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บทคัดยอ 

 
                วิทยานิพนธนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินการทาง
วินัยของขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เปนสวนราชการท่ีมีฐานะนิติบุคคลอยูภายใตบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลักคือ การ
รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ การรักษาความสงบ
เรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชน ปจจุบันมีขาราชการตํารวจประมาณสองแสนคนปฏิบัติ
ภารกิจดังกลาวภายใตกรอบกฎหมาย นอกจากกฎหมายแลวขาราชการตํารวจทุกคนตองถูกควบคุม
ใหมีระเบียบวินัย โดยผูบังคับบัญชาเปนผูควบคุม มีอํานาจส่ังลงโทษทางวินัยได การส่ังลงโทษทาง
วินัยของผูบังคับบัญชาถือเปนดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาและเปนคําส่ังทางปกครอง เม่ือมีการส่ัง
ลงโทษทางวินัยแลว ตองมีการตรวจสอบการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาดวย เพื่อสรางความ
เช่ือม่ันและใหเกิดความเปนธรรมแกขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทางวินัย การตรวจสอบการใช
ดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในการส่ังลงโทษทางวินัย คือการอุทธรณคําส่ังนั่นเอง 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 บทบัญญัติวาดวยการ
ดําเนินการทางวินัยและกระบวนการอุทธรณ พบวามีปญหาหลายประการ กลาวคือ การท่ีกฎหมาย
กําหนดใหผูมีอํานาจส่ังลงโทษทางวินัยเปนบุคคลคนเดียวกันหรือเปนบุคคลในองคกรเดียวกันกับผู
พิจารณาอุทธรณคดีวินัยท่ีตนส่ังลงโทษนั้น ถือวาขัดกับหลักความเปนกลาง หลักความไมมีสวนได
เสีย ซ่ึงเปนหลักประกันความเปนธรรมข้ันพื้นฐานท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัย 
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ไดใหอํานาจแกผูบังคับบัญชาในการพิจารณาคดีอุทธรณ
คําส่ังลงโทษทางวินัยถึงสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ อํานาจของผูบังคับบัญชาเชนนี้
ถือวาเปนระยะเวลาท่ียาวนานเกินไปขัดกับหลักการอุทธรณท่ีตองไดรับการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
เนื่องจากขณะท่ีถูกลงโทษทางวินัยขาราชการตํารวจท่ีถูกส่ังลงโทษจะเสียสิทธิหลายประการ ทําให
ผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยเกิดความไมเช่ือม่ันในการดําเนินการทางวินัยของ

 ฆ
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ขาราชการตํารวจ จึงตองมีการศึกษาปญหาดังกลาวเพ่ือหาแนวทางการแกไขใหเกิดความเหมาะสม
และนํามาปรับใชสําหรับขาราชการตํารวจผูใตบังคับบัญชา 

จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณคดีวินัยในตางประเทศและกฎหมายเกี่ยวกับ
การอุทธรณคดีวินัยของขาราชการพลเรือนในประเทศไทยพบวา มีการแบงแยกกันการใชอํานาจ
ระหวางผูมีคําส่ังลงโทษทางวินัยกับผูพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยออกจากกัน โดยจะไม
เปนบุคคลคนเดียวกันหรือในองคกรเดียวกันแตอยางใด มีการจัดต้ังองคกรกลางท่ีมีความเปนอิสระ
ข้ึนมาเพื่อพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนการเฉพาะอีกช้ันหนึ่ง ทําใหเกิดความเช่ือม่ันแก
ผูอุทธรณวาการอุทธรณจะไดรับการพิจารณาจากบุคคลท่ีไมมีสวนไดเสีย ไมมีอคติสวนตัว และมี
การกําหนดระยะเวลาพิจารณาคดีอุทธรณท่ีเหมาะสมตรงตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีตองการให
เกิดความรวดเร็ว ไมชักชาและเปนธรรมมากท่ีสุดตามหลักการอุทธรณ จึงควรมีการบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมีองคกรกลางทําหนาท่ีพิจารณา
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนการเฉพาะ โดยใชหลักการแยกผูใชอํานาจในการพิจารณาเร่ือง
วินัยออกจากผูมีอํานาจในการพิจารณาเร่ืองอุทธรณและกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณใหมี
ความรวดเร็วมากข้ึนตามหลักการอุทธรณ ผูพิจารณาอุทธรณควรพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 120 
วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ และสามารถขยายเวลาไดหากเกิดเหตุขัดของอีกไมเกินสองคร้ัง โดย
แตละคร้ังจะตองไมเกินหกสิบ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการพิจารณาอุทธรณ หากเกิดความ
เสียหายจากการบังคับตามคําส่ังลงโทษทางวินัยก็สามารถแกไข เยียวยาไดทัน ท้ังนี้เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายตอไป 
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ABSTRACT 
 
 This thesis aims to study, analytically, the problems related to disciplinary proceeding 
of police officers according to the National Police Act B.E. 2547. The Office of National Police is 
a state agency as a juristic person under the supervision of the Prime Minister. Its main function is 
to provide the security to the King and members of the royal family, and the safety to people. 
There are currently around 200,000 police officers carrying out these duties under the relevant 
laws. In addition to these laws, all police officers are disciplinarily controlled by the Supervising 
official who has a legal power to impose disciplinary action against them. This disciplinary action 
of the Supervising official is considered as discretion of the Supervising official and it is an 
administrative order. After imposing the disciplinary action, it is necessary to examine the 
exercise of discretion of the Supervising official for the sake of confidence and fairness for the 
police officer against whom the disciplinary action is imposed. The examination of the 
discretionary power exercised by the Supervising official for disciplinary action is the internal 
appeal.  

From the study of the National Police Act B.E. 2547 on the provisions related to the 
proceeding of disciplinary action and the appeal procedure, many problems are identified as 
follows. That the law provides the authorized officer who has a power to impose disciplinary 
action is the same person or a person within the same organization as the authorized officer who 
considers the appeal of disciplinary case which he formerly initiated is considered as a violation 
of principle of impartiality that is the principle established to secure the fundamental fairness for 
the subordinate who is under the disciplinary proceeding. The National Police Act B.E. 2547 
yields the power to the Supervising official to consider the disciplinary appeal for 240 days long 
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since he received the appeal. This kind of power is too long and conflicts with the principle of 
appeal requiring the appealing proceeding should be dealt with a speedy fashion. While being 
under the disciplinary proceeding, the police office would be deprived of many rights and the 
prolonged disciplinary proceeding also makes the subordinate unconfident to the police 
disciplinary proceeding. Therefore, it is necessary to study the mentioned problems and find 
appropriate solutions.  
 From the study of laws related to disciplinary appeal of other countries and laws 
related to disciplinary appeal of civil servants in Thailand, it found that there is a distinction 
between the power exercised by the Supervising official authorized to impose the disciplinary 
action and the power used by the Supervising official who has a power to consider the 
disciplinary appeal. The same person or the persons within the same organization are not allowed 
to exercise these two powers simultaneously. The central body is established with independence 
to particularly consider the disciplinary appeal. This make the appealer feel confident that the 
appeal proceeding will be considered by impartial and unbiased person and time limit to proceed 
the appeal will be more appropriate in accordance with the ambit of the relevant law requiring the 
speedy, undelayed and fair procedure subject to the principle of appeal. For these reasons, the 
National Police Act B.E. 2547 should be amended by establishing the central body to specially 
consider the disciplinary appeal subject to the separation of a person who use the power to impose 
disciplinary action from a person authorized to consider the disciplinary appeal and by fixing the 
time limit for proceeding of the appeal to be more speedy in accordance with the principle of 
appeal. Under the principle of appeal, the person authorized to consider the appeal should 
complete the process of the appeal within 120 days since the day of receiving the request for 
appeal and this time limit should be extended, if necessary, no more than two times. Each time of 
extension should not exceed 60 days for the sake of a speediness of the appeal proceeding. If 
damage resulted from the enforcement of the disciplinary order is found, it can be cured 
immediately. This also increases the efficiency of law enforcement.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาและความอนุเคราะหจากอาจารย 
ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.วีระ โลจายะ ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีคาเพื่อรับเปนอาจารยท่ีปรึกษา
และใหคําแนะนําและปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้จนแลวเสร็จ ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณ
อาจารยเปนอยางสูง  ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย เล่ือนฉวี ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ พิพัฒนกุล  และรองศาสตราจารย ประเสริฐ ตัณศิริ 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ท่ีไดกรุณารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยใหคําแนะนําและ
ขอคิดเห็นตางๆ ท่ีเปนประโยชน ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรองใหแกผูเขียนจนทําใหวิทยานิพนธ
ฉบับนี้สําเร็จลุลวง  
 ทายท่ีสุดนี้ ผูเขียนขอขอบคุณผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน เพื่อนนักศึกษา ครอบครัวท่ี
เขาใจและใหกําลังใจ ขอขอบคุณอาจารยจิรวุฒิ ลิปพันธ และนายพสธร พันธุสุวรรณ รวมท้ัง
สมาชิกคลินิกวิชาการทุกคนสําหรับความชวยเหลือในการจัดทําวิทยานิพนธ ตลอดจนเจาหนาท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของทุกทานท่ีไดอํานวยความสะดวกในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ             
จนสําเร็จลุลวงดวยดี 
 อนึ่ง หากวิทยานิพนธฉบับนี้มีคุณคาและมีประโยชนตอการศึกษาคนควาของอยูบาง 
ผูเขียนขอมอบความดีท้ังหมดแดบุพการี คณาจารย ตลอดจนผูแตงหนังสือ บทความตางๆ ท่ีผูเขียน
ไดใชอางอิงในวิทยานิพนธ หากมีความบกพรองประการใดผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว  
   
