าว กฎหมายมิได้บังคับว่าในการพิจารณาทางปกครองเช่นนั้น คู่กรณีจะต้องมีทนายความหรือ
ที่ปรึกษาร่วมอยู่ด้วยเสมอไป สิทธิของคู่กรณีดังกล่าวในการสอบสวนทางวินัยจะถือว่าเป็นหน้าที่
คณะกรรมการสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนหรือไม่นั้น เห็นว่ามาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง
ดังกล่าว บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อํานาจทางปกครองของรัฐ หรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ในคดีนี้ แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็น
แก่กรณี กฎหมายมิได้กําหนดว่าจะต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่เมื่อใด หรือจะต้องแจ้งในทุกกรณี แต่ให้
แจ้งตามความจําเป็นแก่กรณี และเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งดังกล่าวแล้ว
จึงถือว่าเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนที่จะพิจารณาว่า กรณีใดมีความจําเป็นจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ถูกสอบสวนทราบก่อนว่ามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมในการสอบสวนได้ โดยมี
ข้อพิจารณาซึ่งเป็นหลักการสําคัญ คือ การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกสอบสวนว่าผู้ถูกสอบสวนจะได้รับ
การปฏิบัติจากคณะกรรมการสอบสวนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และผู้ถูกสอบสวน
ทราบและสามารถใช้สิทธิต่างๆ ของตนได้อย่างเต็มที่ในกระบวนการสอบสวนทางวินัยหรือไม่
นอกจากนี้ เห็นว่าการที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ บัญญัติให้การ
ดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตํารวจ ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้
บั งคั บ โดยอนุ โลม โดยการดํ า เนิ น การสอบสวนทางวิ นัย ต้ อ งเป็น ไปตาม กฎ ก.พ. ฉบั บที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณา กฎ ก.พ. ดังกล่าว ได้กําหนดวิธีการดําเนินการทางวินัยซึ่งมีหลักประกัน
ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการที่ถูกสอบสวนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ไว้หลายประการ อันเป็นหลักประกันที่เพียงพอว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดําเนินการ
สอบสวนได้ตามอําเภอใจ เนื่องจากหากคณะกรรมการสอบสวนมิได้ดําเนินการสอบสวนให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎ ก.พ. ดังกล่าว กําหนด ก็อาจมีผลให้การสอบสวนที่ดําเนินการไป
แล้วนั้น เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ทั้งในกรณีการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี
ในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งพนักงานสอบสวน
ย่อมเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนในกระบวนการ
สอบสวนทางวินัยเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ดังนั้น การที่คณะกรรมการสอบสวนมิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบถึงสิทธิในการนําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมในการสอบสวน จึงมิใช่การใช้ดุลพินิจ
โดยไม่ด้วยกฎหมาย และไม่ทําให้การสอบสวนที่ดําเนินการไปแล้วเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายแต่อย่างใด อุทธรณ์ประเด็นนี้ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

๒๓
(๑๐) กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ น องค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน ของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง ไต่สวนกรณีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ทุจริต รวมทั้งดําเนินการฟ้องร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
โดยเฉพาะ ด้านการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ (๓) ให้อํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในการไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
แต่อํานาจในการไต่สวนดังกล่ าวจะต้องมีการกล่ าวหาเป็นหนังสือ ว่ าเจ้าหน้ าที่ของรัฐกระทํา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทําความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกิน ๒ ปี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะมีอํานาจ
ไต่สวนตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในการไต่สวน ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นว่ามีมูลเป็นความผิด
วิ นั ย ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้ อ งส่ ง รายงานและเอกสารพร้ อ มความเห็ น ไปยั ง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งถูกกล่าวหา เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิด
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณา
โทษทางวินัย ให้ถือว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสํานวนการ
สอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย และให้ถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในสํานวน
การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไม่อาจรับฟังเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้ต ามมาตรา ๙๓ ได้ บั ญ ญั ติว่ า “เมื่ อ ได้ รั บ
รายงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่รับเรื่อง และให้ผู้บังคับบัญชาส่งสําเนาคําสั่งลงโทษไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ออกคําสั่ง” จะเห็นได้ว่า ข้าราชการผู้ใดกระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทําความผิดต่ อตําแหน่งหน้า ที่ในการ
ยุติธรรม และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้าราชการผู้นั้นได้กระทําผิดวินัย
เมื่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานและเอกสารความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
โทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวิ นั ย และผู้ บั ง คั บบั ญ ชาต้ อ งพิ จ ารณาโทษภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่วั น ที่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ ง
แล้วให้ส่งสําเนาคําสั่งลงโทษไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ออกคําสั่ง
นอกจากนี้ หากผู้ถูกลงโทษมีความประสงค์จะอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ดุลพินิจในการสั่ง

๒๔
ลงโทษของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต่ อ ก.พ.ค. ภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชามี คํ า สั่ ง ลงโทษ
(วั นที่ ท ราบหรือถื อว่ า ทราบคํ า สั่ง) ตามมาตรา ๙๖ แห่ง พระราชบั ญ ญั ติประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ชี้มูลความผิด เช่น หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องดําเนินการทางวินัยต่อไป แม้ว่าคณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะได้ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง ในกรณี เ ดี ย วกั น ก็ ต าม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางวินัยภายหลังจากที่ข้าราชการได้รับโทษทางวินัยและได้รับ
ล้างมลทินไปแล้ว ผู้บังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยอีกไม่ได้ และผู้บังคับบัญชาจะเปลี่ยนแปลง
ฐานความผิดต่างจากมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้
 เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
แก่ ข้ า ราชการแล้ ว ต่ อ มาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการไต่ ส วน
ข้อเท็จจริงในกรณีเดียวกัน เมื่อยังไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ตามมาตรา ๙๒ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาดั ง กล่ า วยั ง คงมี ห น้ า ที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การทางวิ นั ย แก่ ข้ า ราชการผู้ นั้ น ต่ อ ไป
(ที่ นร ๐๗๐๙.๑/ ล ๓๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๕)
คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ.๑๐๖/๒๕๔๙ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า การที่
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานการสอบสวนและเอกสาร ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาหรือมีอํานาจถอดถอนนั้น เป็นการดําเนินการตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนการวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงและการมีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการและประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ไม่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยไว้แล้ว
จึงต้องพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ตามมาตรา ๙๒
วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๙๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่จําต้องผูกพันตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไม่อาจรับฟังได้ คําสั่งลงโทษปลด
ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมาย
คํา สั่ง ศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ ๙๔๙/๒๕๔๘ การที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติว่า ผู้ฟ้องคดีกระทําผิดวินัยตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เป็นเพียงกระบวนการ
พิจารณาเพื่อออกคําสั่งลงโทษทางวินัย มติดังกล่าวจึงยังไม่เป็นคําสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิ

๒๕
และหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิ
ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑๑) ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๔/๒๕๕๐ วินิจฉัยว่า ในประเด็น
พิพาทที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีนําเงินไปชําระค่าโทรศัพท์ของสํานักงาน แม้การชําระ
ค่าโทรศัพท์จะไม่ใช่หน้าที่ราชการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามตําแหน่งงานที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากสํานักงานสถิติแห่งชาติก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดี
ก็ มี หน้ า ที่ ที่ จะต้ องปฏิ บัติตามที่ได้รับมอบหมาย เนื่ อ งจากเป็ น การสั่ ง การในเรื่ อ งของราชการ
ที่ชอบด้ วยกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีนําเงิน ค่าโทรศัพท์ของสํ านักงานไปใช้จ่ายเป็น ค่าเหมารถ
ขนของและไปส่งสามีที่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว จึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่ ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยที่ความผิดดังกล่าวคณะรัฐมนตรีมีมติกําหนด
แนวทางการลงโทษตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่
๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ให้ไล่ออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีคําสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดี
จากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นไล่ออกจากราชการ จึงเป็นคําสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๔/๒๕๕๒ วิ นิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดี
ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล แต่ได้นําเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว แล้วทํารายงาน
ประจําวันเท็จต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ว่าเงินจํานวนดังกล่าวเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของทาง
ราชการ จึ ง เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการไม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ๒๐ และข้ อ ๒๘ ของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่ขณะเกิดเหตุ ก. อบต. จังหวัด ยังไม่ได้
ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ จึงต้องนําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับ
แก่พนักงานส่วนตําบลโดยอนุโลม ดังนั้น การกระทําของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นการทุจริตต่อ
หน้ า ที่ ร าชการ ตามมาตรา ๘๒ วรรคสามแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ ระดับโทษทางวินัยสองสถาน คือ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ประกอบกับ
ความผิ ด ของผู้ ฟ้ อ งคดี เ ป็ น การกระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงฐานทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ร าชการนั้ น
คณะรัฐมนตรีมีมติว่า การนําเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืน ไม่เป็นเหตุให้ลดหย่อนโทษผู้กระทําผิด
ที่จะต้องถูกลงโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียว (จะลดหย่อนโทษเป็นปลดออกจากราชการไม่ได้)

๒๖
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๙/๒๕๕๑ วินิจฉัยว่า เมื่อผู้ฟ้องคดี
ดํารงตําแหน่งนายอําเภอ มีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบของทางราชการ ผู้ฟ้อง
คดีจึงมีอํานาจหน้าที่ต้องปฏิบัติในการดําเนินการออก น.ส.๓ ก. ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการ
ตามกฎหมาย รวมทั้ ง ระเบี ย บปฏิ บั ติ ของทางราชการ และต้ อ งปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความละเอี ย ด
รอบคอบ จึ ง อ้ า งเหตุ ที่ ดํ า เนิ น การตามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ เ สนอเพื่ อ แก้ ตั ว ให้ พ้ น ผิ ด ไม่ ไ ด้ ส่ ว นกรณี
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งลงโทษนายอําเภอไม่เหมือนกันนั้น การลงโทษข้าราชการแต่ละรายต้องอาศัย
ข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน ฉะนั้น โทษที่จะลงแก่ข้าราชการที่กระทําความผิดต่างรายกัน จึงอาจ
แตกต่างกันได้ตามระดับความร้ายแรงของการกระทํา ศาลพิพากษายกฟ้อง
(๑๒) ความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๔/๒๕๔๑ วินิจฉัยว่า มาตรา ๙๘
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นบทบัญญัติมุ่งควบคุม
ความประพฤติ ข องข้ า ราชการให้ อ ยู่ ใ นแนวทางที่ ดี เป็ น เรื่ อ งที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณารายละเอี ย ด
ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป ว่ามีผลกระทบต่อเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการและความรู้สึก
ของสังคมหรือไม่ และหากกระทบมากก็เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู
เป็นปูชนียบุคคล เป็นพ่อพิมพ์ของชาติ มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ อบรมลูกศิษย์ให้เป็นคนดี แต่กลับ
มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาของบุคคลอื่น ย่อมก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหน่งหน้าที่ราชการและความรู้สึกของสังคม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง ส่วนกรณีปลอมลายมือชื่อผู้ค้ําประกันในการกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น ย่อมทําให้
ผู้ที่ถูกปลอมลายมือชื่อและสหกรณ์ออมทรัพย์เสียหาย จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐาน
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเช่นกัน
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓/๒๕๔๙ วินิจฉัยว่า การกระทําใด
เป็ น การประพฤติ ชั่ ว อย่ า งร้ า ยแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ไม่ นั้ น ในพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ โ ดย
เฉพาะเจาะจง ดังนั้น การใดที่จะถือว่าเป็นความประพฤติชั่ วอย่างร้ายแรง ต้องพิจารณาจาก
ความรู้สึกของวิญญูชนโดยทั่วไป หรือความรู้สึกของสังคม ว่ารู้สึกรังเกียจต่อการกระทํานั้นว่าเป็น
การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่ ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากตําแหน่งหน้าที่ราชการ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และความรู้สึกหรือเจตนาในการกระทํา เมื่อข้อเท็จจริ งปรากฏว่ า การที่ผู้ฟ้องคดี
ให้การเท็จในชั้นสอบสวนตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ฟ้องคดีย่อมเล็งเห็นผลของการกระทําได้ว่า
คําให้การอันเป็นเท็จดังกล่าวอาจทําให้บุคคลอื่นต้องรับโทษทางอาญา อันเป็นคดีอุกฉกรรจ์โดย
ไม่มีความผิด ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าถูกพนักงานสอบสวนข่มขู่ การกระทําของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการ
กระทําเพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยไม่คํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายและความ
เดือดร้อนเสียหายของบุคคลอื่น ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่รักษากฎหมาย อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดี

๒๗
อ้างว่าพนักงานสอบสวนข่มขู่ หากไม่ให้การดังกล่าวพนักงานสอบสวนจะดําเนินคดีอาญาและ
ดําเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี อันอาจทําให้ผู้ฟ้องคดีต้องถูกออกจากราชการหรือติดคุกนั้น
ถ้าหากเป็นจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ก็เป็นการข่มขู่ว่าจะใช้อํานาจตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้ฟ้อง
คดีไม่ได้กระทําความผิดจริง ผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวน
วินัยหรือต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไปได้ คําข่มขู่ดังกล่าวไม่ร้ายแรงถึงขนาดเป็นภัยต่อชีวิตอันจะทําให้
ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามคําขู่ในขณะนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียอมให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนตาม
ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่รักษาชื่อเสียงและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่ง
หน้าที่ราชการของตน ซึ่งความรู้สึกของวิญญูชนโดยทั่วไปย่อมรู้สึกรังเกียจต่อการกระทํานั้น ว่าเป็น
ความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๒/๒๕๔๙ วินิจฉัยว่า ข้าราชการ
ซึ่ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กระทํ า การใดๆ อั น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ป ระพฤติ ชั่ ว นั้ น ไม่ ว่ า จะได้ ก ระทํ า
ในตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือในฐานะส่วนตัว ย่อมจะนํามาซึ่งการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์
ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนทั้งสิ้น เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกดําเนินการทางวินัย อันสืบเนื่องมาจาก
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ซึ่งพนักงานอัยการมีคําสั่งฟ้องและ
ศาลได้ประทับรับฟ้องไว้แล้ว แสดงให้เห็นว่าพฤติการณ์และการกระทําของผู้ฟ้องคดีมีมูลตามที่
ถูกกล่าวหา ประกอบกับผู้ฟ้องคดีกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และถูกลงโทษทางอาญาเกี่ยวกับ
ความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังกระทําความผิดในเรื่องดังกล่าวอีก
รวมทั้งยังถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินจาก
ผู้ประกอบการ แสดงถึงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ไม่เคารพกฎหมาย และไม่ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามทํานองคลองธรรม นํามาซึ่งการเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
ราชการในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน พฤติการณ์การกระทําของผู้ฟ้องคดี แม้จะมี
มูล กรณีมาจากเรื่ องส่ วนตัว แต่ก็ มีลักษณะเป็ นการกระทํา อั นได้ ชื่อว่า เป็ นผู้ประพฤติชั่ว อย่า ง
ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๑๓) ความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ
ข้า ราชการละทิ้ ง หน้ า ที่ ร าชการ หมายถึง ข้า ราชการผู้ นั้น ไม่ ม าปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการ หรือมาลงชื่อปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติงาน โดยละทิ้งไปไม่อยู่ในสถานที่
ที่ต้องปฏิบัติราชการตามหน้าที่

๒๘
 โดยความผิดในกรณีนี้ กฎหมายบัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาต้องดําเนินการ
สืบสวนก่อนว่ า ข้า ราชการผู้ นั้นได้ ละทิ้งหน้ า ที่ ร าชการด้ว ยเหตุใ ด มี เ หตุผลอั น สมควรหรื อไม่
โดยตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการผู้ละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น
เช่น บิดามารดา สามีภริยา บุตร ญาติพี่น้อง ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ให้ได้ความ
ว่าในระหว่างไม่มาปฏิบัติราชการผู้ละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น ไปอยู่ที่ใด ได้รับคําสั่งให้ไปราชการ
หรือไม่ เจ็บป่วยถึงขนาดไม่อาจแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือส่งใบลาได้หรือไม่ รวมทั้งต้องตรวจสอบ
ให้ได้ความว่าข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการตั้งแต่เมื่อใด รวมแล้วเป็นเวลากี่วัน ซึ่งการนับวัน
ละทิ้งหน้าที่ราชการให้นับวันละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันทุกวัน โดยนับวันหยุดราชการและ
วั น หยุ ด นั กขั ตฤกษ์ ซึ่ งอยู่ ระหว่ างวั นละทิ้ งหน้ าที่ ราชการรวมด้ วย (หนั งสื อสํ านั กงาน ก.พ. ที่
นร ๐๗๐๙.๒/๒๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕) ส่วนการพิจารณาว่ามีเหตุผลอันสมควรหรือไม่
นั้ น จะต้อ งพิ จ ารณาจากข้ อ เท็ จ จริง เป็ น เรื่ อ งๆ ไปว่ า พฤติ ก ารณ์ ก ารละทิ้ ง หน้ า ที่ร าชการนั้ น
มีสาเหตุอย่างไรและมีเหตุผลความจําเป็นถึงขนาดที่จะต้องละทิ้งหน้าที่ราชการหรือไม่ แต่เหตุผล
เกี่ยวกับธุระส่วนตัว โดยปกติแล้วไม่อาจรับฟังได้
 การละทิ้ง หน้ า ที่ ร าชการ ยั ง มี ก รณี ที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การระงั บการจ่ า ย
เงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มี
เหตุผล อันสมควร หรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนสําหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนี
ราชการดังกล่าว” จึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ในเรื่องนั้น ที่จะต้องเร่งตรวจสอบ
หรือสืบสวนเบื้องต้นให้ได้ความว่า ข้าราชการผู้นั้นได้ขาดราชการไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือไม่ และเป็นเวลากี่วัน แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงอธิบดี เพื่อพิจารณาระงับ
การจ่ายเงินเดือน
คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ.๒๓๕/๒๕๕๑ วิ นิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดี
ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่ส่งใบลาป่วย
หรือลากิจหรือลาพักผ่อนประจําปีสองช่วงเวลา คือ ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ รวม ๒๒ วัน และระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๕๔๗ รวม ๑๖ วั น โดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง แล้ ว
ฟังข้อเท็จจริงว่า เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จึงได้มีคําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการ แต่ทางไต่สวนของศาลฯ ได้ความว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเนื่องจาก
ถูกผู้บังคับบัญชาล่วงละเมิดทางเพศจนกระทั่งมีการซุบซิบนินทากันในหมู่ข้าราชการ เป็นเหตุทําให้
ผู้ฟ้องคดีได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง และเกิดความเครียดเรื้อรัง จนมีปัญหา
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้ตามปกติ และการที่

๒๙
ผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติราชการโดยไม่ส่งใบลาตามระเบียบของทางราชการติดต่อในคราวเดียวกัน
เกินกว่าสิบห้าวันเป็นเพราะเหตุดังกล่าว กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทําผิดวินัยฐานละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การที่
ผู้บังคับบัญชามีคําสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒/๒๕๔๙ กรณีนี้ศาลปกครองกลาง
วินิจฉัยว่า เมื่อแพทย์ผู้รักษาผู้ฟ้องคดีมาแล้วประมาณ ๒ ปี ให้ถ้อยคํารับรองว่า ผู้ฟ้องคดีป่วยจริง
ควรลางานสามวั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ บั น ทึ ก วิ นิ จ ฉั ย โรคในประวั ติ ผู้ ป่ ว ยทั่ ว ไปของโรงพยาบาล
จึ ง ฟั ง ได้ ว่ า ผู้ ฟ้ อ งคดี ป่ว ยและควรลางานสามวั น ไม่ อ าจนํ า วั น ลาป่ ว ยดั ง กล่ า วมานั บ รวมเป็ น
ระยะเวลาของการละทิ้งหน้าที่ราชการได้ การขาดราชการติดต่อกันครั้งนี้ จึงนับได้เพียงสิบสี่วัน
เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล
อั น สมควร การสั่ ง ลงโทษปลดผู้ ฟ้ อ งคดี อ อกจากราชการ จึ ง เป็ น คํ า สั่ ง ที่ ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย
พิพากษาให้เพิกถอนมติและคําสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลปกครองกลาง โดยให้
เหตุผลว่า การสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเนื่องจากการงดเว้นไม่อนุญาตให้ลาป่วย
ของผู้บังคับบัญชา เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๑๔) ความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการ และระมัดระวังไม่ให้
เกิดความเสียหายแก่ราชการไม่ว่าด้วยประการใดๆ
 การที่ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน
อย่ า งสม่ํ า เสมอและถี่ ถ้ ว นเพี ย งพอ จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ จ ริ ต เบี ย ดบั ง เงิ น ของ
ทางราชการไปเป็ น ประโยชน์ ส่ ว นตั ว นั้ น นั บ ได้ ว่ า เป็ น การประมาทเลิ น เล่ อ ในหน้ า ที่ ร าชการ
หากการกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ย่อมเป็นการกระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง เช่น
คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ.๓๑๖/๒๕๕๑ วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดี
ดํารงตําแหน่งนักวิชาการระดับ ๗ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้างานแพทยศาสตร์ ศึกษา มีหน้า ที่รับผิดชอบควบคุมดู แลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ และระมัดระวัง
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ร าชการไม่ ว่ า ด้ ว ยประการใดๆ จึ ง เป็ น หน้ า ที่ โ ดยตรงของผู้ฟ้ อ งคดี
ที่จะต้องรับผิดชอบตรวจสอบควบคุม ไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง ความผิดพลาด หรือความทุจริตขึ้น
โดยมีหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างละเอียด

๓๐
หากพบว่ า ระบบงาน ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงาน ไม่ เ ป็ น ระบบหรื อ ไม่ เ อื้ อ อํ า นวย
ต่อการปฏิบัติงาน ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานก็สามารถจัดระบบงานให้เหมาะสมได้ โดยอาจ
กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
โดยมี ผู้ ฟ้ อ งคดี ค อยให้ คํ า แนะนํ า ควบคุ ม และตรวจสอบการทํ า งานของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
อย่างใกล้ชิด กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจดําเนินการได้ด้วยตนเอง ก็อาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การแทน แต่ ผู้ ฟ้ อ งคดี ก็ ต้ อ งควบคุ ม ตรวจสอบ การปฏิ บั ติ ง านที่ ม อบหมายนั้ น
อย่างสม่ําเสมอและรอบคอบ การที่ผู้ฟ้องคดีมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน และมีการเบิกจ่ายเงินจํานวนมากต่อเนื่องกันหลายรายการ รวมทั้ง
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีผู้ฟ้องคดีและผู้ใต้บังคับบัญชาอีกสองคน โดยจํานวนสองในสาม
คนมีอํานาจหน้าที่สั่งจ่ายเงินได้นั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
อย่างมาก เนื่องจากบุคคลทั้งสองสามารถสั่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องผ่านผู้ฟ้องคดี
ซึ่งความไว้วางใจดังกล่าว อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคคลทั้งสองอย่างสม่ําเสมอ ว่าได้ทําการเบิกเงิน รับเงิน และส่งเงิน
ให้กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าหนี้อย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หรือผู้ฟ้องคดีอาจป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริตได้โดยการกําหนดเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินในบัญชีแต่ละครั้งไว้ว่า จะต้องมีลายมือชื่อของ
ผู้ฟ้องคดีทุกครั้ง แต่หากเห็นว่าตนมีงานที่ต้องรับผิดชอบจํานวนมาก ก็ควรกําหนดให้ผู้บังคับบัญชา
ของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกจ่ายเงินในบัญชีแทนผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบั ติง านของผู้ ใ ต้ บังคั บบั ญ ชาของผู้ฟ้ อ งคดี และเป็ น การป้อ งกั น มิใ ห้บุค คลดัง กล่ า วร่ว มกั น
ทุจริตได้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ มอบหมายให้ผู้ใ ต้บังคั บบัญชาปฏิ บัติหน้ า ที่
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชา มิได้ควบคุม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเลย จนเป็นเหตุให้มีการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน และเมื่อ
ตรวจสอบพบการทุจริต ผู้ฟ้องคดีก็เรียกให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาชี้แจง แล้วก็ปล่อยให้บุคคลดังกล่าว
ดําเนินการต่อไป ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีสามารถตรวจสอบการทุจริตจากเอกสารต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ฟ้ อ งคดี ป ล่ อ ยปละละเลย ไม่ ต รวจสอบ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ําเสมอและถี่ถ้วนเพียงพอ เป็นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวัง
ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับหัวหน้างานจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และ
ผู้ ฟ้ อ งคดี อ าจใช้ ค วามรอบคอบระมั ด ระวั ง ติ ด ตามตรวจสอบได้ แต่ ผู้ ฟ้ อ งคดี ก็ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ค วาม
ระมั ดระวั งเช่ นว่ า นั้ นอย่ า งเพีย งพอ จนเป็นเหตุ ใ ห้ ผู้ใ ต้บังคั บบัญ ชาทุ จริตเบี ย ดบั ง เอาเงิ นของ
ทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว เมื่อพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เป็นผลให้ทางราชการต้องสูญเสียเงินเป็นจํานวนมาก รวมทั้งทําให้หน่วยงานผิดนัดชําระหนี้ต่างๆ
การกระทําของผู้ฟ้องคดีจึงทําให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ คําสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมาย

๓๑
(๑๕) กรณีข้าราชการต้องหาคดีอาญา
คํา พิพ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ.๓๗๐/๒๕๕๐ วิ นิ จฉั ย ว่ า กฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย ข้ า ราชการได้ กํ า หนดอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละวิ ธี ก ารสอบสวนพิ จ ารณาโทษทางวิ นั ย ไว้
เป็นส่วนหนึ่งแยกต่างหากจากการดําเนินคดีอาญา เนื่องจากโทษทางวินัยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นผู้เหมาะสมและสมควรแก่ความไว้วางใจของสาธารณชน
ที่จะใช้อํานาจรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะ แต่การดําเนินคดีอาญาเป็นการดําเนินการที่มี
ผลกระทบต่ อ ชี วิ ต และร่ า งกายของผู้ ก ระทํ า ผิ ด การลงโทษในคดี อ าญาจึ ง ต้ อ งกระทํ า โดย
พยานหลักฐานอันประจักษ์แจ้ง ดังนั้น การพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการจึงไม่จําต้อง
รอฟังผลในคดีอาญาแต่อย่างใด และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๔๐ เป็นบทบัญญัติที่รับรอง และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่งตกเป็น
ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาเท่านั้น มิได้เป็นบทบัญญัติที่มุ่งจะคุ้มครองข้าราชการที่ถูกกล่าวหา
ในทางวินัยแต่อย่างใด อีกทั้งตามมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
ที่กําหนดว่า บุคคลผู้เป็นทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และ
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคล
ทั่วไป เว้นแต่ที่จํากัดใน กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะในส่วนที่เ กี่ย วกับการเมือง สมรรถภาพ วิ นัย หรื อจรรยาบรรณ คํา สั่งลงโทษ
ไล่ผู้ ฟ้อ งคดี อ อกจากราชการ จึง ไม่ ขัดต่ อ มาตรา ๓๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ คําสั่งลงโทษดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๐/๒๕๕๑ วินิจฉัยว่า กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการตํารวจ บัญญัติว่า การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตํารวจ ให้นํา
กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นมาใช้ บั ง คั บ แก่ ข้ า ราชการตํ า รวจโดยอนุ โ ลม
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย
ไว้โดยเฉพาะต่างจากการดําเนินคดีอาญา และในคดีอาญา ศาลจะพิจารณาลงโทษจําเลยต่อเมื่อ
พยานหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าจําเลยกระทําความผิดตามฟ้องจริง หากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
หรือยังเป็นที่น่าสงสัยว่าจําเลยกระทําความผิดอาญาหรือไม่ ศาลจะต้องยกประโยชน์แห่งความ
สงสัยให้จําเลยโดยพิพากษายกฟ้ อง ส่วนการดําเนินการทางวินัย แก่ข้าราชการนั้น มีกฎหมาย
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการสอบสวนพิจารณาโทษวินัยไว้โดยเฉพาะต่างหากจากการ
ดํ า เนิ น คดี อ าญา เมื่ อ การสอบสวนทางวิ นั ย ฟั ง ได้ ว่ า พฤติ ก ารณ์ ข องข้ า ราชการผู้ นั้ น เป็ น การ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็สามารถพิจารณาโทษทางวินัย
แก่ข้าราชการผู้นั้นได้ ดังนั้น แม้ศาลอาญาจะพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยพยานหลักฐานที่โจทก์
นําสืบ ยังไม่พอฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมกระทําผิดด้วย แต่เมื่อการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่า
พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการประพฤติ ชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ ายแรง

๓๒
และเมื่อการดําเนินการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี ได้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว้โดย
ชอบแล้ว คําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๑/๒๕๕๑ วินิจฉัยว่า แม้ศาลฎีกา
จะได้มีคําพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี แต่เป็นการยกฟ้องโดยข้อกฎหมาย เนื่องจากพยานหลักฐาน
ของโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทําผิดตามฟ้องหรือไม่ ซึ่งเหตุผลในการยกฟ้อง
ดังกล่าว มิได้หมายความว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหา เนื่องจากการดําเนินการ
ลงโทษทางวิ นั ย มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการที่ กํ า หนดไว้ โ ดยเฉพาะต่ า งหากจากการดํา เนิ น
คดีอาญา ผลการพิจารณาดําเนินการทางวินัยจึงไม่จําเป็นที่จะต้องตรงกับผลทางคดีอาญาเสมอไป
อีกทั้งกรณีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ถือเป็นนโยบายสําคัญและเร่งด่วนของ
รัฐบาลที่จะต้องดําเนินการโดยเคร่งครัดและจริงจัง การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ มีหน้าที่
รักษากฎหมาย มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดในเรื่องดังกล่าว
กลับเป็นผู้มีพฤติกรรมกระทําผิดเสียเอง ย่อมมีผลกระทบต่อภาพพจน์และชื่อเสียงของตนเอง
และก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่อ ประเทศชาติ อย่า งร้ า ยแรง อั น เป็น ความผิ ดวิ นัย อย่ า งร้ า ยแรง
เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ
ชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง คําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงชอบ
ด้วยกฎหมาย

๕. ตัวอย่างแนววินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
(๑) กรณีอุทธรณ์คําสั่งอธิบดี โดยมติ อ.ก.พ. กรม สั่งลงโทษไล่ออก ฐานละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ข้าราชการรายหนึ่งได้อุทธรณ์คําสั่งอธิบดี ซึ่งสั่งลงโทษไล่ออก ฐานละทิ้ง
หน้ า ที่ ร าชการติ ด ต่ อ ในคราวเดี ย วกั น เป็ น เวลาเกิ น ๑๕ วั น โดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร โดยมี
พฤติกรรมแสดงถึ ง ความจงใจไม่ ป ฏิบัติต ามระเบี ย บราชการ ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนการสั่งลงโทษ เป็นไปตามมาตรา
๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู้อุทธรณ์ได้หยุดราชการ
ด้วยการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน เป็นช่วงๆ รวมแล้ว ๔๔ วัน
ข้ อ เท็ จ จริ ง พบว่ า แม้ จ ะลาขาดไปเกิ น ๑๕ วั น แต่ ต่ อ มาได้ ก ลั บ มาปฏิ บั ติ
ราชการ ส่วนในการลาพักผ่อนนั้น ผู้อุทธรณ์ได้เสนอใบลาเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม แล้วหยุดไปก่อน
ได้ รั บ อนุ ญ าต ส่ ว นผู้ บังคั บบั ญ ชาก็ไ ม่สั่ง การในทั น ที โดยสั่ งไม่อ นุญ าตเมื่ อวัน ที่ ๒๙ เมษายน
ซึ่ ง ล่ า ช้ า ไป ๓ เดื อ น ซึ่ ง ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ ข าดงานไปเพราะมี ปั ญ หาส่ ว นตั ว หลบหนี มิ ใ ห้ ถู ก ดํ า เนิ น
คดีอาญาในคดีอื่น

