
 
 

 

บทที ่4 

วเิคราะห์ปัญหาการลงโทษทางวนัิยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่พ้นจากต าแหน่งไปก่อนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผดิ 

 

 วินยั (Discipline) ขา้ราชการมีความส าคญัเป็นอนัมากต่อการบริหารงานของรัฐบาลเพราะ
ขา้ราชการถือเป็นตวัแทนของรัฐบาลในการบริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึงจะตอ้งเขา้ถึงและใกลชิ้ดกบั
ประชาชนโดยตรง หากขา้ราชการไม่มีวินยัดีพอก็จะท าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือศรัทธาและ
ไม่ให้ความร่วมมือกบัรัฐบาลในการบริหารประเทศ นอกจากน้ีวินยัขา้ราชการยงัเป็นเคร่ืองน าทางคน
ไปในทางท่ีดีและเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ในอนัท่ีจะส่งเสริมหรือสร้างสรรคใ์ห้ขา้ราชการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพและซ่ือสัตยสุ์จริต เม่ือขา้ราชการรักษาวินยัของตนอยา่งเคร่งครัดแลว้ก็จะเป็น
เกราะป้องกนัปัญหาการทุจริตในแวดวงราชการไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้น วินยัขา้ราชการจึงเป็นส่ิงจ าเป็น    
ท่ีขา้ราชการทุกคนจะต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ หากขา้ราชการผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ห้ามหรือไม่
ปฏิบติัตามข้อก าหนดทางวินัย ย่อมถือว่าผูน้ั้นกระท าผิดวินัยและจะต้องรับโทษตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด1 อย่างไรก็ดี การด าเนินการทางวินัยแก่ขา้ราชการไม่ว่าจะด าเนินการโดยผูบ้งัคบับญัชา  
ผูมี้อ านาจแต่งตั้งถอดถอน หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอ้งค านึงถึงหลกัความยุติธรรม หลกัความ
เป็นธรรมและหลกัความรวดเร็ว2 ในขณะเดียวกนัการด าเนินการทางวินยัแก่ขา้ราชการก็ตอ้งอยูภ่ายใต้
หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง (Principle of Legality of Administrative Act)
ดว้ยเช่นกนั เพราะค าสั่งลงโทษทางวนิยัเป็นค าสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของขา้ราชการ  
ดงันั้น การด าเนินการทางวนิยัตอ้งเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายและตอ้งด าเนินการให้ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด ในบทน้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึงปัญหาการลงโทษทางวินยัแก่
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการไปแลว้โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบั
ทฤษฎีหลกักฎหมายมหาชนเพื่อคน้หาหลกัเกณฑน์ ามาเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวต่อไป  

                                                           
1 เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต.  (2525).  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัวนิัยข้าราชการพลเรือน (สามญั) (พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพฯ: 
บริษทัส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช จ ากดั.  หนา้ 4.  
2 นวณฐั  แกว้ขวญั.  (2554).  ปัญหาการพจิารณาและการส่ังลงโทษทางวนิัยของผู้บังคบับญัชาตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ได้มีมติช้ีมูลฐานความผิด.  การศึกษาอิสระหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง.  หนา้ 97.   
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4.1  วเิคราะห์ปัญหาความไม่เสมอภาคเกีย่วกบัการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่พ้น
จากต าแหน่งหรือพ้นจากราชการไปแล้ว   

 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ จะมีการจดัระเบียบภายในองคก์รภาครัฐแต่ละองคก์รและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลจะเป็นความสัมพนัธ์ตามล าดบัชั้นของการบงัคบับญัชา ซ่ึงโดยปกติแลว้
ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจเหนือการกระท าของผูใ้ต้บงัคบับญัชา เช่น มีอ านาจสั่งการหรือแนะน า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้กระท าการอย่างใดอย่างหน่ึง มีอ านาจเพิกถอนการกระท าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา      
มีอ านาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าสั่งหรือค าวินิจฉยัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั้งมีอ านาจควบคุมความ
ประพฤติของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของทางราชการ และส่ิงท่ีผูบ้งัคบับญัชาน ามาใช้ในการอา้งวา่มีอ านาจเหนือ 
ผูใ้ต้บังคบับญัชาเพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของผูใ้ต้บังคบับัญชา คือ การด าเนินการทางวินัย      
หากผูบ้งัคบับญัชาเห็นว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผิดวินยั ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งสั่งลงโทษทางวินยั
ตามความร้ายแรงแห่งกรณีความผิด ซ่ึงพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนด
โทษทางวนิยัมี 5 สถานไดแ้ก่ ภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก และไล่ออก (Fire)  
 วินยัขา้ราชการมีความพิเศษแตกต่างจากเร่ืองทัว่ ๆไป เช่น การด าเนินคดีแพ่ง (Civil Case) 
หรือการด าเนินคดีอาญา  (Criminal Proceedings) กล่าวคือ การด าเนินการทางวินัยไม่มีอายุความ 
ซ่ึงหากขา้ราชการผูใ้ดไดก้ระท าผิดวินยัครบองคป์ระกอบของขอ้ก าหนดทางวินยัแลว้ ตราบใดท่ีผูน้ั้น
ยงัมีสถานภาพเป็นขา้ราชการ ผูบ้งัคบับัญชามีอ านาจด าเนินการทางวินยัได้ หรือแมภ้ายหลงัจะ 
พน้จากต าแหน่งหรือออกจากราชการไปแล้ว  ผูบ้งัคบับญัชาก็ยงัมีอ านาจด าเนินการทางวินัยกบั
ขา้ราชการผูน้ั้นได้ เช่น มาตรา 1003

 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ท่ีบญัญติัให้ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจลงโทษทางวินยัแก่ขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีออกจากราชการ
ไปแลว้ได ้หากเขา้เง่ือนไขสองประการ กล่าวคือ 
                                                           