 

ร.ต.อ. หญิง จารุวรรณ  ชูราศรี 
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บทที่ 1 
บทนํา  

 
1.1  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ในปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติมีขาราชการตํารวจประมาณสองแสนคน การ
บริหารงานบุคคลถือเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก เนื่องจากขาราชการตํารวจตองปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
และทํางานใกลชิดกับประชาชน การควบคุมขาราชการตํารวจนอกจากควบคุมโดยกฎหมายแลว 
ขาราชการตํารวจตองถูกควบคุมใหมีระเบียบวินัยดวย จึงมีการดําเนินการทางวินัย ซ่ึงถือวาเปน
เคร่ืองมือหนึ่งของการบริหารงานบุคคลเปนส่ิงท่ีสําคัญในการควบคุมความประพฤติใหขาราชการ
ตํารวจปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ในอดีตการควบคุมวินัยตํารวจจะอยูในกฎหมายอาญาฐาน
ละเมิดวินัยสําหรับเจาพนักงานพลตระเวน พ.ศ.2458  กําหนดโทษไว 6 สถาน คือ การโบย จําขัง ขัง
มืด กักยาม ทัณฑกรรม และภาคทัณฑ ตอมาใน พ.ศ.2477 ไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยวินัย
ตํารวจ พ.ศ.2477 ข้ึนใชบังคับแทน โดยพระราชบัญญัตินี้ใหนําโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับกับขาราชการตํารวจ กลาวไดวาขาราชการตํารวจตองอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ.2477 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสวนท่ีวาดวยวินัยดวย ตอมาไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ.2477 
โดยพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547  มาตรา 3(6) และพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.
2547  ไดบัญญัติการดําเนินการวินัยของขาราชการตํารวจข้ึนบังคับใชเปนการเฉพาะโดยไมนํา
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนมาบังคับใชอีกตอไป 

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ไดกําหนดการกระทําความผิดทางวินัยไว 2 
ประเภท คือ การกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ซ่ึงมีโทษทางวินัยใหภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กัก
ยาม กักขัง ตัดเงินเดือน และการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงมีโทษทางวินัยให ปลดออก 
ไลออก โดยอํานาจในการส่ังลงโทษทางวินัยคือผูบังคับบัญชาของขาราชการตํารวจท่ีกระทําผิดวินัย
นั้น  เ ม่ือขาราชการตํารวจถูกลงโทษทางวินัยแลวจะอุทธรณ คํา ส่ังลงโทษทางวินัยตาม 
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 ประกอบ กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2547  กําหนดไว 2 ลักษณะ คือ ถาใชสิทธิอุทธรณคําส่ังถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ  ทัณฑกรรม  กักยาม  กักขัง  หรือตัดเงินเดือน  ใหอุทธรณตอผู บังคับบัญชาของ
ผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ หรือ กรณีท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูส่ังลงโทษใหอุทธรณตอ
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คณะกรรมการขาราชการตํารวจหรือ ก.ตร. และถาใชสิทธิอุทธรณคําส่ังถูกลงโทษปลดออก หรือไล
ออก หรือถูกส่ังใหออกจากราชการใหอุทธรณตอ ก.ตร.1  

ก.ตร. คือ คณะกรรมการขาราชการตํารวจ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.
2547 มาตรา 31 ไดกําหนดให ก.ตร.ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการตํารวจ กํากับ ดูแล ตรวจสอบและแนะนําเพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติบริหารงาน
บุคคลใหสอดคลองกับหลักกฎหมาย ก.ตร.มีอํานาจแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการตํารวจระดับสูงได 
และมีอํานาจพิจารณาลงโทษทางวินัยแกขาราชการตํารวจได เชนกัน  ซ่ึงเปนอํานาจตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 การที่กําหนดอํานาจหนาท่ีดังกลาวทําใหเกิดปญหาการ
ดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจดังตอไปนี้ 

1)  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับการลงโทษ
ทางวินัยท่ีมีตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547  มาตรา 30 
กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจมีนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีเปนประธาน และมีผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติเปนกรรมการ นายกรัฐมนตรีเปนตําแหนงขาราชการทางการเมืองมาจากฝายบริหาร 
การท่ีทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการขาราชการตํารวจท่ีมีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปน
กรรมการรวมอยูดวยนั้น ทําใหเกิดปญหาในการบริหารงานของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติซ่ึงถือวา
เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 
มาตรา 6 กําหนดให สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรี มาตรา 61ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีสามารถส่ังใหผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติพนจากตําแหนงหนาท่ีเดิมและขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิมหรือไมก็ได ใน
ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังลงโทษทางวินัยตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดในฐานะ
ผูบังคับบัญชา ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไมมีความเปนอิสระตกอยู
ภายใตการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีซ่ึงมาจากฝายการเมือง หากการปฏิบัติหนาท่ีของผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติไมตอบสนองความตองการของนายกรัฐมนตรีอาจทําใหถูกลงโทษทาง
วินัยรายแรง ปลดออก ไลออกได และตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 ได
กําหนดหลักการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยไววา หากจะอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยปลดออก 
หรือไลออก หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ ใหอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ ก.ตร. หมายความวา หากผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติถูกนายกรัฐมนตรีส่ังลงโทษทางวินัยปลดออก หรือไลออก นายกรัฐมนตรี
ตองอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยดังกลาวตอ ก.ตร. ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานอยูนั่นเอง ทํา
ใหเกิดปญหาความทับซอนกันระหวางผูมีอํานาจส่ังลงโทษทางวินัย กับผูพิจารณาอุทธรณคําส่ัง
                                                            

1 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ มาตรา 105 
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ลงโทษทางวินัย การที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตองตกอยูภายใตบังคับบัญชานายกรัฐมนตรีใน
ลักษณะดังกลาวสงผลกระทบตอขาราชการตํารวจผูใตบังคับบัญชาในสํานักงานตํารวจแหงชาติท่ี
ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดอีกดวย 

2)  ปญหาทางกฎหมายในการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอ
ผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ เนื่องจากขาราชการตํารวจมีความแตกตางกับ
ขาราชการอ่ืนๆ โดยท่ัวไป ซ่ึงขาราชการตํารวจนั้นจะมีสายการบังคับบัญชาอยางชัดเจน โดยมีการ
แบงลําดับช้ันยศ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 24 ไดกําหนดใหขาราชการ
ตํารวจมียศจํานวน 14 ลําดับ โดยช้ันยศที่สูงท่ีสุดคือ ยศพลตํารวจเอก สวนยศท่ีต่ําท่ีสุดคือ สิบ
ตํารวจตรี และยังมีการแบงระดับเปน นายตํารวจช้ันสัญญาบัตร และตํารวจช้ันประทวน การไดรับ
เงินเดือนก็จะแตกตางกันไปตามลําดับช้ันยศดวย ผูบังคับบัญชาสามารถใหคุณคือการแตงต้ัง
โยกยายไปดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ในทางกลับกันผูบังคับบัญชาอาจใหโทษคือการลงโทษทางวินัยก็
ได การลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาเปนการใชดุลยพินิจท่ีจะลงโทษผูใตบังคับบัญชาในระดับ
ใดก็ได เม่ือผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาแลว การตรวจสอบการใชดุลยพินิจ
ในการสั่งลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชา ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 
105 ไดกําหนดใหผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยสามารถใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอ
ผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ ซ่ึงผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษท่ีทํา
หนาท่ีในการตรวจสอบการใชดุลยพินิจผู บังคับบัญชาในการส่ังลงโทษนั้น  ถือวายังเปน
ผูบังคับบัญชาของผูถูกส่ังลงโทษอยูนั่นเอง กลาวไดวา ผูท่ีส่ังลงโทษทางวินัยกับผูท่ีตรวจสอบการ
ใชดุลยพินิจในการส่ังลงโทษทางวินัยเปนบุคคลในองคกรเดียวกัน และยังถือวาเปนผูบังคับบัญชา
ระดับสูงสําหรับผูใตบังคับบัญชาท่ีถูกส่ังลงโทษทางวินัยดวย ทําใหผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษ
ทางวินัยเกิดความเกรงกลัวตอผูบังคับบัญชา เกิดความไมเช่ือม่ันในระบบตรวจสอบดุลยพินิจ 
เนื่องจากเปนผูบังคับบัญชาในระดับสูง เปนบุคคลในองคกรเดียวกัน และเปนการยากท่ีอุทธรณของ
ผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยจะถูกวินิจฉัยไปเปนอยางอ่ืนนอกจากที่ไดถูกส่ังลงโทษไป  

3)  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยของขาราชการ
ตํารวจพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 วรรคสาม ท่ีกําหนดวา ระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณในคดีวินัยใหพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ เวนแตมีเหตุจําเปนตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร.ท่ีทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองคร้ัง โดยแตละคร้ังจะตองไมเกินหกสิบวัน 
กลาวไดวา ระยะเวลาการพิจารณาคดีอุทธรณมีอยางนอยสองรอยส่ีสิบวันซ่ึงถือวาเปนระยะเวลาท่ี
ยาวนานเกินไป ทําใหเกิดความลาชาแกขาราชการตํารวจผูอุทธรณ กอใหเกิดความเสียหาย 
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เดือดรอน เนื่องจากการอุทธรณคดีวินัยไมเปนการทุเลาการบังคับ ซ่ึงการอุทธรณคําส่ังดังกลาวบาง
กรณีไมมีความซับซอนหรือไมมีขอยุงยากมากนักและสมควรไดรับการพิจารณาอยางรวดเร็วตาม
หลักการอุทธรณ  

จากสภาพปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวาการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจ
ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มีปญหาหลายประการ การที่กฎหมายกําหนดใหผูมี
อํานาจลงโทษทางวินัยเปนบุคคลคนเดียวกันหรือเปนบุคคลในองคกรเดียวกันกับผูพิจารณาอุทธรณ
คดีวินัยท่ีตนส่ังลงโทษนั้น ถือวาขัดกับหลักความเปนกลาง หลักความไมมีสวนไดเสีย ซ่ึงเปน
หลักประกันความเปนธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัย และ
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ไดใหอํานาจแกผูบังคับบัญชาในการพิจารณาคดีอุทธรณ
คําส่ังลงโทษทางวินัยถึงสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ถือวาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน
เกินไปขัดกับหลักการอุทธรณท่ีตองไดรับการพิจารณาโดยรวดเร็ว เนื่องจากขณะท่ีถูกลงโทษทาง
วินัยขาราชการตํารวจท่ีถูกส่ังลงโทษจะเสียสิทธิหลายประการ เชน การโยกยายตําแหนงตามวาระ
ประจําป การไมไดรับพิจารณาความดีความชอบในปท่ีถูกส่ังลงโทษ ดวยเหตุดังกลาวทําให
ผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยเกิดความไมเช่ือม่ันในการดําเนินการทางวินัยของ
ขาราชการตํารวจอันเปนเหตุทําใหขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยตองนําขอพิพาท
ดังกลาวฟองรองตอศาลปกครองตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของกับการกระทําทางปกครอง การควบคุมฝายปกครอง
และแนวคิด ทฤษฎีการดําเนินการคดีวินัย 

2. เพื่อศึกษาปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับ คุณสมบัติ อํานาจหนาท่ีและกระบวนการพิจารณา
ลงโทษทางวินัย การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร. 

3. เพื่อศึกษาระบบการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ ของขาราชการในตางประเทศกับ
ขาราชการในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาและหาแนวทางการแกไขเกี่ยวกับปญหาในกระบวนการพิจารณาการดําเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจใหเกิดความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพข้ึนกวาในปจจุบัน  
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1.3  สมมุติฐานของการศึกษา 
การท่ีกฎหมายกําหนดใหผูมีอํานาจลงโทษทางวินัยเปนบุคคลคนเดียวกันหรือเปน

บุคคลในองคกรดียวกันกับผูพิจารณาอุทธรณคดีวินัยท่ีตนส่ังลงโทษนั้นถือวาเปนการใชอํานาจ
หนาท่ีทับซอนกัน ขัดตอหลักความเปนกลางและหลักความไมมีสวนไดเสีย และไมมีองคกรกลาง
ในการบริหารบุคคลเปนการเฉพาะ ประกอบกับพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติมาตรา 105 วรรค
สาม ใหอํานาจแกผูพิจารณาอุทธรณคดีวินัยมากเกินไป จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณ 
การดําเนินการทางวินัยของขาราชการในตางประเทศ และขาราชการพลเรือนในประเทศไทย พบวา 
การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย นอกจากสามารถอุทธรณตอผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษทางวินัย
แลว ยังมีองคกรกลางท่ีมีความเปนอิสระพิจารณาอีกช้ันหนึ่งดวย และมีการแบงแยกกันระหวางผูมี
คําส่ังลงโทษทางวินัยกับผูพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย โดยจะไมเปนบุคคลคนเดียวกัน
หรือในองคกรเดียวกันแตอยางใด ทําใหเกิดความเช่ือม่ันแกผูอุทธรณวาการอุทธรณจะไดรับการ
พิจารณาจากบุคคลท่ีไมมีสวนไดเสีย ไมมีอคติสวนตัว และมีการกําหนดระยะเวลาพิจารณาคดี
อุทธรณท่ีเหมาะสมตรงตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีตองการใหเกิดความรวดเร็ว ไมชักชาและ
เปนธรรมมากท่ีสุดตามหลักการอุทธรณ จากปญหาดังกลาวขางตนจึงตองมีการแกไขระบบการ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจ เพื่อทําใหเกิดหลักประกันวาการถูกลงโทษทาง
วินัยของขาราชการตํารวจจะไดรับการพิจารณาจากบุคคลที่เปนกลาง ไมมีสวนไดเสีย และไดรับ
การพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรวดเร็วตามสมควร ซ่ึงการพิจารณาอุทธรณคดีวินัย
ของขาราชการตํารวจดังกลาวควรมีองคกรกลางท่ีมีความเปนอิสระพิจารณาอีกช้ันหนึ่งดวย ดังนั้น
ขาราชการตํารวจตองนําหลักการดังกลาวมาปรับใชใหเหมาะสมกับการอุทธรณคําส่ังลงโทษทาง
วินัยของขาราชการตํารวจตอไป 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษา  เนื่องจากวิทยานิพนธ เลมนี้  ได ทําการศึกษาขั้นตอน 
กระบวนการอุทธรณคําส่ังลงโทษคดีวินัยของขาราชการตํารวจ โดยศึกษาวิเคราะหข้ันตอนการ
บังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับ กฎก.ตร.
ตางๆท่ีเกี่ยวของ รวมถึงข้ันตอน กระบวนการ เกี่ยวกับการอุทธรณคําส่ังทางปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกระบวนการ
อุทธรณคําส่ังลงโทษคดีวินัยของขาราชการในตางประเทศและขาราชการพลเรือนในประเทศไทย 
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1.5  วิธีการดําเนินการศึกษา 
ในการศึกษาฉบับนี้จะศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร จากตํารากฎหมาย บทความในวารสาร 

ตลอดจนบทความในเอกสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อนํามารวบรวมและวิเคราะห ใหเปนระบบ
เพื่อทําการศึกษา หาขอสรุปและขอเสนอแนะ    
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทําใหทราบแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของกับการกระทําทางปกครอง การควบคุมฝาย
ปกครองและแนวคิด ทฤษฎีการดําเนินการคดีวินัย 

2. เพื่อทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ คุณสมบัติ อํานาจหนาท่ีและกระบวนการ
พิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร. 