๓๓
เรื่องนี้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ได้กําหนดโทษข้าราชการผู้กระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน ๑๕ วันโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร และไม่ ม าปฏิ บัติ หน้ า ที่อี ก เลย ว่ า ควรลงโทษไล่ อ อกจากราชการ แต่ ก รณี นี้ ผู้ อุ ท ธรณ์
หลังจากละทิ้งหน้าที่ราชการไปแล้ว ต่อมาก็ได้กลับมาปฏิบัติราชการอีก ส่วนกรณีที่เคยถูกลงโทษ
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ๒ ครั้ง โดยถูกตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน และภาคทัณฑ์นั้น ก็ได้รับ
ล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปแล้ว
(๒) ข้าราชการ ๓ ราย อุทธรณ์ว่า ได้รับการล้างมลทินแล้ว แต่กรมสั่งลงโทษ
ตามที่ ป.ป.ช.ชี้มลู ในฐานความผิดเดิมอีก
เรื่องนี้ข้าราชการ ๓ ราย เคยถู กกรมสั่ งลงโทษไล่ออก ฐานความผิดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะ
ผู้ อุ ท ธรณ์ ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย จึ ง ถื อ ว่ า ได้ ถู ก ลงโทษวิ นั ย ตามความหมายของมาตรา ๓ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ล้ า งมลทิ น ในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และการลงโทษได้กระทําก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ดังนั้น โทษทางวินัย คือ ไล่ออก จึงได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
แม้ ต่ อ มาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้ ชี้ มู ล ไปยั ง อธิ บ ดี ให้ พิ จ ารณาโทษ
ทางวิ นั ย ตามมาตรา ๙๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรมได้ออกคําสั่งลงโทษไล่ออก ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีมติชี้มูล แต่โดยที่คําสั่งกระทําหลังจากผู้อุทธรณ์ได้รับล้างมลทินตามพระราชบัญญัติ
ล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว อธิบดีจึงไม่อาจลงโทษหรือเพิ่มโทษทางวินัยแก่ผู้อุทธรณ์ได้อีก
ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกเลิกคําสั่ง
(๓) ไล่ออกจากราชการ เพราะละทิ้ง หน้ าที่ราชการติด ต่ อในคราวเดีย วกัน
เกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย
ผู้อุทธรณ์รายหนึ่งเดิมรับราชการตําแหน่งปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง
ชํานาญการ) ที่ทําการปกครองอําเภอแห่งหนึ่ง ได้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ในกรณีถูกผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยมติ อ.ก.พ. จังหวัด สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ กรณีไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา โดยไม่ปรากฏหลักฐานการยื่นใบลาและได้รับอนุ ญาตให้ลา
ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ตามมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมาตรา
๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๔
ผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์ว่า คําสั่งจังหวัดซึ่งสั่งลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย เพราะการที่ผู้อุทธรณ์ไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สืบเนื่องจากต้นสังกัดไม่ได้ทําการเบิกจ่ายเงินเดือน รวม ๗ เดือนให้แก่ผู้อุทธรณ์ ทําให้ผู้อุทธรณ์
เข้าใจผิดว่าได้พ้นจากสภาพความเป็นข้าราชการแล้ว จึงไม่ได้ไปปฏิบัติราชการ
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การดําเนินการสอบสวนชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ กํ า หนดใน กฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา และผู้อุทธรณ์มีพฤติการณ์ละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันตามที่ถูกกล่าวหาจริง และถือเป็น
การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ รวมเป็น ๕๙ วัน และผู้อุทธรณ์
ยังมีพฤติการณ์ละทิ้งหน้าที่ราชการอีกหลายช่วงเวลาหลายครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ส่วนการเบิกจ่ายเงินเดือนรวม ๗ เดือนล่าช้าไป เนื่องจากผู้อุทธรณ์เคยถูก
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงก่อนถูกคําสั่งลงโทษไล่ออกครั้งนี้ โดยในครั้งนั้นผู้อุทธรณ์ได้ขาดราชการ
ไปตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราช
กฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕
กําหนดไว้ มิให้จ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ละทิ้งหน้าที่ และหลังจากได้ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น
ไปแล้ว ทางจังหวัดก็ได้จ่ายเงินเดือนให้ผู้อุทธรณ์ ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย ตามแนวปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค. ๐๔๒๖.๕/๑๒๓๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ตอบข้อ
หารือการจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรณีขาดราชการเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว
ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น และสมควรให้ต้นสังกัด
ดําเนินการแก้ไขข้อความ เนื่องจากคําสั่งที่ไล่ออกเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นั้นไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงซึ่งจากหลักฐานพบว่าได้ละทิ้งหน้าที่ไปตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามความในข้อ ๘๖ วรรคหนึ่ง ก (๑) และ (๕) ของ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๔) ปลดออกเพราะเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่น
ก.พ.ค. พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีนี้แม้จะไม่มีประจักษ์พยานชี้ชัด แต่จาก
พยานแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อตกลงเรียกค่าเสียหายระหว่างฝ่าย
ผู้อุทธรณ์กับฝ่ายสามีของหญิง ทําให้เชื่อว่า ผู้อุทธรณ์มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกันตามที่ถูกกล่าวหา
จริง อุทธรณ์ในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น และผู้อุทธรณ์ทําให้ครอบครัวนี้แตกแยก อีกทั้งสร้างความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ทั้งต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการและหน่วยงาน พฤติกรรมถือเป็นการกระทํา
อันได้ ชื่อว่ า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่า งร้า ยแรง โทษปลดออกจากราชการเหมาะสมแล้ ว อุ ท ธรณ์
ฟังไม่ขึ้น จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

๓๕
(๕) ก.พ.ค. สั่งเปลี่ยนฐานความผิดไม่ได้ เนื่องจาก ป.ป.ช. ชี้มูล
ก.พ.ค. พิจารณาเรื่องนี้แล้ วเห็ นว่า ขณะเกิ ดเหตุ พระราชบัญญั ติระเบีย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไม่ได้ใช้บังคับ ซึ่งกฎหมายกําหนดให้พิจารณาลงโทษตาม
กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระทําผิด อันได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ และตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่มีความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ทั้งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริง
ในสํานวนแล้วปรากฏว่า พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔
ได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งย้อนหลังไปถึงวันที่ตนมีสิทธิ์ หากพิจารณาว่า ผู้อุทธรณ์มีความผิด
ตามกฎหมายที่ใ ช้ใ นขณะนั้น ก็พิจ ารณาได้ เ พีย งว่ า เป็ นความผิ ดฐานไม่ ปฏิ บัติหน้า ที่ ร าชการ
ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บของทางราชการ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และนโยบายของรั ฐ บาล
โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งไม่ใช่ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีระดับโทษไม่ถึงขั้นปลดออกจาก
ราชการ แต่ ก.พ.ค. ไม่อาจเปลี่ยนฐานความผิดที่ ป.ป.ช. ชี้มูลไว้ได้ ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ เคยมี
คําวินิจฉัยไว้ตามคําวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๖ และถึงแม้ ก.พ.ค. จะลดระดับโทษได้ แต่เมื่อไม่อาจเปลี่ยน
ฐานความผิดได้แล้ว จึงไม่อาจลดโทษลงต่ํากว่าปลดออกจากราชการได้ ตามนัยมาตรา ๙๗ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.๒๕๕๑ และหรื อ มาตรา ๑๐๔ แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติระเบีย บข้า ราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก.พ.ค. จึ งจํ า เป็ นต้องมี คํา วิ นิ จฉั ย
ยกอุทธรณ์
(๖) ก.พ.ค. ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์สําหรับพนักงานราชการ
ก.พ.ค. ได้ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้ดําเนินการทางวินัยใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเท่านั้น
แต่ ก รณี นี้ ผู้ อุ ท ธรณ์ เ ป็ น พนั ก งานราชการ จึ ง มิ ใ ช่ ผู้ ถู ก สั่ ง ลงโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ผู้อุทธรณ์ในฐานะพนักงานราชการต้องยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดี
ผู้ทํ า คํ า สั่ ง ลงโทษภาคทัณ ฑ์ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา ๔๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ในกรณีคําสั่งทางปกครองไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมาย
กําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง
นั้น โดยยื่นต่อเจ้า หน้า ที่ผู้ทํา คํา สั่งทางปกครองภายในสิบห้า วัน นับแต่วัน ที่ตนได้รั บแจ้งคํา สั่ง
ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตสําหรับกรณีนี้ คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ฉบับดังกล่าว
มิได้ระบุระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ ดังนั้น ระยะเวลาให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่
วันที่ได้รับคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ฉะนั้น พนักงานราชการผู้อุทธรณ์รายนี้ จึงสามารถอุทธรณ์ต่ออธิบดี
ได้ภายในระยะเวลาไม่เกินวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

๓๖
(๗) อยากร้องทุกข์ต้องเปิดเผยชื่อ มิฉะนั้นเป็นเพียงร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์
ก.พ.ค. พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การร้องทุกข์เกินระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่
รู้ ห รื อ ควรรู้ เ หตุ แ ห่ ง การร้ อ งทุ ก ข์ รวมทั้ ง คํ า ขอของผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ดั ง กล่ า วไม่ ป รากฏรายละเอี ย ด
ข้ อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะของการปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ตนของ
ผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ตาม กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเชื่อถือและรับฟังได้ว่า ผู้ร้องทุกข์มีความ
คับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา
นอกจากนี้ ในกระบวนพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ หากสั่งรับคําร้องทุกข์เรื่องนี้ไว้
พิจารณา ก.พ.ค. ก็จะต้องส่งสําเนาคําร้องทุกข์ไปให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ ทําคําแก้คําร้องทุกข์
ซึ่งต้ องเปิดเผยชื่อของผู้ร้องทุก ข์ เพื่อให้ คู่กรณีในการร้องทุก ข์มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่ า ง
เพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน การที่ผู้ร้องทุกข์ขอให้ ก.พ.ค. ปกปิด
ชื่อของผู้ร้องทุกข์เป็นความลับ มิให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ทราบเช่นนี้ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการ
ตามกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง อันเป็นหลักการสําคัญของระบบไต่สวน ก.พ.ค. จึ ง วิ นิ จ ฉั ย
ไม่รับคําร้องเรื่องนี้ไว้พิจารณา และจําหน่ายคดีออกจากสารบบ
(๘) ก.พ.ค. ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ที่มาจากต้นเหตุถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ซึ่งไม่เป็นคําสั่งทางปกครอง
ก.พ.ค. ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วเห็นว่า แม้ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองรายจะร้องทุกข์
ในเวลาที่กําหนดก็ตาม แต่โดยที่มาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัติยกเว้นไว้ว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญจะร้องทุกข์ได้นั้น ต้องมิใช่กรณีที่มีสิทธิ
อุ ท ธรณ์ ต ามหมวด ๙ ซึ่ งหมายถึ ง ผู้ถู ก ดํ า เนิ น การทางวินั ย ทุ ก กรณี ย่ อมมี สิ ทธิอุท ธรณ์ต ามที่
กําหนดในหมวดนี้ สําหรับกรณีนี้ผู้ร้องทุกข์ที่ ๑ และที่ ๒ ถูกคู่กรณีในการร้องทุกข์หรืออธิบดี
สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ยังเป็นกรณีที่เพิ่งเริ่มต้นของกระบวนการ
ทางวินัยและยังไม่แล้วเสร็จ หากผลการสอบสวนทางวินัยเป็นประการใด ก็อาจใช้สิทธิอุทธรณ์ได้
การร้องทุกข์ในขณะกระบวนการทางวินัยยังไม่แล้วเสร็จ อาจทําให้กระบวนการทางวินัยไม่สามารถ
ดําเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บั ญ ญั ติ ว่ า “วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง หมายความว่ า
การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครอง หรือกฎ และรวมถึง
การดําเนินการใดๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง เป็ น การเตรี ย มการและดํ า เนิ น การเพื่ อ จั ด ให้ มี คํ า สั่ ง ทางปกครอง
ทั้ง ก.พ.ค. ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏข้อมูลเบื้องต้นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง อาจเป็น การดํา เนิน การที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายหรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามระบบ
คุณธรรม ดังนั้น ผู้อุทธรณ์ทั้ง ๒ ราย จึงมิใช่เป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามข้อ ๗ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วย

๓๗
การร้องทุกข์และการพิจารณาวิ นิจฉัยเรื่องร้องทุก ข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึ งวินิจฉัยไม่รั บคําร้ องทุก ข์
และสั่งจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
(๙) ต้นเหตุแห่งทุกข์เกิดจากอธิบดี ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง ถึงที่สุดแล้ว
หากไม่เห็นด้วยต้องฟ้องศาลปกครอง ไม่ไปร้องต่อ ก.พ.ค.
ก.พ.ค. ได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้วเห็นว่า เนื่องจากเหตุร้องทุกข์เกิดจาก
กรมมีคําสั่งลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ร้องทุกข์ไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการ ประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ และผู้ร้องทุกข์ได้ร้องทุกข์ไปยังปลัดกระทรวงตามหนังสือลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๒ ต่อมาปลัดกระทรวงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งคําวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ดังกล่าวให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเมื่อวันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๕๓ แล้ว คําวินิจฉัยร้องทุกข์จึงเป็นที่สุด
ตามข้อ ๒๕ วรรคสาม ของ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.ค. จึงมีคําวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องทุกข์กรณีนี้ไว้พิจารณา และสั่งจําหน่ายเรื่อง
ร้องทุกข์ออกจากสารบบ ตามข้อ ๔๓ (๑) ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๓๘

บทที่ ๒
กระบวนการก่อนออกคําสั่งทางปกครอง
๑. หลักการในการพิจารณาทางปกครอง
ในการพิจารณาทางปกครอง มีหลักการที่สําคัญ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) หลักการไม่ยึดแบบพิธี การพิจารณาทางปกครองยึดหลักความเรียบง่าย
และความสะดวก เพื่อให้การพิจารณาทางปกครองบรรลุวัตถุประสงค์มากกว่าการยึดหลักแบบพิธี
ซึ่งจะใช้เมื่อกฎหมายกําหนดให้ต้องทําเท่านั้น
(๒) หลักความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน มาตรา ๓๓ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให้ คณะรัฐมนตรีวางระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครอง
ขึ้นตามความเหมาะสม และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ได้กําหนดให้ ระเบียบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ประชาชนของหน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๓๒
เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรีได้วางขึ้นตามมาตรา ๓๓ ซึ่งปัจจุบันระเบียบดังกล่าว ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงาน
ของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๓๓ ดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพียงเพื่อ
เร่ ง รั ด การทํ า งานของเจ้ า หน้ า ที่ โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ กํ า หนดเวลาแล้ ว เสร็ จ สํ า หรั บ การพิ จ ารณา
ทางปกครอง เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนเท่านั้น หน่วยงานของรัฐจึง
ไม่อาจอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติดังกล่า ว ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
ในกรณีอื่นๆ ได้
นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนํามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชน
และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการสนองตอบตามความต้องการอย่าง
แท้ จ ริ ง ได้ มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี บ ริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ โดยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กําหนดว่า ในการปฏิบัติราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการบริ ก ารประชาชน หรื อติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่ า งส่ ว นราชการด้ ว ยกั น นั้ น
ส่วนราชการจะต้องกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและ
ข้าราชการทราบด้วย ในกรณีที่ส่วนราชการใดมิได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใด และ
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่า งานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนดระเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการ
ได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะเป็น

๓๙
ผู้ กํ า หนดเวลาแล้ ว เสร็ จ ให้ ส่ ว นราชการนั้ น ปฏิ บั ติ และในกรณี ดั ง กล่ า วให้ ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ข อง
ผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาที่กําหนด
นั้นด้วย
มาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอีกว่า ถ้าส่วนราชการได้รับการติดต่อ
สอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกัน เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของส่วนราชการนั้น ส่วนราชการนั้นจะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายใน
สิบห้าวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๓๗
(๓) การจัดทําเอกสารเป็นภาษาไทย มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดว่า เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทําเป็นภาษาไทย
ถ้ า เป็ น เอกสารที่ ทํ า ขึ้ น เป็ น ภาษาต่ า งประเทศ ให้ คู่ ก รณี จั ด ทํ า เป็ น ภาษาไทยที่ มี ก ารรั บ รอง
ความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนด ในกรณีนี้ ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่น
ต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคําแปลนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ และในกรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ
เป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว
การพิจ ารณาทางปกครองต้อ งใช้ ภ าษาไทยเป็ น หลั ก เพราะเป็ น ภาษาราชการ
เอกสารใดที่เป็นภาษาต่างประเทศ หากนํามาใช้ในการพิจารณาทางปกครอง ก็ต้องทําคําแปลเป็น
ภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ เพราะภาษามีหลายภาษา การที่เจ้าหน้าที่ต้องจัดทํา
คํ า แปลเองจึ ง ไม่ ถู ก ต้ อ ง ภาษาควรอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ นํ า มายื่ น ซึ่ ง การแปลภาษา
ต่างประเทศเป็นภาษาไทย การรับรองความถูกต้องของคําแปลเป็นภาษาไทย หรือการยอมรับ
เอกสารที่ ทํ า ขึ้ น เป็ น ภาษาต่ า งประเทศ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง ดังนี้
(๓.๑) การรับรองความถูกต้องของคําแปลเป็นภาษาไทย ให้กระทําโดย
๑) คนไทยที่จบการศึกษาในระดับไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้
ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน
๒) อาจารย์ ใ นสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและเป็ น ผู้ ส อนภาษา
ที่ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบันการศึกษาดังกล่าว
๓) สถานทู ต หรื อ สถานกงสุ ล ต่ า งประเทศที่ ตั้ ง อยู่ ใ นประเทศไทย
โดยประเทศนั้นใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาราชการ
๔) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

๔๐
(๓.๒) เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่ต้องจัดทํา
คําแปลเป็นภาษาไทยได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
๑) เจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษาดังกล่าวได้
๒) เจ้าหน้าที่นั้นมีผู้ร่วมงานที่มีความรู้ในภาษาดังกล่าว
(๔) หลักการพิสูจน์ความจริงและการควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ (หลักไต่สวน
ในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง) มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ วางหลั ก ว่ า ในการพิ จ ารณาทางปกครอง เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ได้ข้อยุติก่อนว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่นั้นเป็นอย่างไร
โดยพิจารณาพยานหลักฐานที่เ ห็นว่า จํ า เป็นแก่การพิสูจน์ ข้อเท็ จจริง และไม่จํา ต้ องผู ก พัน กั บ
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่คู่กรณีกล่าวอ้างหรือนํามาแสดง เจ้าหน้าที่สามารถสั่งให้มีการ
แสวงหาข้อเท็จจริงทั้งหลายที่เห็นว่าจําเป็นได้ตามที่เห็นสมควร ในขณะฝ่ายที่คู่กรณีก็มีหน้าที่
ให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ด้วย และ
ถ้าคู่กรณีไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่แจ้งสิ่งที่ตนทราบอันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ได้
พิจารณาครบตามหน้าที่แล้ว หากปรากฏว่าคําสั่งทางปกครองผิดพลาดเพราะเหตุดังกล่าวและ
ถูกเพิกถอนในภายหลัง คู่กรณีผู้นั้นก็จะเรียกร้องเอาประโยชน์มิได้
การตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี้
๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
๒) รับฟังพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคล
หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จําเป็น
ฟุ่มเฟือย หรือประวิงเวลา ทั้งนี้ พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคําหรือ
ทําความเห็น มีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๕) ออกไปตรวจสถานที่
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗/๒๕๕๐ การดําเนินการย้ายข้าราชการครู
กรุงเทพมหานครทั้งสายบริหารและสายการสอน ในกรณีที่ข้าราชการครูผู้นั้นไม่ได้ยื่นคําร้องขอ
ย้ายไว้ประการหนึ่ง คือ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครมีพฤติการณ์อันส่อไปในทางที่เกิดความ
เสียหายหรือเสื่อมเสียแก่โรงเรียน หรืออยู่ในระหว่างดําเนินการทางวินัย หรือไม่เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน เนื่องจากมีพฤติกรรมความประพฤติ ไม่เหมาะสม ฯลฯ ซึ่งกรณีนี้ใ ห้ผู้บังคับบั ญชาตาม
ลํ า ดั บ ชั้ น พิ จ ารณาดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ใ นเบื้ อ งต้ น ก่ อ นที่ จ ะเสนอให้ สํ า นั ก
การศึกษาดําเนินการย้ายออกจากโรงเรียน คดีนี้ผู้อํานวยการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ของผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือรายงานต่อผู้อํานวยการเขตว่า ผู้ฟ้องคดีคอยกลั่นแกล้งโดยการทําหนังสือ

๔๑
ลงชื่อปลอมร้องเรียนใส่ร้ายตนไปยังผู้บังคับบัญชาและหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ยังคอยตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนและคอยยุยงให้ครูต่อต้านผู้บริหาร ทําให้เกิดการแตกความสามัคคี
ในโรงเรียน สร้างความหนักใจแก่ผู้บริหาร จึงขอให้ย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากโรงเรียน ผู้อํานวยการ
เขตได้พิจารณารายงานแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ไม่ถึงขั้นต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
แต่เพื่อให้เกิดความสงบในโรงเรียน เห็นควรให้ย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนอื่น
ใกล้ บ้ า นตามความเหมาะสม จึ ง ได้ ร ายงานให้ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก การศึ ก ษากรุง เทพมหานคร
พิจารณาดําเนินการต่อไป และเมื่อผู้อํานวยการสํานักการศึกษาได้รับรายงานจากผู้อํานวยการเขต
แล้ว จึงได้ทําการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีในทางลับ พบว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมตามที่
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชารายงานจริ ง แต่ ไ ม่ ถึ ง ขั้ น ต้ อ งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย จึ ง เสนอต่ อ
ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าเห็นควรให้ย้ายผู้ฟ้องคดีและข้าราชการครูในสังกัด
คนอื่นๆ อีก ๑๓ คน ที่มีพฤติกรรมทํานองเดียวกันนี้ ไปยังโรงเรียนที่ยังขาดอัตรากําลังครู และเป็น
โรงเรียนที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านพักอาศัย ในคราวเดียวกับการย้ายข้าราชการครูที่ยื่นคําร้องขอย้าย
ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการครู ก ลุ่ ม นี้ ไ ด้ มี โ อกาสเปลี่ ย นสภาพแวดล้ อ ม ซึ่ ง ปลั ด กรุ ง เทพมหานคร
(ผู้ถูฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ จึงลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๒๐๐ คน ซึ่งมีชื่อของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย ถือได้ว่าปลัดกรุงเทพมหานคร
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการพิจารณาทางปกครอง ได้พิจารณาพยานหลักฐาน
ที่เห็นว่าจําเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

๒. เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง
๒.๑ เจ้าหน้าที่ต้องมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
บัญญัติว่า “คําสั่งทางปกครองจะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น” ดังนั้น
โดยหลักในการพิจารณาทางปกครอง “เจ้าหน้าที่” ที่จะพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองได้ จะต้อง
เป็นผู้มีอํานาจตามกฎหมายในเรื่องนั้น หากผู้ใดไม่มีอํานาจหน้าที่และกระทําการพิจารณาทาง
ปกครอง การกระทํานั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
“เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง” อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทรง
อํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง
และไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ออกคําสั่งทางปกครอง หรือผู้เสนอแนะให้ออกคําสั่งทางปกครอง หรือ
ผู้ อ นุ มั ติ ห รื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบในการออกคํ า สั่ ง ทางปกครอง จะต้ อ งดํ า รงอยู่ ใ นทางกฎหมาย

๔๒
ในเวลาที่ ก ระทํ า การนั้ น และต้ อ งกระทํ า การโดยเคารพและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การดํ า เนิ น งาน
บางประการด้วย
การพิ จ ารณาว่ า เจ้ า หน้ า ที่ มี อํ า นาจในการพิ จ ารณาในเรื่ อ งนั้ น หรื อ ไม่
พิจารณาได้ใน ๓ มิติ คือ
(๑) ในด้านเนื้ อ หา หมายความว่ า เจ้ า หน้า ที่ จะต้ องมีอํา นาจพิ จ ารณา
ในเรื่องนั้นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรก็จะมีอํานาจในการจดทะเบียนราษฎร แต่ไม่มีอํานาจ
ในการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นต้น
“เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง” หมายถึง ผู้ดํารง
ตํ า แหน่ ง หรื อ คณะบุ ค คล ที่ ก ฎหมายฉบั บ ที่ ก่ อ ตั้ ง อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ทางปกครองในเรื่ อ งหนึ่ ง
เรื่องใด บัญญัติกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง หรือให้เป็นผู้มีอํานาจเสนอแนะ
ให้ออกคําสั่งทางปกครอง หรืออนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในการออกคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
“เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง” จะต้องใช้อํานาจออกคําสั่งทางปกครอง
หรือใช้อํานาจเสนอแนะให้ออกคําสั่งทางปกครอง หรืออนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในการออก
คําสั่งทางปกครองด้วยตนเอง จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นกระทําการต่างๆ ดังกล่าวแทนมิได้
“เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจทํ า การพิ จ ารณาทางปกครอง” เนื่ อ งจาก
กฎหมายมีอยู่มากมาย การบังคับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองต้องใช้
อํานาจกระทํ าการต่างๆ ด้วยตนเองทุกรณี อาจทําให้การบริการสาธารณะขาดความต่อเนื่อง
หรือหยุดชะงักลงได้ จึงผ่อนคลายความเคร่งครัดของหลักกฎหมาย โดยการยอมให้เจ้าหน้าที่
ผู้ทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครอง มอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่อื่นทําการพิจารณาทางปกครอง
แทนได้บ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่อื่นที่เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองมอบอํานาจ
ให้ทําการพิจารณาทางปกครองแทนนี้ เรียกว่า “เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจทําการพิจารณาทาง
ปกครอง” โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่อื่น
ทําการพิจารณาทางปกครองแทนนั้น จะเป็นการมอบอํานาจที่ชอบด้วยกฎหมายได้ต่อเมื่อเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
๑) กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจ มอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่อื่น
ทําการพิจารณาทางปกครองแทนได้ (กฎหมายบัญญัติอนุญาตไว้ อาจเป็นกฎหมายฉบับที่ก่อตั้ง
อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ทางปกครอง ซึ่ ง เป็ น “กฎหมายพิ เ ศษ” หรื อ อาจเป็ น กฎหมายที่ กํ า หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการมอบอํานาจทางปกครองของรัฐไว้เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็น
“กฎหมายทั่วไป” เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยจะ
นํามาใช้ได้เมื่อกฎหมายพิเศษไม่ได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เท่านั้น)

๔๓
๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจ จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด
๓) การมอบอํานาจต้องทําตามแบบที่กฎหมายกําหนด เช่น ทําเป็นหนังสือ
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองได้มอบอํานาจนั้น
โดยชอบแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้น และโดยหลักเจ้าหน้าที่
ผู้รับมอบอํานาจทําการพิจารณาทางปกครองจะมอบอํานาจนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่อื่นต่อไปอีกช่วง
ไม่ได้ เว้นแต่การมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๓๙ ในการมอบอํานาจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจนี้ เป็นการโอนอํานาจจากเจ้าหน้าที่
ผู้ทรงอํานาจ ไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจ เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจจึงไม่ได้ทําการพิจารณา
ทางปกครองในฐานะที่เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ผู้ทรงอํานาจ แต่ทําการเช่นว่านั้นในนามของ
ตนเอง ดังนั้น ตราบใดที่ยังไม่ได้เพิกถอนการมอบอํานาจ เจ้าหน้าที่ผู้มอบอํานาจจะสอดเข้าไป
ทําการพิจารณาทางปกครองแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอํานาจมิได้
(๒) ในด้านพื้นที่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจตามกฎหมาย จะต้อง
มีอํานาจพิจารณาในเขตพื้นที่ที่ตนเองมีอํานาจด้วย เช่น นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มีอํานาจ
ออกใบอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุขเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่ไม่มีอํานาจออก
ใบอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุขในเขตเทศบาลอื่น เป็นต้น
(๓) ในด้ า นเวลา หมายความว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ที่ จ ะทํ า การพิ จ ารณาทาง
ปกครองจะต้ อ งพิ จ ารณาในขณะเวลาที่ ต นเองมี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นเรื่ อ งนั้ น ๆ การพิ จ ารณาทาง
ปกครองที่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนั้นได้ทําลงไปก่อนที่ตนจะเข้ารับตําแหน่ง หรือภายหลัง
จากเวลาที่ตนพ้นจากตําแหน่ง เช่น เกษียณอายุ หรือพ้นวาระการดํารงตําแหน่ง จะไม่สมบูรณ์
ตามกฎหมาย
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๑๓/๒๕๔๘ กรณีอธิบดีกรมป่าไม้
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการกรมป่าไม้ (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งมีตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานป่าไม้ ๘ รวมอยู่ด้วย ให้ อ.ก.พ. กรมป่าไม้พิจารณา และ อ.ก.พ. กรมป่าไม้พิจารณา
แล้ว มีมติให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อธิบดีกรมป่าไม้จึงมีคําสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจาก
ราชการ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กําหนดว่า คําสั่งทางปกครองจะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ในเรื่องนั้น ดังนั้น กรณีนี้ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อํานาจพิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี การที่อธิบดีกรมป่าไม้ส่งเรื่องการสอบสวนทางวินัยให้
อ.ก.พ. กรมป่าไม้ พิจารณา และสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ. กรมป่าไม้
คําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ได้กระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจพิจารณา
อันเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๔๔
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘/๒๕๕๑ กรณีที่พระราชบัญญัติ
ระเบีย บบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้ การออกคํา สั่งใดๆ ที่เ กี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตําบล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ที่ได้ทําภายหลังวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
เป็นอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล (นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล) ดังนั้น การที่นายอําเภอมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับพวก ถูกกล่าวหาว่าไม่ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ทางระบายน้ํา เป็นเหตุให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญา จึงเป็นการออกคําสั่ง
โดยไม่มีอํานาจ ดําสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒.๒ เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองต้องมีความเป็นกลาง
นอกจากเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี อํ า นาจพิ จ ารณาทางปกครองจะต้ อ งมี อํ า นาจ
ตามกฎหมายแล้ว กฎหมายยังกําหนดว่า เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
(Impartiality) เพราะความไม่ เ ป็ น กลางของเจ้ า หน้ า ที่ อ าจทํ า ให้ ก ารพิ จ ารณาของเจ้ า หน้ า ที่
บิดเบือนหรือเอนเอียงไปในทางหนึ่งทางใด ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเป็นที่ไว้วางใจของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองจึงได้กําหนด “หลักความเป็นกลาง” ซึ่งเป็นการกําหนดลักษณะของเจ้าหน้าที่ที่ไม่อาจ
พิจารณาทางปกครองไว้ แบ่งออกได้เป็น ๒ กรณี คือ
(๑) ความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอก และ
(๒) ความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายใน (หรือโดยทางสาระ)
(๑) ความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอก
มาตรา ๑๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ กํ า หนดความไม่ เ ป็ น กลางโดยสภาพภายนอกไว้ ซึ่ ง เป็ น กรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ มี
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคู่กรณีในทางใดทางหนึ่ง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย
ได้ว่า เจ้าหน้าที่จะทําการพิจารณาทางปกครองโดยไม่เป็นกลาง โดยกฎหมายถือว่า เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะต้องออกคําสั่งทางปกครอง จึงทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นผู้ออกคําสั่งเอง ผู้เสนอแนะให้ออกคําสั่ง หรือผู้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในการออก
คําสั่งก็ตาม ทั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่ที่ถือว่ามีความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอก มีดังนี้
๑) เจ้าหน้าที่เป็นคู่กรณีเอง
เช่น เจ้าหน้าที่นั้นเป็นผู้ขออนุญาตตั้งโรงงานเอง ในขณะที่ตนเอง
เป็นผู้มีอํานาจอนุญาต