3 มาตรา 100 ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนงัสือวา่กระท าความผิดหรือละเวน้กระท าการใด 
ท่ีเป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง ถา้เป็นการกล่าวหาต่อผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้นหรือต่อผูมี้หนา้ท่ีสืบสวนสอบสวนหรือ
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยเป็นผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้น หรือมีกรณี 
ถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาวา่กระท าความผิดอาญาอนัมิใช่ความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกบัราชการหรือ
ความผิดลหุโทษ แมภ้ายหลงัผูน้ั้ นจะออกจากราชการไปแลว้โดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผูมี้อ  านาจด าเนินการทางวินัย 
มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาและด าเนินการทางวินัยตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ีต่อไปไดเ้สมือนว่า 
ผูน้ั้นยงัมิได้ออกจากราชการ แต่ทั้ งน้ีผูบ้งัคบับัญชาซ่ึงมีอ านาจบรรจุตามมาตรา 57 ตอ้งด าเนินการสอบสวนตาม
มาตรา 93 วรรคหน่ึง ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นพน้จากต าแหน่ง 
 ในกรณีตามวรรคหน่ึง ถา้ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา่ผูน้ั้นกระท าผิดวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรงก็ใหง้ดโทษ  
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 ประการแรก ขา้ราชการพลเรือนสามญัจะตอ้งถูกกล่าวหาว่ากระท าหรือละเวน้กระท า 
การใดท่ีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาว่ากระท าความผิดอาญา 
อันมิใช่เป็นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทท่ีไม่ เ ก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ  
(Les contraventions) ก่อนวนัท่ีขา้ราชการพลเรือนสามญัผูน้ั้นจะออกจากราชการ  
 ประการท่ีสอง ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งด าเนินการสอบสวนขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีออก
จากราชการไปแลว้ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นพน้จากราชการ  
 ซ่ึงจะแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาหรือการด าเนินคดีแพ่งทัว่ไปเพราะหากไม่ได้
ด าเนินการภายในอายคุวามก็ไม่สามารถด าเนินคดีอาญาหรือด าเนินคดีแพง่ได ้
 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการแบ่งประเภทข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกเป็น 
หลายประเภทซ่ึงต่างก็มีกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลใชบ้งัคบัไม่เหมือนกนั เช่น ขา้ราชการพลเรือน
ก็ใช้บงัคบัตามพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก็ใชบ้งัคบัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาก็ใชบ้งัคบัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ขา้ราชการทหารก็ใช้บงัคบัตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยวินยัทหาร 
พุทธศกัราช 2476 ข้าราชการต ารวจก็ใช้บงัคบัตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
ข้าราชการรัฐสภาก็ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 
ข้าราชการฝ่ายอยัการก็ใช้บงัคบัตามพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. 2553 
ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมก็ใช้บงัคบัตามพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยติุธรรม พ.ศ. 2543 ตุลาการศาลปกครองก็ใชบ้งัคบัตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นอกจากน้ียงัมีขา้ราชการหรือพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญและพนกังานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงต่างก็มีกฎหมาย
หรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลบังคับใช้แตกต่างกันออกไป จึงท าให ้
การบริหารงานบุคคลดา้นวนิยั อุทธรณ์ (Appeal)  และร้องทุกข ์(Complaint) ภายในองคก์รและหน่วยงาน
ภาครัฐประเภทต่าง ๆ มีความลกัลั่นกนั การตีความตวับทกฎหมายก็ดี มาตรฐานการลงโทษก็ดี 
มีความแตกต่างกนั อีกทั้งยงัมิไดใ้ชบ้ทบญัญติัเร่ืองวินยัเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการท่ีดี แต่กลบั
น าไปใชใ้นการปกป้องผูก้ระท าความผดิ อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ระบบขา้ราชการโดยรวม4 
 ผูว้ิจยัเห็นว่า การท่ีขา้ราชการหรือบุคลากรภาครัฐมีหลายประเภทและต่างก็มีกฎหมาย
หรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล การด าเนินการทางวินยั การลงโทษทางวินัย
                                                           
4 สถาบนัวจิยัและใหค้  าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  (2545).  การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ (รายงานวจิยั).  หนา้ 17.   
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แตกต่างกันออกไปท าให้เกิดปัญหาความไม่ เสมอภาคหรือความไม่เท่า เทียมกันเก่ียวกับ               
การด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจากราชการไปแล้ว      
กล่าวคือ ขา้ราชการหรือบุคลากรภาครัฐบางประเภท เช่น ขา้ราชการพลเรือนสามญั (Civil Servant)
ขา้ราชการต ารวจ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชพลเรือนสามญั 
พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 25475

 และพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 25476

 บญัญติัใหผู้บ้งัคบับญัชามีอ านาจด าเนินการทางวินยัแก่เจา้หนา้ท่ี
ท่ีพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการไปแลว้ได้ ซ่ึงแตกต่างจากกรณีของพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ีมี
สถานะเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐเช่นเดียวกนั เช่น พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) กฎหมายใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยมิได้มีบทบัญญัติให้ผูบ้ ังคับบัญชามีอ านาจลงโทษทางวินัย 
แก่พนกังานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ท่ีพน้จากต าแหน่งไปแลว้แต่อยา่งใด จึงท าให้เกิดความลกัลัน่
ในการด าเนินการทางวนิยัแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการไปแลว้  

4.2  วิเคราะห์ปัญหาการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่พ้นจากต าแหน่งไปก่อนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผดิ 

 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มีความมุ่งประสงค์ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าหน้าท่ีตรวจสอบทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารง

                                                           
5 มาตรา 94 ขา้ราชการต ารวจผูใ้ดถูกสอบสวนในกรณีการกระท าความผิดทางวินยัอยา่งร้ายแรงหรือมีกรณีท่ีถูกช้ีมูล
ความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไวแ้ล้ว  แม้ต่อมา
ขา้ราชการต ารวจผูน้ั้ นจะออกจากราชการไปแลว้ก็ให้ท าการสอบสวนต่อไปได้ แต่ตอ้งด าเนินการสอบสวน 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัออกจากราชการ 
 การด าเนินการทางวินยัแก่ขา้ราชการต ารวจตามวรรคหน่ึง ให้กระท าไดเ้สมือนวา่ผูน้ั้นยงัมิไดอ้อกจาก
ราชการ เวน้แต่ กรณีท่ีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา่ผูน้ั้นกระท าผิดวินยัท่ีจะตอ้งลงโทษภาคทณัฑ ์ทณัฑกรรม 
กกัยาม หรือกกัขงั ก็ใหง้ดโทษนั้นเสีย  
6 มาตรา 102 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าหรือละเวน้กระท าการใด 
ท่ีพึงเห็นไดว้่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผูบ้ังคบับญัชาของผูน้ั้นหรือ 
ต่อผูมี้หนา้ท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือเป็นการกล่าวหาเป็น
หนังสือโดยผูบ้ังคบับัญชาของผูน้ั้ น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาว่ากระท าความผิดอาญา เวน้แต่ 
ความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกบัราชการหรือความผิดลหุโทษ แมภ้ายหลงัผูน้ั้นจะออกจากราชการไปแลว้ 
เวน้แต่ ออกจากราชการเพราะตาย ผูมี้อ  านาจตามมาตรา 53 มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 95 
และด าเนินการทางวนิยัตามท่ีบญัญติัในหมวดน้ีต่อไปได ้เสมือนวา่ผูน้ั้นยงัมิไดอ้อกจากราชการ เวน้แต่ ผลการสอบสวน
หรือพิจารณาปรากฏวา่ผูน้ั้นกระท าผิดวนิยัท่ีจะตอ้งลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 
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ต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หน้าท่ีของรัฐ ไต่สวนขอ้เท็จจริงและท าความเห็นในกรณีท่ีมีการร้องขอ    
ให้ถอดถอนเจา้หน้าท่ีของรัฐซ่ึงด ารงต าแหน่งในระดบัสูงออกจากต าแหน่งหรือด าเนินคดีอาญากบั 
ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ รวมทั้งไต่สวนวินิจฉยัวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐร ่ ารวย
ผิดปกติ7 ทุจริตต่อหน้าท่ี8 หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หน้าท่ีของรัฐ     
อนัจะส่งเสริมใหส้ังคมไทยทุกภาคส่วนมีวนิยัยดึมัน่ในคุณธรรม (Merit System) และจริยธรรม 
 เจา้หน้าท่ีของรัฐ9 (State Official) ท่ีอยู่ในอ านาจการตรวจสอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หมายถึง ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พนกังานหรือบุคคล
ผูป้ฏิบติังานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินซ่ึงมิใช่       
ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เจา้พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี และกรรมการ 
อนุกรรมการ ลูกจา้งของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งบุคคลหรือคณะบุคคล
ซ่ึงใช้อ านาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใด
อยา่งหน่ึงตามกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการจดัตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 
กล่าวโดยสรุป เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในอ านาจการตรวจสอบของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ตาม
พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มีความหมายครอบคลุมถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐทุกประเภททั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐฝ่ายการเมือง ขา้ราชการประจ า 
พนกังานราชการ ลูกจา้ง รวมทั้งพนกังานของรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐดว้ย  