3. เพื่อทําใหทราบระบบการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ ของขาราชการในตางประเทศ
และขาราชการในประเทศไทย 

4. เพื่อทําใหทราบวิธีการแนวทางการแกไขระบบการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณคดีวินัย
ของขาราชการตํารวจ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอไป  
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บทที่ 2 
แนวความคดิทฤษฏีและหลักการเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองและ 

การดําเนินการทางวินัย 
 

 การดําเนินการทางวินัย เปนการกระทําทางปกครองที่นําไปสูการออกคําส่ังลงโทษทาง
วินัยซ่ึงเปนคําส่ังทางปกครอง ท่ีผูบังคับบัญชามีตอผูใตบังคับบัญชาการดําเนินการทางวินัยตองมี
ความโปรงใส เปนธรรมตอผูใตบังคับบัญชา และตองสามารถตรวจสอบการใชอํานาจทางปกครอง
ของผูบังคับบัญชาวาไดกระทําตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม อันเปนกระบวนการ
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายจากภายในองคกร อันเปนหลักประกันของผูใตบังคับบัญชาวาจะ
ไมถูกดําเนินการทางวินัยหรือการปฏิบัติตอตนอยางไมชอบธรรม ซ่ึงการตรวจสอบการกระทําทาง
ปกครองของผูบังคับบัญชาวิธีหนึ่งคือ ระบบการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย หากผูถูกส่ังลงโทษ
ทางวินัยเห็นวาไมไดรับความเปนธรรม ไมเหมาะสมหรือไมถูกตองตามกฎหมาย สามารถใชสิทธิ
อุทธรณคําส่ังดังกลาวได ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ระบบการอุทธรณ  จึง
จําเปนตองทราบถึงแนวคิด ความหมายและทฤษฎีทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงความมุง
หมายและเจตนารมณเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย และระบบอุทธรณตอไป  
 
2.1 ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการตรวจสอบการกระทําของรัฐ 
 2.1.1  ทฤษฏีสัญญาประชาคม 
        2.1.1.1  โทมัส ฮอบส 

ตามแนวคิดของโทมัส ฮอบส ซ่ึงเปนนักปรัชญาการเมือง ชาวอังกฤษใหความเห็นวา 
สังคมเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน มิใชเกิดข้ึนมาตามธรรมชาติ และสังคมมีความขัดแยงกันเพราะ
มนุษยมีความเห็นแกตัวและมีแนวโนมท่ีจะประพฤติช่ัวตลอดเวลา ดวยเหตุนี้สังคมจึงตองมีรัฐหรือ
สถาบันเพื่อทําหนาท่ีรักษาสันติภาพและพิทักษปกปองคนในสังคม โดยคนในสังคมตางยินยอมทํา
สัญญาสละสิทธิบางประการเพ่ือใหไดพบกับความสงบและม่ันคงปลอดภัย2 

โทมัส ฮอบส กลาวอีกวา ตามสภาวะตามธรรมชาติของมนุษยนั้นเปรียบเสมือนเปน
หมาปาท่ีจะตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอดของตนเองโดยธรรมชาติของตัวมันเองเปรียบดังมนุษยตางมี
ธรรมชาติของการอยูรอดดวยตนเองดังเชนหมาปาท่ีออกลาเหยื่อ ดังนั้น โดยสัญชาติญาณของ
                                                            

2 ปรัชญาและพัฒนาการกฎหมายมหาชน (น.89),โดย ภูริชญา วัฒนรุง, 2543, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
 

DPU



 8

มนุษยยอมมีความเห็นแกตัวเปนท่ีตั้ง มีความเลวหยาบชาและโหดราย ตางก็ไมมีความไววางใจซ่ึง
กันและกันและตางก็ตองระวังวาตนเองจะถูกทํารายจากอีกฝายหน่ึง ทุกคนตางปกปองและรักษา
ชีวิตของตนเองเพื่อใหมีชีวิตดํารงอยูตอไปได ในสังคมนั้น ตางก็กําหนดกฎเกณฑของตนเอง ตางก็
เปนผูท่ีทําหนาท่ีตัดสินขอขัดแยงของตนเองกับผูอ่ืน ดังนั้นฮอบสไดกลาวไววา “ส่ิงท่ีคนเราชอบ
ยอมถือวาดี สวนส่ิงท่ีคนเราเกลียด ถือวาเลว ซ่ึงในสภาวะธรรมชาติแลว จะข้ึนอยูท่ีแตละบุคคลจะ
ตัดสินใจเอาเอง จะไมมีส่ิงใดดีหรือเลวบริสุทธ์ิและไมมีกฎท่ีจะใชรวมกันได” ดังนั้นการท่ีจะตอง
อยูในภาวะดังกลาวนี้จึงทําใหทุกคนเปรียบเสมือนตกอยูในภาวะท่ีตองสงครามตอกัน ภาวะดังกลาว
ถือวาเปนภาวะตามธรรมชาติของมนุษย ดังนั้น ทุกคนจึงมีสิทธิตามธรรมชาติท่ีจะรักษาตัวเองใหอยู
รอดดวยการคุกคาม การทําราย การประหัตประหารผูอ่ืนท่ีมาลวงละเมิดสิทธิของตน 

ตามความเห็นของฮอบสแลว จะเห็นไดวาพันธสัญญาดังกลาวนี้เปนพันธสัญญาท่ีทุกๆ 
คนในประชาคมน้ันตางหันหนาเขามาทําสัญญากันเองไมใชพันธสัญญาท่ีประชาชนแหงประชาคม
นั้นทํากับรัฐ  รัฐเขามาเกี่ยวของเปนผูใชอํานาจตามพันธสัญญาและเปนผูไดรับมอบหมายใหรักษา
ตามพันธสัญญาดังกลาวเทานั้นไมใชในฐานะผูรวมกอพันธสัญญา ดังนั้น รัฐจึงเปนผูมีอํานาจสูงสุด
และเด็ดขาดเหนือทุกๆ คนในประชาคมนั้นและเปนนิรันดร ไมมีอํานาจใดมาจํากัดได3 

กลาวโดยสรุป โทมัส ฮอบส ใหความเห็นวา โดยปกติมนุษยจะมีความเลวราย 
ความเห็นแกตัวอยูดวยกันทุกคนการท่ีมนุษยรวมตัวกันอยูในสังคมนั้นเกิดจากความกลัวในการอยู
รวมกัน ทําใหเกิดขอตกลงกันวามนุษยตองสรางหลักและกติกาข้ึนมาเพ่ือเปนหลักการในการใช
ชีวิตอยูรวมกันในสังคมทําใหเกิดอยูรวมกันไดอยางสงบสุข โดยโทมัส ฮอบส ใหอํานาจรัฐในการ
สรางกติกาดังกลาวข้ึน และมนุษยยอมอยูภายใตกติกานั้น เพื่อความปลอดภัยในการใชชีวิตอยู
ภายในสังคม  

 2.1.1.2  จอหน ล็อค 
ตามแนวคิดของจอหน ล็อค ซ่ึงเปนนักปรัชญา ชาวอังกฤษ ในคริสตศตวรรษท่ี 17 ได

ใหแบงลักษณะของการท่ีมนษุยรวมตัวกนัภายในสังคมไว 2 ประการดงันี้4 
ประการแรก ล็อคจะมองในแงท่ีดีกวาฮอบสท่ีวาสภาวะธรรมชาติของมนุษยนั้นไมได

เปนภาวะของการตอสูแขงขันรบรากันเพื่อท่ีจะใหบรรลุถึงความปรารถนาของตนเองแตเปนสภาวะ
ท่ีมีแตความเสมอภาค มีสันติภาพ ทุกๆ คนตางก็ตระหนักถึงกฎหมายธรรมชาติและเม่ือเกิดความ
ขัดแยงระหวางกันแลว ตางก็บังคับการตามสิทธิของตนมีอยูตามธรรมชาติและลงโทษผูกระทําผิด
ดวยตนเอง 
                                                            