๔๕
๒) เจ้าหน้าที่เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
เพราะการเป็นครอบครัวเดียวกันอาจจะทําให้เกิดความลําเอียง
๓) เจ้าหน้าที่เป็นญาติของคู่กรณี
คือ เป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดาน ไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพี่น้อง หรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายใน ๓ ชั้น หรือญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง ๒ ชั้น เหล่านี้ถือ
เป็นความสัมพันธ์ทางจิตใจซึ่งจะทําให้เกิดความลําเอียงได้
“บุพการี” คือ ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป โดยถือตามความเป็นจริง
ไม่จําต้องเป็นบุพการีที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่น่าจะหมายถึงการเป็นผู้รับคู่กรณีเป็นบุตรบุญธรรม
“ผู้สืบสันดาน” คือ ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมา โดยถือตามความ
เป็นจริง ไม่จําต้องเป็นผู้สืบสันดานที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่น่าจะหมายถึงการเป็นบุตรบุญธรรม
ของคู่กรณี
“พี่น้อง” คือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือร่วมบิดา หรือร่วม
มารดาเดียวกัน
“ลูกพี่ลูกน้อง” คือ ลุง ป้า น้า อา ของคู่กรณี หรือเป็นหลานลุง
หลานป้า หลานน้า หลานอา ของคู่กรณี
“ญาติเกี่ยวพันทางแต่งงาน” เช่น พ่อตา แม่ยาย ของคู่กรณี พี่เขย
น้องเขย พี่สะใภ้ น้องสะใภ้ ของคู่กรณี
๔) เจ้ า หน้า ที่ เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ แ ทนโดยชอบธรรม หรื อผู้ พิ ทั ก ษ์
หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
ความเห็ น ของคณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
เรื่องเสร็จ ที่ ๓๓๕/๒๕๔๖ กรณีที่ผู้มีอํานาจในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการบริหาร
หรือผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้แทนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ ตนถือหุ้นอยู่ด้วย ไม่อาจทําคําสั่งทาง
ปกครองหรือมีมติเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นได้ และถึงแม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะมิได้เป็น
ผู้ แ ทนของห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ก็ ต าม แต่ ถ้ า มี ก ารถื อ หุ้ น อยู่ ใ นห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองวินิจฉัยว่า อาจถือได้ว่ามีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจ
ทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางได้ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป
๕) เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
กรณีนี้แม้กฎหมายไม่ได้กล่าวถึงการเป็นลูกจ้างของคู่กรณีก็ตาม แต่
ต้องถือว่าการเป็นลูกจ้างของคู่กรณีคือ การเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้
หรือเจ้าหนี้หรือนายจ้างที่จะพิจารณาทางปกครองไม่ได้นั้น หมายถึงเฉพาะ ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้หรือ
นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมถึงนิติบุคคลด้วย เช่น

๔๖
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จ
ที่ ๒๙๕/๒๕๔๕ มาตรา ๑๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กําหนดว่า เจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี จะทําการพิจารณา
ทางปกครองไม่ได้นั้น บทบัญญัติดังกล่าวมุ่งหมายที่จะห้ามเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ หรือ
เป็นนายจ้างของคู่กรณี ที่จะออกคําสั่งทางปกครองโดยขาดความเป็นกลางหรือมีความลําเอียง
เพราะเหตุดังกล่าว บทบัญญัติมาตรา ๑๓ (๕) จึงใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั น เป็ น การส่ ว นตั ว ไม่ ว่า ในฐานะใดฐานะหนึ่ง ที่ จ ะพิ จ ารณาและออกคํ า สั่ ง ทาง
ปกครองเท่านั้น จึงมิได้ใช้บังคับกับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล
๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
อย่ า งไรก็ ดี การที่ ม าตรา ๑๓ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า “เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะพิจารณาทาง
ปกครองไม่ได้” มีความหมายในทางปฏิบัติว่า เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องไม่รับหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง
อาจคัดค้านเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสั่งมิให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผลของคําสั่งยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าคําสั่งนั้นจะถูกโต้แย้งหรือถูกเพิกถอน
ความเห็ นของคณะกรรมการวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง
เรื่องเสร็จ ที่ ๕๕๑/๒๕๔๒ เมื่อเห็นว่าเจ้าหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดา มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คู่ ก รณี ใ นการพิ จ ารณาทาง
ปกครอง มีสิทธิคัดค้านเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรณีที่ไม่อาจคัดค้านเจ้าหน้าที่ในระหว่างการพิจารณา
ทางปกครอง หรือในกรณีที่การคัดค้านเจ้าหน้าที่ระหว่างนั้นไม่เป็นผล คู่กรณีในการพิจารณา
ทางปกครองยั ง มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ห รื อ โต้ แ ย้ ง คํ า สั่ ง ทางปกครอง โดยอ้ า งว่ า การเตรี ย มการและ
การดําเนินการเพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองนั้น กระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่มีอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะกระทําได้ เพราะมีอคติ ลําเอียง หรือไม่เป็นกลาง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ในหมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๒) ความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายใน (หรือโดยในทางสาระ)
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่มีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓
เกี่ย วกับเจ้ าหน้า ที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพ
ร้ายแรง อันอาจทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้น จะทํา
การพิ จารณาทางปกครองในเรื่องนั้ นไม่ได้ ซึ่งความไม่ เ ป็นกลางโดยสภาพภายในนี้ เป็ น กรณี

๔๗
ที่เจ้าหน้าที่มีพฤติการณ์อื่นที่ชวนให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจพิจารณา
ทางปกครองอาจจะทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
ความเป็ น กลางในการพิ จ ารณาทางปกครอง จะต้ อ งกระทํ า โดย
ปราศจาก ๑) ฉันทาคติ คือ ลําเอียงเพราะชอบ ๒) โทสาคติ คือ ลําเอียงเพราะชัง ๓) ภยาคติ
คือ ลําเอียงเพราะกลัว ๔) โมหาคติ คือ ลําเอียงเพราะหลงหรือผิดพลาดเพราะยึดติดในความเขลา
ซึ่งถ้าได้กระทําไปเพราะอคติข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าไม่เป็นกลาง อย่างไรก็ตาม ความไม่เป็นกลางนี้
มิใช่เป็นเพียงเหตุระแวงหรือคาดเดา และมิใช่กรณีที่เล็กน้อยเกินไป แต่ต้องมีสภาพร้ายแรงที่จะ
เห็นได้ว่าอาจทําให้การพิจารณาไม่เป็นกลางได้ เช่น เป็นผู้มีทรรศนะที่เป็นปฏิปักษ์กับเรื่องที่จะ
ทําการพิจารณา เป็นผู้ที่ได้ถูกอ้างเป็นพยานโดยได้รู้เห็นเหตุการณ์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้
เป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทําการพิจารณาทางปกครองมาแล้ว เป็นผู้ที่เคยแสดงความคิดเห็น
ต่อสาธารณะในเรื่องที่จะทําการพิจารณา
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐/๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีกับ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยมีเรื่องขัดแย้งกันเป็นการส่วนตัวมาก่อน กรณีผู้ฟ้องคดีร้องเรียนกล่าวหาว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงพฤติกรรมลวนลามผู้ฟ้องคดี ซึ่งแม้มีการไกล่เกลี่ยยุติปัญหาแล้ว แต่ผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ ก็แสดงกริยามารยาทดูหมิ่นผู้ฟ้องคดีเรื่อยมา ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการ
จั ง หวั ด จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ทั้ ง สองไม่ พ อใจ และมี อ คติ ใ นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ฟ้ อ งคดี ป ระจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ครั้ ง ที่ ๑ ต่ํ า กว่ า มาตรฐาน
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยมีเรื่องขัดแย้งกันเป็นการ
ส่วนตัวมาก่อน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ประเมินผลงานของผู้ฟ้องคดี
ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และให้ความเห็นว่าไม่ควรเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่า เป็นกรณีซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาทางปกครองของผู้ฟ้องคดีที่ ๑
ไม่เป็นกลาง มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
คํา พิพากษาศาลปกครองสูงสุ ด ที่ อ.๒๔๕-๒๔๖/๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดี
เป็ น ข้ า ราชการ ถู ก ร้ อ งเรี ย นว่ า มี พ ฤติ ก รรมทุ จ ริ ต เบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า นเป็ น เท็ จ ในชั้ น การสื บ สวน
ข้ อ เท็ จ จริ ง พบว่ า เป็ น กรณี มี มู ล จึ ง ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการสอบสวนทางวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
โดยกรรมการชุ ด นี้มี นาย ศ. (ซึ่ งผู้ ฟ้ อ งคดี คั ด ค้ า นว่า เป็น ผู้ มีเ หตุโ กรธเคือ งกับ ผู้ ฟ้อ งคดี ) เป็ น
ประธานกรรมการสอบสวน ผลการสอบสวนเห็นว่ากระทําผิดจริง เห็นควรได้รับโทษปลดออกจาก
ราชการ คณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ มี นาย ศ.
ในฐานะรองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธาน มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ว่ า ผู้ ฟ้ อ งคดี ก ระทํ า ความผิ ด
ให้ลงโทษปลดออกจากราชการ จากนั้นได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมี นาย ศ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน ได้มีมติตามข้อเสนอดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมีคําสั่งปลดออกจาก

๔๘
ราชการ ในชั้นอุทธรณ์ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมี นาย ศ. รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดในฐานะปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ได้มีคําสั่งยกอุทธรณ์
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นมติที่ขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึ่งก็ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การทําหน้าที่ของ นาย ศ. ซึ่งมีส่วนร่วม
ในการเป็นประธานการประชุม ทั้งในขั้นตอนการพิจารณาเสนอความเห็น และการพิจารณามีมติ
เห็ น ชอบให้ สั่ ง ลงโทษ และการวิ นิ จ ฉั ย ยกอุ ท ธรณ์ รวมทั้ ง การให้ ข้ อ มู ล ความเห็ น และการ
ดําเนินการใดๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในลักษณะที่เป็น
การปกป้องความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัย และการให้ออกจาก
ราชการที่ ต นเองเคยทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม มาก่ อ น อั น ทํ า ให้ เ กิ ด ผลในทางลบต่ อ
ผู้ ฟ้ อ งคดี ถื อ เป็ น การพิ จ ารณาทางปกครองของคณะกรรมการที่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ กรรมการ
ในคณะกรรมการซึ่งมีสภาพร้ายแรงที่อาจทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง หรือมีเหตุ
แห่งความไม่เป็นกลางในทางเนื้อหา หรือโดยสภาพภายในของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการพิจารณาทางปกครอง อันเป็นการพิจารณาทางปกครองที่ไม่ชอบตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้ง การทําหน้าที่ประธานใน
ที่ประชุมของ นาย ศ. ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการควบคุม กําหนดทิศทางการประชุม และอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้กรรมการที่มีความเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตน
หรือไม่ก็ได้ ทั้งยังทําหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ของกรรมการที่เป็นตัวแทนจากส่วนราชการประจําจังหวัด และเป็นผู้มีอํานาจกํากับดูแลองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ย่ อ มทํ า ให้ นาย ศ. มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ กว่ า กรรมการอื่ น ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก
ไม่ มีกรรมการคนใดแสดงความเห็นในลัก ษณะที่แตกต่า ง ขั ดแย้ ง คัดค้ าน หรื อไม่เ ห็นด้ วยกั บ
นาย ศ. หรือความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ที่ นาย ศ. เป็นประธาน จึงพิพากษาเพิกถอนคําสั่ง
ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
คําพิ พากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๓๓/๒๕๕๓ การที่ นาย ป.
ได้เคยเป็นประธานกรรมการพิจารณาการดําเนินการทางวินัยของผู้ฟ้องคดีมาก่อนแล้ว และต่อมา
ได้มาเป็นเจ้าหน้าที่ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องเดิมอีก การพิจารณาใช้ดุลพินิจของ นาย ป.
จึงอาจมีความโน้มเอียงไปตามความเห็นเดิมที่ตนเคยพิจารณาวินิจฉัยไปแล้วเมื่อครั้งที่เป็นประธาน
กรรมการ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อันถือได้ว่ามีสภาพร้ายแรง
ที่อาจทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ซึ่ง นาย ป. ย่อมเห็นได้เองอยู่แล้วว่า ตนมี
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว แม้จะไม่มีผู้คัดค้านว่าตนมีลักษณะต้องห้ามเช่นว่านั้น ในการนี้ นาย ป.

๔๙
ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ และมีกรณีที่อาจทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง
ซึ่งสมควรหยุดการพิจารณาในเรื่องนั้น และควรจะให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อมิให้
การดําเนินการเป็นไปตามนัยดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญ และ
โดยที่การพิจารณาได้ดําเนินการไปจนมีมติ ซึ่งถือเป็นคําสั่งทางปกครองแล้ว กรณีย่อมเห็นได้ว่า
มติดังกล่าวบกพร่องในสาระสําคัญ อันเป็นเหตุให้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง ไม่เข้าข้อยกเว้น
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ในการ
พิจารณาอุทธรณ์ ก็เพื่อรักษาสิทธิของผู้ที่อยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครองให้ได้รับการพิจารณา
โดยถี่ถ้วน และรักษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการควบคู่กัน เมื่อข้อบกพร่องในวิธีพิจารณา
ทางอุทธรณ์ได้ล่วงเลยไปถึงขั้นการมีมติ ซึ่งถือเป็นคําสั่งทางปกครอง จึงเป็นคําสั่งทางปกครองที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒.๓ ผลการดํ า เนิ น การของเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ กรรมการ กรณี ที่ มี เ หตุ ค วาม
ไม่เป็นกลาง
(๑) กรณี เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ กรรมการที่ มี เ หตุ ค วามไม่ เ ป็ น กลางหยุ ด การ
พิจารณา การพิจารณาไปโดยบุคคลที่ไม่เป็นกลาง ย่อมทําให้กระบวนการพิจารณาด่างพร้อยไป
ตามความไม่ เ ป็ น กลางนั้ น ซึ่ ง มาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติวิ ธี ปฏิ บัติ ร าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ กํ า หนดว่ า การกระทํ า ใดๆ ของเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ กรรมการในคณะกรรมการ
ที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองที่ได้กระทําไปก่อนหยุดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา
๑๖ ย่อมไม่เสียไป เว้นแต่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้านหรือคณะกรรมการที่มี
อํานาจพิจารณาทางปกครองแล้วแต่กรณี จะเห็นสมควรดําเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้
กรณีที่มีการฝ่าฝืนหลักความเป็นกลาง โดยไม่มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่
และการพิจารณาดําเนินไปจนจบ และมีคําสั่งทางปกครองแล้ว ถ้าความไม่เป็นกลางโดยสภาพ
ภายนอก ต้องเพิกถอน แต่ในกรณีความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายใน หากมีความไม่เป็นกลางจริง
และความไม่เป็นกลางนั้นเป็นผลโดยตรงให้เกิดคําสั่งทางปกครองในลักษณะที่กล่าวหา จึงขอให้
เพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้นได้ เว้นแต่ จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังต่อไปนี้
๑) การมีความจําเป็นเร่งด่วน
ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหาย
ต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไข
๒) กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน
กรณีไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้ ทั้งโดยข้อเท็จจริง
และโดยข้อกฎหมาย

๕๐
(๒) กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งในภายหลัง มาตรา ๑๙
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ถ้าปรากฏภายหลังว่า
เจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองใดขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้าม หรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตําแหน่ง
การพ้นจากตําแหน่งเช่นว่านี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๘๒/๒๕๕๑ มาตรา
๑๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้บัญญัติให้ กรณีที่ปรากฏ
ภายหลั ง ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ กรรมการในคณะกรรมการที่ มี อํ า นาจพิ จ ารณาทางปกครองใด
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้น
ต้องพ้นจากตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งเช่นว่านี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้น้นั ได้ปฏิบัติไป
ตามอํานาจหน้าที่ จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติในมาตรา ๑๙ มีหลักการเพื่อรองรับผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อํานาจพิจารณาทางปกครอง แต่มีเหตุบกพร่องในการดํารงตําแหน่ง โดยให้
การกระทํ าทางปกครองนั้ นมีผลต่อไป ไม่ กระทบกระเทือนเพราะเหตุดัง กล่า ว ดังนั้น แม้ จะ
พิจารณาแล้วว่า การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การดําเนินการต่างๆ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา
ชุดใหม่ที่ได้กระทําไปตามอํานาจหน้าที่ ย่อมไม่เสียเปล่าและมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป ตามมาตรา ๑๙
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๕/๒๕๕๒ การที่ศาล
ปกครองพิ พ ากษาให้ เ พิ ก ถอนมติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๕ ของสภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดที่เลือก นาย ส. เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อันเป็นผลให้การดํารงตําแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ นาย ส. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การดังกล่าวก็มิได้ส่งผล
กระทบต่อการใดที่ นาย ส. ได้กระทําไปในฐานะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ว่า บรรดา
การกระทํ า ของเจ้า หน้า ที่ หรือ กรรมการในคณะกรรมการที่ มี อํา นาจพิ จ ารณาทางปกครองซึ่ ง
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้น
ต้องพ้นจากตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งเช่นว่านี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผ้นู ั้นได้ปฏิบัติไป
ตามอํานาจหน้าที่ และเมื่อในระหว่างนั้น นาย ส. ได้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มาโดยตลอด การที่ นาย ส. ได้ รั บ เงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน เบี้ ย ประชุ ม และเงิ น อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ย่อมไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการรับไปโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้
ตามกฎหมาย จึงไม่ต้องคืนเงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และเงินอื่นที่ได้รับ ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

๕๑
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๓๗/๒๕๕๒ ในระยะเวลา
ตั้งแต่ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลของ นาย พ. สิ้นสุดลงตามคําพิพากษาของศาลแขวง
จนถึงวันที่นายอําเภอเมืองสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนั้น เป็นช่วงเวลาก่อนการออกจากตําแหน่งของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลของ นาย พ. ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มิได้กําหนดเรื่องการออกจากตําแหน่งภายหลังจากพ้นจากตําแหน่ง
จะเกิ ด ผลอย่ า งไร จึ ง ต้ อ งอาศั ย บทกฎหมายที่ ใ กล้ เ คี ย งมาอนุ โ ลมใช้ ซึ่ ง ตามมาตรา ๑๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กําหนดรองรับบรรดาการกระทํา
ของเจ้าหน้าที่ หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่งขาดคุณสมบัติ
หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้า ม หรื อ การแต่ ง ตั้ง ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ผู้นั้ น ต้ อ งพ้น จาก
ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งเช่นว่านี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจ
หน้าที่ และตามมาตรา ๙๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดไว้ว่า การออกจาก
ตําแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผู้นั้นได้กระทําไปในหน้าที่สมาชิก รวมทั้งการได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง หรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ก่อนที่สมาชิกผู้นั้นออกจากตําแหน่ง ดังนั้น
แม้ว่า นาย พ. จะพ้นจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อในระหว่าง
นั้น นาย พ. ยังคงปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาโดยตลอด การปฏิบัติหน้าที่นั้น
จึงไม่ถูกกระทบกระเทือนและมีผลใช้ได้ และการที่ นาย พ. ได้รับค่าตอบแทนและค่าป่วยการอื่นๆ
อั น เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จึ ง ไม่ อ าจกล่ า วได้ ว่ า เป็ น การรั บ ไปโดยไม่ มี มู ล อั น จะอ้ า งได้
ตามกฎหมาย ทางราชการจึงไม่อาจเรียกเงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จ่าย
ไปแล้วคืนได้
แต่ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการมีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงได้ทําการ
พิจารณาในทางปกครอง จะมีผลทําให้การใดๆ ที่กระทําลงเสียไปทั้งหมด หรือไม่มีผลทางกฎหมาย
ไม่อาจนําหลักการพ้นจากตําแหน่งที่ว่า ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นปฏิบัติไปตามอํานาจ
หน้ า ที่ เ พราะเหตุ ข าดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๑๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับได้ เช่น
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๕/๒๕๔๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ขัดต่อกฎหมายและ
ถือได้ว่าเป็นเหตุอันมีสภาพร้ายแรงนั้น ไม่อาจนําหลักการพ้นจากตําแหน่งที่ว่า ไม่กระทบกระเทือน
ถึงการใดที่ผู้นั้นปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องตามมาตรา
๑๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามหลักกฎหมายทั่วไป
มาใช้กับกรณีนี้ จึงมีผลทําให้การกระทําใดๆ ของคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทเสียไป
ทั้งหมด หรือไม่มีผลทางกฎหมาย

๕๒
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่
๗๗/๒๕๕๓ เมื่อข้อ ๑๒๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ ยวกั บการบริหารงานบุคคลของเทศบาล กํ าหนดว่ า กรณีที่ป รากฏภายหลั งว่ า
ผู้เข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ตํ า แหน่ ง โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ย กเว้ น จากคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล ให้ น ายกเทศมนตรี
โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล สั่ งให้ ผู้นั้ น ออกจากราชการโดยพลั น
แต่ ทั้ ง นี้ ไม่ ก ระทบกระเทื อ นถึ ง การใดที่ ผู้ นั้ น ได้ ป ฏิ บั ติ ไ ปตามอํ า นาจและหน้ า ที่ และการรั บ
เงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคําสั่งให้ออกนั้น
อัน เป็นหลั กเกณฑ์เ ดียวกั นกับมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญ ญัติวิ ธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับไม่มีกฎหมายใดกําหนดให้เรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ดั ง นั้ น เทศบาลจึ ง ไม่ อ าจเรี ย กให้ ผู้ ซึ่ ง ถู ก สั่ ง ให้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง กรณี ใ ช้ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปลอม
คืนเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นได้

๓. การแต่ ง ตั้ ง และการประชุ ม ของคณะกรรมการที่ มี อํ า นาจดํ า เนิ น การพิ จ ารณา
ทางปกครอง
“คณะกรรมการ” ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นี้ ครอบคลุมเฉพาะคณะกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา
และวิ นิ จ ฉั ย คํ า สั่ ง ทางปกครองเท่ า นั้ น โดยไม่ จํ า กั ด ว่ า เป็ น คณะกรรมการระดั บ ใด จะเป็ น
คณะกรรมการที่ จัดตั้งตามกฎหมายระดับพระราชบั ญญัติ หรือกฎหมายลํ าดับรอง และคําสั่ง
ในทางบริหารก็ได้ แต่ถ้ามีบทบัญญัติเฉพาะ กําหนดเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ
ไว้แล้ว ก็ให้ใช้บังคับตามกฎหมายเฉพาะนั้น
(๑) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๗๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กําหนดว่า การแต่งตั้งกรรมการในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคล
(๒) องค์ประกอบของคณะกรรมการ
กรรมการซึ่งจะมีอํานาจพิจารณาทางปกครองในเรื่องใด จะต้องมีองค์ประกอบ
ครบจํ า นวนที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว้ เ สี ย ก่ อ น จึ ง จะทํ า การพิ จ ารณาทางปกครองได้ ดั ง นั้ น
คณะกรรมการจะเริ่มประชุมและใช้อํานาจพิจารณาทางปกครองได้ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการ
ครบจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว้แล้วเท่านั้น และถึงแม้จะปรากฏในภายหลังว่า กรรมการบางคน
ได้รับแต่งตั้งมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การพ้นจากตําแหน่งก็ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์

๕๓
ของการพิจารณาทางปกครองที่กรรมการผู้นั้นได้ทําไปในหน้าที่กรรมการ ตามมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) การประชุมของคณะกรรมการ
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมาย
จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น และในกรณีที่คณะกรรมการซึ่งมีอํานาจพิจารณาทางปกครองพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ เพราะเหตุใดๆ ก็ตาม และยังมิได้มีการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทน เพื่อให้
คณะกรรมการนั้นมีองค์ประกอบครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดไว้ คณะกรรมการนั้นก็ทําการ
พิจารณาทางปกครองได้ ถ้าหากกรรมการที่ยังเหลืออยู่ มีจํานวนมากพอที่จะเป็นองค์ประชุมได้
(๔) การพิจารณาทางปกครอง
ต้ อ งกระทํ า โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ จุ ด ประสงค์ ที่ ก ฎหมายมอบให้
คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง เพื่อให้บุคคลที่ร่วมเป็นคณะกรรมการได้
แสดงความคิ ด เห็ น ทั้ ง ปั ญ หาข้ อ เท็ จ จริ ง ปั ญ หาข้ อ กฎหมาย และร่ ว มกั น ตั ด สิ น ใจออกคํ า สั่ ง
ทางปกครอง เสนอแนะ หรืออนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ ในการออกคําสั่งทางปกครอง ภายหลัง
ที่ได้อภิปรายแสดงเหตุผลสนับสนุนและหักล้างซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวางแล้ว ดังนั้น ประธาน
กรรมการจึงต้องเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ และการที่
ประธานกรรมการตัดสินใจโดยรับฟังหรือปรึกษาหารือกรรมการอื่น โดยไม่ได้มีการประชุมย่อม
ไม่สมบูรณ์
(๕) การนัดประชุม
มาตรา ๘๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กําหนดไว้ว่า การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๓ วัน ดังนั้น การนัดประชุมที่ไม่ได้ทําเป็นหนังสือ ไม่ได้แจ้งการประชุมให้กรรมการทุกคน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่
๑) มีกรณีจําเป็นเร่งด่วน
๒) ได้มีการบอกนัดประชุมในการประชุมครั้งก่อน และกรรมการที่ไม่ได้รับ
หนังสือนัดประชุม หรือได้รับหนังสือนัดประชุมช้ากว่ากําหนดอยู่ในที่ประชุมครั้งก่อนด้วย
๓) กรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม หรื อ ได้ รั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม
ช้ากว่ากําหนดมาอยู่ในที่ประชุมด้วยและไม่ได้คัดค้านการประชุม

๕๔

๔. การกระทําการโดยตัวแทนในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองนั้น กฎหมายถื อเป็น สิทธิของคู่ กรณีที่จะ
แต่งตั้งผู้ทําการแทนได้ เนื่องจากในบางครั้งคู่กรณีอาจไม่สามารถดําเนินการเองได้ หรือไม่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญหรือชํานาญการในเรื่องนั้นๆ ดีเพียงพอ คู่กรณีจึงอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิตภิ าวะ กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดแทนตน เว้นแต่เป็นกรณี
ที่คู่กรณีมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทําการนั้น ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่จะดํ าเนิ นกระบวนพิจารณา
ทางปกครองกั บตั ว คู่ ก รณี นั้น และต้อ งแจ้งให้ ผู้ได้ รับการแต่ง ตั้ง ให้ ก ระทํ า การแทนทราบด้ ว ย
ทั้งนี้ ในการกระทําการโดยผู้ทําการแทนนั้น ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กําหนดสาระสําคัญไว้ ดังนี้
(๑) กรณีกฎหมายกําหนดให้คู่กรณีต้องปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง
มาตรา ๒๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
วางหลักไว้ว่า คู่กรณีมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตน เข้ามาในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองได้ เพื่อช่ว ยเหลือในการชี้แจงหรือให้คํา ปรึกษาหารื อ หรือคู่กรณี อาจมอบหมาย
ให้ ท นายความหรื อ ที่ ปรึ ก ษานั้ น ชี้แ จงแทนทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว น ซึ่ง กรณี นี้ ก ฎหมายถื อ ว่า เป็ น
การกระทําของคู่กรณีโดยตรง ดังนั้น หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคําชี้แจงจะต้องคัดค้านเสียแต่
ในขณะนั้น
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๒๐๕/๒๕๔๑
คําสั่งลงโทษทางวินัยเป็นคําสั่งทางปกครอง การสอบสวนทางวินัยเป็นการพิจารณาทางปกครอง
และผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยเป็นคู่กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนหลักเกณฑ์ตาม ข้อ ๒๑ ของ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา
ที่กําหนดว่า ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่งจะถูก
สอบปากคําเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่บุคคล
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวนนั้น กรณี
เป็นหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ต่ํากว่าหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ให้
คู่กรณีมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ ดังนั้น
ข้าราชการพลเรื อนซึ่งถูกกล่ าวหาว่ากระทําผิดวินัย มีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามา
ในกระบวนการพิจารณาได้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหานั้นจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ
สอบสวนในฐานะคู่กรณี

๕๕
(๒) กรณีที่คู่กรณีไม่มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทําการนั้นด้วยตนเอง
มาตรา ๒๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
วางหลักไว้ว่า คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่ งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุ คคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ กระทําการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใดๆ ได้ ในการนี้
เจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการโดยติดต่อกับตัวแทนโดยตรง จะเรียกให้คู่กรณีกระทําการอย่างนั้น
อย่ า งนี้ ไ ม่ ไ ด้ เพราะได้ ม อบอํ า นาจตั้ ง ตั ว แทนไว้ แ ล้ ว ดั ง นั้ น การที่ คู่ ก รณี จ ะตั้ ง ตั ว แทนคนใด
กระทําการแทนตนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คู่กรณีจะต้องพิจารณาถึงความรู้ความสามารถของตัวแทน
ว่าสามารถทําหน้าที่แทนตนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ปฏิบัติราชการ
เพื่อบริการประชาชนทุ กคน ดังนั้น จึ งเป็ นหน้ าที่ของเจ้าหน้า ที่ ที่ จะต้องแจ้งให้คู่ กรณี ทราบ
โดยไม่ชักช้า หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทําการแทนไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น
เพียงพอ หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๕๐
การมอบอํานาจให้ นาย ข. เป็นตัวแทน ดําเนินการเกี่ยวกับการขอคัดเอกสาร และดําเนินคดีแทน
คู่กรณี ย่อมหมายความรวมถึง การดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการโต้แย้งและรักษาสิทธิตามกฎหมาย
ของคู่กรณี
แต่อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองบางกรณีนั้น อาจเป็น
เรื่องที่คู่กรณีมีหน้าที่โดยตรงที่จะกระทําการนั้นด้วยตนเอง ซึ่งในการนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องติดต่อ
กับคู่กรณีโดยตรงเท่านั้น และต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทําการแทนทราบด้วย
มีหน้าที่ โดยตรงที่จะต้ องทําการนั้นด้วยตนเอง ได้แก่ การขอให้การในฐานะ
พยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คู่กรณีประสบมาด้วยตนเอง หรือขอให้คู่กรณียืนยันความหมายของ
คําขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนตั้งตัวแทนเพื่อความมั่นใจในขอบเขตของปัญหา
การสิ้นสุดของการเป็นตัวแทน เนื่องจากฝ่ายปกครองมีหน้าที่ดูแลประโยชน์
ของเอกชน ประกอบกั บ การที่ จ ะต้ อ งรอให้ คู่ ก รณี เ ปลี่ ย นตั ว แทนอาจก่ อ ให้ เ กิ ด อุ ป สรรคต่ อ
การดําเนินการพิจารณาทางปกครอง และไม่สะดวกแก่ฝ่ายเอกชน กฎหมายจึงวางหลักไว้แตกต่าง
จากหลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๒๖
วรรคหนึ่ง “อันสัญญาตัวแทนย่อมระงับสิ้นไปด้วยการถอนตัวแทน หรือด้วยตัวแทนบอกเลิกเป็น
ตัวแทน” และวรรคสอง “อนึ่งสัญญาตัวแทนย่อมระงับสิ้นไป เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย
หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือล้มละลาย เว้นแต่จะปรากฏว่าขัดกับข้อสัญญาหรือสภาพแห่ง
กิจการนั้น”) ว่าการแต่งตั้งให้กระทําการแทนไม่ถือว่าสิ้นสุดเพราะเหตุดังต่อไปนี้