                                                           
7 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
  มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
 “ร ่ ารวยผิดปกติ” หมายความว่า การมีทรัพยสิ์นมากผิดปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนมากผิดปกติหรือ 
การมีหน้ีสินลดลงมากผิดปกติ หรือได้ทรัพยสิ์นมาโดยไม่สมควร สืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามหน้าท่ีหรือ 
ใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ี  
8 “ทุจริตต่อหนา้ท่ี” หมายความวา่ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดในต าแหน่งหรือหนา้ท่ีหรือปฏิบติัหรือละเวน้
การปฏิบติัอยา่งใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าใหผู้อ่ื้นเช่ือวา่มีต าแหน่งหรือหนา้ท่ีทั้งท่ีตนมิไดมี้ต าแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้น 
หรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหรือหนา้ท่ี ทั้งน้ี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 
9 “เจา้หนา้ท่ีของรัฐ” หมายความวา่ ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีต าแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ า พนกังานหรือบุคคลผูป้ฏิบติังานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินซ่ึงมิใช่ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง เจา้พนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี 
และใหห้มายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้งของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และ
บุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงใชอ้  านาจหรือไดรั้บมอบให้ใชอ้  านาจทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงตามกฎหมาย ไม่วา่จะเป็นการจดัตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ  
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 กระบวนการไต่สวนขอ้เท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากปรากฏวา่ผูถู้กกล่าวหา10 
ซ่ึงไดก้ระท าการอนัเป็นมูลท่ีจะน าไปสู่การด าเนินคดีอาญา การขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน  
หรือการด าเนินการทางวินยั พน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแก่
ความตาย คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีอ านาจด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินคดีอาญา 
ด าเนินการทางวินัยหรือขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินแล้วแต่กรณีต่อไปได้ตามความนัย 
มาตรา 5711 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงการท่ีบทบญัญติัดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการทางวินัยแก่
เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการไปแล้วได้นั้น ผูว้ิจยัเห็นว่า พระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณ์ท่ีจะป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในแวดวงราชการอยา่งเต็มท่ี แมก้ระทัง่ผูถู้กกล่าวหา
ซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐจะพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการไปแล้วก็ตอ้งด าเนินการทางวินัยกับ
เจา้หน้าท่ีผูน้ั้นให้ได้ นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาถึงประโยชน์และความจ าเป็นท่ีมหาชนพึงจะได้รับ 
หากให้มีการด าเนินการทางวินัยย ้อนหลังกับเจ้าหน้า ท่ี ท่ีพ้นจากต าแหน่งไปแล้ว เห็นว่า  
การด าเนินการทางวินัยยอ้นหลังกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในกรณีดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อมหาชนมากกวา่สิทธิประโยชน์ท่ีเจา้หน้าท่ีผูน้ั้นตอ้งเสียไปเพราะถูกด าเนินการทางวินยัยอ้นหลงั 
เน่ืองจาก การด าเนินการทางวินยัยอ้นหลงักบัเจา้หน้าท่ีท่ีพน้จากต าแหน่งไปแลว้จะเป็นมาตรการ
ช่วยแกไ้ขปัญหาการทุจริต (Corruption) ในภาครัฐให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกนั  
ก็เพื่อมิใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐผูถู้กด าเนินการทางวินยัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชน์ต่าง ๆ จากทางราชการ
อนัเน่ืองมาจากการกระท าทุจริตต่อต าแหน่งหนา้ท่ีของตน อีกทั้งการลงโทษทางวินยั ไดแ้ก่ ภาคทณัฑ ์
ตดัเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก (Dismiss) และไล่ออก (Fire) ก็ไม่ใช่โทษทางอาญาท่ีตอ้งห้ามมิให้
มีผลยอ้นหลงัไปเป็นโทษแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด  ดงันั้น การลงโทษทางวินัยแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีพน้จาก
ต าแหน่งไปแลว้จึงไม่ขดัหรือแยง้หลกักฎหมายหา้มไม่ใหมี้ผลยอ้นหลงัแต่อยา่งใด 
                                                           
10 “ผูถู้กกล่าวหา” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติวา่ไดก้ระท าการอนัเป็นมูลท่ีจะน าไปสู่การถอดถอนจากต าแหน่งการด าเนินคดีอาญา การขอให้
ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน หรือการด าเนินการทางวนิยั ตามท่ีบญัญติัในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
และใหห้มายความรวมถึงตวัการ ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุนในการกระท าดงักล่าวดว้ย  
11 มาตรา 57 ในระหวา่งการไต่สวนขอ้เท็จจริง หากปรากฏวา่ผูถู้กกล่าวหาพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการเพราะ
เหตุใด ๆ นอกจากถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจริงเพ่ือจะด าเนิน
คดีอาญา ด าเนินการทางวนิยั หรือขอใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินแลว้แต่กรณี ต่อไปได ้
 ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการอนัเน่ืองมาจากความตายให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มีอ านาจด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจริงเพ่ือขอใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินต่อไปได ้ 
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 การด าเนินการทางวนิยัของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพ้ิจารณา
พฤติการณ์แห่งการกระท าความผิดแลว้มีมติว่าผูถู้กกล่าวหาซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ (ซ่ึงมิใช่ผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง) ผูใ้ดได้กระท าผิดวินยัไม่ว่าจะเป็นฐานความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือ 
ไม่ร้ายแรงก็ตาม ประธานกรรมการจะตอ้งส่งรายงานและเอกสารพร้อมความเห็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชา
(Commander) หรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้ งถอดถอนเจ้าหน้าท่ีของรัฐผูน้ั้ นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย 
ตามฐานความผดิท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีมติโดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัอีก 
ซ่ึงในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู ้ถูกกล่าวหาให้ถือรายงานเอกสารและความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของผูถู้กกล่าวหานั้น ๆ แลว้แต่กรณี 
เม่ือไดรั้บรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลว้ ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนจะตอ้ง
พิจารณาลงโทษวนิยัแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ือง และตอ้งส่งส าเนา
ค าสั่งลงโทษดงักล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีออกค าสั่ง 
(order) ซ่ึงหากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนผูใ้ดละเลยไม่ด าเนินการตาม ให้ถือว่า
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนผูน้ั้นกระท าความผิดวินยัหรือกฎหมาย ตามกฎหมาย 
หรือระเบียบหรือข้อบงัคบัว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผูถู้กกล่าวหา (Accused) นั้น ๆ  ทั้งน้ี  
ตามความนยั มาตรา 9212 มาตรา 9313 และมาตรา 9414 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