3 หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน (น.69),โดย เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, 2555, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
4 แหลงเดิม.   
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ประการท่ีสอง ตามความคิดของล็อคแลว มีสองพันธสัญญาท่ีประชาชนทําข้ึน (ในขณะ
ท่ี ฮอบสมองวามีหนึ่งพันธสัญญาเทานั้น) พันธสัญญาแรกเปนพันธสัญญาท่ีประชาชนทํากันเอง
เพื่อหาหนทางแกไขความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางกันเองและเพื่อความม่ันคงแหงชีวิตของแตละคน 
ในกรณีดังกลาวตรงกับแนวคิดของฮอบส สวนพันธสัญญาท่ีสองนั้น เปนพันธสัญญาท่ีประชาชน
ทํากับรัฐ ในกรณีดังกลาวเปนจุดท่ีแตกตางกับฮอบส กลาวคือ ฮอบสไมไดมองวาการท่ีประชาชน
มอบอํานาจใหรัฐไปนั้นเปนการท่ีประชาชนเขาทําพันธสัญญากับรัฐ แตเปนกรณีท่ีประชาชนน้ันหา
คนกลางมาใชอํานาจสูงสุดดังกลาว รัฐเปนคนกลางท่ีถูกสมมติข้ึนมาเพื่อใชอํานาจดังกลาวโดยมีตัว
แทนท่ีเรียกวารัฏฐาธิปตย ซ่ึงเปนการสงเสริมระบอบสวามิภักดิ์ รัฐจึงมิใชคูพันธสัญญาเพราะรัฐมี
อํานาจเหนือกวาทุกๆ คนในประชาคม ดังท่ีไดกวามาแลวขางตน 

กลาวโดยสรุปคือ จอหน ล็อค เห็นวา ท่ีสรางรัฐข้ึนมาก็เพื่อใหมนุษยอยูภายใตกฎหมาย 
ถาไมมีกฎหมายก็ไมมีเสรีภาพ เสรีภาพ หมายถึง การพนจากการบีบบังคับหรือการทํารายโดยคน
อ่ืน และกฎหมายเทานั้นท่ีประกันเสรีภาพได5 ดังนั้น ความคิดของล็อค รัฐเกิดข้ึนมาเพื่อใหมนุษยอยู
ภายใตกฎหมาย ถาไมมีกฎหมาย ก็ไมมีเสรีภาพ การมีเสรีภาพนั้นคือการพนจากการบีบบังคับหรือ
การทํารายโดยคนอ่ืน กฎหมายจึงเปนหลักประกันแหงเสรีภาพ ความเห็นดังกลาวของล็อคแสดงวา
เสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษยนั้นตองถูกจํากัดโดยกฎหมายเพ่ือความสงบและม่ันคงในชีวิตของ
ทุกคน ถาไมมีการทําสัญญาประชาคมกันแลว มนุษยก็จะใชเสรีภาพอยางไมมีขอบเขตจนอาจ
กอใหเกิดความขัดแยงข้ึนในประชาคมนั้นได รัฐจึงเขามาเปนคูกรณีในพันธสัญญากับปราชนก็
เพื่อท่ีจะมาควบคุมและคุมครองเสรีภาพดังกลาวตามกฎหมายและถารัฐไมเคารพสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนก็เทากับรัฐละเมิดพันธสัญญาดังกลาวและประชาชนสามารถยกเลิกเพิกถอนรัฐได 

 2.1.1.3  ฌอง ฌาคส รุสโซ 
ตามแนวคิดของฌอง ฌาคส รุสโซ ซ่ึงเปนนักปรัชญา ชาวฝร่ังเศส ไดใหความเห็นวา 

ในสภาวะธรรมชาติ ทุกๆคนมีเสรีภาพแหงการดํารงอยูท้ังส้ินทุกคนเปนนายของตัวเองไมอยูภายใต
อาณัติของใครถาเขาไมยินยอม แตอยางไรก็ตามในสภาวะดังกลาวทุกคนตางก็ไมมีความปลอดภัย 
ไมมีความม่ันคงในชีวิตและเสรีภาพ ก็หมายความวาทุกคนไมมีหลักประกันท่ีแนนอน จากจุดนี้ท่ี
รุสโซเห็นวาเปนสถานการณท่ีบังคับใหทุกๆ คนจําตองมารวมตัวกันเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ของทุกๆ คนในประชาคมนั้นโดยการทําสัญญาประชาคม ดังท่ีรุสโซไดเขียนไววา “มนุษยเกิดมามี
เสรี แตมนุษยทุกคนแหงเขาอยูในเคร่ืองพันธนาการ เปนการสะทอนถึงความคิดของรุสโซเปนอยาง
ดีวาเขายอมรับเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษยทุกคนมีอยางไมจํากัด เมื่อไมมีการจํากัดเสรีภาพ
ตามธรรมชาติดังกลาว ทุกคนก็พยายามใชเสรีภาพตามธรรมชาติของตนเองอยางไรขอบเขต จน
                                                            

5 ปรัชญาและพัฒนาการกฎหมายมหาชน. เลมเดิม (น.109). 
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กอใหเกิดความไมม่ันคงในชีวิตของแตละคน ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีวาทุกคนในประชาคมนั้น
ตองหันหนาเขาหากันทําขอตกลงวางกฎเกณฑของการอยูรวมกันในสังคมนั้นข้ึนมา กฎเกณฑ
ดังกลาวจึงเปนกฎเกณฑท่ีจํากัดการใชเสรีภาพอยางไรขอบเขตของทุกคน ดังนั้น เสรีภาพท่ีแทจริง
ของรุสโซนั่นคือเสรีภาพที่เกิดข้ึนตามกฎเกณฑของประชาคมนั้นๆ ซ่ึงเรียกวาเสรีภาพในฐานะ
พลเมือง สัญญาประชาคมของรุสโซจึงเปนสัญญาเชิงศีลธรรม ซ่ึงเปนสัญญาท่ีกอกําเนิดมาจากทุกๆ 
คนในประชาคมนั้น แตละคนมีขอผูกพันสองประการดวยกัน คือ ประการแรก เปนขอผูกพันกับ
ตนเอง และประการที่สอง เปนขอผูกพันกับรัฐ6 

ฌอง ฌาคส รุสโซ ยึดถือหลัก ท่ีมาของอํานาจอธิปไตยของปวงชน โดยรุสโซไม
ตองการใหเจตนารมณรวมกันท่ีทุกคนจะแสดงออกตองโอนไปใหกับผูแทน แตตองเปนเจตจํานง
ของประชาชนในชาติซ่ึงแสดงออกรวมกัน7 โดยรุสโซใหความสําคัญกับประชาชนในสังคม
มากกวาผูแทนคนหนึ่งคนใดของรัฐ 

รัฐท่ีเกิดข้ึนนี้ทุกคนควรมีเสรีภาพและไมเปนรัฐท่ีประชาชนอยูใตปกครองของใคร 
สมาชิกแตละคนในสังคมจึงทําสัญญากันคนอ่ืนๆ ทุกคนวา เราทุกคนจะยอมมอบรางกายและ
อํานาจทุกอยางท่ีมีอยูรวมกันใหแกสังคมภายใตอํานาจสูงสุดของเจตนารมณรวมกันของสังคม และ
เราก็จะไดรับสวนในฐานะท่ีเปนสมาชิกท่ีแยกจากกันมิไดของสวนรวม ผูเขารวมแตละคนรวมกัน
ทุกคนไมใชคนใดคนหนึ่งโดยนัยนี้คนแตละคนไมตองเชื่อฟงใครนอกจากตัวเองและยังคงมี
เสรีภาพอยูตามเดิม ไมโอนเสรีภาพของตนใหแกผูใดแตโอนใหแกสวนรวม เปนเจตนารมณรวมกัน
ของประชาชนทั้งหมด ดังนั้น ผูปกครองท่ีแทจริงก็คือผูอยูใตการปกครองน่ันเอง โดยผานมาในรูป
ของเจตจํานงท่ัวไป8 

จากลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวา แนวความคิดของโทมัส ฮอบส จะยินยอมใหรัฐใช
อํานาจการปกครองลักษณะเด็ดขาดได สวนแนวความคิดของจอหน ล็อค กับฌอง ฌาคส รุสโซ นั้น
ยอมใหรัฐใหอํานาจการปกครองภายใตกรอบกติกาท่ีมนุษยในสังคมยอมรับ โดยมนุษยในสังคม
ตองมีสิทธิและเสรีภาพรวมอยูดวย ไมใหรัฐใชอํานาจเกินขอบเขตที่มนุษยตกลงกัน ซ่ึงหลักการ
ดังกลาวเรียกวา ทฤษฏีสัญญาประชาคม นั่นเอง 