๕๖
๑) คู่กรณีถึงแก่ความตาย
๒) การที่ ค วามสามารถของคู่ ก รณี เ ปลี่ ย นแปลงไป เช่ น คู่ ก รณี เ ป็ น ผู้ ไ ร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือล้มละลาย
๓) การที่ ค วามเป็ น ผู้ แ ทนของคู่ ก รณี เ ปลี่ ย นแปลงไป เข่ น บริ ษั ท มี ก าร
เปลี่ยนแปลงผู้เป็นกรรมการ
อย่างไรก็ตาม หากผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณี (ผู้ที่อาจรับมรดกความ เช่น
ทายาทโดยธรรม) เข้า มาเป็นผู้ ใ ช้ สิทธิ ใ นความเป็น คู่ ก รณีแ ทน หรื อคู่ ก รณี จ ะถอนการแต่ งตั้ ง
ดังกล่าว ย่อมมีผลทําให้ความเป็นตัวแทนนั้นสิ้นสุดลง

๕. การขอดูเอกสารที่จําเป็นต้องรู้ของคู่กรณี
มาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กําหนดสิทธิของคู่กรณีไว้โดยเฉพาะ ที่จะขอตรวจดูเอกสาร พยานหลักฐาน ที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการ
พิจารณาออกคําสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้คู่กรณีได้ใช้ในการโต้แย้ง หรือชี้แจง หรือป้องกันสิทธิ
ของตนได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากกฎหมายบัญญัติถ้อยคําว่า “คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดู
เอกสารที่จําเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้ง หรือชี้แจง หรือป้องกันสิทธิของตนได้...” ดังนั้น เจ้าหน้าที่
จึงต้องให้ตรวจดูเอกสารตามที่จําเป็นเพื่อการดังกล่าว แต่คู่กรณีไม่สามารถขอตรวจดูเอกสาร
หรือพยานหลักฐานได้ทั้งหมด โดยมีข้อจํากัด ดังนี้
(๑) จะขอตรวจดู เ อกสารหรื อ พยานหลั ก ฐานเกิ น ความจํ า เป็ น ที่ ต้ อ งใช้ เ พื่ อ
การโต้แย้ง หรือชี้แจง หรือป้องกันสิทธิของตนไม่ได้
(๒) ไม่ มี สิ ท ธิ ข อตรวจดู เ อกสารที่ เ ป็ น ต้ น ร่ า งคํ า วิ นิ จ ฉั ย ถ้ า ยั ง ไม่ ไ ด้ ทํ า คํ า สั่ ง
ทางปกครองในเรื่องนั้น เพราะยังเป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่
(๓) กรณีเป็นเอกสารที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ
หลั ก เกณฑ์ ข อตรวจดู เ อกสาร ได้ กํ า หนดไว้ ใ นกฎกระทรวง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยสรุปดังนี้
“เอกสาร” ให้หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล รูป
ตัวเลข หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือผ่านวิธีการใดๆ
และไม่ว่าจะได้จัดทําในรูปของหนังสือ แฟ้ม รายงาน แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทําให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได้ และวัตถุใดๆ บรรดาที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาทางปกครอง

๕๗
คู่ ก รณี อ าจทํ า คํ า ขอด้ ว ยวาจาหรือ เป็ น หนั งสื อ โดยยื่ น ด้ ว ยตนเองต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
หรือโดยส่งทางไปรษณีย์ โดยระบุเอกสารหรือลักษณะของเอกสารที่ต้องการจะได้ตรวจดู
กรณียื่นด้ ว ยตนเองต่อเจ้า หน้า ที่ เจ้า หน้ า ที่จะต้ อ งให้ คู่ ก รณี ได้ ต รวจดู เ อกสาร
ในขณะนั้น หรือถ้ายังไม่พร้อม ให้แจ้งกําหนดวัน เวลา สถานที่ที่จะให้ตรวจดูเอกสารให้คู่กรณีทราบ
กรณี ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ให้ แ จ้ ง กํ า หนดวั น เวลา สถานที่ ที่ จ ะให้ ต รวจดู เ อกสาร
ให้คู่กรณีทราบ
เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งอํ า นวยความสะดวกแก่ ก ารตรวจดู ต ามความเหมาะสม และ
หน่วยงานอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจดูที่สมควร
การขอตรวจดู คู่กรณีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกินกว่าการให้
ตรวจดูตามปกติ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้
กรณีต้องการสําเนาเอกสารใด ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการให้
ทั้งนี้ ในการขอตรวจดูหรือขอสําเนาเอกสารหลักฐานนั้น นอกจากเป็นสิทธิของ
คู่กรณีโดยเฉพาะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องถือปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของคู่กรณีให้สามารถใช้สิทธิได้
อย่างสมบูรณ์แล้ว พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังได้บัญญัติรับรอง
สิทธิดังกล่าวในทํานองเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิของคู่กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แตกต่างจากสิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น เป็นสิทธิของประชาชนโดยทั่วไป ไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
นั้นหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิที่จะขอตรวจดู ขอสําเนาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ รวมตลอดถึงการขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องได้ แต่สิทธิตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นสิทธิของคู่กรณีโดยเฉพาะ ในการที่
จะขอตรวจดูหรือขอสําเนาเอกสารหลักฐาน เพื่อการโต้แย้ง หรือชี้แจง หรือป้องกันสิทธิของตน
ซึ่งเป็นความจําเป็นสําหรับคู่กรณีที่จะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เพื่อคุ้มครอง ป้องกันสิทธิ จากการ
ใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการพิจารณาทางปกครอง อันมีผลกระทบต่อสิทธิของตน ดังนั้น
ถ้าเรื่องใดเป็นกรณีจําเป็น หากไม่รู้แล้วจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาทางปกครอง
ก็ต้องให้คู่กรณีดูเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้น
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๐/๒๕๕๓ โดยที่หนังสือร้องเรียนของ
นายแพทย์ ส. ที่มีถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และอยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
โดยแนบสําเนาหนังสือร้องเรียนของ นายแพทย์ ส. ไปพร้อมกับคําชี้แจงของตนเองด้วย ดังนั้น

๕๘
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เหตุผลว่าไม่อาจเปิดเผยได้และเป็นการดําเนินการในทางลับ ตามมาตรา
๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ จึงไม่อาจรับฟังได้ เมื่อการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ เพราะไม่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้
เปิดเผยข้อมูล คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งถือเป็น
คู่กรณีที่สิทธิถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้เห็นและทราบข้อความในหนังสือร้องเรียนของ นายแพทย์ ส. ได้จาก
ทางอื่น เมื่อเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ และยังอยู่ในความครอบครองของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่
ผู้ฟ้องคดีเมื่อผู้ฟ้องคดีร้องขอ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ สําหรับคําวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นว่าการร้องเรียนเป็นเรื่องข้อพิพาท
ส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจจะขยายความขัดแย้ง
เรื่องส่วนตัวระหว่างผู้ร้องเรียนและผู้อุทธรณ์ (ผู้ฟ้องคดี) ให้เพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งมิใช่เจตนารมณ์ของ
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้ น เป็ น คํ า วิ นิ จ ฉั ย ที่ มิ ไ ด้ คํ า นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี ที่ชอบจะได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิในฐานะผู้ร้องขอให้หน่วยงาน
ที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในทาง
ต่อสู้คดี และแม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นข้อพิพาทส่วนตัวมิใช่ประโยชน์สาธารณะ แต่ก็เป็นสิทธิ
ที่กฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น คําวินิจฉัยของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๒๙๕/๒๕๔๕
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คู่กรณีมีสิทธิขอ
ตรวจดูเอกสาร เพื่อประโยชน์ในการโต้แย้ง หรือชี้แจง หรือป้องกันสิทธิของตนได้ ถ้ากรณีใดเป็น
เรื่องจําเป็นต้องรู้ โดยผู้ที่จะให้คู่กรณีดูเอกสาร คือ เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาและทําคําสั่งทางปกครอง
ซึ่งเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นว่าเอกสารนั้นจําเป็นหรือไม่ การพิจารณาว่ากรณีใดเป็นกรณีที่จําเป็น
หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากผลแห่งความเป็นธรรมของคู่กรณีเป็นหลัก ในอันที่จะโต้แย้ง ชี้แจง
หรือป้องกันสิทธิ ของตน สิทธิ ที่จะขอดูเอกสารตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญ ญัติดัง กล่ า ว
เป็ น สิ ท ธิ ที่ ก ว้ า งขวางกว่ า สิ ท ธิ ข องบุ ค คลทั่ ว ไปที่ จ ะเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๕๕๑/๒๕๔๒
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการ
สอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือเวียนแจ้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจบัญชี และตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงิน

๕๙
ของสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าเป็นไปด้วยความมุ่งหมายที่จะทําลายชื่อเสียง และสร้างความ
เสื่อมเสียแก่คณะกรรมการสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช และอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่
สมาชิกสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราชหรือไม่ และการเสนองานต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิ ร าช โดยรายงานการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ของคณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง มิ ไ ด้ มี คํ า สั่ ง
ทางปกครอง ฉะนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจึงมิใช่ “การพิจารณาทาง
ปกครอง” และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนในการจัดทําหนังสือเวียนดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิ
ที่จะขอตรวจดูหรือคัดสําเนาเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น (ไม่ใช่คู่กรณี)
ในกรณีที่เป็นเอกสารลับที่เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้คู่กรณีตรวจดูได้นั้น มาตรา
๑๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบั ญ ญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ กํา หนด
ประเภทของเอกสารที่หน่วยงานของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐ อาจมีคําสั่ งมิ ใ ห้เ ปิดเผยไว้แล้ว
ดังนั้น การพิจารณาว่าเอกสารใดเป็นเอกสารที่เป็นความลับที่สมควรเปิดเผยหรือไม่ หน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จําเป็นต้องพิจารณาตามหลักการดังกล่าว โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน เช่น
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๘๖/๒๕๔๗
ขอผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วย บันทึกรายงานการสอบสวน บันทึกคําให้การพยาน
บุคคล และพยานเอกสาร คณะกรรมการฯ วินิจฉัยว่า เมื่อผลการสอบสวนข้อเท็จจริงทําให้มีการ
สอบสวนทางวินัยแก่ผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จึงมีเหตุอันสมควรที่จะขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รายงาน
ผลการสอบสวนข้อเท็จจริง และบันทึกคําให้การพยานบุคคล แม้ว่ากรณีนี้การสอบสวนทางวินัย
ยังไม่แล้วเสร็จ แต่การเปิดเผยรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ก็ไม่มีเหตุให้ส่งผลกระทบต่อ
การบังคั บใช้ กฎหมาย หรือทําให้การสอบสวนทางวินัย ไม่เ ป็ นไปตามวัตถุประสงค์ แต่ อย่า งใด
และเมื่อคํานึงถึงสิทธิของผู้อุทธรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว จึงเห็นควร
ให้ เ ปิ ด เผย และหากเห็ น ว่ า การเปิ ด เผยอาจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ บุ ค คลผู้ ใ ห้ ก ารเป็ น พยาน
หน่วยงานอาจใช้ดุลพินิจให้ปิดชื่อและตําแหน่งของบุคคลผู้ให้การได้ (คําวินิจฉัยที่ สค ๙๕/๒๕๔๗
และคําวินิจฉัยที่ สค ๙๐/๒๕๔๗ วินิจฉัยทํานองเดียวกัน)

๖. สิทธิจะได้รับแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
มาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
วางหลัก ว่ า ในการพิ จารณาคดีปกครอง เจ้าหน้า ที่ จะต้องแจ้งสิทธิ และหน้าที่ ในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็นแก่กรณี เช่น สิทธิที่จะนําทนายความหรือ
ที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ (มาตรา ๒๓) สิทธิที่จะได้ทราบข้อเท็จจริง
อย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน (มาตรา ๓๐) สิทธิที่จะขอดูเอกสาร

๖๐
ที่จําเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้ง หรือชี้แจง หรือป้องกันสิทธิของตน (มาตรา ๓๑) สิทธิที่จะได้รับแจ้ง
สิ ท ธิ อุท ธรณ์ (มาตรา ๔๐) สิทธิ ที่จ ะได้ รั บ ทราบเหตุผลของคํา สั่ ง ทางปกครอง (มาตรา ๓๗)
เป็นต้น
กรณีอย่างไรจะถือว่ามีความจําเป็นที่คู่กรณีต้องรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการ
พิจารณา เช่น
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๒๙๕/๒๕๔๕
การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ต้อ งแจ้ งสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ใ นกระบวนการพิ จ ารณาทางปกครองให้คู่ ก รณี ท ราบ
ตามความจําเป็นแก่กรณี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น มุ่งหมายให้คู่กรณีได้รับความเป็นธรรม และมีโอกาสที่จะโต้แย้งแสดงพยาน
หลักฐานของตนได้ ดังนั้น ถ้าเป็นสิทธิหน้าที่ใดที่คู่กรณีไม่ทราบแล้วจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
แก่ผู้นั้น ย่อมถือว่าเป็นกรณีจําเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้คู่กรณีได้ทราบ การไม่แจ้งสิทธิและหน้าที่
ที่จําเป็นแก่กรณีให้ทราบ ถ้าเป็นสาระสําคัญอันอาจทําให้คู่กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ
พิจารณาทางปกครอง คําสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นอาจถูกเพิกถอนได้ ด้วยเหตุที่เป็นคําสั่งทาง
ปกครองที่ ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย เช่ น มิได้แ จ้งสิ ท ธิ ที่จะได้ท ราบข้ อ เท็ จจริ ง อย่ า งเพีย งพอและ
มี โ อกาสโต้ แ ย้ ง และแสดงพยานหลั ก ฐานของตน (มาตรา ๓๐) มิ ไ ด้ แจ้ ง เหตุ ผ ลของคํ า สั่ ง ทาง
ปกครอง (มาตรา ๓๗)
จึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและใช้ดุลพินิจเป็นเรื่องๆ
ไปว่า จําเป็นที่คู่กรณีจะต้องได้ทราบสิทธินั้นหรือไม่ และการไม่แจ้งให้ทราบ จะส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินการเพื่อคุ้มครองความเป็นธรรมให้คู่กรณีหรือไม่ เช่น ในการดําเนินการทางวินัย ตาม
กฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา เจ้าหน้าที่มิได้แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหานําทนายความ
มาร่วมด้วยได้ จะเป็นผลให้การสอบสวนทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ ๗๖/๒๕๕๐
การที่มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บั ญญั ติใ ห้
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบ เพื่อให้
คู่กรณีได้ทราบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นหลักประกันความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ที่จะแจ้งให้ทราบตามความจําเป็น ตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี การดําเนินการตามมาตรา ๒๗
มิได้เป็นเงื่อนไขของความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง เพราะการพิจารณาความชอบ
ด้วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง จะต้องพิจารณาจากเนื้อหา และการปฏิบัติตามกระบวนการ
ออกคําสั่งทางปกครองที่เป็นเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติก่อน การมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ทั่วไปที่มิใช่เป็นเงื่อนไขการออกคําสั่งทางปกครอง จึงมิได้ทําให้คําสั่งทางปกครองเสียไป มีผล
ทํา นองเดีย วกับ การไม่แ จ้ งสิ ท ธิอุ ท ธรณ์ ที่ มี ผ ลเป็ น เพี ย งทํ า ให้ ข ยายระยะเวลาอุท ธรณ์ อ อกไป

๖๑
ตามมาตรา ๔๐ หรือกรณีที่คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ ที่ให้รับฟังคู่กรณีเสียก่อน
ถ้ามิได้รับฟังก็ไม่มีผลทําให้คําสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ หากได้มีการรับฟังในภายหลัง ดังนั้น
การไม่แจ้งสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนการสอบสวนทางวินัย จึงไม่เสียไป
และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของคําสั่งลงโทษทางวินัย

๗. การให้สิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของคู่กรณี
มาตรา ๓๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
กําหนดหลักการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง โดยการให้สิทธิ
คู่ ก รณี มี โ อกาสได้ ท ราบข้ อ เท็ จ จริ ง และมี โ อกาสโต้ แ ย้ ง แสดงพยานหลั ก ฐานของตน โดยมี
เจตนารมณ์สําคัญ ๒ ประการ คือ
(๑) เพื่อประกันความเป็นธรรมให้กับบุคคลที่เป็นคู่กรณี โดยการให้โอกาสคู่กรณี
ได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของตน
(๒) เพื่อประกันคุณภาพของคําสั่งทางปกครอง ซึ่งการเปิดโอกาสจะทําให้เจ้าหน้าที่
ได้ รั บ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ จ ะออกคํ า สั่ ง อย่ า งรอบคอบ และสมเจตนารมณ์ ข อง
กฎหมายอั น ถื อ เป็ น ประโยชน์ ส าธารณะอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขณะเดี ย วกั น ก็ ก ระทบกั บ
สิทธิเสรีภาพหรือประโยชน์อันชอบธรรมของปัจเจกชนน้อยที่สุด
การให้โอกาสแก่คู่กรณีที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เจ้าหน้าที่จะต้องคํานึงถึงหลักการที่ถือเป็นเงื่อนไขสําคัญ ดังนี้
(๑) ต้องให้อย่างเพียงพอ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่จะต้องให้โอกาสด้วยการแจ้งให้
คู่กรณีทราบถึงสิทธิของตนล่วงหน้า เพื่อให้มีระยะเวลาเตรียมตัวรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ
พอสมควรด้วย ซึ่งหากได้ให้โอกาสเช่นนั้นแล้ว คู่กรณีไม่ได้ใช้โอกาสนั้น หรือไม่รักษาสิทธิของตน
ก็ต้องถือว่าฝ่ายปกครองได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ซึ่งก็ย่อมมีผลทําให้คําสั่ง
ทางปกครองที่ออกไปนั้นมีผลสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย เช่น
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๔๗ ผู้อํานวยการวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ฟ้องคดี
หลังจากที่ผู้อํานวยการวิทยาลัยได้รับรายงานผลการสอบสวน ได้สั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยทําบันทึก
ว่ากล่าวตักเตือน และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี (กรมอาชีวศึกษา) ซึ่งได้เพิ่มโทษเป็น
ตั ด เงิ น เดื อ นและให้ ติ ด ตามความประพฤติ ผู้ ฟ้ อ งคดี อุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ลงโทษต่ อ อ.ก.ค. กรม
อาชีวศึกษา ซึ่งได้พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้มาตรา ๑๐๒

๖๒
วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง มาใช้ บั ง คั บ แก่
ข้าราชการครูโดยอนุโลม กําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องการลงโทษทางวินัยกรณี
กระทํ า ผิ ดวิ นั ย ไม่ ร้ า ยแรง โดยไม่ ต้อ งสอบสวนหรื อรั บฟัง พยานหลั ก ฐานของผู้ ที่จ ะถู ก ลงโทษ
แต่การดําเนินการเพื่อให้มีคําสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีเป็นคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพ
ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้
ตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผู้อํานวยการวิทยาลัยได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้ง
ข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว แต่ผู้ฟ้อง
คดี ไ ม่ ไ ด้ โ ต้ แ ย้ ง และแสดงพยานหลั ก ฐานเพื่ อ หั ก ล้ า งข้ อ กล่ า วหาแต่ อ ย่ า งใด เพี ย งมี บั น ทึ ก
ถึงผู้อํา นวยการวิท ยาลัย ยอมรับว่ าปฏิบัติหน้ า ที่ บกพร่องและประพฤติ ตนไม่ เหมาะสม ดั งนั้ น
การดําเนินการทางวินัยของผู้อํานวยการวิทยาลัย จึงชอบด้วยกฎหมาย
คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ.๑๓๑/๒๕๔๙ การที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี ข อทราบ
รายละเอีย ดเกี่ย วกับการสอบสวนข้อเท็ จจริง ตามพระราชบัญ ญั ติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ภายหลังที่มีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่ง และผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร โดยอ้างว่าเอกสารการสอบสวนเป็นเอกสารราชการสําคัญ ไม่สามารถเปิดเผยได้
หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคําสั่งปฏิเสธคําขอดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้อง
คดีชอบที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๑๕
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ใช้สิทธิตามขั้นตอน
ที่กฎหมายกําหนด ยังไม่อาจถือว่าเจ้าหน้าที่มิได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดี ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริง
อย่างเพียงพอ ตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๒) ใช้บังคับสําหรับคําสั่งทางปกครองที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี การให้
โอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ไม่ได้หมายถึงคําสั่งทางปกครอง
ทั้ ง หมดทุ ก ประเภท ดั ง นั้ น หากคํ า สั่ ง ทางปกครองนั้ น ไม่ ใ ช่ คํ า สั่ ง ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ
ของคู่กรณี ฝ่ายปกครองผู้ทําคําสั่งก็ย่อมมีอํานาจที่จะทําคําสั่งโดยไม่จําต้องให้โอกาสดังกล่าว
แต่อย่างใด ทั้งนี้ การพิจารณาว่าคําสั่งทางปกครองใดอาจจะกระทบถึงสิทธิของคู่กรณีหรือไม่นั้น
ในทางปฏิ บั ติ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ทํ า คํ า สั่ ง จะต้ อ งเป็ น ผู้ พิ จ ารณาในเบื้ อ งต้ น เสี ย ก่ อ นว่ า เป็ น กรณี ที่ มี
กฎหมายรับรองหรือคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีดังกล่าวหรือไม่ หรือมีการรับรองสิทธิจากเจ้าหน้าที่
หรือผู้มีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่ หากพิจารณาเห็นว่า เป็นกรณีที่หากออกคําสั่งทาง
ปกครองแล้ว สิทธิได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือจากการได้รับอนุญาตของคู่กรณี
อาจได้รับความกระทบกระเทือนจากคําสั่งของตน เจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งจะต้องดําเนินการตาม
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ การให้
โอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเสียก่อน จึงจะออกคําสั่ง แต่หาก

๖๓
พิจารณาเห็นว่าผู้ที่ได้รับคําสั่ง หาได้มีสิทธิตามกฎหมายหรือตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจ
อนุญาตตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งจําเป็นต้องออกคําสั่งบังคับผู้นั้น เช่น กรณีที่ต้อง
ออกคําสั่งเพื่อบังคับกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดแจ้งโดยปราศจากข้อสงสัย เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่ง
ย่อมพิจารณาออกคําสั่งได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งดังกล่าว
(๓) กรณีที่ไม่ถือปฏิบัติต่อสิทธิ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กําหนดข้อยกเว้นที่ฝ่ายปกครองไม่ต้องถือปฏิบัติต่อสิทธิที่จะได้ทราบข้อเท็จจริง
และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนไว้ ๒ ลักษณะ คือ
(๓.๑) ข้ อ ยกเว้ น เด็ ด ขาด เป็ น ข้ อ ห้ า มที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ ห ลั ก การ
ดังกล่าว คือ กรณีที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ
(๓.๒) ข้อยกเว้นไม่เด็ดขาด เป็นข้อยกเว้นที่กฎหมายกําหนดไว้ตามมาตรา
๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะ
ใช้สิทธินี้แก่คู่กรณีหรือไม่ก็ได้ คือ
๑) เมื่อมีความจําเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
๒) เมื่อจะมีผลทําให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไว้ในการ
ทําคําสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป
๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคําขอ คําให้การหรือ
คําแถลง เช่น
คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ.๘๒/๒๕๕๐ ผู้ ฟ้ อ งคดี อุ ท ธรณ์ ว่ า
ก่อนออกคํา สั่งลงโทษทางวิ นัย อธิบดีกรมควบคุมโรคติ ดต่อ (ผู้ ถูกฟ้ องคดี ) มิ ได้เ ปิ ดโอกาสให้
ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพื่อประกอบข้ออ้างหรือข้อเถียง รวมทั้งโอกาสใน
การชี้แจง เห็นว่าคําสั่งลงโทษทางวินัยเป็นคําสั่งทางปกครองที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น
คู่กรณีในคําสั่งทางปกครอง โดยหลักตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ออกคําสั่งต้องให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย
กําหนดข้อยกเว้นไว้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้
ทําหนังสือชี้แจงลงวันที่ ๒๒ตุลาคม ๒๕๔๔ ยอมรับว่า ได้นําเงินที่ค้างส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมควบคุมโรคติดต่อจํากัด ไปใช้ชําระหนี้ส่วนตัวจริง ซึ่งเป็นการกระทําที่เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่
กรณีจึงถือว่าเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ในคําให้การของตน จึงเข้าข้อยกเว้นตาม
มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ดี ย วกั น ดั ง นั้ น อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ

๖๔
(ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงไม่จําต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริง และมีโอกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตนแต่อย่างใด
คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ.๑๕/๒๕๕๑ ถึ ง แม้ ค ณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง จะมิได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่า
พฤติ ก ารณ์ ข องผู้ ฟ้ อ งคดี ต ามที่ ถู ก กล่ า วหานั้ น อาจเป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย ในเรื่ อ งใดบ้ า งและ
มี พ ยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ า วหาอย่ า งไร อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ไ ม่ มี โ อกาสโต้ แ ย้ ง
และแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยในแต่ละเรื่องได้อย่างเพียงพอก็ตาม
แต่เมื่อพิจารณาถ้อยคําของผู้ฟ้องคดีที่ให้ไว้แก่คณะกรรมการสืบสวนในกรณีดังกล่าว ปรากฏ
ข้อเท็จจริ งว่ า ผู้ ฟ้องคดียอมรับว่า ได้นําเอาต้นฉบั บหนังสื อกรมการศึกษานอกโรงเรีย น ที่ ศธ
๐๔๑๔/๒๘๕๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ไปจริง (ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา กรณีเอาไป
เสียซึ่งเอกสารอันน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน แต่ในคําสั่งลงโทษทางวินัยระบุ
ความผิ ด ว่ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา กระทํ า การอั น ได้ ชื่ อ ว่ า ประพฤติ ชั่ ว ) และ
ไม่สามารถคืนให้แก่โรงเรียนได้ เนื่องจากเป็นเอกสารทางคดีในศาล นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดียังได้
แนบพยานเอกสารประกอบคํ า ให้ก ารอี ก ๗ ฉบั บ กรณี ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ผู้ ฟ้ อ งคดี
ได้ ใ ห้ ไ ว้ ใ นคํ า ให้ ก ารตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นข้อยกเว้นให้เจ้าหน้าที่มิต้องแจ้งข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวให้
ผู้ฟ้องคดีทราบอีก
๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ ชัดในตัวว่ า การให้โอกาสดังกล่ าวไม่อ าจ
กระทําได้
๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง
๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ กําหนดว่า ให้คําสั่งทางปกครองในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐
วรรคสอง (๖)
ก) การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน
หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากตําแหน่ง
ข) การแจ้งผลการสอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถ
ของบุคคล
ค) การไม่ออกหนังสือเดินทางสําหรับการเดินทางไปต่างประเทศ
ง) การไม่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว

๖๕
จ) การไม่ออกใบอนุ ญ าตหรื อ การไม่ต่อใบอนุญาตทํา งานของ
คนต่างด้าว
ฉ) การสั่งให้เนรเทศ

๘. ตัวอย่างคําพิพากษากรณีที่ถือว่าฝ่ายปกครองได้รับฟังคู่กรณีแล้ว
คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ.๑๓๑/๒๕๔๙ นายอํ า เภอสะบ้ า ย้ อ ย
(ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ) ในฐานะนายอํ า เภอผู้ มี อํ า นาจกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นตํ า บลคู ห า ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของราชการ ตามมาตรา ๙๐
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีอํานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัย กรณีที่มีการ
ร้องเรียนว่าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล (ผู้ฟ้องคดี) เรียกร้องเงินค่าก่อสร้าง
ตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคสอง แห่ง พระราชบั ญ ญั ติ สภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อไม่มีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบสวนไว้โดยเฉพาะ จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณี
มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้บันทึกถ้อยคําของผู้ฟ้องคดี และเปิด
โอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีปฏิเสธว่ามิได้เรียกรับเงินจาก
นาย ด. แต่ อ ย่ า งใด ทั้ ง เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ชี้ แ จง
ข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม ผู้ ฟ้ อ งคดี ก็ มิ ไ ด้ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม แต่ อ ย่ า งใด กรณี จึ ง ถื อ ได้ ว่ า
การสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ
และมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน กระบวนการสอบสวนจึงชอบด้วยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐/๒๕๕๓ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรม)
ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก นักโทษชาย อ. ว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติฉันชู้สาวกับภรรยาของตน จึงมีคําสั่ง
ให้ผู้ตรวจราชการกรมดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งในการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี
ทราบข้อร้องเรียนกล่าวหา และให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว โดยผู้ฟ้อง
คดีแก้ข้อกล่าวหาว่าไม่เคยเกี่ยวข้องฉันชู้สาวตามที่ถูกร้องเรียน และไม่เคยไปมาหาสู่บ้านของ
นาง ว. ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ร้องเรียน และหลังจากได้รับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อสอบสวนอีก ซึ่งตามบันทึกระบุว่า
ได้มีการแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ในทํานองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาของ นักโทษ
ชาย อ. โดยผู้ ฟ้ อ งคดี ใ ห้ ถ้ อ ยคํ า ปฏิ เ สธ จึ ง เห็ น ได้ ว่ า ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ ได้ ใ ห้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ไ ด้ ท ราบ
ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีขอคัดสําเนารายงานการสอบ

๖๖
ข้อเท็จจริงและคําให้การของพยานทุกฉบับ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคําสั่งให้ส่งสําเนารายงาน
การสอบข้อเท็จจริง แต่ในรายงานดังกล่าวก็มีการสรุปสาระสําคัญของข้อร้องเรียนกล่าวหา ถ้อยคํา
พยาน และหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาคําสั่งลงโทษอย่างครบถ้วน กรณีจึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีมีโอกาส
ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน ตามมาตรา
๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