                                                           
12 มาตรา 92 ในกรณีมีมูลความผิดทางวินยั เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิ้จารณาพฤติการณ์แห่งการกระท าความผิด
แลว้มีมติวา่ผูถู้กกล่าวหาผูใ้ดไดก้ระท าความผิดวนิยั ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู ่พร้อมทั้ง
ความเห็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนผูถู้กกล่าวหาผูน้ั้นเพ่ือพิจารณาโทษทางวินยัตามฐาน
ความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมี้มติโดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัอีกในการพิจารณาโทษทาง
วนิยัแก่ผูถู้กกล่าวหา ให้ถือวา่รายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวน
ทางวนิยัของคณะกรรมการสอบสวนวนิยัตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของ
ผูถู้กกล่าวหานั้น ๆ แลว้แต่กรณี  
    ฯลฯ   ฯลฯ     
13 มาตรา 93 เม่ือไดรั้บรายงานตามมาตรา 92 วรรคหน่ึงและวรรคสามแลว้ ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้ง
ถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ือง และใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอด
ถอนส่งส าเนาค าสัง่ลงโทษดงักล่าวไปใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดอ้อกค าสัง่  
14 มาตรา 94 ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนผูใ้ดละเลยไม่ด าเนินการตามมาตรา 93 ให้ถือวา่ผูบ้งัคบับญัชา
หรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนผูน้ั้นกระท าความผิดวินยัหรือกฎหมายตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัวา่
ดว้ยการบริหารงานบุคคลของผูถู้กกล่าวหานั้น ๆ 
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 อย่างไรก็ตาม การท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนจะสามารถลงโทษ     
ทางวินยัแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการไปก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ช้ีมูลความผิดได้หรือไม่และเพียงใดนั้น ย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายของ 
การกระท าทางปกครอง (Principle of Legality of Administrative Act) ซ่ึงเป็นหลกัควบคุมห้ามมิให้
ฝ่ายปกครองกระท าการใด ๆ ขดัต่อกฎหมาย ขณะเดียวกนัก็เป็นหลกัให้อ านาจแก่ฝ่ายปกครองจะ
กระท าการใด ๆ อนัมีลักษณะเป็นการสร้างภาระหรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ้
ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัให้อ านาจไวอ้ย่างชดัเจนและตอ้งกระท าการภายใตข้อบเขตท่ีกฎหมาย
บญัญติัไว ้ ดงันั้น การท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนจะออกค าสั่งลงโทษทางวินยั
แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการไปแลว้ได ้จะตอ้งมีกฎหมายให้อ านาจไว้
อยา่งชดัเจน มิเช่นนั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนก็ไม่สามารถลงโทษทางวินยัแก่
เจา้หนา้ท่ีของรัฐผูน้ั้นได ้  
 ผูว้ิจยัเห็นว่า หากประสงค์ท่ีจะให้มีการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีพน้จาก
ต าแหน่งหรือพน้จากราชการไปก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด จะตอ้งตราบทบญัญติั
เพื่อให้อ านาจแก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนด าเนินการทางวินยัแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ท่ีพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการไปแลว้ได ้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย
ของการกระท าทางปกครอง 
 โดยปัญหาเก่ียวกบัการลงโทษทางวนิยัแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งหรือพน้จาก
ราชการไปก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด คณะกรรมการกฤษฎีกา (Council of State) 
ไดเ้คยมีค าวินิจฉัยเก่ียวกบัอ านาจของหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการทางวินยัแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
ท่ีพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการไปก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดไวห้ลายกรณี 
ในบทน้ีผูว้ิจ ัยขอยกตัวอย่างค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
การลงโทษทางวนิยัแก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งไปก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด 
และเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมต่อไป  
 1. บนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การด าเนินการทางวินยัแก่ขา้ราชการทหาร
ท่ีเกษียณอายรุาชการแลว้ (เร่ืองเสร็จท่ี 566/2553)  
 ส านกัปลดักระทรวงกลาโหมไดข้อหารือปัญหาเก่ียวกบัการพิจารณาโทษทางวินยัของ 
พลเอก น.  นายทหารนอกราชการ  กรณีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  มีมติว่าการกระท าของพลเอก น.         
ขณะรับราชการในสังกดักองทพับกเป็นความผิดทางวินยัอยา่งร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ
และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไวใ้นเร่ืองเสร็จท่ี 
735/2551 วา่ “การปลดขา้ราชการทหารออกจากประจ าการ จะตอ้งเป็นขา้ราชการทหารท่ีประจ าการ
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อยู่หากพ้นจากราชการแล้วก็ไม่อาจปลดออกจากประจ าการได้โดยสภาพ  ดังนั้ น ในกรณีท่ี
กระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นวา่ สามารถด าเนินการปลด พลเอก น. ออกจากประจ าการไดก้็จะตอ้ง 
มีค าสั่งปลดออกจากประจ าการโดยให้มีผลยอ้นหลงัไปถึงวนัสุดทา้ยของการรับราชการ ส่วนเร่ือง
การถอดยศทหารนั้นเป็นเร่ืองท่ีกระทรวงกลาโหมสามารถด าเนินการได้ตามมาตรา 715 แห่ง
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยวนิยัทหาร พุทธศกัราช 2476 ประกอบกบัขอ้ 2 แห่งระเบียบกระทรวงกลาโหม
วา่ดว้ยผูซ่ึ้งไม่สมควรจะด ารงอยูใ่นยศทหารและบรรดาศกัด์ิ พ.ศ. 2507 แมพ้ลเอก น. จะพน้ราชการ
ไปแลว้”  
 ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้วเห็นว่า ในทางปฏิบติัยงัไม่ได้ข้อยุติ 
กล่าวคือ จะปลดพลเอก น. ซ่ึงเกษียณอายุราชการไปแล้วออกจากราชการยอ้นหลังได้หรือไม่      
ดว้ยกฎหมายใด อีกทั้งการปลดนายทหารชั้นนายพลออกจากประจ าการและถอดออกจากยศทหาร 
การด าเนินการต้องน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และจะเป็นการมิบังควร  
หากต่อมามีการอุทธรณ์ต่อกรณีดงักล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพิจารณาให้เป็นไปด้วย 
ความถูกตอ้งและรอบคอบ จึงขอหารือเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาวนิิจฉยัไวแ้ลว้  ดงัน้ี 
 “...ในกรณีท่ีกระทรวงกลาโหม พิจารณาเห็นวา่ สามารถด าเนินการปลด พลเอก น. ออกจาก
ประจ าการได้ ก็จะตอ้งมีค าสั่งปลดออกจากประจ าการโดยให้มีผลยอ้นหลงัไปถึงวนัสุดทา้ยของ 
การรับราชการ...”  นั้น กระทรวงกลาโหมต้องใช้ดุลพินิจเองว่าหากเป็นความผิดท่ีอยู่ในเกณฑ ์
ปลดออกจากราชการตอ้งปลด พลเอก น. ออกจากราชการและใหมี้ผลยอ้นหลงัไปถึงวนัสุดทา้ยของ
การรับราชการ แมว้า่จะไม่มีกฎหมายบญัญติัใหอ้ านาจกระทรวงกลาโหมไว ้ใช่หรือไม่ 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่ีประชุมร่วมคณะท่ี 1 และคณะท่ี 2) พิจารณาแลว้มีความเห็นว่า
กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense) ไม่มีอ านาจท่ีจะปลด พลเอก น. ออกจากประจ าการภายหลงั
จากท่ีพลเอก น.  ออกจากประจ าการไปแล้วได ้เน่ืองจากมาตรา  57 แห่งพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นบทบญัญติัท่ีให้อ านาจ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจริงเพื่อจะด าเนินคดีอาญา ด าเนินการทางวินัย
(Disciplinary Procedure) หรือขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินต่อไปได ้แมผู้ถู้กกล่าวหาจะพน้จาก
ต าแหน่งหรือพน้จากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแก่ความตาย มิใช่เป็นบทบญัญติัท่ีให้อ านาจ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะด าเนินการทางวินัยแก่ผูถู้กกล่าวหาต่อไปได้ การจะด าเนินการทางวินัยตาม 
มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเ้พียงใดและอยา่งใด ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  
ท่ีใช้กบัขา้ราชการท่ีจะถูกด าเนินการทางวินยั ส่วนมาตรา 92 และมาตรา 93 แห่งพระราชบญัญติั
                                                           