กลาวโดยสรุป ทฤษฏีสัญญาประชาคม เปนรากฐานของการอยูรวมกันของมนุษยใน
สังคมท่ีตองอยูรวมกันภายใตกรอบกติกาท่ีมนุษยในสังคมใหการยอมรับ ซ่ึงเปนจุดกําเนิดของการ
เกิดรัฐนั่นเอง 

                                                            
6 หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน.เลมเดิม (น.70). 
7 ปรัชญาและพัฒนาการกฎหมายมหาชน. เลมเดิม (น.113). 
8 หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน (น.171).โดย เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, 2556, กรุงเทพฯ: วิญูชน.     
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       2.1.2  หลักนิติรัฐ  
หลักนิติรัฐเกิดข้ึนเพื่อจํากัดอํานาจของรัฐหรือผูปกครองใหอยูในขอบเขตของกฎหมาย 

หมายถึง รัฐท่ีปกครองโดยกฎหมาย ไมใชโดยมนุษย และถือวาเปนหลักการสําคัญในการปกครองท่ี
ในสังคมรัฐตางเรียกรองใหมี ใหปรากฏ  และบังเกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติ หลักดังกลาวมี
ความสัมพันธกับทฤษฎีอํานาจอธิปไตยท้ังในทางลบและในทางบวก กลาวคือ ในทางลบน้ันเปน
หลักท่ีโตแยงทฤษฎีอํานาจอธิปไตยดั้งเดิมของฌอง โบแดง ซ่ึงเปนผูเรียกอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองวา อํานาจอธิปไตย โดยใหลักษณะของอํานาจอธิปไตยวา ปราศจากขอบเขต ถาวร สูงสุด
ลนพนและแสดงออกโดยการออกและยกเลิกกฎหมาย อํานาจอธิปไตยจึงแบงแยกมิไดและนิรันดร 
ผูใชอํานาจอธิปไตยจึงอยูเหนือกฎหมาย 

 2.1.2.1  หลักนิติรัฐมีหลักการสําคัญดังตอไปนี้9 
 1)  พิจารณาในทางรูปแบบ หลักนิติรัฐประกอบไปดวยหลักการดังตอไปนี้ 

 (1)  หลักการแบงแยกอํานาจ โดยเรียกรองมิใหอํานาจของรัฐรวมศูนยอยูท่ี
องคกรใดองคกรหนึ่ง แตใหมีการแบงแยกการใชอํานาจหรือการกระจายการใชอํานาจของรัฐให
องคกรตางองคกรกันเปนผูใช เพื่อใหเกิดการดุลและคานอํานาจกัน 

ลักษณะสําคัญของหลักการแบงแยกอํานาจ นักปรัชญาการเมือง ชาวฝร่ังเศสท่ีใหกําเนิด
แนวความคิดการแบงแยกอํานาจท่ีสําคัญ คือ มองเตสกิเออ เห็นวาอํานาจปกครองสูงสุดหรืออํานาจ
อธิปไตยแบงออกเปน 3 ฝาย โดยพิจารณาในแงขององคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหารและ
อํานาจตุลาการ ซ่ึงหลักการดังกลาวไดรับการพัฒนาแนวความคิดมาจากอริสโตเติลท่ีเปนผูเสนอ
แนวคิดหลักนิติธรรม ซ่ึงผูเขียนจะกลาวในบทตอไป มองเตสกิเออ กลาวไววา “เพื่อไมใหเกิดการ
ใชอํานาจอันเกินขอบเขต จําตองใชอํานาจเพื่อหยุดยั้งอํานาจดวยกันเอง” ตามแนวความคิดของมอง
เตสกิเออ ไดแบงองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยออกเปนองคกรท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติ คือสภาท่ีทํา
หนาท่ีประชุมและปรึกษาในเร่ืองการเมือง องคกรเจาหนาท่ีของรัฐฝายบริหารหรือขาราชการ และ
องคกรฝายตุลาการหรือศาลนั่นเอง10 ซ่ึงไดมีการยึดหลักการแบงแยกอํานาจโดยไดกลาววารัฐมีการ
ใชอํานาจอยูสามประการดวยกัน คือ 

                                                            
9 โดย วรเจตน ภาคีรัตน. สืบคนเมื่อวันที่  29 เมษายน 2557. จาก http://www.pub-law.net/publaw/view. 

aspx?ID=1866.                            
10 ตํารากฎหมายปกครองวาดวยกฎหมายปกครองทั่วไป (น.23),โดย วิษณุ วรัญูและคณะ,2551,

กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
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(1.1)  รัฐมีอํานาจออกกฎหมายมาบังคับการดําเนินชีวิตของประชาชน
ท่ัวไป อํานาจในการออกกฎหมาย การแกไขกฎหมาย และการยกเลิกกฎหมายนั้นคือ อํานาจนิติ
บัญญัติ 

(1.2)  รัฐมีอํานาจในการดูแลความปลอดภัยภายในและภายนอกประเทศ 
และใชกําลังเพื่อใหประชาชนเคารพกฎหมาย ภารกิจนี้เปนภารกิจท่ีเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย อํานาจดังกลาวคือ อํานาจบริหาร 

(1.3)  รัฐจําเปนตองจัดใหมีการลงโทษบุคคลเม่ือมีการกระทําผิดกฎหมาย 
และจัดใหมีการพิพากษาวินิจฉัยขอพิพาทระหวางเอกชนท่ีอยูใตกฎหมาย อํานาจนี้คืออํานาจตุลา
การ 

การแบงแยกอํานาจหมายถึง การแบงแยกองคกรท่ีใชอํานาจ เพื่อไมใหองคกรใดองคกร
หนึ่งของรัฐมีอํานาจมากจนเปนการผูกขาด โดยมีการแบงองคกรผูใชอํานาจออกดังนี้ 

(1.1.1)  องคกรนิติบัญญัติ เปนองคกรท่ีมีอํานาจในการตรากฎหมาย                 
ซ่ึงใชอํานาจนิติบัญญัติ 

(1.1.2)  องคกรบริหาร เปนองคกรท่ีใชอํานาจในการปกครองประเทศ 
(1.1.3)  องคกรตุลาการ เปนองคกรท่ีใชอํานาจในการอํานวยความ

ยุติธรรมเม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึน 
โดยหลักการและทฤษฎีนั้นการแบงแยกอํานาจไมจําเปนเสมอไปท่ีจะตองมีองคกรและ

อํานาจท้ังสามมีความเทาเทียมกัน อํานาจใดอํานาจหน่ึงอาจอยูเหนืออีกอํานาจได แตมิใชอยู
เหนือกวาในลักษณะท่ีเด็ดขาดสมบูรณ กลาวคือ จะตองมีมาตรการที่เปนหลักประกันในการ
ดําเนินการตามอํานาจในแตละองคกร คือมีการคานอํานาจและดุลอํานาจระหวางกัน ถาพิจารณาดู
ระหวางอํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหาร ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อํานาจนิติบัญญัติ
เปนตัวแทนของประชาชน สวนอํานาจบริหารนั้นมิไดเปนตัวแทนของประชาชน ความสําคัญของ
อํานาจนิติบัญญัติจึงมีมากกวาอํานาจบริหารแตมิใชหมายความวาปราศจากการควบคุมและ
ตรวจสอบ เม่ือฝายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบฝายบริหารได ในทางกลับกันฝายบริหารก็สามารถ
ตรวจสอบฝายนิติบัญญัติไดเชนกัน และถือไดวาหัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งของการแบงแยกการ
ใชอํานาจก็คือการคานและดุลอํานาจนั่นเอง 

การแบงแยกอํานาจจะมีเฉพาะในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีการแบงแยก
ผูใชอํานาจหนาท่ี สามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ ดังน้ี11 
                                                            