๙. ตัวอย่างคําพิพากษากรณีที่ฝ่ายปกครองยังไม่ดําเนินการตามขั้นตอนการรับฟังคู่กรณี
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑/๒๕๔๘ ประกาศยกเลิกการประกวด
ราคา เป็น คํ า สั่ ง ทางปกครองตามความในวรรคสอง ข้ อ ๑ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบั บที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบั ญ ญัติวิ ธีปฏิ บัติร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เมื่อคดีนี้ ผู้อํานวยการของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งให้ นาย ส. ไปสังเกตการณ์การยื่นซองประกวดราคา
โดยทางลับ ต่อมา นาย ส. ได้รายงานมายังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่ามีการกระทําในลักษณะสมยอม
ในการเสนอราคา โดยมีกลุ่มบุคคลจํานวน ๑๐ คน ยืนคอยกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นมายื่นซองประกวด
ราคาโดยคอยพูดว่า “งานนี้ สจ. ขอแล้ว เอาไว้งานหน้าจะให้” และยังได้ยินกลุ่มบุคคลดังกล่าว
พูดคุยกันว่า ได้จ่ายค่าฮั้วให้ผู้ที่ไม่ได้มายื่นซองรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อได้ว่า
น่าจะมีพฤติกรรมในการฮั้วประมูล การที่ผู้อํานวยการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยรายงานลับของ
นาย ส. มาเป็นเหตุผลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งยกเลิกการประกวดราคา โดยมิได้มีการสอบสวน
พยานบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ เพื่อนําข้อมูลมาประกอบการพิจารณา และมิได้รวบรวม
ข้อเท็จจริงที่จะใช้เป็นเหตุผลในการประกาศยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ
และให้โอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน แล้วนําพยานหลักฐานจากทั้งสองฝ่าย
มาพิจารณาเปรียบเทียบกันว่าพยานหลั กฐานฝ่ายใดมีความน่าเชื่อถือกว่า กัน และการไม่แจ้ง
ข้อเท็จจริงและให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานดังกล่าว ก็มิใช่กรณีที่จะก่อให้เกิด
ผลเสีย หายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ อั นจะเข้า ข้ อยกเว้ นตามความในมาตรา ๓๐
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น
จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๗/๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทํา ผิดวินั ยอย่างร้ายแรงโดยต้องหาคดีอาญา และมี คําสั่งที่
๓๓๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยระบุว่า
ผู้ ฟ้ อ งคดี มี ค วามผิ ด เพราะเมาสุ ร ายิ ง ปื น ด้ ว ยความคึ ก คะนองหรื อ ยิ ง ปื น ด้ ว ยความคึ ก คะนอง
ซึ่งปรากฏว่าไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟ้องคดีว่าเมาสุรายิงปืนด้วยความคึกคะนองหรือยิงปืน
ด้วยความคึกคะนอง คงตั้งข้อกล่าวหาเพียงว่าต้องหาคดีอาญาฐานยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ

๖๗
ในเมืองฯ เท่านั้น ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณี
มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน
ของตน เมื่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ฟั ง ได้ ว่ า การออกคํ า สั่ ง ปลดผู้ ฟ้ อ งคดี อ อกจากราชการนั้ น ไม่ ไ ด้ แ จ้ ง
ข้อกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีเมาสุรายิงปืนด้วยความคึกคะนองหรือยิงปืนด้วยความคึกคะนอง ซึ่งเท่ากับ
ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหาอันนําไปสู่การลงโทษได้เพียงพอ
และไม่มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีเหตุจําเป็นต้อง
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ ดังนั้น คําสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงขัดต่อมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๔/๒๕๔๘ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏ
ว่าผู้ฟ้องคดีและนายอนันต์ ซึ่งเป็นข้าราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด มีเหตุ
ทะเละวิวาทกัน สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจึงได้มีคําสั่งแต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
แล้วผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) นําผลการสืบสวนมาลงโทษผู้ฟ้องคดี
ตามมาตรา ๑๐๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ กํ า หนดว่ า
การดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนซึ่งมีกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ให้ดําเนินการตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร และในการสอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูก
กล่าวหาชี้แจงและนําสื บแก้ข้อกล่าวหาตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญ ญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่กรณีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีหรือ
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดี
โต้แย้ง หรือนําสืบแก้ข้อกล่าวหาตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด การสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีใน
กรณีนี้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอันเป็นสาระสําคัญในการออก
คํ า สั่ ง ลงโทษผู้ ฟ้ อ งคดี สํ า หรั บ กรณี ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี นํ า ข้ อ ความบางตอนในหนั ง สื อ ของผู้ ฟ้ อ งคดี
ที่ร้องเรียนขอให้ดําเนินการทางวินัยแก่นายอนันต์ มาเป็นมูลกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทําผิดวินัยอีก
กรณีหนึ่ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีในมูลกรณีดังกล่าว ไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้ง
ข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อจะได้นําพยานหลักฐานนําสืบแก้ข้อกล่าวหา ถึงแม้จะได้เปิด
โอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริง ก็เป็นการชี้แจงโดยที่ยังไม่ทราบชัดว่าตนถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ผิดวินัยฐานใด และยังไม่มีโอกาสจะนําสืบแก้ข้อกล่าวหา เนื่องจากยังไม่ชัดเจนในข้อกล่าวหา
จึงไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า ราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ

๖๘
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการสั่งลงโทษที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ.๒๑๘/๒๕๔๘ ผู้ ฟ้ อ งคดี ถู ก ร้ อ งเรี ย นว่ า
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนักเรียน ด้วยการกล่าววาจาลามกอนาจาร และพยายามถูกเนื้อต้องตัว
เด็ ก นั ก เรี ย นหญิ ง ส่ อ ไปในทางอนาจาร ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑ (ผู้ อํ า นวยการเขต) จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ซึ่งเป็น
โทษทางวินัยตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบีย บข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
คํ า สั่ ง ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น คํ า สั่ ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งแจ้ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ใ นกระบวนการพิ จ ารณา
ทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็น และต้องให้โอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่าง
เพี ย งพอและมี โ อกาสได้ โ ต้ แ ย้ ง แสดงพยานหลั ก ฐานของตน และมี สิ ท ธิ ข อตรวจดู เ อกสาร
ที่จําเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้ง หรือชี้แจง หรือป้องกันสิทธิของตน ตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้เป็นการกระทํา
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่ อ การดํ า เนิ น การของคณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง มิ ไ ด้ มี ก ารแจ้ ง สิ ท ธิ
และหน้าที่ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามความจําเป็น และมิได้ให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องที่ถูกร้องเรียนและพยานหลักฐานที่สนับสนุนการร้องเรียนอย่างเพียงพอ ทําให้ไม่มีโอกาส
ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ตลอดจนผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับสิทธิในการตรวจดูเอกสาร
ที่จําเป็นต้องรู้ อันได้แก่ บันทึกปากคําพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจงป้องกัน
สิทธิของตนได้ จึงเป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดั ง นั้ น การที่ ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ที่ ๑
ได้พิจารณารายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว แล้วมีคําสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทําไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้สําหรับการกระทํานั้น
คํ า พิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด ที่ อ.๒๙๓/๒๕๕๐ ในการดํ า เนิ น การกรณี
กล่าวหาข้าราชการว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาต้องทําการสอบสวน และ
ในการสอบสวนจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มี
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพื่อให้ชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา การที่จะถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้ง
ข้อกล่าวหาตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ ในเบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหาต้องทราบก่อนว่า ขณะนั้นตนถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ในการ
แจ้งข้อกล่าวหาอย่างน้อยที่สุดต้องระบุพฤติการณ์การกระทําที่เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยให้พอ
ที่จะเข้า ใจได้ เมื่อบันทึ ก ถ้อยคํา ระบุ ว่า คณะกรรมการได้ส อบถามปากคํ า เพื่ อ ให้ ผู้ฟ้องคดี แ ก้

๖๙
ข้อกล่าวหาในเรื่องที่ถูกกลั่นแกล้ง โดยไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการได้แจ้งให้ทราบว่าได้กระทําการ
ใดอันเข้าข่ายเป็นความผิดวินัย อีกทั้ง การระบุข้อความในหมายเหตุว่า พยานไม่ยอมลงชื่อ ถือเป็น
การสอบปากคําในฐานะพยาน และคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดี
ได้กระทําการอันเข้าข่ายเป็นความผิดวินัยอย่างไร จึงไม่อาจเข้าใจได้ว่าเป็นการแจ้งข้อกล่าวหา
แก่ผู้ฟ้องคดี และถึงแม้ในคําอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงแสดงเหตุผลเพื่อหักล้างข้อกล่าวหา กรณี
เป็นเพียงการใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ หาใช่เป็นการให้โอกาสชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่ามีการ
สอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบ
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓/๒๕๕๓ ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัย พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้กําหนดถึงการแจ้งสรุปพยานหลักฐาน
ที่ส นั บ สนุ นข้ อ กล่ า วหาให้ ผู้ถู ก กล่า วหาทราบไว้ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสอบสวนตามระเบี ย บ
ดังกล่าว จึงมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ํากว่า
หลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดั ง นั้ น
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คําสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการบริหารงานบุคคล โดยโต้แย้งว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยมิได้แจ้งหรือมอบบันทึก
สรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ า วหา ทํ า ให้ ผู้ ฟ้ อ งคดี ไ ม่ ส ามารถโต้ แ ย้ ง คั ด ค้ า นหรื อ
นําพยานหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาได้ คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลจึงมีมติ
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปดําเนินการในชั้นคณะกรรมการสอบสวนวินัย โดยให้ส่งสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมทั้งให้โอกาสผู้ฟ้องคดียื่นคําชี้แจงเป็นหนังสือหรือ
ให้ ถ้อ ยคํ าและนํ า สืบแก้ ข้อกล่ า วหา ต่อ มาผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้ส่งบั น ทึ กการแจ้งและรั บ ทราบ
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาในลักษณะของการแจกแจงรายการ
พยานบุคคลว่า ประกอบด้วยบันทึกการสอบสวนของพยานบุคคลรายใดบ้าง ส่วนพยานเอกสาร
ได้แจกแจงรายการต่างๆ รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่ทําให้
คณะกรรมการสอบสวนเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทําผิดวินัยร้ายแรงตามข้อกล่าวหา แต่โดยที่บันทึก
ดังกล่าว มิได้มีการสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาที่ได้จากถ้อยคําของพยานบุคคล
และพยานเอกสารในลักษณะของการระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทํ าของพยานบุค คล
ตลอดจนความเกี่ยวข้องของพยานเอกสารที่อ้างอิง ว่ามีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา
อย่ า งเพี ย งพอ ตามแบบ สว.๓ อั น เป็น มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วินั ย การรัก ษาวิ นั ย และการ
ดําเนินการทางวินัย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าใจข้อกล่าวหาอย่างชัดแจ้งและสามารถ
ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง แสดงพยานหลั ก ฐานเพื่ อ ต่ อ สู้ ข้ อ กล่ า วหาได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ กรณี จึ ง ถื อ ได้ ว่ า
คณะกรรมการสอบสวนมิได้สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ

๗๐
และมิได้ เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็ นคู่ก รณีใ นการพิ จารณาทางปกครองได้ ทราบข้อเท็จจริ ง
อย่างเพียงพอที่จะทําให้มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเป็นข้อต่อสู้แก้ข้อกล่าวหา
ดั ง นั้ น การส่ ง บั น ทึ ก การแจ้ ง และรั บ ทราบข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น
ข้อกล่าวหาดังกล่าว จึงไม่เข้าลักษณะของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับฟังคู่กรณีที่จําเป็นต้อง
กระทํ า ให้ สมบู ร ณ์ ใ นภายหลั ง ก่ อนสิ้ น สุ ด กระบวนพิจ ารณาอุ ท ธรณ์ ตามความในมาตรา ๔๑
วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
การดําเนินการเพื่อออกคําสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากพนักงาน จึงไม่ได้ดําเนินการตามรูปแบบ
ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญที่กําหนดไว้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

๗๑

บทที่ ๓
คําวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวินัย
๑. ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ ของพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กําหนด
ความหมายให้ “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง
ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้น จะทําได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่าน
วิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทําไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่
ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
วิธีอื่นใดที่จะทําให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ แต่ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมายความเฉพาะ “ข้อมูล ข่ า วสารของราชการ”
ซึ่งจําแนกได้ ๒ ประเภท ดังนี้
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการทั่วไป
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ กําหนด
ความหมาย “ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ” หมายความว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ อ ยู่ ใ นความ
ครอบครองหรื อ ควบคุ ม ดู แ ลของหน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
การดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน ดังนั้น จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาคําว่า
“ครอบครอง” และ”ควบคุม” ว่ามีความหมายเพียงใด
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ความหมายไว้ ดังนี้
“ครอบครอง” หมายถึง ยึดถือไว้ มีสิทธิปกครอง ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ จึงหมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐยึดถือหรือ
ครอบครองไว้ในทางกายภาพ
“ควบคุม” หมายถึง การดูแล การกํากับดูแล ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
ควบคุมของหน่วยงานของรัฐ จึงหมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานอื่น
แต่หน่วยงานของรัฐมีสิทธิและอํานาจที่จะกระทําการใดได้ เช่น เอกสารฝากไว้ที่ธนาคารแต่เรามี
กุญแจที่จะไปเปิดออกได้

๗๒
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ กําหนด
ความหมายของ “ข้ อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คล” หมายความว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
สิ่งเฉพาะตัวบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือ
ประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือมีหมายเลขรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําให้
รู้ ตั ว ผู้ นั้ น ได้ เช่ น ลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ แผ่ น บั น ทึ ก ลั ก ษณะเสี ย งของคน หรื อ รู ป ถ่ า ย และให้
หมายความรวมถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สิ่ ง เฉพาะตั ว ของผู้ ถึ ง แก่ ก รรมแล้ ว ด้ ว ย ดั ง นั้ น
จึงสามารถสรุปลักษณะสําคัญของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ว่า เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
เรื่องราวหรือสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลนั้นๆ เป็นแดนอิสระของบุคคลที่คนอื่นต้องให้ความเคารพ
ไม่ ล่ ว งล้ํ า รบกวนสอดแทรก โดยพิจ ารณาจากกฎหมาย จารี ต ประเพณี ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ตาม
มาตรฐานวิญญูชน ว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานะบุคคล ไม่ใช่เป็นสิ่ง
สมมติแทนตัวตนของบุคคลนั้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ วันเดือนปีเกิด ชื่อบิดามารดา ชื่อคู่สมรส
ประวัติก ารศึกษา ประวัติสุข ภาพ สถานที่ อยู่ หมายเลขโทรศั พท์ กรุ๊ปเลือด เชื้ อ ชาติ ศาสนา
ภูมิลําเนา สถานภาพสมรส ใบสมัครของผู้สมัครสอบ ผลการตรวจปัสสาวะ หรือรายชื่อผู้สมัคร
เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพร้อมประวัติซ่ึงประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลทางการเมือง วิสัยทัศน์
และประสบการณ์ในการทํางาน ถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล แต่เฉพาะชื่อนามสกุล รหัส
ตําแหน่ง เพศ สัญชาติ เป็นเครื่องหมายชี้ตัวบุคคล เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นแทนตัวตน แต่มิใช่ข้อมูล
แสดงสิ่งเฉพาะตัวหรือข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล เป็นเพียงสิ่งที่ให้รู้ตัวบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถสื่อถึง
เรื่องราวของบุคคลนั้นได้

๒. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้
๒.๑ ประเภทของข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เปิดเผยได้ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐ
มีหน้าที่ต้องเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้เป็นการทั่วไป หน่วยงานของรัฐจะปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารไม่ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไว้ ดังนี้
(๑) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ กําหนดลักษณะของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
คือ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญ

๗๓
และวิธีดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนํา
ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือเวียน ระเบียบ
แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้ มีผล
เป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
โดยที่มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดให้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพอย่าง “กฎ”
เท่านั้น ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารใดที่ไม่มีสภาพอย่าง “กฎ” หน่วยงานของรัฐก็ไม่จําต้องนําลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา จึงมีประเด็นสําคัญที่จะต้องทําความเข้าใจ คือ คําว่า “กฎ” มีความหมาย
เพียงใด และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มิได้กําหนดนิยามคําว่า
“กฎ” ไว้ เ ป็ น การเฉพาะ จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาความหมายของ “กฎ” ตามมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งได้นิยามคําว่า “กฎ” หมายความ
ว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือบทบัญญัติอื่น ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคล
ใดโดยเฉพาะ ซึ่งมีความหมายเดียวกับความหมายของ “กฎ” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจากนิยามดังกล่าวทําให้เห็นได้ว่า
“กฎ” มีลักษณะสําคัญ ๒ ประการ คือ
๑) กฎเป็นข้อความที่กําหนดบังคับแก่บุคคลโดยทั่วไป
๒) กฎมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดเป็นการเฉพาะ แต่เป็นหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ล่วงหน้า โดยยังไม่เกิดผลกับข้อเท็จจริงกรณีใดกรณีหนึ่งโดยตรง แต่เมื่อมีข้อเท็จจริง
เกิดขึ้นตรงกับที่กําหนดในกฎนั้น จึงจะเกิดสภาพบังคับทางกฎหมาย มีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่
ในทันที ดังนั้น จึงต้องพิมพ์เผยแพร่ให้ทราบก่อนเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัว
ปฏิบัติตามกฎได้
โดยปกติ “กฎ” จําแนกออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
ก. กฎที่มีผลเฉพาะต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร เช่น ผู้บังคับบัญชาวางระเบียบ
กําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่มีผลต่อเอกชน กฎประเภทนี้จึงไม่ต้อง
ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ข. กฎที่มีผลต่อเอกชนทั่วไป กฎประเภทนี้มีลักษณะตามนิยามคําว่า “กฎ”
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังที่กล่าวข้างต้น
เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงิ น เดื อ น พ.ศ. ๒๕๔๔ หรื อ ประกาศกระทรวง ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ดั ง นั้ น
หน่วยงานของรัฐที่ครอบครองหรือควบคุมดูแล จึงมีหน้าที่ต้องนํากฎประเภทนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจา

๗๔
นุเบกษา นอกจากนั้น บทบัญญัติดังกล่าวยังได้นิยามความหมายของ “กฎ” ต่อไปอีกว่า “...หรือ
บทบั ญ ญั ติ อื่ น ที่ มี ผ ลบั ง คั บ เป็ น การทั่ ว ไป โดยไม่ มุ่ ง หมายให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก รณี ใ ดหรื อ บุ ค คลใด
เป็นการเฉพาะ” ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องพิจารณาว่า ข้อความหรือ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดขึ้นนั้น มีสภาพเป็นกฎหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ศาลปกครอง
สูงสุดได้มีคําวินิจฉัยไว้เป็นแนวทาง ดังนี้
- ข้ อ บั ง คั บ กองบั ญ ชาการตํ า รวจนครบาลว่ า ด้ ว ยการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม การ
กําหนดให้ รถเดินทางเดียวและการใช้ทางเดินรถสําหรับรถบางประเภทในถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ
มีผลบังคับเป็นการทั่วไป จึงเป็นกฎ (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๒/๒๕๔๖)
- หนังสือเวียนของกระทรวงการคลังที่แจ้งส่วนราชการต่างๆ ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ
มีลักษณะเป็น “กฎ” ที่มิได้ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี
ผลบังคับเป็นการทั่วไป (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘/๒๕๔๔)
(๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด
๑) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็น
แย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา ๗ (๔)
๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ข องปี ที่ กํ า ลั ง
ดําเนินการ
๔) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบ
ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญา
ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดย
มติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสาร
ที่นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

๗๕
ปั จ จุ บั น คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ได้ อ อกประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กําหนดให้ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา
ของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ และมีกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับแต่วันประกาศ (คําวินิจฉัยที่ สค ๑๑๒/๒๕๔๗)
(๓) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยให้แก่ผู้ขอเป็นการเฉพาะราย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าบุคคลใด
ขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ และคําขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่
อาจเข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ จัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายใน
เวลาอันสมควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจํานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
นอกจากประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม จะมีสิทธิที่จะได้
รู้ถึงข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือมีสิทธิที่จะได้
รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ห น่ ว ยงานของรัฐ มี ห น้ า ที่ จั ด ไว้ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ตรวจดู ไ ด้ หรื อ ที่จั ด ไว้ ใ ห้
ประชาชนได้ ค้ น คว้ า แล้ ว ถ้ า บุ ค คลใดขอข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการอื่ น ๆ หรื อ ขอสํ า เนาที่ มี
คํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควร
“เวลาอันสมควร” กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องพิจารณา
ตามชนิด ประเภท และจํานวนของข้อมูลข่าวสารประกอบ อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดไว้ว่า
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
หรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใด
มิได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่า งานนั้นมีลักษณะที่
สามารถกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรื อส่วนราชการได้กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้
แต่ ก.พ.ร. เห็ น ว่ า เป็ น ระยะเวลาที่ ล่ า ช้ า เกิ น สมควร ก.พ.ร. จะกํ า หนดเวลาแล้ ว เสร็ จ ให้
ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้
ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ จ ะต้ อ งตรวจสอบให้ ข้ า ราชการ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

๗๖
มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก
ประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกัน เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่จะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายใน
สิบห้าวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๓๗
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้วางหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเร็ว ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ หน่วยงานของรั ฐ ให้บริ ก ารข้อมู ลข่า วสารราชการแก่ ประชาชนด้ว ย
ความรวดเร็ว โดยต้องถือปฏิบัติเมื่อประชาชนขอข้อมูลข่าวสารดังนี้
๑) กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
ของรัฐมีข้อมูลข่าวสารนั้นและพร้อมที่จะจัดให้ได้ จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายใน
วันที่รับคําขอ
๒) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอมีจํานวนมาก หรือไม่สามารถดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งแจ้ง
กําหนดวันที่จะดําเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบด้วย
(๔) ข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์
มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ได้กําหนดเกี่ยวกับเอกสารประวัติศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องส่งมอบให้หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับเก็บรักษาไว้ให้
ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้
๒) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ เมื่อมี
อายุครบ ๗๕ ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น
๓) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ เมื่อมี
อายุครบ ๒๐ ปี นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น
๒.๒ การปฏิเสธการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอ
โดยปกติ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งจั ด หาข้ อ มู ล
ข่าวสารให้กับผู้ขอ แต่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถปฏิเสธการจัดหาข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ผู้ขอได้ในบางกรณี หากเป็นการขอข้อมูลข่าวสารที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้

๗๗
(๑) ผู้ขอระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่ไม่อาจเข้าใจได้ตามสมควร
หรือเป็นคําขอที่ไม่ชัดเจน
เช่น ระบุขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสํานวนการร้องเรียนทั้งหมด กรณีเช่นนี้
ถือว่าเป็นคําขอที่ไม่ชัดเจนว่าขอข้อมูลข่าวสารอะไร (คําวินิจฉัยที่ สค ๑๐๘/๒๕๔๗) หรือระบุ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภท ปูน ทราย เหล็กก่อสร้าง ไม้แปรรูป
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ ถือว่าเป็นคําขอที่กว้าง (คําวินิจฉัยที่ สค ๓๖/๒๕๔๗) หน่วยงานของรัฐ
ก็ย่อมที่จะปฏิเสธการจัดหาข้อมูลข่าวสารตามที่ขอให้กับผู้ขอ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐ
ที่รับคําขอมีหน้าที่ต้องให้คําแนะนําให้ผู้ขอระบุข้อความให้ชัดเจนเพื่อจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับ
ผู้ขอต่อไป
(๒) เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ไ ม่ มี ใ นความครอบครองหรื อ ควบคุ ม ดู แ ลของ
หน่วยงานของรัฐ
หากข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ข อ ไม่ อ ยู่ ใ นความครอบครองหรื อ ควบคุ ม ดู แ ลของ
หน่วยงานของรัฐที่รับคําขอ หน่วยงานของรัฐที่รับคําขอก็ไม่จําเป็นต้องจัดหาให้ เช่น รายงาน
การประชุมของ อ.ก.ค. เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้อุทธรณ์ และสําเนาสมุดเงินสด
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ทะเบียนคุมเงินหมวดเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) วัสดุการศึกษา
เงินบํารุงการศึกษา บัญชีรายรับ-รายจ่าย และงบดุลของสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริการน้ําดื่ม
ระหว่างปี ๒๕๓๙-๒๕๔๔ ไม่มีข้อมูลอยู่ในความครอบครองของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฯ วินิจฉัยว่า ไม่ต้องจัดหาให้ (คําวินิจฉัย สค ๘/๒๕๔๗)
แต่ถ้าข้อมูลข่าวสารที่ขออยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่รับ
คํ า ขอ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ รั บ คํ า ขอจะต้ อ งจั ด หาให้ เช่ น รายงานการสื บ สวนข้ อ เท็ จ จริ ง ของ
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เป็นข้อมูลข่าวสารที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีไว้
ในครอบครองเพื่อดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน
ความครอบครองของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ (คําวินิฉัยที่
สค ๖/๒๕๔๔)
อย่ า งไรก็ ต าม ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ รั บ คํ า ขอไม่ มี ข้ อ มู ล ตามที่ ข อ
เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่ขอนั้น อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานอื่น เช่น
อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานในส่วนกลาง หรือสาขาของหน่วยงานของรัฐ
ที่รับคําขอ หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หน่วยงานของรัฐที่รับคําขอมีหน้าที่ต้องให้คําแนะนําว่า
ให้ไปขอข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐแห่งใด เพื่อให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารยื่นคําขอข้อมูลข่าวสาร
ต่อหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองหรือควบคุมดูแลต่อไป ดังนั้น ถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานอื่น หน่วยงานของรัฐที่รับคําขอมีหน้าที่เพียงแนะนําเท่านั้น ตามมาตรา

๗๘
๑๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ “ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําขอ
ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แม้ว่าข้อมูลข่าวสารที่ขอจะอยู่ในความควบคุมดูแลของ
หน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนสาขาของหน่วยงานแห่งนั้น หรือจะอยู่ในความควบคุมดูแลของ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ตาม ให้หน่วยงานของรัฐที่รับคําขอ ให้คําแนะนําเพื่อไปยื่นคําขอต่อ
หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นโดยไม่ชักช้า”
(๓) เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้ได้
โดยหลักการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอเป็นการเฉพาะราย ข้อมูลที่จะขอ
จะต้ อ งมี อ ยู่ แ ล้ ว ในสภาพพร้ อ มที่ จ ะให้ ไ ด้ ไม่ ใ ช่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ต้ อ งจั ด ทํ า วิ เ คราะห์ จํ า แนก
รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่ เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ใน
ระบบการบั นทึกภาพหรือเสีย ง ระบบคอมพิว เตอร์ หรื อระบบอื่นใด เช่ น ขอตรวจดู ทะเบีย น
รับหนังสือของอําเภอ ซึ่งเป็นทะเบียนเกี่ยวกับการรับหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งมาถึงอําเภอ
คณะกรรมการฯ วินิจฉัยว่า บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่ ย่อมมีสิทธิที่จะเข้าตรวจดู ขอสําเนา
หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น เมื่อผู้ขอได้ขอตรวจดูทะเบียนรับหนังสือ
เล่มปัจจุบัน และเพิ่งขอเพียงครั้งเดียว มิได้ขอจํานวนมากหรือบ่อยครั้ง อีกทั้ง เป็นข้อมูลข่าวสาร
ที่อยู่ในสภาพพร้อมจะให้ได้อยู่แล้ว จึงไม่ต้องพิจารณาถึงประโยชน์หรือความจําเป็นของผู้ขอ
ตรวจดู ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (คําวินิจฉัยที่ สค ๓๒/๒๕๔๗)
แต่ถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้กับผู้ขอได้ หน่วยงาน
ของรัฐก็ไม่จําเป็นต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ขอ เช่น กรณีท่ีเป็นสัญญายังมิได้ลงนาม ถือเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่มิได้มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (คําวินิจฉัย
ที่ สค ๙๖/๒๕๔๗)
(๔) เป็นข้อมูลที่ขอจํานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
กรณีที่มีการขอข้อมูลข่าวสารเป็นจํานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร หน่วยงานของรัฐไม่จําเป็นต้องจัดทําข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอ เช่น ขอสําเนาเอกสาร
กรณีที่ผู้อุทธรณ์กล่าวหา นาย พ. เทศมนตรีกับพวก ว่ากระทําผิดเกี่ยวกับการจัดจ้างตามโครงการ
ปรับปรุงเตาเผาศพระบบไร้ควันไร้กลิ่น จํานวน ๘ วัด ในเขตเทศบาล รวมเอกสารจํานวน ๑๓๓
รายการ เพื่ อ ประกอบการให้ ถ้ อ ยคํ า กั บ คณะอนุ ก รรมการไต่ ส วนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เนื่องจากผู้อุทธรณ์ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดตามกฎหมายจากคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ผู้อุทธรณ์
จึ ง เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารดั ง กล่ า ว และมี เ หตุ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล ประกอบ
หลักฐานคําชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อปกป้องสิทธิของตน
การเปิ ดเผยมิได้มี ผ ลกระทบต่ อการปฏิ บัติหน้ า ที่ต ามกฎหมายของหน่ว ยงานของรัฐ ตามปกติ

๗๙
แต่อย่างใด รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การขอข้อมูลดังกล่าวมิใช่เป็นการขอบ่อยครั้ง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และการดําเนินการสอบสวนเป็นที่ยุติแล้ว (คําวินิจฉัยที่ สค ๑๐๔/๒๕๔๗)
การพิจารณาว่าเป็นการขอจํานวนมากหรือไม่ จําเป็นต้องคํานึงถึงขอบเขต
ของข้อมูลข่าวสารที่ขอ ปริมาณของข้อมูลข่าวสารที่ขอ และภาระของหน่วยงานของรัฐที่รับคําขอ
ประกอบกัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ข้อมูลข่าวสารที่ขอจะมีจํานวนมาก หากผู้ขอข้อมูลเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร และจําเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นเพื่อป้องกันสิทธิของตน หรือเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐเผยแพร่อยู่แล้ว แม้จะขอจํานวนมาก หน่วยงานของรัฐต้องจัดหา
ให้แก่ผู้ขอ
(๕) เป็นการขอข้อมูลที่ได้จัดชั้นความลับโดยหน่วยงานอื่น
หากเป็นข้อมูลที่ได้จัดชั้นความลับโดยหน่วยงานอื่น หน่วยงานของรัฐที่รับ
คําขอ ไม่มีหน้า ที่ต้องจัดหาข้อมู ลข่าวสารนั้ นให้ แต่จะต้ องส่งคําขอให้หน่วยงานของรั ฐที่ เป็น
เจ้าของข้อมูลนั้นพิจารณา ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เช่น สภาความมั่นคงส่งเอกสารลับมาที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ต่อมามีประชาชนมาขอข้อมูลข่าวสารนั้นจากกระทรวงแรงงานฯ กระทรวงแรงงานฯ ไม่มีหน้าที่
ให้ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ แต่จะต้องแนะนําให้ไปขอจากหน่วยงานของรัฐเจ้าของข้อมูลที่ประทับ
ชั้นความลับนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นพิจารณาและมีคําสั่งต่อไป ทั้งนี้ เพราะหน่วยงาน
ของรัฐที่ประทับชั้นความลับย่อมมีเหตุผลในการจัดชั้นความลับนั้น

๓. หลักพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
๓.๑ หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ มีดังนี้
๑. คําสั่งมิให้เปิดเผยหรือคําสั่งปฏิเสธ ต้องกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย
กล่าวคือเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งต้องเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ และต้องใช้อํานาจปฏิเสธการเปิดเผยตาม
มาตรา ๑๔ หรือใช้ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง หรือปฏิเสธ
คํ า คั ด ค้ า นของผู้ มี ป ระโยชน์ ไ ด้ เ สี ย ตามมาตรา ๑๗ หรื อ ปฏิ เ สธคํ า ขอให้ แ ก้ ไ ขข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี
๒. ข้ อมูล ข่า วสารที่ ห น่ ว ยงานของรัฐ จะใช้อํ า นาจปฏิเ สธ หรื อ ใช้ดุ ลพิ นิ จ
ปฏิเสธ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ ต้องมีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด

๘๐
๓. คําสั่งมิให้เปิดเผยหรือคําสั่งปฏิเสธ ต้องระบุไว้ด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร
ประเภทใด และเพราะเหตุใด
๔. คําสั่งมิให้เปิดเผยหรือคําสั่งปฏิเสธ ต้องระบุการแจ้งสิทธิ และระยะเวลา
อุทธรณ์ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ด้วย จึงจะสมบูรณ์ครบถ้วนตามกฎหมาย
๓.๒ ขั้นตอนการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้
๑. เป็ น คํ า ขอโดยชอบด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่
๒. ผู้ ข อเป็ น ผู้ ท รงสิ ท ธิ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่
๓. ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ข อ อยู่ ใ นขอบเขตบั ง คั บ ของพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่
๔. ข้อมูลข่าวสารที่ขอ อยู่ในความครอบครอง ควบคุม ดูแล ในหน่วยงาน
ของตนหรือไม่ หรืออยู่ในความครอบครองของหน่วยงานอื่น (กรณีอยู่ในความครอบครองของ
หน่วยงานอื่นต้องถือปฏิบัติตามมาตรา ๑๒)
๕. ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ข อ เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารประเภทใด มี ก ารกํ า หนดชั้ น
ความลับไว้หรือไม่ กรณีมีการกําหนดชั้นความลับไว้โดยหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้เสนอผู้มีอํานาจ
กําหนดชั้นความลับนั้น ลดชั้น ยกเลิก หรือปลดชั้นความลับเสียก่อนที่จะมีคําสั่งให้เปิดเผย และ
กรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นผู้กําหนดชั้นความลับ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง
๖. หากจะปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอ ต้องตรวจสอบเสียก่อน
ว่า มี ข้อ ยกเว้ น ของกฎหมายให้อํา นาจไว้หรื อ ไม่ และจะปฏิ เ สธด้ ว ยเหตุ ผ ลใดตามหลั ก เกณฑ์
ในมาตรา ๑๕
กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ตามข้อ (๑) ถึงข้อ (๓) ให้พิจารณายกคําขอและ
แจ้งให้ผ้ขู อทราบ พร้อมทั้งให้คําแนะนําให้ผู้ขอไปใช้สิทธิในช่องทางอื่นที่เหมาะสม

๘๑
๓.๓ กระบวนการใช้ดุลพินิจ
เจ้าหน้าที่ควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
๑. ให้โอกาสผู้ ขอข้อมูลได้โต้แย้ งแสดงสิทธิของตนอย่ างเต็ มที่ โดยรับฟัง
ข้อเท็จจริง เหตุผล และความจะเป็นในการเปิดเผยหรือการนําข้อมูลข่าวสารนั้นไปใช้
๒. หากเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใด
อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคําคัดค้าน
ภายในเวลาที่กําหนด
๓. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หน่วยงานต้อง
แจ้งให้ผู้ขอแสดงหนังสือยินยอมของเจ้าของข้อมูลเสียก่อน กรณีผู้ขอไม่มีหนังสือยินยอมมาแสดง
เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งหลักการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้ผู้ขอทราบ และให้โอกาสผู้ขอข้อมูล
ได้โต้แย้งแสดงเหตุผลความจําเป็นของตนอย่างเต็มที่
๔. เมื่อดําเนินการครบถ้วนตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อดําเนินการใช้ดุลพินิจวินิจฉัย หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็ น เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ หรื อ หน่ ว ยงานมีร ะเบี ย บกํ า หนดไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ก็ ใ ห้ เ สนอผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่
พิจารณาเพื่อวินิจฉัยต่อไป
๕. เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ผู้ มี ห น้ า ที่ วิ นิ จ ฉั ย ใช้ ดุ ล พิ นิ จ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชน
ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
๖. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัดสินใจออกคําสั่งมิให้เปิดเผย เมื่อพิจารณาถึง
ผลดีผลเสียแล้ว
ในการพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารใดเปิดเผยได้หรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเฉพาะ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลําดับสายการบังคับบัญชา
๓.๔ การออกคําสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เมื่อจะปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใด ควรปฏิบัติดังนี้
๑. จัดทําคําสั่งปฏิเสธให้แจ้งชัด และต้องระบุด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะ
เป็นข้ อมู ลข่า วสารประเภทใด และเพราะเหตุใ ด ในการจัดทํ า คํ า สั่งปฏิ เสธ หน่ ว ยงานของรั ฐ
มีอํานาจจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ คําสั่งปฏิเสธดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครอง จึงต้องกระทํา

๘๒
โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
๒๕๓๙ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๑๕ วรรคสอง)
๒. รูปแบบคําสั่ง เจ้าหน้าที่ควรจัดทําคําสั่งปฏิเสธเป็นหนังสือ ต้องระบุวัน
เดือนปีที่ทําคําสั่ง ชื่อและตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง พร้อมทั้งลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทํา
คําสั่งนั้น (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๖)
๓. การจั ด ทํ า คํ า สั่ ง ปฏิ เ สธเป็ น หนั ง สื อ ต้ อ งจั ด ให้ มี เ หตุ ผ ลไว้ ด้ ว ย
(พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๗)
๔. คํา สั่ ง ปฏิ เ สธที่ อ าจอุ ท ธรณ์ โ ต้ แย้ ง ต่ อ ไปได้ ให้ ร ะบุ ก รณีที่ อ าจอุ ท ธรณ์
หรือโต้แย้ง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย (พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๐)
๕. แจ้งคําสั่งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารทราบโดยเร็ว กรณีนี้เจ้าหน้าที่ควรเก็บ
หลั ก ฐานการส่งคํ า สั่ ง แนบติด เรื่อ งไว้ ด้ ว ย เพื่ อ ประโยชน์ใ นการตรวจสอบข้ อ เท็จ จริงเกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติหน้าที่ได้ในภายหลัง
๓.๕ ตัวอย่างคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
กรณีผู้ถูกกล่าวหาขอถ่ายเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๓๓/๒๕๕๐
สรุปได้ว่า ผู้อุทธรณ์เป็นอดีตพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีหนังสือขอข้อมูลเกี่ยวกับ
การดําเนินการทางวินัยกับผู้อุทธรณ์ทั้งหมด ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีคาํ สั่งลงโทษผู้อุทธรณ์
ออกจากงาน เพื่อประกอบในการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอเฉพาะบันทึกคําให้การของผู้อุทธรณ์ และรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวน โดยปกปิดชื่อบุคคลที่อ้างถึง และไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามที่
ผู้อุทธรณ์ร้องขอโดยไม่แจ้งเหตุผลในการไม่เปิดเผย
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาเห็นว่า เอกสาร
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางวินัย ประกอบด้วยบันทึกถ้อยคําพยาน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด รายงานการสอบสวน รายงานการประชุมของ ก.พ.อ. ที่พิจารณาผลการสอบสวน
ทางวิ นั ย กั บ ผู้ อุ ท ธรณ์ มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ อุ ท ธรณ์ โ ดยตรง ผู้ อุ ท ธรณ์ จึ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนให้ได้รับความเป็นธรรม และเรื่องนี้ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
การเปิ ด เผยจะก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต หรื อ ความปลอดภั ย ของบุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๔) ทั้งผู้ให้ถ้อยคํา

๘๓
เป็นพยานทุกคนล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีหน้าที่ให้ข้อมูลความจริงต่อ
คณะกรรมการสอบสวน ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ พส ๑/๒๕๔๙
สรุปได้ว่า ผู้อุทธรณ์มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอคัดสําเนารายงานการสอบสวน
ทางวิ นั ย และเอกสารประกอบทั้ ง หมด กรณี สํา นั ก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ขดํ า เนิน การ
สอบสวนทางวินัย แล้วมีคําสั่งไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ เพื่อประกอบการยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.
สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุข จั ดส่ ง สํ า เนารายงานการสอบสวนทางวิ นัย และเอกสาร
ประกอบ โดยระบุว่า รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ซึ่งเป็นสาระสําคัญที่ผู้อุทธรณ์อาจใช้เป็นข้อโต้แย้งในการอุทธรณ์คําสั่งไล่ออกจากราชการนั้น
ปรากฏว่าอยู่ในเอกสาร สว.๓ ที่แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบแล้ว
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า การ
สอบสวนทางวินัยแก่ผู้อุทธรณ์ได้ดําเนินการจนเสร็จสิ้น โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีคํ าสั่งลงโทษผู้อุท ธรณ์แล้ว เรื่องอยู่ ระหว่ างการอุ ท ธรณ์คําสั่งลงโทษต่อ ก.พ. ของผู้ อุท ธรณ์
การเปิดเผยรายละเอียดการสอบสวนทางวินัย ในส่วนบันทึกถ้อยคําพยาน (แบบ สว.๕) ตามที่
ผู้อุทธรณ์มีคําขอ จึงไม่น่าจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อุทธรณ์ได้ปกป้องสิทธิของตนตามกฎหมาย
ทั้งนี้ หากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายชีวิตหรือ
ความปลอดภั ย ของพยาน หรื อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใด ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ ง (๔) แห่ ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็อาจใช้ดุลพินิจปกปิดชื่อ ที่อยู่ และ
ข้อความที่อาจทําให้ทราบถึงบุคคลที่ให้การเป็นพยานหรือให้ถ้อยคํานั้นได้
คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๖๕/๒๕๔๙
พิจารณาเห็นว่า บันทึกถ้อยคําพยาน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสํานวนการสอบสวนทาง
วินัยอย่างร้ายแรง ที่ตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง และมีคําสั่งที่ ๒๙๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ลงโทษไล่ผู้อุทธรณ์ออกจาก
ราชการนั้น ผู้อุท ธรณ์ซึ่งเป็นผู้ได้รั บผลกระทบจึ งควรมีสิทธิได้ ทราบข้อมูลข่าวสารนั้น เพื่อ ใช้
ปกป้ อ งสิ ท ธิ ข องตนให้ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม และแม้ สํ า นวนการสอบสวนทางวิ นั ย ดั ง กล่ า ว
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย จะได้นําสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา
ที่กล่าวหาว่า ผู้อุทธรณ์กระทําผิดอาญาในเรื่องเดียวกัน มารวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐาน
ในสํานวนการสอบสวนทางวินัย แต่ถ้อยคําพยานที่ผู้อุทธรณ์ขอคัด ไม่ใช่พยานหลักฐานที่พนักงาน
สอบสวนรวบรวมส่งให้พนักงานอัยการดําเนินคดีอาญาต่อผู้อุทธรณ์ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
อุทธรณ์จึงไม่มีผลกระทบอย่างสําคัญต่อการดําเนินคดีอาญาแต่อย่างใด ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์

๘๔
จึงเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ แต่เนื่องจากผู้เสียหายและพยานเป็นเด็กและเยาวชนหญิง จึงควร
ให้ตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีปกปิดชื่อพยาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏ โดยให้ใช้นามสมมุติ
แทน รวมทั้งให้ปิดที่อยู่ และข้อความอื่นใดที่อาจทําให้ทราบชื่อพยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
จึ ง วิ นิ จ ฉั ย ให้ ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด อุ ด รธานี เ ปิ ด เผยบั น ทึ ก ถ้ อ ยคํ า พยาน และเอกสารหลั ก ฐาน
ที่เกี่ยวข้องในสํานวนสอบสวนทางวินัยตามอุทธรณ์ เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นสํานวนการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนในคดีอาญา พร้อมทั้งสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องให้แก่ผู้อุทธรณ์ แต่สมควรให้
ปกปิดชื่อพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏในเอกสารโดยให้ใช้นามสมมุติแทน รวมทั้งให้ปิด
ที่อยู่และข้อความอื่นใดที่อาจทําให้ทราบชื่อพยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๘๖/๒๕๔๗
สรุปได้ว่า ผู้อุทธรณ์มีหนังสือถึงประธานกรรมการสอบสวนทางวินัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอข้อ มู ลข่ า วสารเกี่ ย วกั บ รายงานการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง และบัน ทึ ก คํ า ให้ ก ารพยานบุ ค คล
หน่ ว ยงานปฏิ เ สธโดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารลั บ และอยู่ ร ะหว่ า งการใช้ ข้ อ มู ล และ
พยานหลั ก ฐานในชั้ น การสอบสวนทางวิ นั ย การเปิ ด เผยจะทํ า ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเสื่ อ ม
ประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่า
การสอบสวนทางวินัยยังไม่แล้วเสร็จ แต่การเปิดเผยรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง ก็ไม่มีเหตุให้
ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย หรือทําให้การสอบสวนทางวินัยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แต่อย่างใด หน่วยงานอาจใช้ดุลพินิจให้ปิดชื่อและตําแหน่งของผู้ให้การได้ และแม้ว่าจะมีการ
กําหนดชั้นความลับไว้ ก็ไม่ตัดอํานาจคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จะวินิจฉัย
ให้เปิดเผยได้ จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง
โดยใช้ดุลพินิจลบ หรือตัดทอน หรือทําด้วยประการอื่นใด ที่ไม่เป็นการเปิดเผยชื่อ ลายมือชื่อ และ
ตําแหน่งของผู้ให้การเป็นพยาน และข้อความที่อาจแสดงให้ทราบถึงตัวผู้ให้การเป็นพยาน
คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๑๔๑/๒๕๕๐
สรุปได้ว่า ผู้อุทธรณ์เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ว สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้มี
หนังสือถึงสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยุติเรื่อง ที่นางสาว ม.
ร้องเรียนกล่าวหาผู้อุทธรณ์ ว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม แต่สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า เอกสารเกี่ยวกับ การพิจารณาโทษทางวินัย
เป็นความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงาน ถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย ตามมาตรา ๑๕
วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์
เป็นผู้ถูกกล่าวหา ย่อมมีเหตุผลอันสมควรที่จะได้รับทราบผลการสอบสวน เรื่องที่มีการร้องเรียน
กล่าวหาตน เพื่อป้องกันสิทธิหรือประโยชน์ของตนตามกฎหมาย เมื่อการสอบสวนเพื่อดําเนินการ

๘๕
ทางวิ นั ย เรื่ อ งที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นดั ง กล่ า วได้ ดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น โดยสํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ได้มีคําสั่งให้ว่ากล่าวตักเตือนผู้อุทธรณ์แล้ว การเปิดเผยบันทึกข้อความ ลับ ที่
มท ๐๒๐๒.๒/๒๒๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
ที่เสนอโดยกองการเจ้าหน้าที่ ถึงหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ย่อมไม่ทําให้การ
บังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่สําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง
(๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และไม่ตัดอํานาจคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่จะวินิจฉัยให้เปิดเผยตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๔ ทั้งข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ก็ไม่ใช่ความเห็นหรือคําแนะนําภายใน
หน่ ว ยงานของรั ฐ ในการดํ า เนิ น การเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใดตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ ง (๓) แห่ ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน และไม่มีข้อความอ้างอิงถึงบุคคลอื่นนอกจากการพิจารณาเรื่องที่ผู้อุทธรณ์
ถูกร้องเรียนกล่าวหา อันจําเป็นที่จะต้องมีการปกปิดข้อความ จึงมีคําวินิจฉัยให้สํานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอผู้อุทธรณ์
คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๑๒๔/๒๕๕๐
สรุปได้ว่า ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นข้าราชการครู ได้มีหนังสือถึงสํานักงานเขต ขอถ่ายข้อมูลข่าวสารจํานวน
๓ รายการ คือ เอกสารในสํานวนการสอบสวนข้อเท็จจริง คําให้การพยานจํานวน ๗ คน และ
บัน ทึ ก ที่ กท ๗๗๑๑.๔/๑๔๕ ลงวั น ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๔๗ สํ า นั ก งานเขตได้ เ ปิ ด เผยข่ า วสาร
ในสํานวนการสอบสวนข้อเท็จจริง และบันทึกที่ กท ๗๗๑๑.๔/๑๔๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗
ให้ผู้อุทธรณ์แล้ว ยกเว้นคําให้การของพยานจํานวน ๗ คน โดยให้เหตุผลว่า เป็นข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลไม่อาจเปิดเผยได้ตามมาตรา ๑๕ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์
ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนฐานกระทําผิดวินัยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันการสอบสวน
ยังไม่เสร็จสิ้น นับว่าเป็นการสอบสวนที่ล่าช้าเกินสมควร จึงมีเหตุอันควรที่ผู้อุทธรณ์จะได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบสวน และเมื่อได้พิจารณาถ้อยคําของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การเป็น
พยานทั้ง ๗ คน ซึ่งผู้อุทธรณ์ทราบชื่อดีอยู่แล้ว เห็นว่าเป็นการให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบสวน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และพฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์ตามที่มีการกล่าวหา อันเป็นเหตุการณ์และ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับผู้อุทธรณ์ มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ถ้อยคําแต่อย่างใด การเปิดเผยจึง
ไม่เป็นการรุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่ า งไรก็ ต าม หากสํ า นั ก งานเขตสวนหลวงเห็ น ว่ า
การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ให้ถ้อยคําเป็นพยาน ก็อาจใช้
ดุลพินิจปกปิดชื่อ หรือข้อความอื่นใดที่จะทําให้ทราบถึงบุคคลผู้ให้ถ้อยคํานั้นได้ จึงวินิจฉัยให้
สํานักงานเขตสวนหลวงเปิดเผยบันทึกถ้อยคําพยานแก่ผู้อุทธรณ์ โดยให้ใช้ดุลพินิจปกปิดชื่อหรือ
ข้อความอื่นเท่าที่จําเป็นเพื่อไม่ให้รู้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ให้ถ้อยคํานั้น

๘๖
กรณีผู้ร้องเรียนขอถ่ายเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย
คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๒๐/๒๕๔๙
สรุปได้ว่า ผู้อุทธรณ์มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอคัดสําเนาข้อมูลข่าวสาร จํานวน ๓ รายการ
ดังนี้ (๑) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (๒) คําให้การในสํานวนสอบสวนวินัย (๓) ผลการ
สอบสวนวินัย จังหวัดมีหนังสือจัดส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยให้แก่ผู้อุทธรณ์
แต่ปฏิเสธการเปิดเผยคําให้การในสํานวนสอบสวนวินัย และผลการสอบสวนวินัย โดยให้เหตูผลว่า
เนื่อ งจากอยู่ร ะหว่ า งดํ าเนินการสอบสวน และการเปิ ดเผยจะทํ า ให้ กระทบสิ ท ธิ ของบุ คคลอื่น
และจะทํ า ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเสื่ อ มประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่ อ าจสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ (๒)
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูล
ข่าวสารรายการที่ ๑ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย จังหวัดได้จัดส่งให้แก่ผู้อุทธรณ์แล้ว
จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ คําให้การในสํานวนสอบสวนวินัย
แม้อยู่ระหว่างการสอบสวนวินัย แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ศาลจังหวัดลพบุรีได้มีคําพิพากษา
ลงโทษจํ า คุ ก นาย ช. ในความผิ ด ฐานปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยทุ จ ริ ต ดั ง นั้ น
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า กรณีนี้สามารถเปิดเผยสํานวนการสอบสวนวินัยได้ โดยไม่ทําให้
การสอบสวนวิ นั ย เสื่ อ มประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่ อ าจสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ อี ก ทั้ ง ไม่ ป รากฏ
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความ
ปลอดภัยของผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กลับแสดงถึง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกระบวนการสอบสวนวินัยของจังหวัด
ลพบุ รี ทั้ ง ยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการนํ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารไปใช้ ใ นการ
ตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ คําให้การในสํานวนสอบสวน
วินัย จึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๓ ผลการสอบสวน
วินัย เนื่องจากขณะนี้การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีผลการสอบสวนวินัย ดังนั้น จึงไม่มี
ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย
คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๓๘/๒๕๕๐
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ อุ ท ธรณ์ มี ห นั ง สื อ ถึ ง ผู้ อํ า นวยการโรงเรี ย น ว่ า ผู้ อุ ท ธรณ์ ใ นฐานะผู้ ร้ อ งเรี ย นความ
ประพฤติของ นาย ก. ข้าราชการครู มีความประสงค์ขอทราบข้อมูล ๒ รายการ คือ รายนาม
คณะกรรมการสอบสวนวินัยที่ทําการสอบสวน นาย ก. และผลการสอบสวนและคําสั่งลงโทษ
โรงเรียนเห็นว่า ผู้อุทธรณ์เป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่คู่กรณี ไม่ได้เป็นบุคคลผู้ถูกกระทบสิทธิ ไม่ได้
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่อาจเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้
ส่วนผลการสอบสวนและคําสั่งลงโทษเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

๘๗
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์
เป็ น ผู้ เ สี ย หายเนื่ อ งจากการกระทํ า ของ นาย ก. และได้ ร้ อ งเรี ย นกล่ า วโทษ นาย ก. เพื่ อ ให้
ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย การเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย นาย ก.
จึงเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และ
เป็นธรรม เพื่อผู้อุทธรณ์จะได้ใช้สิทธิโต้แย้งในกรณีที่เห็นว่าการดําเนินการไม่ถูกต้อง จึงเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่เปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ได้ จึงวินิจฉัยให้เปิดเผย
คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค ๔๗/๒๕๕๒
สรุปได้ว่า ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ได้รับแจ้งจากกรมที่ดินว่า มีผู้มาใช้สิทธิ
ขอสํานวนการสอบสวนวินัยของผู้อุทธรณ์ ได้แก่ หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้อุทธรณ์ ฉบับลงวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ และหนังสือสํานักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาตะโหมด ที่ พท ๐๐๑๙.๐๓/๕๒๔๑
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งผู้อุทธรณ์เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะกระทบ
ถึงประโยชน์ได้เ สีย ของตน จึ งได้มีหนังสือถึ งอธิบดี กรมที่ ดิน เพื่อใช้ สิท ธิตามมาตรา ๑๗ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คั ด ค้ า นการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
กรมที่ดินมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบว่า กรมที่ดินพิจารณาเห็นว่า
คําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูล
ข่าวสารซึ่งผู้อุทธรณ์คัดค้านไม่ให้เปิดเผย ได้แก่ หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้อุทธรณ์ และหนังสือ
สํา นัก งานที่ ดิน จัง หวั ดพั ทลุ ง สาขาตะโหมด ที่ พท๐๐๑๙.๐๓/๕๒๔๑ ลงวัน ที่ ๒๗ ธั น วาคม
๒๕๔๘ เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน แม้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้อุทธรณ์ แต่ข้อมูล
ดังกล่าวอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่ วยงานของรัฐ จึงมีลักษณะเป็นข้อมู ล
ข่าวสารของราชการ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยที่ข้อที่ ๑-๕ เป็นการร้องเรียนในลักษณะของบัตรสนเท่ห์ในเรื่องที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น
เพื่อมิให้รุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร จึงมิให้เปิดเผยคําชี้แจงข้อร้องเรียนข้อที่ ๑-๕ ส่วนเรื่อง
ร้องเรียนข้อที่ ๖ เป็นการร้องเรียนของผู้ขอข้อมูลข่าวสาร ซึ่งถือเป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในข้อมูล
ข่าวสารที่ร้องขอ แม้ในขณะนี้การดําเนินคดีอาญาและการสอบสวนวินัยผู้อุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จ
แต่จากคําชี้แจงดังกล่าว ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอันจะทําให้การเปิดเผยมีผลให้การบังคับใช้กฎหมาย
เสื่ อ มประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม่ อ าจสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ และมิ ไ ด้ ทํ า ให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ไ ด้ รั บ
ความเสี ย หายจากการเปิ ด เผยดั ง กล่ า วแต่ ป ระการใด คํ า คั ด ค้ า นของผู้ อุ ท ธรณ์ จึ ง ฟั ง ไม่ ขึ้ น
ส่ ว นหนั ง สื อ สํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด พั ท ลุ ง สาขาตะโหมดที่ พท๐๐๑๙.๐๓/๕๒๔๑ ลงวั น ที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นเพียงหนังสือที่ผู้อุทธรณ์ขอขยายระยะเวลาการทําคําชี้แจงออกไปเท่านั้น
การเปิดเผยหนังสือดังกล่าวก็มิได้ทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และมิ ได้ทําให้ผู้อุทธรณ์ได้รับความเสียหายจากการเปิดเผย คําคัดค้านของ
ผู้อุทธรณ์จึงฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน

๘๘
ข้อควรคํานึง
ในการขอข้อมูลข่าวสารเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะในส่วนของหนังสือร้องเรียน
และรายชื่ อ ผู้ ร้ อ งเรี ย น ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณาด้ ว ยความรอบคอบและระมั ด ระวั ง
โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และ
ประโยชน์ ข องเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยให้ พิ จ ารณาไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๒
ธันวาคม ๒๕๔๑ เพื่อคุ้มครอง ผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน
อย่ าให้ ต้ องรั บภั ย หรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่ องมาจากการร้องเรี ย น การเป็น พยาน
หรือการให้ข้อมูลนั้น (หนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ ว ๒๑๘ ลงวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑)

๘๙

๙๐

ภาคผนวก

๙๑

พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็นปีที่ ๕๑ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่สมควรมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และมี
หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ํากว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
พระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กําหนดในกฎหมาย
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) องค์กรที่ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา
คดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์
(๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ
(๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร
ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๙) การดําเนินกิจการขององค์การทางศาสนา
การยกเว้ น ไม่ ใ ห้ นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ง พระราชบัญ ญัติ นี้ ม าใช้บั งคั บ แก่ ก ารดํา เนิ น กิ จ การใดหรื อ
กับหน่วยงานใดนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๙๒
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
"วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" หมายความว่า การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่
เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใดๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
"การพิจารณาทางปกครอง" หมายความว่า การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อ
จัดให้มีคําสั่งทางปกครอง
"คําสั่งทางปกครอง" หมายความว่า
(๑) การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล
ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง
และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
(๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
"กฎ" หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็น
การเฉพาะ
"คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท" หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัด
องค์กรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้
อํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม
"คู่กรณี" หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอหรือผู้คัดค้านคําขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคําสั่ง
ทางปกครอง
และผู้ ซึ่งได้เข้ ามาในกระบวนการพิ จารณาทางปกครองเนื่องจากสิท ธิของผู้นั้นจะถูก
กระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกกฎกระทรวงและ
ประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง
มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง"
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

๙๓
ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็น
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๘ ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่ง
พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้น
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
พ้นจากตําแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกหรือเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดตามมาตรา ๗๖
มาตรา ๑๐ ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) สอดส่องดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด
(๓) มี ห นั ง สื อ เรี ย กให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค คลอื่ น ใดมาชี้ แ จง หรื อ แสดงความเห็ น ประกอบการ
พิจารณาได้
(๔) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎี ก า และการออกกฎกระทรวง หรื อ ประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๕) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตาม
ความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครองให้เป็นไปโดย
มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๖) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
หมวด ๒
คําสั่งทางปกครอง
ส่วนที่ ๑
เจ้าหน้าที่
มาตรา ๑๒ คําสั่งทางปกครองจะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๓ เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
(๑) เป็นคู่กรณีเอง

๙๔
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ
ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคลตาม
มาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง
ทราบ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีคําสั่งต่อไป
การยื่นคําคัดค้าน การพิจารณาคําคัดค้าน และการสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่
ถูกคัดค้านให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจ
พิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าว กรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้อง
ออกจากที่ประชุม
ถ้าคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้าน ในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน
ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด
การยื่ น คํ าคั ด ค้า นและการพิ จ ารณาคํ าคั ด ค้า นให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่ กํา หนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบแล้วแต่กรณี
(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะ
ทําการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ
แล้วแต่กรณี
(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็น
กรรมการอยู่มีคําสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณี ว่าผู้นั้นมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้น
หรือไม่

๙๕
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสองวรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ การกระทําใดๆ ของเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณา
ทางปกครองที่ ได้กระทําไปก่อนหยุ ดการพิจารณาตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ย่อมไม่เสียไป เว้น แต่
เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ถูกคัดค้านหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครอง แล้วแต่กรณี
จะเห็นสมควรดําเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้
มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้นํามาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจําเป็น
เร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มี
ทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้
มาตรา ๑๙ ถ้าปรากฏภายหลังว่า เจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณา
ทางปกครองใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้น
ต้องพ้นจากตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งเช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจ
หน้าที่
มาตรา ๒๐ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้หมายความ
รวมถึง ผู้ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจกํากับหรือควบคุมดูแลสําหรับกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา
โดยตรง และนายกรัฐมนตรีสําหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรี
ส่วนที่ ๒
คู่กรณี
มาตรา ๒๑ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทาง
ปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๒๒ ผู้มีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็น
(๑) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ
(๒) ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดให้มีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได้ แม้ผู้นั้นจะ
ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๓) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทนแล้วแต่กรณี
(๔) ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดให้มีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถ
ถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๙๖
มาตรา ๒๓ ในการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ คู่กรณีมีสิทธิ
นําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้
การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทําลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระทําของคู่กรณี เว้นแต่
คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น
มาตรา ๒๔ คู่กรณีอาจมีหนังสือแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะกระทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามที่กําหนดแทนตนในกระบวนการพิจารณาทางปกครองใดๆ ได้ ในการนี้เจ้าหน้าที่จะดําเนิน
กระบวนพิจารณาทางปกครองกับตัวคู่กรณีได้เฉพาะเมื่อเป็นเรื่องที่ผู้นั้นมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องทําการนั้นด้วย
ตนเองและต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทําการแทนทราบด้วย
หากปรากฏว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งให้กระทําการแทนผู้ใดไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นเพียงพอ
หรือมีเหตุไม่ควรไว้วางใจในความสามารถของบุคคลดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบโดยไม่ชักช้า
การแต่งตั้งให้กระทําการแทนไม่ถือว่าสิ้นสุดลงเพราะความตายของคู่กรณีหรือการที่ความสามารถ
หรือความเป็นผู้แทนของคู่กรณีเปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ผู้สืบสิทธิตามกฎหมายของคู่กรณีหรือคู่กรณีจะถอนการ
แต่งตั้งดังกล่าว
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีการยื่นคําขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบคน
ยื่นคําขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถ้าในคําขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคล
ดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณี
เหล่านั้น
ในกรณี ที่ มี คู่ ก รณี เ กิ น ห้ า สิ บ คนยื่ น คํ า ขอให้ มี คํ า สั่ ง ทางปกครองในเรื่ อ งเดี ย วกั น โดยไม่ มี ก าร
กําหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีฝ่ายข้าง
มากเห็นชอบเป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าว ในกรณีนี้ให้นํามาตรา ๒๔ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ตัวแทนร่วมตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองต้องเป็นบุคคลธรรมดา
คู่ ก รณี จ ะบอกเลิ ก การให้ ตั ว แทนร่ ว มดํ า เนิ น การแทนตนเมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แ ต่ ต้ อ งมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้
เจ้าหน้าที่ทราบและดําเนินการใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเอง
ตัวแทนร่วมจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบกับต้อง
แจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วย
ส่วนที่ ๓
การพิจารณา
มาตรา ๒๖ เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทําเป็นภาษาไทย
ถ้าเป็นเอกสารที่ทําขึ้นเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่
เจ้าหน้าที่กําหนด ในกรณีนี้ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคําแปลนั้น เว้นแต่
เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ และในกรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ทําขึ้น
เป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าว