15 มาตรา 7 ทหารผูใ้ดกระท าผิดต่อวินยัทหารจกัตอ้งรับทณัฑต์ามวิธีท่ีปรากฏในหมวด 3 แห่งพระราชบญัญติัน้ี 
และอาจตอ้งถูกปลดจากประจ าการ หรือถูกถอดจากยศทหาร 
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ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นเพียงบทบญัญติั 
ท่ีให้ผู ้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยแ ก่ผู ้ถูกกล่าวหา  (Accused)  ตามฐานความผิดท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมี้มติโดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัเท่านั้น 
 เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร  พ.ศ.  2521 พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร  พุทธศักราช 2476 ข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมวา่ดว้ยการบรรจุ ปลด ยา้ย เล่ือน และลดต าแหน่งขา้ราชการกลาโหม พ.ศ. 2502 
มติสภากลาโหมในการประชุมคร้ังท่ี 3/07 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2507 ประกอบกบัค าสั่งกองทพับก 
ท่ี 176/2508 ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2508 เร่ือง การหมุนเวียนก าลงัพล ท่ีก าหนดเหตุแห่งการปลดออก
จากประจ าการแลว้ ไม่พบว่ามีบทบญัญติัก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจปลดทหารผูก้ระท าผิด
วนิยัออกจากประจ าการไดใ้นกรณีท่ีทหารผูน้ั้นออกจากราชการไปแลว้ ยกเวน้ กรณีตามขอ้ 516 และ
ขอ้ 717 แห่งขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งให้ขา้ราชการทหารพกัราชการ พ.ศ. 2528  
ท่ีให้ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจสั่งพกัราชการขา้ราชการทหารผูถู้กฟ้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดอาญาตลอดเวลาท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีสุดหรือตลอดเวลาท่ีพิจารณาสอบสวน ซ่ึงหากปรากฏ
ภายหลงัวา่ขา้ราชการทหารผูน้ั้นไดก้ระท าความผดิ ใหผู้บ้งัคบับญัชามีอ านาจสั่งให้ออกจากราชการ
โดยไม่มีเบ้ียหวดับ าเหน็จบ านาญ โดยใหส้ั่งใหอ้อกตั้งแต่วนัสั่งพกัราชการได ้
 เม่ือขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่ กระทรวงกลาโหมไม่เคยสั่งพกัราชการ พลเอก น. ตามขอ้บงัคบั
กระทรวงกลาโหมว่าดว้ยการสั่งให้ขา้ราชการทหารพกัราชการฯ ประกอบกบัการปลดขา้ราชการ
ทหารออกจากประจ าการ จะตอ้งเป็นขา้ราชการทหารท่ีประจ าการอยู ่หากพน้จากราชการแลว้ก็ไม่
อาจปลดออกจากประจ าการไดโ้ดยสภาพ ดว้ยเหตุน้ี กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense) จึงไม่
สามารถปลด พลเอก น. ออกจากประจ าการได ้