11 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (น.114), โดย พรชัย เล่ือนฉวี, 2554, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.   
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 (1.1.1.1)  การแบงแยกอํานาจเด็ดขาดหรือเกือบเด็ดขาด
การแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยนั้น สามารถแบงรูปแบบของการแบงแยกการใชอํานาจออกเปน
การแบงแยกอยางเด็ดขาดหรือเกือบเด็ดขาด ซ่ึงกอใหเกิดรูปของรัฐบาลแบบประธานาธิบดี 
กลาวคือ จะมีลักษณะเปนการจัดใหประชาชนเปนผูทําหนาท่ีเลือกผูทําหนาท่ีฝายบริหาร คือ 
ประธานาธิบดี และใหประชาชนเลือกฝายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภานิติบัญญัติ ควบคูกันไป ซ่ึง
ผูใชอํานาจดังกลาวนี้จะแยกออกจากกันรับผิดชอบในหนาท่ีของตน และรับผิดชอบตอประชาชนผู
เลือกข้ึนมา อํานาจของท้ังสองฝายนี้จะเห็นไดวาไมมีอํานาจใดเหนือกวา ฝายนิติบัญญัติจะทําหนาท่ี
ดําเนินการทางนิติบัญญัติเทานั้น โดยไมมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมการทํางานของฝายบริหาร 
สวนฝายบริหารก็ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารประเทศอยางเดียว โดยไมมีอํานาจท่ีจะไปยุบ
สภานิติบัญญัติ หรือแมแตจะเสนอรางกฎหมายเขาสภาโดยตรงก็ไมได เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เปนตน 

(1.1.1.2)  การแบงแยกอํานาจไมเด็ดขาดหรือไมเครงครัด 
การแบงแยกอํานาจไมเด็ดขาดนี้ จะกอใหเกิดรัฐบาลในระบบรัฐสภา เชน ประเทศ 

สหราชอาณาจักร ไทย อินเดีย เปนตน การแบงแยกการใชอํานาจในรูปแบบนี้จะมีลักษณะท่ีตัวแทน
ผูใชอํานาจอธิปไตยท้ังหลายสามารถเกี่ยวของกันได เชน ฝายนิติบัญญัติอาจบีบบังคับใหฝายบริหาร
ตองลาออกจากตําแหนงได โดยการต้ังกระทูถามใหฝายบริหารตอบช้ีแจงในท่ีประชุมสภา หรือ
สามารถเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไป เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือท้ังคณะ
ได ขณะเดียวกันฝายบริหารก็สามารถโตตอบฝายนิติบัญญัติไดโดยการยุบสภา เพื่อจัดใหมีการ
เลือกตั้งใหม หรือฝายบริหารมีสิทธิเสนอรางกฎหมายเขาสูสภานิติบัญญัติไดโดยตรง เปนตน 

การแบงแยกอํานาจไมเด็ดขาดหรือไมเครงครัดนี้ เปนลักษณะของการใหอํานาจฝายนิติ
บัญญัติมีอํานาจควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารได กอใหเกิดรัฐบาลแบบรัฐสภา 3 รูปแบบ 
กลาวคือ  

ก. รัฐบาลในระบบรัฐสภา เชน ประเทศไทย เปนตน 
ข. รัฐบาลในระบบประธานาธิบดี เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเมกซิโก เปนตน 
ค. รัฐบาลในระบบผสม กึ่งประธานาธิบดี กึ่งรัฐสภา เชน ประเทศฝร่ังเศส ประเทศ

ฟนแลนด ประเทศโปรตุเกสเปนตน 
หลักการแบงแยกอํานาจนั้นบุคคลในแตละองคกรซ่ึงเปนผูใชอํานาจตามหลักการ

แบงแยกอํานาจ ตองแบงอํานาจและแยกตัวบุคคลผูใชอํานาจเปนคนละคนกัน ตามคํากลาวท่ีวา 
“หามสวมหัวโขนสองใบในขณะเดียวกัน” เปนไปตามหลัก Conflict of Interests คือหามบุคคล
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เดียวกันดํารงตําแหนงในองคซ่ึงผูใชอํานาจอธิปไตยในขณะเดียวกัน12 เนื่องจากอาจเกิดการขัดแยง
กันในระหวางองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยดวยกันก็ได 
 กลาวโดยสรุป หลักการแบงแยกอํานาจเปนหลักการท่ีปองกันไมใหผูใชอํานาจ ใช
อํานาจมากจนเกินไป หากมีการใชอํานาจมากจนเกินไปจะทําใหเกิดความเสียหาย และเกิดการ
ผูกขาดอํานาจ หลักการแบงแยกอํานาจจึงเกิดข้ึนเพ่ือใหองคกรผูใชอํานาจแตละองคกรทําการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของแตละองคกรกันเอง ใหเกิดการดุลและคานอํานาจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงถือ
วาเปนหลักการท่ีสําคัญอยางยิ่งในหลักนิติรัฐ 

 (2)  หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐเรียกรอง
ใหการกระทําขององคกรนิติบัญญัติตองผูกพันอยูกับรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ในการตรากฎหมายข้ึน
ใชบังคับในรัฐนั้น องคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายลวงกรอบท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวไมได 
หลักการดังกลาวนี้ยังเรียกรององคกรบริหาร และองคกรตุลาการใหตองผูกพันตอกฎหมาย ซ่ึง
หมายถึงตองผูกพันตอรัฐธรรมนูญและบรรดากฎหมายตางๆที่ใชบังคับอยูจริงในบานเมือง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายท่ีองคกรนิติบัญญัติไดตราข้ึน กลาวเฉพาะฝายปกครอง หลักการ
ดังกลาวนี้เรียกรองใหฝายปกครองตองกระทําการโดยไมขัดตอกฎหมาย และในกรณีท่ีการกระทํา
ทางปกครองมีผลกาวลวงสิทธิเสรีภาพของราษฎร ยอมจะตองมีกฎหมายใหอํานาจฝายปกครอง
กระทําการเชนนั้นได หากไมมีกฎหมายใหอํานาจแลว การกระทําทางปกครองนั้นยอมไมชอบดวย
กฎหมาย 

 (3) หลักการประกันสิทธิในกระบวนการพิจารณาในชั้นเจาหนาท่ีและศาล
เรียกรองใหรัฐตองเปดโอกาสใหราษฎรไดตอสูปองกันสิทธิของตนในกระบวนการพิจารณาตางๆ
ของรัฐไดอยางเต็มท่ี ดวยเหตุนี้ระบบกฎหมายของรัฐจึงกําหนดใหองคกรของรัฐตองรับฟงบุคคล 
เปดโอกาสใหบุคคลนําพยานหลักฐานเขาหักลางขอกลาวหาตางๆ กอนท่ีจะตัดสินใจกําหนด
มาตรการทางกฎหมายท่ีเปนผลรายแกบุคคลนั้น ท้ังนี้กระบวนการพิจารณาท่ีไดรับการออกแบบข้ึน
จะตองเปนกระบวนการพิจารณาท่ีเปนธรรมดวย  อนึ่งในกรณีท่ีราษฎรไดรับความเสียหายจากการ
ใชอํานาจมหาชนขององคกรรัฐ รัฐจะตองเปดโอกาสใหราษฎรสามารถฟององคกรของรัฐท่ี
กอใหเกิดความเสียหายแกตนตอศาลได  

 (4) หลักการประกันสิทธิของปจเจกบุคคลในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
นั้น เรียกรองใหรัฐกําหนดกระบวนการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทที่เกิดข้ึนระหวางเอกชนกับเอกชน
ดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีในช้ันศาลจะตองไดรับการออกแบบใหการ
                                                            

12 คําอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป (น.148),โดย สมยศ เช้ือไทย, 2548, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
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พิจารณาคดีเปนไปอยางรอบดานตลอดจนกําหนดผลผูกพันเด็ดขาดของคําพิพากษาไวเพื่อใหเกิด
ความม่ันคงแนนอนในระบบกฎหมาย 

 2)  พิจารณาในทางเนื้อหา หลักนิติรัฐประกอบไปดวยหลักการดังตอไปนี้ 
 (1)  หลักความชัดเจนแนนอนและคาดหมายไดในการกระทําทางปกครอง13 