๙๗
การรั บ รองความถู ก ต้ อ งของคํ า แปลเป็ น ภาษาไทยหรื อ การยอมรั บ เอกสารที่ ทํ า ขึ้ น เป็ น
ภาษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบ
ตามความจําเป็นแก่กรณี
ถ้าคําขอหรือคําแถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจหรื อผิดหลงอันเห็ นได้ชัดว่า
เกิดจากความไม่รู้หรือความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แนะนําให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความ
เหมาะสมในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี
มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจําเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ในการนี้ ให้รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคล หรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จาํ เป็น ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา
(๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(๕) ออกไปตรวจสถานที่
คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐาน
ที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่
พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคําหรือทําความเห็น มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณี
มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็น
อย่างอื่น
(๑) เมื่อมีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่
ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๒) เมื่อจะมีผลทําให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดไว้ในการทําคําสั่งทางปกครองต้องล่าช้า
ออกไป
(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคําขอ คําให้การ หรือคําแถลง
(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้
(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง
(๖) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์
สาธารณะ

๙๘

มาตรา ๓๑ คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกัน
สิทธิของตนได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่าง
คําวินิจฉัย
การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสาร หรือการจัดทําสําเนาเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานได้ ถ้าเป็นกรณีที่ต้อง
รักษาไว้เป็นความลับ
มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความประหยัดและความ
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้
เจ้าหน้าที่กําหนดเวลาสําหรับการพิจารณาทางปกครองขึ้นไว้ตามความเหมาะสมแก่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายหรือกฎในเรื่องนั้น
ในกรณี ที่ ก ารดํ า เนิ น งานในเรื่ อ งใดจะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาของเจ้ า หน้ า ที่ ม ากกว่ า หนึ่ ง ราย
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องประสานงานกันในการกําหนดเวลาเพื่อการดําเนินงานในเรื่องนั้น
ส่วนที่ ๔
รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง
มาตรา ๓๔ คําสั่งทางปกครองอาจทําเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบ
อื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองเป็นคําสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคําสั่งนั้นร้องขอและการ
ร้องขอได้กระทําโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งนั้นต้อง
ยืนยันคําสั่งนั้นเป็นหนังสือ
มาตรา ๓๖ คําสั่งทางปกครองที่ทําเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือน และปีที่ทําคําสั่ง
ชื่อและตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่ง พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งนั้น
มาตรา ๓๗ คําสั่งทางปกครองที่ทําเป็นหนังสือและการยืนยันคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้อง
จัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
(๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้คําสั่ง
ทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคําสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายคําสั่งนั้นก็ได้

๙๙
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคําขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
(๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วโดยไม่จําต้องระบุอีก
(๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒
(๔) เป็นการออกคําสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วน
แต่ต้องให้เหตุผลเป็น
ลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งนั้นร้องขอ
มาตรา ๓๘ บทบัญญัติตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับคําสั่งทาง
ปกครองที่กําหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ การออกคําสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจกําหนดเงื่อนไขใดๆ ได้เท่าที่จําเป็นเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดข้อจํากัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น
การกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้ ตาม
ความเหมาะสมแก่กรณีด้วย
(๑) การกําหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าที่เริ่มมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
(๒) การกําหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใน
อนาคตที่ไม่แน่นอน
(๓) ข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งทางปกครอง
(๔) การกําหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ ต้องกระทํ าหรืองดเว้นกระทําหรือต้องมีภาระหน้าที่ หรื อ
ยอมรับภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบบางประการ หรือการกําหนดข้อความในการจัดให้มี เปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มข้อกําหนดดังกล่าว
มาตรา ๔๐ คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือ
โต้แย้ง การยื่นคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง
เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมี
ระยะเวลาสั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งทางปกครอง
มาตรา ๔๑ คําสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุ
ให้คําสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์
(๑) การออกคําสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นคําขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเองไม่ได้
นอกจากจะมีผู้ยื่นคําขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นคําขอเช่นนั้นแล้ว
(๒) คําสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผล
ดังกล่าวในภายหลัง
(๓) การรับฟังคู่กรณีที่จําเป็นต้องกระทําได้ดําเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟังให้
สมบูรณ์ในภายหลัง
(๔) คําสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อนถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความ
เห็นชอบในภายหลัง

๑๐๐
เมื่อมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีคําสั่งทางปกครอง
ประสงค์ให้ผลเป็นไปตามคําสั่งเดิม ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของตนไว้ในหรือแนบ
ไว้กับคําสั่งเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย
กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระทําก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕
ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าว ก็ต้อง
ก่อนมีการนําคําสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคําสั่งทาง
ปกครองนั้น
มาตรา ๔๒ คําสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป
คํ า สั่ ง ทางปกครองย่ อ มมี ผ ลตราบเท่ า ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารเพิ ก ถอนหรื อ สิ้ น ผลลงโดยเงื่ อ นเวลาหรื อ
โดย เหตุอื่น
เมื่อคําสั่งทางปกครองสิ้นผลลง ให้เจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกผู้ซึ่งครอบครองเอกสารหรือวัตถุอื่นใด
ที่ได้จัดทําขึ้นเนื่องในการมีคําสั่งทางปกครองดังกล่าว ซึ่งมีข้อความหรือเครื่องหมายแสดงถึงการมีอยู่ของคําสั่ง
ทางปกครองนั้น ให้ส่งคืนสิ่งนั้นหรือให้นําสิ่งของดังกล่าวอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้นั้นมาให้เจ้าหน้าที่จัดทํา
เครื่องหมายแสดงการสิ้นผลของคําสั่งทางปกครองดังกล่าวได้
มาตรา ๔๓ คําสั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือผิดหลงเล็กน้อยนั้น เจ้าหน้าที่อาจ
แก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ
ในการแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองตามวรรคหนึ่งให้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี
ในการนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดส่งคําสั่งทางปกครอง เอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ได้จัดทําขึ้นเนื่องใน
การมีคําสั่งทางปกครองดังกล่าวมาเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมได้
ส่วนที่ ๕
การทบทวนคําสั่งทางปกครอง
มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และ
ไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองเป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองนั้น
โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว
คํ า อุ ท ธรณ์ ต้ อ งทํ า เป็ น หนั ง สื อ โดยระบุ ข้ อ โต้ แ ย้ ง และข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข้ อ กฎหมายที่ อ้ า งอิ ง
ประกอบด้วย
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองเว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการ
บังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๕ ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดย
ไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้วย
ถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่ง
รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มี

๑๐๑
อํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจําเป็น
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบก่อนครบกําหนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ดจะเป็ น ผู้ มี อํ า นาจพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคสองให้ เ ป็ น ไปตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้กับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา ๔๖ ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคําสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครอง และอาจมีคําสั่งเพิกถอน
คําสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือ
ใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองหรือมีข้อกําหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้
มาตรา ๔๗ การใดที่กฎหมายกําหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ขอบเขตการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น สําหรับกระบวนการพิจารณาให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
หมวด ๒ นี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าว
มาตรา ๔๘ คําสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
หรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการ
ดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และกําหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่บัญญัติใน
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่วนที่ ๖
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง
มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคําสั่งทางปกครองได้ตาม
หลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกําหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้ง
ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่
การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทําภายในเก้าสิบวันนับแต่
ได้รู้ ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คําสั่งทางปกครองจะได้ทําขึ้นเพราะการแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
มาตรา ๕๐ คําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะ
ให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได้ แต่ถ้าคําสั่งนั้น
เป็นคําสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับการเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒

๑๐๒
มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน หรือให้
ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้คํานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของ
คําสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
ความเชื่ อโดยสุจริตตามวรรคหนึ่งจะได้ รับความคุ้มครองต่อเมื่ อผู้ รั บคํ าสั่ งทางปกครองได้ใ ช้
ประโยชน์อันเกิดจากคําสั่งทางปกครองหรือได้ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทําให้ผู้นั้นต้องเสียหายเกินควรแก่กรณี
ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับคําสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้
(๑) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ หรือ
ชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสําคัญ
(๓) ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะได้รับคําสั่งทางปกครอง
หรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง การคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับคําสั่งทาง
ปกครองได้ไป ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม
โดยถ้าเมื่อใดผู้รับคําสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้น
หากผู้นั้นมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป และใน
กรณีตามวรรคสาม ผู้นั้นต้องรับผิดในการคืนเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจํานวน
มาตรา ๕๒ คําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูก
เพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับ
ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําสั่งทางปกครองได้ และให้นําความใน
มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น
ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจได้รับหากคําสั่งทาง
ปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอน
มาตรา ๕๓ คําสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําสั่งทาง
ปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด
ขณะหนึ่งตามที่กําหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องทําคําสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันนั้นอีก หรือ
เป็นกรณีที่การเพิกถอนไม่อาจกระทําได้เพราะเหตุอื่น
ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอก
ประกอบด้วย
คําสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําสั่งทางปกครองอาจถูก
เพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่
กําหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีกฎหมายกําหนดให้เพิกถอนได้หรือมี ข้อสงวนสิท ธิให้เพิกถอนได้ในคําสั่งทางปกครอง
นั้นเอง
(๒) คําสั่งทางปกครองนั้นมีข้อกําหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติแต่ไม่มีการปฏิบัติภายในเวลา
ที่กําหนด

๑๐๓
(๓) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ในขณะ
ทําคําสั่งทางปกครอง แล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทําคําสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้
(๔) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแล้ว
เจ้าหน้าที่คงจะไม่ทําคําสั่งทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนในกรณีนี้ให้กระทําได้เท่าที่ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์ หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามคําสั่งทางปกครองดังกล่าว และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้
(๕) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอันจําเป็นต้อง
ป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว
ในกรณีที่มีการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองเพราะเหตุตามวรรคสอง (๓) (๔) และ (๕) ผู้ได้รับ
ประโยชน์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําสั่งทาง
ปกครองได้ และให้นํามาตรา ๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คําสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจ
แบ่งแยกได้ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไป
ถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคําสั่งทาง
ปกครอง
(๒) ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
คําสั่งทางปกครอง
ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๗
การขอให้พจิ ารณาใหม่
มาตรา ๕๔ เมื่อคู่กรณีมีคําขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครองที่
พ้นกําหนดอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจทําให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระสําคัญ
(๒) คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ
พิจารณาครั้งก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
(๓) เจ้าหน้าที่ไม่มีอํานาจที่จะทําคําสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
(๔) ถ้าคําสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมาข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อคู่กรณีไม่อาจทราบถึงเหตุนั้น
ในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาก่อนโดยไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น
การยื่นคําขอให้ พิจารณาใหม่ต้องกระทําภายในเก้าสิบวันนับ แต่ผู้นั้นได้รู้ ถึ งเหตุซึ่งอาจขอให้
พิจารณาใหม่ได้

๑๐๔
ส่วนที่ ๘
การบังคับทางปกครอง
มาตรา ๕๕ การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็น
อย่างอื่น
มาตรา ๕๖ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ทํ า คํ า สั่ ง ทางปกครองมี อํ า นาจที่ จ ะพิ จ ารณาใช้ ม าตรการบั ง คั บ ทาง
ปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของตนได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้ เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งนั้นเอง ผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์หรือผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของ
คําสั่งทางปกครองดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งจะมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อื่นเป็น
ผู้ดําเนินการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคําสั่งทางปกครอง โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครอง
น้อยที่สุด
มาตรา ๕๗ คําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ผู้ใดชําระเงิน ถ้าถึงกําหนดแล้วไม่มีการชําระโดย
ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคําเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้น
และขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินให้ครบถ้วน
วิธีการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยอนุโลม ส่วนผู้มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๘ คําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้กระทําหรือละเว้นกระทํา ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคําสั่ง
ทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดําเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการแทน โดยผู้อยู่ใน
บังคับของคําสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปีข องค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่
(๒) ให้มีการชําระค่าปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาท
ต่อวัน
เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอํานาจกําหนดค่าปรับทางปกครองจํานวนเท่าใดสําหรับในกรณีใด ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ มี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งบั ง คั บ การโดยเร่ งด่ ว นเพื่ อ ป้อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารกระทํ า ที่ ขั ด ต่ อ
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองโดยไม่ต้องออกคําสั่งทางปกครองให้กระทําหรือละเว้นกระทําก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระทําโดย
สมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของตน

๑๐๕
มาตรา ๕๙ ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ เจ้าหน้าที่จะต้องมีคําเตือนเป็น
หนังสือให้มีการกระทําหรือละเว้นกระทําตามคําสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสมควรแก่กรณี
คําเตือนดังกล่าวจะกําหนดไปพร้อมกับคําสั่งทางปกครองก็ได้
คําเตือนนั้นจะต้องระบุ
(๑) มาตรการบังคับทางปกครองที่จะใช้ให้ชัดแจ้ง แต่จะกําหนดมากกว่าหนึ่งมาตรการในคราว
เดียวกันไม่ได้
(๒) ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหน้าที่เข้าดําเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการ
แทน หรือจํานวนค่าปรับทางปกครอง แล้วแต่กรณี
การกําหนดค่าใช้จ่ายในคําเตือน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าที่ได้กําหนดไว้
มาตรา ๖๐ เจ้าหน้ าที่ จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามที่กําหนดไว้ในคํ าเตือนตาม
มาตรา ๕๙ การเปลี่ยนแปลงมาตรการจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่ามาตรการที่กําหนดไว้ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจใช้กําลัง
เข้าดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้ แต่ต้องกระทําโดยสมควรแก่เหตุ ในกรณี
จําเป็นเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตํารวจได้
มาตรา ๖๑ ในกรณีไม่มีการชําระค่าปรับทางปกครองให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๕๗
มาตรา ๖๒ ผู้ถูกดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับทางปกครองนั้นได้
การอุทธรณ์การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกันกับการอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง
มาตรา ๖๓ ถ้าบทกฎหมายใดกําหนดมาตรการบังคับทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว แต่เจ้าหน้าที่
เห็นว่ามาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลน้อยกว่ามาตรการบังคับตามหมวดนี้ เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้
หมวด ๓
ระยะเวลาและอายุความ
มาตรา ๖๔ กําหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือนหรือปีนั้น มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวม
เข้าด้วย เว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้นหรือมีการกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้นับวัน
สิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทําการงานสําหรับเจ้าหน้าที่
ในกรณีที่บุคคลใดต้องทําการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยกฎหมายหรือโดย
คําสั่งของเจ้าหน้าที่ ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดทําการงานสําหรับเจ้าหน้าที่หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคล
ผู้รับคําสั่ง ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํางานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่มีคําสั่ง
จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น

๑๐๖

มาตรา ๖๕ ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคําสั่งของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยายอีกได้ และถ้าระยะเวลา
นั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าหน้าที่อาจขยายโดยกําหนดให้มีผลย้อนหลังได้เช่นกันถ้าการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมจะ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมที่จะให้สิ้นสุดลงตามนั้น
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายได้เพราะมีพฤติการณ์ที่จําเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีคําขอเจ้าหน้าที่อาจขยาย
ระยะเวลาและดําเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องยื่นคําขอภายในสิบห้าวันนับแต่
พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง
มาตรา ๖๗ เมื่อมีการอุทธรณ์ตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือ
การยื่ นคํ าขอต่ อ คณะกรรมการวินิ จฉัยข้อพิพ าทหรือ คณะกรรมการวิ นิจฉั ยร้ องทุ กข์ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้อายุความสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้นจนกว่าการ
พิจารณาจะถึงที่สุดหรือเสร็จไปโดยประการอื่น แต่ถ้าเสร็จไปเพราะเหตุถอนคําขอหรือทิ้งคําขอให้ถือว่าอายุ
ความเรียกร้องของผู้ยื่นคําขอไม่เคยมีการสะดุดหยุดอยู่เลย
หมวด ๔
การแจ้ง
มาตรา ๖๘ บทบั ญญัติในหมวดนี้มิใ ห้ใ ช้บังคับกับการแจ้งซึ่งไม่อาจกระทําโดยวาจาหรือเป็น
หนังสือได้หรือมีกฎหมายกําหนดวิธีการแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีคําสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง
มาตรา ๖๙ การแจ้งคําสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทําด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทําเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ
การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่าได้รับ
แจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง
ในการดําเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่า
เป็นการแจ้งไปยังภูมิลําเนาของผู้นั้นแล้ว
มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนําไปส่ง
ไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้นั้น
ไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว

๑๐๗
มาตรา ๗๑ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่
วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ
เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่มีผู้รับเกินห้าสิบคนเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มดําเนินการในเรื่องนั้น
ว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระทําโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอําเภอที่ผู้รับ
มีภูมิลําเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลําเนาหรือรู้ตัวและภูมิลําเนาแต่มีผู้รับเกิน
หนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระทําโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ ใน
กรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว
มาตรา ๗๔ ในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนการแจ้งคําสั่งทางปกครองจะใช้วิธีส่งทางเครื่องโทรสาร
ก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานการได้ส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อในการส่งโทรสารนั้น และต้อง
จัดส่งคําสั่งทางปกครองตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามหมวดนี้ให้แก่ผู้รับในทันทีที่อาจกระทําได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่า
ผู้รับได้รับแจ้งคําสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามวัน เวลา ที่ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงานผู้จัดบริการ
โทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากนั้น
หมวด ๕
คณะกรรมการที่มีอาํ นาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
มาตรา ๗๕ การแต่งตั้งกรรมการในลักษณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งโดยระบุตัวบุคคล
มาตรา ๗๖ นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิด
อันได้กระทําโดยประมาท
(๖) มีเหตุต้องพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ผู้มีอํานาจแต่งตั้งอาจแต่งตั้งผู้อื่นเป็น
กรรมการแทนได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตําแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งไว้แล้ว

๑๐๘

มาตรา ๗๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๖ การให้กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระจะกระทํามิได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุบกพร่องอย่างยิ่งต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
มาตรา ๗๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือคําสั่งที่จัดให้มี
คณะกรรมการชุดนั้นจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่มีกรรมการครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณาเรื่องใดถ้าต้องเลื่อนมาเพราะ
ไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หากได้มีการ
นัดประชุมเรื่องนั้นอีกภายในสิบสี่วันนับแต่วันนัดประชุมที่เลื่อนมา และการประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ ต้องระบุความ
ประสงค์ให้เกิดผลตามบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย
มาตรา ๘๐ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบการที่คณะกรรมการกําหนด
การนัดประชุมต้องทําเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน
เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนี้จะทําหนังสือแจ้งนัดเฉพาะ
กรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้
บทบัญญัติในวรรคสองมิให้นํามาใช้บังคับในกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการจะนัด
ประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการประชุม และเพื่อรักษาความเรียบร้อย
ในการประชุม ให้ประธานมีอํานาจออกคําสั่งใดๆ ตามความจําเป็นได้
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการ
ทําหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่แทน
ในกรณีประธานกรรมการมีหน้าที่ต้องดําเนินการใด ๆ นอกจากการดําเนินการประชุม ให้นําความ
ในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๒ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็น
อย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น
มาตรา ๘๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการ
ฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย

๑๐๙

มาตรา ๘๔ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ข้ อ พิ พ าทต้ อ งมี ล ายมื อ ชื่ อ ของกรรมการที่
วินิจฉัยเรื่องนั้น
ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้ง ให้มีสิทธิทําความเห็นแย้งของตนรวมไว้ในคําวินิจฉัยได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๕ ให้ถือว่าระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
กําหนดไว้

มาตรา ๘๖ บรรดาคําขอเพื่อให้มีคําสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ได้รับไว้ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้
ให้เจ้าหน้าที่ทําการพิจารณาคําขอดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือกฎสําหรับเรื่องนั้นได้
มาตรา ๘๗ เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ให้เป็นอันยกเลิก
ผู้รบั สนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปะอาชา
นายกรัฐมนตรี

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๐ก หน้า ๑ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙)
หมายเหตุ :
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินงานทางปกครองในปัจจุบัน
ยังไม่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ สําหรับการ
ดําเนินงานทางปกครองขึ้นเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใช้บังคับ
กฎหมายให้สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ และอํานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๑๐

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔
มิให้นําคําสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙
มาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้
รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
“ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวง
กรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
“กระทรวง” หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง
“รัฐมนตรีเจ้าสังกัด” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง และ
หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
“อธิบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรม

๑๑๑
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีฐานะไม่ต่ํากว่ากรม
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ลักษณะ ๑
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
มาตรา ๖ ให้ มี ค ณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นคณะหนึ่ ง เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “ก.พ.”
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
กรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมายซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ
มาแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ. จํานวนไม่น้อยกว่า
ห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองและมิได้
เป็นกรรมการโดยตําแหน่งอยู่แล้ว
มาตรา ๗ กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้อยู่ในตําแหน่งได้คราวละสามปี
ถ้าตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกําหนดและยังมีกรรมการดังกล่าวเหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่าสามคนให้กรรมการที่
เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
เมื่อตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกําหนดให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในกําหนด
สามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการใหม่
มาตรา ๘ ก.พ. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมตลอดทั้ง
การวางแผนกําลังคนและด้านอื่น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ
(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่มค่า
ครองชีพสวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสําหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เหมาะสม
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือน เพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ
(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของส่วนราชการ

๑๑๒
(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งการให้คําแนะนําหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎ
ก.พ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้ง
กําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา มติของ ก.พ. ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
แล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
(๗) กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
พลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วน
ราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอํานาจออก
ระเบียบให้กระทรวง และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.
(๘) กํ า หนดนโยบายและออกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ ทุ น เล่ า เรี ย นหลวงและทุ น ของรั ฐ บาลให้
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนที่สําเร็จ
การศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ
(๙) ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและการให้
ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นักเรียนทุนของรัฐบาล และนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่
ในความดูแลของ ก.พ. ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษา ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงิน
ชดเชยค่าใช้จ่ายในการดูแลจัดการการศึกษาเป็นเงินรายรับของส่วนราชการที่เป็นสถานอํานวยบริการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ ตามความหมายในกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
(๑๐) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่าง อื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกําหนด
อัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดังกล่าว
(๑๑) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปีเกิด
และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน
(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
การออกกฎ ก.พ. ตาม (๕) ในกรณีที่เห็นสมควรให้สํานักงาน ก.พ. หารือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.พ. ด้วย
มาตรา ๙ ในกรณีที่ ก.พ. มีมติว่ากระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับแนวทางตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้
ก.พ. แจ้งให้กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวดําเนินการแก้ไข ยกเลิก หรือยุติการดําเนินการ
ดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนดในกรณีที่กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวไม่ดําเนินการตามมติ ก.พ.
ภายในเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวแล้วแต่
กรณี กระทําผิดวินัย

๑๑๓
การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งและการสั่งลงโทษให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ ก.พ. ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติการตามมติ ก.พ. ตามวรรคหนึ่งเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ให้ ก.พ. รายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องใดที่ข้าราชการฝ่ายพล
เรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เดียวกัน ให้ ก.พ. จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือ
ร่วมกันระหว่างผู้แทน ก.พ. ผู้แทน ก.พ.ร. และผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กลางการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องนั้น
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์กลาง
ดังกล่าวกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณี
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการที่ มี อํ า นาจดํ า เนิ น การพิ จ ารณาทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม ก.พ. โดยอนุโลม เว้นแต่
กรณีตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง
มาตรา ๑๒ ก.พ. มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. วิสามัญ”
เพื่อทําการใด ๆ แทนได้
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทั้งวิธีการได้มา
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๓ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน
ก.พ.” โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสํานักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี
สํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดําเนินการ
ตามที่ ก.พ. หรือ ก.พ.ค. มอบหมาย
(๒) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๓) พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของข้าราชการพลเรือน
(๖) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๗) จัดทํายุทธศาสตร์ ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือน

๑๑๔
(๘) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ
ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๘)
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามข้อบังคับหรือระเบียบ
ของ ก.พ. ตามมาตรา ๘ (๙)
(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือน
หรือค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดังกล่าว
(๑๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาทะเบี ย นประวั ติ แ ละการควบคุ ม เกษี ย ณอายุ ข อง
ข้าราชการพลเรือน
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอต่อ
ก.พ. และคณะรัฐมนตรี
(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๔ ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. สามัญ” เพื่อเป็นองค์กร
บริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กระทรวง” โดยออก
นามกระทรวง
(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กรม” โดยออกนามกรม
(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด
(๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจําส่วนราชการอื่นนอกจากส่วนราชการตาม (๑) (๒) และ (๓)
การเรียกชื่อ องค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. ตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๕ อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็นประธาน ปลัดกระทรวง
เป็นรองประธาน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคนเป็นอนุกรรมการโดย
ตําแหน่ง และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และด้าน
กฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการในกระทรวงนั้นจํานวนไม่
เกินสามคน
(๒) ข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น ซึ่งได้รับเลือก
จากข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จํานวนไม่เกินห้าคน
ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน

๑๑๕
มาตรา ๑๖ อ.ก.พ. กระทรวง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง
ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกระทรวง
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๗ อ.ก.พ. กรม ประกอบด้วยอธิบดี เป็นประธาน รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมายหนึ่ง
คน เป็นรองประธาน และอนุกรรมการซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการและด้าน
กฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการในกรมนั้นจํานวนไม่เกิน
สามคน
(๒) ข้าราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการในกรมนั้นซึ่ง
ได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จํานวนไม่เกินหกคน
ให้ อ.ก.พ. นี้ตั้งเลขานุการหนึ่งคน
มาตรา ๑๘ อ.ก.พ. กรม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรมซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓) และนโยบายและระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนดตามมาตรา ๑๖ (๑)
(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกรม
(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๑๙ อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่งประธาน อ.ก.พ. แต่งตั้งจาก
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และด้าน
กฎหมาย ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว และมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในจังหวัดนั้น
จํานวนไม่เกินสามคน
(๒) ข้ า ราชการพลเรื อ นซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทบริ ห ารหรื อ ประเภทอํ า นวยการ
ซึ่งกระทรวงหรือกรมแต่งตั้งไปประจําจังหวัดนั้น และได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
จํานวนไม่เกินหกคน ซึ่งแต่ละคนต้องไม่สังกัดกระทรวงเดียวกัน
ให้ อ.ก.พ. นี้ ตั้งเลขานุการหนึ่งคน

๑๑๖
มาตรา ๒๐ อ.ก.พ. จังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางและวิ ธี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๘ (๓)
(๒) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตินี้
(๓) ปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ตามที่ ก.พ. มอบหมาย
มาตรา ๒๑ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๒) มาตรา ๑๗ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๙ (๑) และ (๒) วาระการดํารงตําแหน่ง
และจํานวนขั้นต่ําของอนุกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ก.พ. จะอนุมัติให้มีแต่ อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อ
ทําหน้าที่ อ.ก.พ. กรม ก็ได้
ในกรณีส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ให้บรรดาอํานาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กระทรวงเป็น
อํานาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กรมด้วย แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้มีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นประธาน และ
อธิบ ดีเ ป็น รองประธาน และผู้แ ทน ก.พ. ซึ่งตั้งจากข้า ราชการพลเรือ นในสํานักงาน ก.พ. หนึ่งคน เป็น
อนุกรรมการโดยตําแหน่ง
ในกรณีสํานักงานรัฐมนตรี ให้ อ.ก.พ. กรมของสํานักงานปลัดกระทรวงทําหน้าที่ อ.ก.พ. กรม
ของสํานักงานรัฐมนตรี
มาตรา ๒๓ ให้นํามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ.
สามัญโดยอนุโลม
ลักษณะ ๒
คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรม
มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.”
ประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา ๒๖
กรรมการ ก.พ.ค. ต้องทํางานเต็มเวลา
ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.
มาตรา ๒๕ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี

๑๑๗
(๓) มีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น
คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการข้าราชการ
ตํารวจ
(ข) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา
(ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือ
เทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
(ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอัยการพิเศษประจําเขตหรือ
เทียบเท่า
(จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า
ตามที่ ก.พ. กําหนด
(ฉ) เป็ น หรื อ เคยเป็น ผู้ ส อนวิ ช าในสาขานิ ติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์ รั ฐ ประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินในสถาบันอุดมศึกษา และดํารง
ตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ แต่ในกรณีที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ต้อง
ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
มาตรา ๒๖ ให้ มี ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด้ ว ยประธานศาล
ปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาที่ได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ
ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งได้รับเลือกโดย ก.พ. และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ จํานวนเจ็ดคน
ให้ผู้ได้รับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ก.พ.ค. แล้วให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
กําหนด
มาตรา ๒๗ กรรมการ ก.พ.ค. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการ
(๒) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด
(๓) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
(๕) เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
(๖) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือดํารงตําแหน่งหรือประกอบการใด ๆ หรือเป็น
กรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

๑๑๘
มาตรา ๒๘ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. ผู้ใดมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๗
ผู้นั้นต้องลาออกจากการเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวต่อเลขานุการ ก.พ.ค. ภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก
ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. มิได้ลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพหรือการประกอบการดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับคัดเลือกเป็น
กรรมการ ก.พ.ค. และให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ขึ้นใหม่
มาตรา ๒๙ กรรมการ ก.พ.ค. มีวาระการดํารงตําแหน่งหกปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ให้กรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ ก.พ.ค. ใหม่
มาตรา ๓๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๗
(๕) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาอย่างสม่ําเสมอตามระเบียบของ ก.พ.ค.
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการ ก.พ.ค. เท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือ
ว่า ก.พ.ค. ประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. เท่าที่เหลืออยู่ เว้นแต่มีกรรมการ ก.พ.ค. เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ ก.พ.ค. พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แทนกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งพ้นจากตําแหน่งโดยเร็ว
มาตรา ๓๑ ก.พ.ค. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพื่อให้ ก.พ. หรือองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลอื่น ดําเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม
(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๓
(๔) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา ๑๒๖
(๕) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ
ก.พ.ค. เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
(๖) แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กําหนด เพื่อเป็น
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

๑๑๙
มาตรา ๓๒ ให้กรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
ได้รับเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่นเดียวกับผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
ลักษณะ ๓
บททัว่ ไป
มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
มาตรา ๓๕ ข้าราชการพลเรือนมี ๒ ประเภท คือ
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุแต่งตั้ง
ตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
(๒) ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

๑๒๐
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ
(๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.พ. ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของ
จํานวนกรรมการที่มาประชุม การลงมติให้กระทําโดยลับ
การขอยกเว้นตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีตามวรรคสอง ก.พ. จะยกเว้นให้เป็นการเฉพาะราย หรือจะประกาศยกเว้นให้เป็น
การทั่วไปก็ได้
มาตรา ๓๗ การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้ข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๘ ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ
ตําแหน่งในบางท้องที่ ตําแหน่งในบางสายงาน หรือตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้าราชการพลเรือนอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง ให้ ก.พ. เสนอแนะสําหรับ
ข้าราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันด้วย
มาตรา ๓๙ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และการ
ลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๔๐ เครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนและระเบียบการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๔๑ บําเหน็จบํานาญข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

๑๒๑
ลักษณะ ๔
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
หมวด ๑
การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คํานึงถึง
ระบบคุณธรรมดังต่อไปนี้
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและ
ลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่ง และการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการ
ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนําความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได้
(๔) การดําเนินการทางวินัย ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
มาตรา ๔๓ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ มี เ สรี ภ าพในการรวมกลุ่ ม ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทํา
บริการสาธารณะ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา
หมวด ๒
การกําหนดตําแหน่ง และการให้ได้รบั เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
มาตรา ๔๔ นอกจากตําแหน่งที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
แล้ว อ.ก.พ. กระทรวงอาจกําหนดตําแหน่งที่มีชื่ออย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และแจ้งให้ ก.พ. ทราบด้วย
มาตรา ๔๕ ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง กรม และตําแหน่งอื่นที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหาร
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ํากว่าระดับกรมและ
ตําแหน่งอื่นที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามที่ ก.พ. กําหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น
(๔) ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภท
อํานวยการ และตําแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. กําหนด

๑๒๒
มาตรา ๔๖ ระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีดังต่อไปนี้
(๑) ตําแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับสูง
(๒) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับสูง
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชํานาญการ
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
(๔) ตําแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชํานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
(ง) ระดับทักษะพิเศษ
การจัดประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๔๗ ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด และ
เป็นตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด โดยต้องคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ําซ้อนและประหยัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.
กําหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา ๔๘
มาตรา ๔๘ ให้ ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยจําแนกตําแหน่งเป็นประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานเท่ากัน
โดยประมาณเป็นระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ระบุชื่อตําแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไว้ด้วย
มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตําแหน่งใดบังคับ
บัญชาข้าราชการพลเรือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานใด ในฐานะใดให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ กําหนด โดยทําเป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๐ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามตําแหน่งในแต่ละประเภทตามที่
กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้

๑๒๓
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชีเงินเดือนขั้น
ต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
เงินประจําตําแหน่งตามมาตรานี้ ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
มาตรา ๕๑ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงหรือเงินประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจําเป็นก็ได้ โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง
หรือเงินประจําตําแหน่งเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือน หรือเงินประจําตําแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ ให้กระทําได้
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง และเงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว เป็นเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง และเงินประจําตําแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้
เมื่อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง การปรับเงินเดือนหรือเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๓
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตัง้
มาตรา ๕๒ การสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในหมวดนี้
มาตรา ๕๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้
การสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕
มาตรา ๕๔ ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ในตํ า แหน่ ง ใด ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้าม หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งหรือได้รับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ ด้วย

๑๒๔
สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจ
คัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งโดยไม่ต้องดําเนินการสอบแข่งขันตามมาตรา
๕๓ ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๖ กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างยิ่ง จะบรรจุบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ และความชํานาญงานสูง เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ หรือตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษก็
ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ ให้
ผู้มีอํานาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้น
ตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน่งรองหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี หรือตําแหน่งอื่นที่ ก.พ.
กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่
กรณี เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมดังกล่าวเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๓) การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ ต้ น ให้ ป ลั ด กระทรวง
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๔) การบรรจุ แ ละแต่ง ตั้ง ให้ดํ า รงตํ าแหน่ ง ประเภทอํา นวยการ ประเภทวิ ช าการ ระดั บ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ และประเภททั่วไปในสํานักงานรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ให้ปลัดกระทรวง
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

๑๒๕
(๖) การบรรจุแ ละแต่ งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดั บต้ น
ให้อธิ บดี
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับ
บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณีให้อธิบดี
ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๗) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้รัฐมนตรีเจ้า
สังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็น
ผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๘) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้ปลัดกระทรวง
หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กรมที่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ร าชการขึ้ น ตรงต่ อ
นายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๙) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ และ
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
พิเศษ และตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษในส่วนราชการระดับกรมที่หัวหน้าส่วนราชการอยู่ในบังคับ
บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้อธิบดี
ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑๐) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑๑) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ และการย้ายตามมาตรา ๖๓ ให้ดํารงตําแหน่ง
ตาม (๙) ซึ่งไม่ใช่ตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และตําแหน่งตาม (๑๐) ในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ในการเสนอเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่ง ให้รายงานความสมควร
พร้อมทั้งเหตุผล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไปด้วย
มาตรา ๕๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เดียว
ติดต่อกันเป็นเวลาครบสี่ปี ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการให้มีการสับเปลี่ยน
หน้าที่ ย้าย หรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่อื่น เว้นแต่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปเป็นเวลาไม่เกินสองปีก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.
กําหนด
ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนดว่าเป็นตําแหน่งที่มีลักษณะ
งานเฉพาะอย่าง
มาตรา ๕๙ ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๕ ให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.