                                                           
16 ขอ้ 5 ขา้ราชการทหารผูใ้ดถูกฟ้องคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา เวน้แต่ ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท หรือมีกรณีท่ีตอ้งหาวา่กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรงถูกสอบสวนเพ่ือลงทณัฑ์
สถานหนกั ถา้ผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่จะใหค้งอยูใ่นหนา้ท่ีราชการระหวา่งพิจารณาหรือสอบสวนจะเป็นการเสียหาย
แก่ราชการ ก็ใหส้ัง่พกัราชการตั้งแต่วนัท่ีออกค าสัง่นั้น 
17 ขอ้ 7 การใหพ้กัราชการนั้น ใหพ้กัตลอดเวลาท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีสุดหรือตลอดเวลาท่ีสอบสวนพิจารณา 
 เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว้ หรือสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว้ 
    ฯลฯ   ฯลฯ     
 7.3 ถา้ปรากฏวา่ผูถู้กสัง่ใหพ้กัราชการไดก้ระท าความผิด ใหผู้บ้งัคบับญัชาท่ีสัง่พกัราชการปฏิบติัดงัน้ี 
 7.3.1 ถา้สัง่ใหอ้อกจากราชการโดยไม่มีเบ้ียหวดับ าเหน็จบ านาญใหส้ัง่ใหอ้อกตั้งแต่วนัสัง่พกัราชการ 
 7.3.2 ถา้สัง่ใหอ้อกจากราชการโดยมีเบ้ียหวดับ าเหน็จบ านาญใหส้ัง่ใหอ้อกตั้งแต่วนัออกค าสัง่ 
    ฯลฯ   ฯลฯ     
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 2.  บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เร่ือง  การด าเนินการทางวินัยตามมติ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กบัอดีตขา้ราชการพลเรือนสามญั (เร่ืองเสร็จท่ี 1362/2556) 
 ส านกังาน ก.พ. ไดข้อหารือปัญหาเก่ียวกบัการด าเนินการทางวินยักบัผูท่ี้ออกจากราชการ
ไปแลว้รายนาย บ. อดีตขา้ราชการสังกดักรมป่าไม ้(Royal Forest Department) ซ่ึงมีขอ้เทจ็จริงสรุป ดงัน้ี 
 (1) ในปี พ.ศ. 2540 ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคท่ี 4 จงัหวดันครราชสีมาไดเ้ขา้ท า
การตรวจสอบการด าเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าของส านักงานป่าไมจ้งัหวดัสุรินทร์ 
พบวา่ การเบิกจ่ายเงินสนบัสนุนโครงการดงักล่าวไม่ถูกตอ้งท าให้ราชการเสียหายเป็นเงินจ านวน 
5,182,900 บาท  
 (2) วนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 นาย บ. ไดเ้กษียณอายุราชการโดยกรมป่าไมไ้ม่มีการด าเนินการ
ทางวนิยัแก่นาย บ. 
 (3) วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2545 ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคท่ี 4 จงัหวดันครราชสีมา 
ไดมี้หนงัสือถึงผูว้า่ราชการจงัหวดัสุรินทร์ให้พิจารณาด าเนินการกบักลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางแพ่ง 
ทางอาญา และทางวินยั ซ่ึงในส่วนของนาย บ. นั้น จงัหวดัสุรินทร์ไดด้ าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ
(Complaint) ต่อพนกังานสอบสวน (Inquiry Official) เพื่อด าเนินคดี  
 (4) วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2545 ส านกังาน ป.ป.ช. ไดรั้บเร่ืองจากพนกังานสอบสวนสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอรัตนบุรี เพื่อด าเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 (5) วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2546 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมี้มติรับเร่ืองไวพ้ิจารณาและแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อด าเนินการไต่สวนขอ้เทจ็จริง และต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่
การกระท าของนาย บ. มีมูลความผิดวินยัอยา่งร้ายแรงฐานปฏิบติัหนา้ท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง 
และฐานรายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชาอนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง ตามมาตรา 85
วรรคสอง18 และมาตรา 90 วรรคสอง19 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535      
ใหส่้งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพิจารณาลงโทษทางวนิยักบันาย บ. 

                                                           
18

 มาตรา 85 วรรคสอง การปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล  อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัย 
อยา่งร้ายแรง 
19 มาตรา 90 วรรคสอง การรายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง เป็นความผิด
วนิยัอยา่งร้ายแรง  
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 (6) วนัท่ี 8 เมษายน 2554 ส านกังาน ป.ป.ช. ไดมี้หนงัสือถึงอธิบดีกรมป่าไมเ้พื่อให้พิจารณา
โทษทางวนิยั (Disciplinary action) แก่นาย บ. 
 (7) กรมป่าไมไ้ดน้ าเร่ืองเสนอ อ.ก.พ. กรมป่าไมใ้นการประชุมคร้ังท่ี 2/2554 วนัท่ี 1 มิถุนายน 
2554 และท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นว่าเน่ืองจากนาย บ. เกษียณอายุราชการไปแลว้ จึงไม่ตอ้งดว้ย
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 แต่เห็นควรหารือปัญหาน้ีไปยงัส านกังาน ก.พ. 
 อ.ก.พ. วสิามญัเก่ียวกบัวนิยัและการออกจากราชการ ซ่ึงท าการแทน ก.พ. ในการประชุม
คร้ังท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีน้ีเป็นการด าเนินการตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงกฎหมายทั้งสองฉบบัได้บญัญติัความ 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการกล่าวหาและการสั่งลงโทษทางวินยัแก่ผูท่ี้ออกจากราชการไปแลว้ไวต่้างกนั     
โดยมาตรา 8420 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. 2542 บญัญติัให้การกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงกระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
กระท าผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ หรือกระท าผิดต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยุติธรรม ให้กล่าวหา
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 
ในขณะท่ีผูน้ั้นเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือพน้จากการเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐไม่เกินสองปี ในขณะท่ี 
การด าเนินการทางวินัยของผู ้บังคับบัญชา  (Commander) จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงตามมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวไดบ้ญัญติัให้
การด าเนินการทางวินัยแก่ผูท่ี้ออกจากราชการไปแล้วกระท าได้ต่อเม่ือข้าราชการผูน้ั้นมีกรณี 
ถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงอยูก่่อนออกจากราชการ ซ่ึงถือเป็นปัญหาความไม่สอดคลอ้ง
กนัของกฎหมายสองฉบบั จึงมีมติให้หารือปัญหาดงักล่าวมายงัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อพิจารณาวา่กรมป่าไมจ้ะด าเนินการพิจารณาโทษทางวนิยัแก่นาย บ. ต่อไปไดห้รือไม่ อยา่งไร  
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) ไดพ้ิจารณาปัญหาดงักล่าวแลว้เห็นวา่ โดยท่ีมาตรา 92 
แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542   
ไดบ้ญัญติัไวช้ดัแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาโทษทางวินยัตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ได้มีมติโดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก และในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่       
ผูถู้กกล่าวหาให้ถือวา่รายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวน

                                                           
20 มาตรา 84 การกล่าวหาเจา้หน้าท่ีของรัฐซ่ึงมิใช่บุคคลตามมาตรา 66 ว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งในการยุติธรรม ให้ผูก้ล่าวหายื่น 
ค ากล่าวหาเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของตนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะท่ีผูถู้กกล่าวหาเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
หรือพน้จากการเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่เกินสองปี 
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ทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลของผูถู้กกล่าวหานั้น ๆ และในมาตรา 93 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
เดียวกันยงัได้บญัญติัให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับเร่ือง  
ดงันั้น เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมี้มติช้ีมูลความผิดวา่ขา้ราชการพลเรือนสามญั (Civil Servant) 
กระท าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว ผูบ้งัคบับญัชาของข้าราชการพลเรือนสามญัจะต้อง
พิจารณาโทษทางวินยัตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่การพิจารณาลงโทษขา้ราชการพลเรือนสามญั
จะสามารถกระท าไดเ้พียงใดและอยา่งใดย่อมตอ้งเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบั 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ทั้ ง น้ี ตามแนวความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ท่ีประชุมร่วมคณะท่ี 1 และคณะท่ี 2) ในเร่ืองเสร็จท่ี 566/2553 ซ่ึงการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีออกจากราชการแล้ว ได้แก่ มาตรา 100 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ีก าหนดเง่ือนไขไวส้องประการ กล่าวคือ 
 ประการแรก ขา้ราชการพลเรือนสามญัจะตอ้งถูกกล่าวหาว่ากระท าหรือละเวน้กระท า 
การใดท่ีเป็นความผิดวินยัอย่างร้ายแรง (Gross breaches of disciplines) หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือ 
ตอ้งหาว่ากระท าความผิดอาญาอนัมิใช่เป็นความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกบัราชการ
หรือความผดิลหุโทษ (Les contraventions) ก่อนวนัท่ีขา้ราชการพลเรือนสามญัผูน้ั้นจะออกจากราชการ  
 ประการท่ีสอง ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งด าเนินการสอบสวนขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีออก
จากราชการไปแลว้ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นพน้จากราชการ 
 ด้วยเหตุน้ี การท่ีผู ้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญจะอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามมติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ได้จึงต้องปรากฏว่าข้าราชการพลเรือนสามัญได้ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาว่ากระท าความผิดอาญาอนัมิใช่เป็น
ความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกบัราชการหรือความผิดลหุโทษก่อนออกจากราชการ 
และผูบ้งัคบับญัชาได้เร่ิมด าเนินการสอบสวนภายในเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ีผูน้ั้น 
พน้จากราชการ แต่ในกรณีท่ีเป็นการไต่สวนขอ้เท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น มาตรา 92 
แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
ให้ถือว่าการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นท่ียุติโดยผูบ้งัคบับญัชาไม่ต้องด าเนินการ
สอบสวนอีก กรณีจึงตอ้งถือว่าการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีผลอย่างเดียวกบัการสอบสวน
ของผูบ้งัคบับญัชาตามความหมายของมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน     
พ.ศ.2551 เพราะผลแห่งการไต่สวนดังกล่าวจะถูกถือเป็นส านวนการสอบสวนทางวินัยของ
คณะกรรมการสอบสวนวินยัตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล
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ของผูถู้กกล่าวหาตามมาตรา 92 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  ดงันั้น หากขอ้เท็จจริงปรากฏว่าขา้ราชการพลเรือนสามญัไดถู้ก
กล่าวหาวา่กระท าความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง ฯลฯ ก่อนออกจากราชการและคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไดเ้ร่ิมด าเนินการไต่สวนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีขา้ราชการพลเรือนสามญัพน้จาก
ราชการแล้ว ผูบ้ ังคบับัญชาของข้าราชการพลเรือนสามญัก็ย่อมสามารถด าเนินการสั่งลงโทษ 
ทางวนิยักบัขา้ราชการพลเรือนสามญัตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได ้
 เม่ือขอ้เท็จจริงในเร่ืองท่ีขอหารือมาน้ีปรากฏว่า จงัหวดัสุรินทร์ได้ด าเนินการร้องทุกข์
กล่าวโทษกบันาย บ. ต่อพนกังานสอบสวน (Inquiry official) ภายหลงัจากท่ีนาย บ. ไดเ้กษียณอายุ
ราชการไปแลว้และถ้าถือเอาวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2545 เป็นวนัท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ิมตน้ท า 
การไต่สวนก็เป็นเวลาเกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีนาย บ. พน้จากราชการแลว้ กรมป่าไม ้
จึงไม่อาจพิจารณาลงโทษทางวนิยักบันาย บ. ไดอี้กต่อไป  
 เม่ือพิจารณาค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดช้ี้มูล
ความผิดทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีพน้จากราชการไปแล้ว ผูบ้งัคบับญัชาของเจ้าหน้าท่ีผูน้ั้ น 
จะสามารถลงโทษทางวนิยัแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีพน้จากต าแหน่งไปแลว้ไดห้รือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกา
(Council of State)ไดใ้ห้ความเห็นไวใ้นบนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การด าเนินการ
ทางวินยัแก่ขา้ราชการทหารท่ีเกษียณอายุราชการแลว้ (เร่ืองเสร็จท่ี 566/2553) สรุปไดว้า่ มาตรา 57 
แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
ให้อ านาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการไต่สวนขอ้เท็จจริงเพื่อด าเนินคดีอาญา ด าเนินการทางวินยั 
หรือขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินต่อไปได ้แมผู้ถู้กกล่าวหาจะพน้จากต าแหน่งหรือพน้จาก
ราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจากถึงแก่ความตาย แต่ไม่ได้ให้อ านาจผูบ้งัคบับญัชาด าเนินการทางวินัย 
แก่ผูถู้กกล่าวหาต่อไป การจะด าเนินการทางวินยัตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเ้พียงใดและ
อย่างใด ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีใช้กบัเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีถูกด าเนินการ
ทางวนิยั ส่วนมาตรา 92 และมาตรา 93 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นเพียงบทบญัญติัท่ีให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาโทษทางวินยั
แก่ผูถู้กกล่าวหาตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมี้มติโดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอีกเท่านั้น  ดังนั้น เม่ือพิจารณาพระราชบัญญติัรับราชการทหาร  พ.ศ. 2497 
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการทหาร พ.ศ. 2521 พระราชบญัญติัว่าดว้ยวินยัทหาร พุทธศกัราช 2476 
ขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมว่าดว้ยการบรรจุ ปลด ยา้ย เล่ือน และลดต าแหน่งขา้ราชการกลาโหม 
พ.ศ. 2502 มติสภากลาโหมในการประชุมคร้ังท่ี 3/07 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2507 ประกอบกบัค าสั่ง
กองทพับก ท่ี 176/2508 ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2508 เร่ือง การหมุนเวียนก าลงัพลท่ีก าหนดเหตุแห่ง
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การปลดออกจากประจ าการแลว้ ไม่พบว่ามีบทบญัญติัก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจปลดทหาร
ผูก้ระท าผิดวินัยออกจากประจ าการได้ในกรณีท่ีทหารผูน้ั้ นออกจากราชการไปแล้ว ด้วยเหตุน้ี 
กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense) จึงไม่สามารถปลด พลเอก น. ออกจากประจ าการได ้ 
 ส่วนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามบนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การด าเนินการทางวินัยตามมติคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กับอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ 
(เร่ืองเสร็จท่ี 1362/2556) ก็ไดว้นิิจฉยัในท านองเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดช้ี้มูล
ความผดิวา่ขา้ราชการพลเรือนสามญักระท าความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการ
พลเรือนสามญัจะตอ้งพิจาณาโทษทางวินยัตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่การลงโทษทางวินัย
ขา้ราชการพลเรือนสามญัจะสามารถท าไดเ้พียงใดและอยา่งใด ย่อมเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
หรือขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการพลเรือนสามญั ซ่ึงการพิจารณาลงโทษ 
ทางวนิยักบัขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีออกจากราชการแลว้ ไดแ้ก่ มาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 การท่ีผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการพลเรือนสามญัจะอาศยั
อ านาจตามพระราชบญัญติัดงักล่าวเพื่อพิจารณาโทษทางวินยัตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดต้อ้ง
ปรากฏว่าขา้ราชการพลเรือนสามญัผูน้ั้นไดถู้กกล่าวหาว่ากระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้อง
คดีอาญาหรือตอ้งหาวา่กระท าความผิดอาญาอนัมิใช่ความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกบั
ราชการหรือความผดิลหุโทษ21 (Les contraventions) ก่อนออกจากราชการ และผูบ้งัคบับญัชาไดเ้ร่ิม
ด าเนินการสอบสวนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นพน้จากราชการ แต่ในกรณีท่ีเป็น 
การไต่สวนขอ้เท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ให้ถือว่าการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นท่ียุติโดยท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่ตอ้งด าเนินการสอบสวนอีก กรณีจึงตอ้งถือว่า
การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีผลอยา่งเดียวกบัการสอบของผูบ้งัคบับญัชาตามความหมาย
ของมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพราะผลของการไต่สวน
ดังกล่าวจะถูกถือเป็นส านวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตาม
กฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผูถู้กกล่าวหาตามมาตรา 92 
แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
ดงันั้น เม่ือขอ้เทจ็จริงปรากฏวา่ จงัหวดัสุรินทร์ไดด้ าเนินการร้องทุกขน์าย บ. ต่อพนกังานสอบสวน 
 

                                                           
21 ประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา 102 ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซ่ึงตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน 
หน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ภายหลงัจากนาย บ. ไดเ้กษียณอายุราชการไปแลว้ และวนัท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ิมตน้ท าการไต่สวน
ก็เป็นเวลาเกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีนาย บ. พน้จากราชการแลว้กรมป่าไม ้(Royal Forest 
Department) จึงไม่อาจพิจารณาลงโทษทางวนิยักบันาย บ. ได ้ 
 จากค าวินิจฉยัของคณะกรรมการกฤษฎีกาดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่ไดป้ฏิเสธห้ามมิให้มีการด าเนินการทางวินยัแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งหรือพน้จาก
ราชการไปแล้วก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะช้ีมูลความผิดแต่อย่างใด หากแต่ว่าการลงโทษทาง
วินัยแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งไปแล้วจะกระท าได้เพียงใดและอย่างใดนั้น จะตอ้งมี
กฎหมายบญัญติัให้อ านาจผูบ้งัคบับญัชาไวอ้ย่างชดัเจน จึงจะสามารถลงโทษทางวินยัยอ้นหลงัแก่
เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งไปแล้วได้ ซ่ึงค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาดงักล่าว 
เป็นการวินิจฉัยโดยยึดหลกัหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง (Principle of 
Legality of Administrative Act) ท่ีฝ่ายปกครองจะกระท าการใด ๆ อนัมีลกัษณะเป็นการสร้างภาระหรือ
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัใหอ้ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน22  
 กรณีจึงท าให้เกิดช่องวา่งของกฎหมาย (Gap in Law) เก่ียวกบัการด าเนินการทางวินยัแก่
เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการไปก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิด 
เน่ืองจาก พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

ไม่ได้บญัญติัให้ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งไป
ก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะช้ีมูลความผิด ขณะเดียวกนักฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ย   
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐก็ไม่ไดบ้ญัญติัรองรับให้ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจลงโทษ 
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐพน้จากต าแหน่งไปแล้ว (บนัทึกส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การด าเนินการทางวินยัแก่ขา้ราชการทหารท่ีเกษียณอายุราชการแลว้ 
เร่ืองเสร็จท่ี 566/2553) และถึงแมห้น่วยงานของรัฐจะมีบทบญัญติัให้ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจลงโทษ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งไปแล้วได้ เช่น  มาตรา  100 แห่งพระราชบญัญัติ
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่หากไม่มีการกล่าวหาเจา้หน้าท่ีของรัฐวา่กระท าความผิด
วินยัอย่างร้ายแรงก่อนพน้จากต าแหน่งหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐผูน้ั้นไดพ้น้จากต าแหน่งหรือพน้จาก
ราชการไปก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเร่ิมด าเนินการไต่สวนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่
วนัท่ีเจา้หน้าท่ีผูน้ั้นพน้จากต าแหน่ง ผูบ้งัคบับญัชาก็ไม่สามารถท่ีจะลงโทษทางวินยัแก่เจา้หน้าท่ี
ของรัฐผูน้ั้นไดแ้ต่อย่างใด (บนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การด าเนินการทางวินยั  
 
                                                           
22 วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  (2546).  ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักฎหมายปกครอง : หลกัการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
และการกระท าทางปกครอง.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพว์ญิญูชน.  หนา้ 30.  
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ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. กบัอดีตขา้ราชการพลเรือนสามญั เร่ืองเสร็จท่ี 1362/2556) กรณีจึงอาจ 
เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท าความผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการซ่ึงจะตอ้งถูกด าเนินการทางวินยัอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษสูงสุด   
ถึงขั้นไล่ออกจากราชการ ขอลาออกจากราชการไปก่อนโดยยงัคงไดรั้บประโยชน์จากบ าเหน็จบ านาญ 
(Gratuities and Pensions) ต่อไป เพราะไม่ถูกด าเนินการทางวนิยัถึงขั้นไล่ออก (Fire) จากราชการ  
 แต่อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัเห็นว่า การด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีพน้จาก
ต าแหน่งหรือพน้จากราชการไปแลว้ ก่อนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. (Office of the Nation Counter 
Corruption Commission) ช้ีมูลความผิด ควรมีการก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการท่ีชดัเจนและ
แน่นอน เช่น ตอ้งด าเนินการทางวินยัแก่เจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการไป
แลว้ภายในระยะเวลา 2 ปี หรือ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นพน้จากต าแหน่งหรือพน้จากราชการ 
เป็นตน้ เพราะเม่ือเวลายิ่งผ่านไปนานเท่าใดความทรงจ าเก่ียวกบัพยานหลกัฐานก็จะยิ่งลดน้อยลง
หรือไม่อาจแสวงหาพยานหลกัฐานมาได้ เน่ืองจากได้สูญหายไปตามกาลเวลาโอกาสท่ีจะเกิด 
ความผิดพลาดในการน าพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดย่อมมีมาก  และอาจเป็นการกระทบ 
ต่อสิทธิของเจา้หนา้ท่ีผูถู้กด าเนินการทางวนิยัมากจนเกินไป  
 