๑๒๖
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่ง
ให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ถ้าผู้นั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนด ก็ให้สั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคสอง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย และถ้าผู้นั้นมีกรณีที่
จะต้องออกจากราชการตามวรรคสอง ก็ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการตามวรรคสองไปก่อน
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามให้ใช้บังคับกับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๐ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๑ และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตาม
มาตรา ๕๙ หรือตามมาตราอื่น ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอํานาจตาม
มาตราอื่นนั้น แล้วแต่กรณี มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่ง เป็นให้ออกจากราชการตามมาตรา ๕๙ หรือตามมาตรา
อื่นนั้นได้
มาตรา ๖๑ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่ไม่มีกําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง จะกระทํามิได้
มาตรา ๖๒ ผู้ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ตํ า แหน่ ง ใดต้ อ งมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มี
คุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งก็ได้
ในกรณีที่ ก.พ. กําหนดให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
มาตรา ๖๓ การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญในต่างประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
กําหนด ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
การย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่ต่ํากว่าเดิม
จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น

๑๒๗
การบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้ออกจากราชการไปเนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการ
เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการหรือออก
จากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการใน
กระทรวงหรือกรม ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทใดสายงานใด ระดับใด และให้
ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้ออกจากราชการไป เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไป
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงาน
ใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อได้รับบรรจุกลับ
เข้ารับราชการให้มีสิทธินับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือวันที่ได้ปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี และ
วันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออก
จากราชการสําหรับผู้ซึ่งออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการซึ่งได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการตามวรรคสี่ ให้มีสิทธินับเวลาราชการก่อนออกจากราชการเพื่อ
ประโยชน์ในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๔ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น การโอนข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน
สามัญตามพระราชบัญญัตินี้และไม่ใช่ข้าราชการการเมือง และการโอนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่
ก.พ. กําหนด มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตลอดจนจะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทใดสายงานใด
ระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้ที่โอนมารับ
ราชการตามวรรคหนึ่ง เป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๖๕ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ ใช่ออกจากงานในระหว่างทดลองปฏิ บัติงานหรื อ
ข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ และไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
วิสามัญ หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดออกจากงานหรือออก
จากราชการไปแล้ว ถ้าสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและทางราชการต้องการจะรับผู้นั้น
เข้ารับราชการให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ทาง
ราชการจะได้รับ ทั้งนี้ จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด และให้ได้รับ
เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผู้เข้ารับราชการ
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๖๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๖๒ แล้ว
หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่งอื่นในประเภท

๑๒๘
เดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและ
หน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับอยู่ก่อนได้รับคําสั่งให้กลับไปดํารง
ตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน
การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชน์ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือ
ตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.
กําหนด
ในกรณีที่ไม่ ส ามารถแต่ งตั้ งให้กลับไปดํ า รงตํ าแหน่งตามเดิ ม หรือ ตํ าแหน่งอื่นในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดให้ ก.พ. พิจารณาเป็นการเฉพาะราย
มาตรา ๖๗ ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งใดตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ หาก
ภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๓๖ หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. ตามมาตรา ๖๒ อยู่ก่อนก็ดี มีกรณีต้องหาอยู่
ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตาม
อํานาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมี
คําสั่งให้ออกนั้นและถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลง หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการใน
ตําแหน่งนั้นได้
ผู้รักษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอํานาจหน้าที่ตามตําแหน่งที่รักษาการนั้น ในกรณีที่
มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐ มนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือคําสั่ง
ผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้น ๆ เป็นกรรมการ หรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ก็ให้ผู้รักษาการใน
ตําแหน่งทําหน้าที่กรรมการ หรือมีอํานาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างที่รักษาการในตําแหน่งแล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๕๗ มีอํานาจสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจําส่วนราชการเป็นการชั่วคราวโดยให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่
เดิมได้ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย และการออก
จากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๕๗ มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตําแหน่งหน้าที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหน่งเดิม
โดยให้รับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามที่ ก.พ. กําหนดได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.

๑๒๙
การให้พ้นจากตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การดําเนินการ
ทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.พ.
ในกรณี ที่ ห มดความจํ า เป็ น หรื อ ครบกํ า หนดระยะเวลาการให้ รั บ เงิ น เดื อ นในอั ต รากํ า ลั ง
ทดแทนให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นพ้นจากการรับ
เงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและ
ระดับเดียวกัน
มาตรา ๗๑ ในกรณี ที่ ศ าลปกครองมี คํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด สั่ ง ให้ เ พิ ก ถอนคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นหน้าที่ของ ก.พ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการตามสมควร
เพื่อเยียวยาและแก้ไขหรือดําเนินการตามที่เห็นสมควรได้
หมวด ๔
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิราชการ
มาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดําเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ
ชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่เห็นสมควร และเพื่อการประหยัด สํานักงาน ก.พ. จะจัดให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๗๓ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยง
ธรรมและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดํารงตนเป็นข้าราชการที่ดี
มาตรา ๗๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยและ
ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนให้ตามควรแก่กรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. และจะให้บําเหน็จความชอบอย่างอื่น ซึ่งอาจเป็นคําชมเชย
เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด้วยก็ได้
มาตรา ๗๕ การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๗๖ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งให้นําไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการด้วย

๑๓๐

มาตรา ๗๗ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
หรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๕
การรักษาจรรยาข้าราชการ
มาตรา ๗๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกําหนด
ไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
(๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้ส่วนราชการกําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน
ในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
ในการกําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง ให้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
มาตรา ๗๙ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาข้ า ราชการอั น มิ ใ ช่ เ ป็ น
ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการ
ผู้นั้นได้รับการพัฒนา
หมวด ๖
วินัยและการรักษาวินัย
มาตรา ๘๐ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไม่กระทําการตามที่
บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติ
ไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไม่กระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ด้วย
มาตรา ๘๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทําการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม

๑๓๑
(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ
คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓) ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ เ กิ ด ผลดี ห รื อ ความก้ า วหน้ า แก่ ร าชการด้ ว ยความตั้ ง ใจ
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
(๔) ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้
ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการด้วย
(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้
เสื่อมเสีย
(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทําการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่า
เป็นการรายงานเท็จด้วย
(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทําหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(๕) ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทําการหาผลประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเที่ยง
ธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(๗) ต้องไม่กระทําการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ
(๘) ต้องไม่กระทําการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
(๑๐) ไม่กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.

๑๓๒

มาตรา ๘๔ ข้า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บัติ ต ามข้ อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดวินัย
มาตรา ๘๕ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่ อให้เกิดความเสี ยหายอย่าง
ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๔) กระทําการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทําร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
(๖) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) ละเว้นการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๘) ละเว้นการกระทําหรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กําหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
มาตรา ๘๖ กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ (๘) และ (๑๐)
และมาตรา ๘๕ (๘) ให้ใช้สําหรับการกระทําที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ ก.พ. ดังกล่าวใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ
ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๘๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่
มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ การดําเนินการทางวินัย โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก

๑๓๓
มาตรา ๘๙ การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญให้ทําเป็นคําสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้
เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคําสั่งลงโทษให้แสดงว่า
ผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด
หมวด ๗
การดําเนินการทางวินัย
มาตรา ๙๐ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทํา
ผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว
และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความ
ยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย
อํานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ําลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ. กําหนดก็ได้
มาตรา ๙๑ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รีบดําเนินการหรือสั่ง
ให้ดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้
ในกรณี ที่เห็นว่ามีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูล
ถ้าความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังคําชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีโดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาไม่ได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูลอัน
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังคํา
ชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗

๑๓๔
ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดตาม
ข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา ให้ดําเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสําหรับกรณี ที่ ข้าราชการพลเรือนสามั ญ
ตําแหน่งต่างกัน หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกันให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) สําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกล่าวหา
ว่ากระทําผิดวินัยร่วมกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณีเป็น
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) สําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยร่วมกัน ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่ปลัดกระทรวง
ถูกกล่าวหาร่วมด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๓) สําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกันให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่มี
ผู้ถูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน
(๔) สําหรับกรณีอื่น ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๙๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จะดําเนินการทางวินัยโดย
ไม่ต้องสอบสวนก็ได้
มาตรา ๙๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้
เหมาะสมกับความผิด
ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สําหรับการ
ลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทําทัณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมีอํานาจสั่ง
ลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๙๗ ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ํากว่าปลดออก
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓
วรรคหนึ่ง หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา ๙๔ เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้

๑๓๕
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง
ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. ดังกล่าวมีมติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่ง
มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎ ก.พ.
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช้อํานาจตามมาตรา ๙๓ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมีอํานาจดําเนินการตาม
มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ได้
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ
มาตรา ๙๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคําในฐานะ
พยานต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเป็นประโยชน์
และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้
ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดอยู่ ใ นฐานะที่ อ าจจะถู ก กล่ า วหาว่ า ร่ ว มกระทํ า ผิ ด วิ นั ย กั บ
ข้าราชการอื่น ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคําต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง
เกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ได้กระทํามา จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่ง
การกระทําผิด ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกันผู้นั้นไว้เป็นพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีได้
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สองอันเป็นเท็จให้ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัย
หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บําเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้
ความคุ้มครองพยาน ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามวรรคสี่ จะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน
ก.พ. หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะดําเนินการย้าย โอน หรือดําเนินการอื่นใดโดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้น และไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
หรือกระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
มาตรา ๙๙ ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและให้มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพียงเท่าที่เกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให้มีอํานาจดังต่อไปนี้ด้วยคือ
(๑) เรียกให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน
บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
มาตรา ๑๐๐ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระทําหรือ
ละเว้นกระทําการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มี
หน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดย
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่

๑๓๖
ได้กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว
โดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และดําเนินการ
ทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องดําเนินการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ
ในกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง ถ้ า ผลการสอบสวนพิ จ ารณาปรากฏว่ า ผู้ นั้ น กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย่ า ง
ไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ
มาตรา ๑๐๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งพัก
ราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดหรือกระทําผิดไม่ถึงกับ
จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวสั่ง
ให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งตามเดิมหรือตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกันหรือในตําแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๙๓ ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บญ
ั ญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้
ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าวของ
ผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใด
ได้ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๒ และผู้มีอํานาจพิจารณาคําร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การสอบสวนหรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจากการดําเนินการทางวินัย
ได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสั่งพักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้มี
อํานาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น
ให้นําความในวรรคหกมาใช้บังคับกับกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลา
ให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการและการ
ดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.

๑๓๗
มาตรา ๑๐๒ การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่มีกฎหมายว่าด้วยวินัย
ข้า ราชการโดยเฉพาะ ในกรณีเ ป็น ความผิด วินัย อย่า งไม่ร้า ยแรงตามพระราชบัญ ญัตินี้จ ะลงโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่
กรณีและพฤติการณ์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะได้ลงทัณฑ์
หรือลงโทษตามกฎหมายดังกล่าวแล้วหรือไม่ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการตามที่กําหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๐๓ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยข้าราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกดําเนินการ
ทางวินัยสังกัดอยู่เพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นกรณีดําเนินการทางวินัยกับข้าราชการต่างกระทรวงกัน หรือกรณี
ดําเนินการทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ให้รายงาน ก.พ. ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็นว่าการดําเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมาะสม หากมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง
หรือ ก.พ. มีมติ
ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให้ ก.พ. มีอํานาจสอบสวนใหม่
หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๙๕
มาตรา ๑๐๔ ในการดําเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง หรือมาตรา
๑๐๓ วรรคสอง หากผู้แทน ก.พ. ซึ่งเป็นกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าวเห็นว่าการดําเนินการของ
ผู้บังคับบัญชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติไม่เหมาะสม
ให้ร ายงาน ก.พ. เพื่อ พิจ ารณาดํา เนิน การตามควรแก่ก รณีต่อ ไป และเมื่อ ก.พ. มีม ติเ ป็น ประการใด
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ก.พ. มีมติ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถูกลงโทษได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษของ
ผู้บังคับบัญชาต่อ ก.พ.ค. ในกรณีเช่นนี้ให้ ก.พ. แจ้งมติต่อ ก.พ.ค.เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
มาตรา ๑๐๕ เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคําสั่งใหม่ และใน
คําสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว ทั้งนี้
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๖ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัย
อยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นดําเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดย
อนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวัน
โอนก็ให้สืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้นั้นพิจารณาดําเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ในการสั่งลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตาม
ความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการที่โอนมานั้น แล้วแต่กรณี

๑๓๘
หมวด ๘
การออกจากราชการ
มาตรา ๑๐๗ ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๓) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๑๐๙
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๕๙ มาตรา ๖๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑ หรือ
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๐๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ
และทางราชการมีความจําเป็นที่จะให้รับราชการต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการหรือหน้าที่ที่ต้องใช้
ความสามารถเฉพาะตัว ในตําแหน่งตามมาตรา ๔๖ (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) หรือ (ง) จะให้รับราชการ
ต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๑๐๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอ
ลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้
ผู้บงั คับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เป็นผู้พิจารณาก่อนวันขอลาออก
ในกรณี ที ่ ผู ้ป ระสงค์จ ะลาออกยื ่น หนัง สือ ขอลาออกล่ว งหน้า น้ อ ยกว่ า สามสิบ วัน
และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็นจะอนุญาตให้ลาออก
ตามวันที่ขอลาออกก็ได้
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ราชการ จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นถ้าผู้ขอลาออก
มิได้ถอนใบลาออกก่อนครบกําหนดระยะเวลาการยับยั้งให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบกําหนดเวลาตามที่
ได้ยับยั้งไว้
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มิได้ยับยั้งตามวรรคสามให้การ
ลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตําแหน่งทางการเมือง หรือตําแหน่งอื่นที่ ก.พ. กําหนด หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามวรรค
หนึ่ง และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้งการ
ลาออกจากราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๑๐ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่ อรั บบําเหน็จบํานาญเหตุท ดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑๓๙
(๑) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดย
สม่ําเสมอ
(๒) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทาง
ราชการ
(๓) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ ก. (๑) หรือ (๓)
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) (๓) (๖) หรือ (๗)
(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตําแหน่งที่ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติ
หน้าที่หรือดํารงอยู่ สําหรับผู้ที่ออกจากราชการในกรณีนี้ให้ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กระทรวงการคลังกําหนดด้วย
(๕) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ
(๖) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
(๗) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม
มาตรา ๙๓ และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่งแต่มีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
(๘) เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกใน
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาลซึ่งยังไม่ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
การสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ทั้งนี้ ให้นํามาตรา
๙๗ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการสั่งให้ออกจากราชการตามกรณี (๓) เฉพาะมาตรา ๓๖ ก. (๓) กรณี (๖) และ
กรณี (๗) โดยอนุโลม
เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออก
จากราชการตามมาตรานี้แล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี และให้นํามาตรา ๑๐๓ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๑ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการตามมาตราอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา
๕๗ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งให้ออกตามวรรคหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นนั้นได้
มาตรา ๑๑๒ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช้อํานาจตาม
มาตรา ๑๑๐ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมี
อํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๑๐ ได้

๑๔๐
มาตรา ๑๑๓ การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วัน
ออกจากราชการ เว้นแต่ออกจากราชการเพราะความตายให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
หมวด ๙
การอุทธรณ์
มาตรา ๑๑๔ ผู้ใ ดถู กสั่ งลงโทษตามพระราชบั ญ ญัติ นี้หรื อถู กสั่ ง ให้อ อกจากราชการตาม
มาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือ
ถือว่าทราบคําสั่ง
การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๑๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๑๖ เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
สูงสุดภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
มาตรา ๑๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ ก.พ.ค. และกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) สั่งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการอันเป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์ส่ง
สํานวนการสอบสวนและการลงโทษให้ ก.พ.ค. ภายในเวลาที่กําหนด
(๒) สั่งให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐรวมตลอดทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดมาให้ถ้อยคํา ในการนี้จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้
(๓) มีคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคําหรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๔) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค. ทั้งนี้
ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น
(๕) สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม

๑๔๑
มาตรา ๑๑๘ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกซึ่งไม่เกินสองครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน และให้
บันทึกเหตุขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วย
มาตรา ๑๑๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย
อยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ และผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ได้ แต่ถ้าผู้นั้นได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาไว้แล้วและในวันที่ผู้นั้นได้โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ส่งเรื่องให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๑๒๐ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ ก.พ.ค. มีอํานาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์
หรือมีคําวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์ หรือให้ดําเนินการ
อื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
การวินิจฉัยให้แก้ไขหรือให้ดําเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะให้เพิ่มโทษไม่ได้ เว้นแต่
เป็นกรณีได้รับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ ว่าสมควรเพิ่มโทษ ในกรณีเช่นนั้น ก.พ.ค. มีอํานาจวินิจฉัยให้
เพิ่มโทษได้
มาตรา ๑๒๑ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อาจถูกคัดค้านได้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(๒) มีส่วนได้เสียในการกระทําผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์
(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ
(๕) เป็ น ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย หรื อ การสั่ ง ให้ อ อกจากราชการที่
ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) อัน
อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้อุทธรณ์
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และถอนตัวจาก
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
การยื่นคําคัดค้าน และการพิจารณาคําคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
หมวด ๑๐
การร้องทุกข์
มาตรา ๑๒๒ ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือ
ไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด ๙ การอุทธรณ์ ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้อง
ทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในหมวดนี้

๑๔๒

มาตรา ๑๒๓ การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ
ขึ้นไปตามลําดับ
การร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ
การปฏิบัติร าชการขึ้น ตรงต่อ นายกรัฐ มนตรีห รือ ต่อ รัฐ มนตรี ปลัด กระทรวงรัฐ มนตรีเ จ้า สัง กัด หรือ
นายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
เมื่อ ก.พ.ค. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
มาตรา ๑๒๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.พ.ค. มีอํานาจไม่รับเรื่องร้องทุกข์
ยกคําร้องทุกข์ หรือมีคําวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์หรือให้
ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด
ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้งกรรมการ ก.พ.ค.
คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็ได้ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. และในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการวินิจฉัยร้อง
ทุกข์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอํานาจตามมาตรา ๑๑๗ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อาจถูกคัดค้านได้
(๑) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของ
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ร้องทุกข์
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ร้องทุกข์
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธาน ก.พ.ค. และถอนตัวจาก
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
การยื่นคําคัดค้าน และการพิจารณาคําคัดค้าน ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค.
หมวด ๑๑
การคุ้มครองระบบคุณธรรม
มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นว่ากฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ ให้ ก.พ.ค. แจ้งให้
หน่วยงานหรือผู้ออกกฎ ระเบียบ หรือคําสั่งดังกล่าวทราบ เพื่อดําเนินการแก้ไข หรือยกเลิกตามควรแก่กรณี

๑๔๓
ลักษณะ ๕
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
มาตรา ๑๒๗ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตําแหน่งให้เป็นไป
ตามพระราชอัธยาศัย
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้งการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา การรักษาวินัยการออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการอื่นตามที่จําเป็นของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่กระทบต่อพระราชอํานาจตามวรรคหนึ่ง
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองจะกําหนดให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือ
บางส่วน มาใช้บังคับหรือจะกําหนดให้แตกต่างจากที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๘ ให้ ก.พ. อ.ก.พ. วิสามัญ และ อ.ก.พ. สามัญ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก.พ. หรือ
จนกว่าจะได้แต่งตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ หรืออนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการแต่งตั้ง ก.พ. ให้กระทําให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ดําเนินการให้มี ก.พ.ค. ให้ ก.พ. ทําหน้าที่ ก.พ.ค. ตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ค. ให้กระทําให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้น
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี ต่อไป
มาตรา ๑๓๑ ในระหว่างที่ ก.พ. ยังมิได้จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา ๔๘
บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ยังไม่ใช้
บังคับ โดยให้นําบทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนใน
พระองค์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนบัญชี
อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญและ
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ไปพลางก่อนจนกว่า ก.พ. จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งเสร็จ และจัด
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่งตาม

๑๔๔
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และประกาศให้ทราบจึงให้นําบทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ก.พ. ประกาศเป็น
ต้นไป และให้ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ.
ประกาศ
ในการจัดตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและ
ความจําเป็น ก.พ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะตัวได้
ให้ ก.พ. ดํ า เนิ น การประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือ
ระเบียบหรือกําหนดกรณีใด เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ
หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ไม่อาจนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ข้อบังคับ หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไว้
แล้วมาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะดําเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๓๓ ข้าราชการพลเรือนผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจาก
ราชการอยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนใน
พระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจสั่งลงโทษผู้นั้นหรือสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน
การพิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่
(๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว
ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
(๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จ
ไปแล้วก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนใน
พระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้การสอบสวนหรือพิจารณา แล้วแต่กรณีนั้นเป็นอันใช้ได้
(๓) กรณีที่ได้มีการรายงานหรือส่งเรื่อง หรือนําสํานวนเสนอ หรือส่งให้ อ.ก.พ. สามัญใด
พิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และ อ.ก.พ. สามัญพิจารณาเรื่องนั้นยังไม่เสร็จก็ให้ อ.ก.พ.
สามัญ พิจารณาตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
มาตรา ๑๓๔ ข้าราชการพลเรือนซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภท
อื่นก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรให้ออกจากงานหรือให้ออกจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้น
อยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น หรือ
ดําเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ทั้งนี้ ให้นํามาตรา ๑๐๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๔๕
มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้ายังมิได้ยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและยังไม่พ้น
กําหนดเวลาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ในวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญและลักษณะ ๕
ข้า ราชการพลเรือ นในพระองค์ แห่ง พระราชบัญ ญัตินี้ใ ช้บัง คับ ให้มีสิท ธิอุท ธรณ์ห รือ ร้อ งทุก ข์ต าม
พระราชบัญญัตินี้ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และ
ลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๓๖ เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข้าราชการ
พลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในอํานาจการพิจารณาของ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ.
ให้ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่ได้ยื่นต่อ อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. ในวันหรือหลังวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
และลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและเป็นกรณีที่มีการลงโทษหรือ
สั่งการไว้ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญและลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
แห่งพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาดําเนินการต่อไป
มาตรา ๑๓๗ การใดที่ อ ยู่ร ะหว่ า งดํ า เนิน การหรื อ เคยดํ า เนิ น การได้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ไม่อาจดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ การดําเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด
มาตรา ๑๓๘ การปรั บ เงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
เข้าตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินเดือน
ยังไม่ถึงขั้นต่ําของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําชั่วคราวตามบัญชีท้าย
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ได้รับการปรับเงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขั้นต่ําของระดับตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ กําหนดให้นํา
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับหรือ
ใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ยังคงนําพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาใช้บังคับหรือใช้บังคับโดยอนุโลมต่อไป การให้นําพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับกับข้าราชการประเภทดังกล่าว
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทําได้โดยมติขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กรที่ทําหน้าที่องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

๑๔๖
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่งประเภทบริหาร
บาท
๖๔,๓๔๐
๔๘,๗๐๐
๒๓,๒๓๐
ต้น

ขั้นสูง
ขั้นต่ํา
ขั้นต่ําชั่วคราว
ระดับ

บาท
๖๖,๔๘๐
๕๓,๖๙๐
๒๘,๕๕๐
สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
บาท
๕๐,๕๕๐
๒๕,๓๙๐
๑๘,๙๑๐
ต้น

ขั้นสูง
ขั้นต่ํา
ขั้นต่ําชั่วคราว
ระดับ

บาท
๕๙,๗๗๐
๓๑,๒๘๐
๒๓,๒๓๐
สูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ขั้นสูง
ขั้นต่ํา
ขั้นต่ําชั่วคราว
ระดับ

บาท
๒๒,๒๒๐
๗,๙๔๐
๖,๘๐๐
ปฏิบัติการ

บาท
๓๖,๐๒๐
๑๔,๓๓๐
๑๒,๕๓๐
ชํานาญการ

บาท
๕๐,๕๕๐
๒๑,๐๘๐
๑๘,๙๑๐
ชํานาญการ
พิเศษ

บาท
๕๙,๗๗๐
๒๙,๙๐๐
๒๓,๒๓๐
เชี่ยวชาญ

บาท
๖๖,๔๘๐
๔๑,๗๒๐
๒๘,๕๕๐
ทรงคุณวุติ

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่งประเภททั่วไป
ขั้นสูง
ขั้นต่ํา
ระดับ

บาท
๑๘,๑๙๐
๔,๖๓๐
ปฏิบัติงาน

บาท
๓๓,๕๔๐
๑๐,๑๙๐
ชํานาญงาน

บาท
๔๗,๔๕๐
๑๕,๔๑๐
อาวุโส

บาท
๕๙,๗๗๐
๔๘,๒๒๐
ทักษะพิเศษ

๑๔๗
บัญชีอตั ราเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ
๑. ประเภทบริหาร
ระดับ

อัตรา (บาท/เดือน)
๒๑,๐๐๐
๑๔,๕๐๐
๑๐,๐๐๐

ระดับ

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๐,๐๐๐
๕,๖๐๐

ระดับสูง
ระดับต้น
๒. ประเภทอํานวยการ
ระดับสูง
ระดับต้น
๓. ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับ
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐
๙,๙๐๐
๕,๖๐๐
๓,๕๐๐

๔. ประเภททั่วไป
ระดับ
ทักษะพิเศษ

อัตรา (บาท/เดือน)
๙,๙๐๐

หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือน เพื่อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนให้เหมาะสม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมานาน
บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อกําหนด

๑๔๘
ภารกิจของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม และ
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการสมควรปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าว โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จากเดิมที่เป็นทั้งผู้จัดการงานบุคคลของ
ฝ่ายบริหาร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม และผู้จัดโครงสร้างส่วนราชการ ให้เป็นเพียงผู้จัดการงานบุคคลของ
ฝ่ายบริหาร โดยมิให้ซ้ําซ้อนกับบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส่วนบทบาทในการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมให้เป็นของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ปรับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนจากเดิมที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้เป็นเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และ
มิให้ซ้ําซ้อนกับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการปรับปรุงระบบตําแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนสามัญให้จําแนกตามกลุ่มลักษณะงาน ตลอดจนกระจายอํานาจการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้
ส่วนราชการเจ้าสังกัดดําเนินการมากขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๔๙

บรรณานุกรม
มู ล นิ ธิ วิ จั ย และพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมทางปกครอง. “คํ า อธิ บ ายหลั ก กฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” (พิมพ์ที่ : บริษัท
ประชาชน จํากัด : พิมพ์ครั้งที่ ๓, เมษายน ๒๕๕๔)
สํ า นั ก งาน ก.พ. “ตอบข้ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ วิ นั ย ข้ า ราชการพลเรื อ นตามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕” (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงานเลขาธิการ
ก.พ., ๒๕๕๒)
สาระสํ า คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จํากัด, ๒๕๕๑)
คู่มือการดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงานเลขาธิการ ก.พ., ๒๕๕๓)
ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม “ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว” คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม สํานักงาน ก.พ. (พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจํากัด บางกอกบล็อก, พิมพ์ครั้งที่ ๑, เมษายน
๒๕๕๔)
เอกสารวิชาการ “หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ : การสนองตอบต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” (พิมพ์โดย : สํานัก
วิชาการและความร่ว มมือระหว่างประเทศ สํานั กงานศาลปกครอง : พิ ม พ์ค รั้ งที่ ๑, สิง หาคม
๒๕๕๑)