โดยเหตุท่ีการกระทําทางปกครองเปนการใชอํานาจฝายเดียวที่เหนือกวาของฝายปกครองกําหนด
กฎเกณฑใหปจเจกชนตองปฏิบัติ การกระทําขององคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองจึงตองมีความชัดเจน
แนนอนและเปนท่ีคาดหมายไดจากปจเจกชนผูตกอยูใตอํานาจปกครอง ความชัดเจนแนนอน
ตลอดจนความคาดหมายไดในการกระทําทางปกครอง ถือเปนสารัตถะท่ีสําคัญของหลักนิติรัฐท่ี
ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 29 อยางไรก็ตาม ระดับความชัดเจน
แนนอนและคาดหมายไดในการกระทําทางปกครองนั้น อาจแตกตางกันออกไปตามสภาพของการ
กระทําทางปกครอง แมกระน้ันเราอาจกลาวเปนหลักการท่ัวไปไดวา ยิ่งการกระทําขององคกร
เจาหนาท่ีฝายปกครองมีลักษณะเปนการลวงลํ้าสิทธิ หรือสรางภาระใหแกปจเจกชนมากเทาใด 
องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองกําหนดเนื้อหาของกฎเกณฑใหชัดเจนแนนอนยิ่งข้ึนเทานั้น 

 (2)  กฎหมายท่ีรัฐตราข้ึนมาบังคับใชตองกําหนดสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคล 
โดยแบงออกเปน 2 มิติ  
 สิทธิข้ันพื้นฐานมีลักษณะเปนสิทธิหรืออํานาจท่ีปจเจกบุคคลสามารถยกข้ึนใชยันรัฐได 
โดยท่ัวไปสิทธิข้ันพื้นฐานมีลักษณะเปนสิทธิของปจเจกบุคคลท่ีจะปองกันตนจากการลวงละเมิด
โดยรัฐ สิทธิข้ันพื้นฐานท่ีสําคัญ คือ สิทธิในชีวิตและรางกาย และสิทธิในการที่จะไดรับความเสมอ
ภาค 

(2.1)  สิทธิในชีวิตและรางกาย เปนสิทธิท่ีติดตัวคนมาแตเกิด เปนสิทธิ
ของปจเจกบุคคลท่ีมีอยูในสภาวะธรรมชาติ ซ่ึงไมอาจจะถูกพรากจากบุคคลได เปนสิทธิข้ันพื้นฐาน
ของมนุษยท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงอยูของมนุษย บุคคลแตละคนจึงตองเคารพในขอบเขตสวน
บุคคลของแตละคน และดวยเหตุนี้สิทธิในชีวิตและรางกาย จึงเปนรากฐานอันสําคัญของ ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย และเปนสิทธิท่ีติดตัวอยูตลอดไมอาจสละหรือมอบใหคนอ่ืนได เพราะเปนเร่ือง
สวนตัวของคนๆ นั้น14 

                                                            
13 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายปกครอง:หลักการพ้ืนฐานของกฏหมายปกครองและการกระทําทาง

ปกครอง (น.38), โดย วรเจตน ภาคีรัตน, 2546, กรุงเทพฯ: วิญูชน. 
14 หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญใหม (น. 84), โดย บรรเจิด 

สิงคะเนติ, 2540, กรุงเทพฯ: วิญูชน.   
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(2.2)  สิทธิในการที่จะไดรับความเสมอภาค สิทธิในความเสมอภาคเปน
การแสดงวามนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน ในขณะท่ีสิทธิในชีวิตและรางกายเปน 
การแสดงออกถึงปริมณฑลสวนบุคคลของปจเจกบุคคล แตในขณะท่ีสิทธิในความเสมอภาค เปน
การแสดงถึงความสัมพันธของปจเจกบุคคลและตอสังคม15 ดังนั้น นอกจากมนุษยจะมีสิทธิในชีวิต
และรางกายแลว มนุษยตองมีสิทธิในความเสมอภาคติดตัวไปดวยเสมอ เพ่ือใหมนุษยทุกคนไดรับ
การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทุกคน โดยไมมีขอยกเวน จึงถือวาหลักความเสมอภาคเปนรากฐานท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

(2.2.1)  หลักความเสมอภาค  สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้16 
(2.2.1.1)  หลักความเสมอภาคท่ัวไป 

 หลักความเสมอภาคทั่วไปเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลทุกคนท่ีอาจกลาวอางกับการ
กระทําใดๆ ของรัฐได หากเร่ืองนั้นมิไดมีการกําหนดไวในหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง แตหาก
เร่ืองใดมีหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองท่ีกําหนดไวแลว ก็ใหพิจารณาไปตามหลักความเสมอภาค
เฉพาะเร่ืองนัน้ๆ  

(2.2.1.2) หลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง 
 หลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองคือ หลักความเสมอภาคท่ีใชเฉพาะภายในขอบเขตเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งเปนการเฉพาะ เชน หลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองเกีย่วกบัชายและหญิง เปนตน 
 ความสัมพันธระหวางหลักความเสมอภาคท่ัวไปกับหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองนั้น 
ถือไดวาหลักความเสมอภาคท่ัวไปเปนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง แตหลักเร่ือง
ความเสมอภาคทั่วไปนั้นสามารถนําไปใชไดทุกๆ เร่ืองโดยไมจํากัดขอบเขตเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งและ
บุคคลทุกๆ คนยอมอางหลักความเสมอภาคท่ัวไปได สวนหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองอาจถูก
จํากัดโดยใชเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะกลุมบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญมุงคุมครองเทานั้น โดยหลักความเสมอ
ภาคเฉพาะเร่ืองนั้นยังถือเปนหลักกฎหมายพิเศษซ่ึงยอมมากอนหลักความเสมอภาคท่ัวไป ถา
กฎเกณฑใดไดรับการพิจารณาหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองแลวก็ไมจําเปนตองนํามาพิจารณา
ตามหลักความเสมอภาคท่ัวไปอีก เชน การคัดเลือกพนักงานคดีปกครอง เฉพาะบุคคลผูไดรับวุฒิ
ปริญญาตรีเกียรตินิยม เปนตน 

(2.2.2)  หลักเกณฑของหลักความเสมอภาค17 

                                                            
15 แหลงเดิม. 
16 หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน. เลมเดิม (น.133). 
17 แหลงเดิม.  
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(2.2.2.1)  ส่ิงท่ีเหมือนกันยอมไดรับการปฏิบัติท่ีเหมือนกัน 
กลาวคือไมแตกตางกัน 
 ความเทาเทียมกันตามหลักความเสมอภาค ไมจําเปนตองเทาเทียมกันทุกประการ 
กลาวคือ เทาเทียมกันในสาระสําคัญ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว เปนความเทาเทียมกันในสายตาของ
กฎหมาย หมายความวาขอเท็จจริงอยางเดียวกันตองไดรับผลทางกฎหมายอยางเดียวกัน ดังนั้นหลัก
ความเสมอภาคในหลักเกณฑขอนี้ จึงตองมีการเปรียบเทียบระหวางขอเท็จจริงสองกรณี กลุมบุคคล
สองกลุม หรือบุคคลสองคน หากพบวามีความเหมือนกันหรือแตกตางกันในสวนท่ีไมเปน
สาระสําคัญ ตองไดรับการปฏิบัติและผลทางกฎหมายเหมือนกัน จะเห็นไดวาเปนเร่ืองท่ียากแกการ
พิจารณา 

(2.2.2.2)  ส่ิงท่ีไมเหมือนกันยอมไดรับการปฏิบัติท่ีไม
เหมือนกัน กลาวคือแตกตางกัน 
 ตามหลักเกณฑขอนี้ ขอเท็จจริงท่ีแตกตางกันตองไดรับการปฏิบัติแตกตางกัน การใช
หลักเกณฑขอนี้ ตองมีการเปรียบเทียบขอเท็จจริงเชนเดียวกับหลักเกณฑขอแรก หากเปรียบเทียบ
แลวพบวามีความแตกตางกันในขอเท็จจริงแหงคดี การปฏิบัติตอส่ิงท่ีอยูภายใตขอเท็จจริงหรือ
สถานการณท่ีแตกตางกัน ตองปฏิบัติใหแตกตางกัน โดยคํานึงถึงสาระสําคัญของหลักเกณฑท่ีใชใน
การปฏิบัติใหแตกตางกันดวย กลาวคือ หลักเกณฑท่ีใชตองมีความสัมพันธกับขอเท็จจริงแหงคดี แต
ถามีความแตกตางกันในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญแลว ตองถือวาขอเท็จจริงในเร่ืองนั้นอยูในสถานะ
ท่ีเหมือนกัน ตองใชหลักเกณฑเดียวกันในทางปฏิบัติ ในทางตรงกันขาม หากใชหลักเกณฑท่ี
แตกตางกันยอมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ ขัดตอหลักความเสมอภาค  เชน การประทวงหยุดงาน
ของขาราชการกับเอกชน มีความแตกตางกัน กลาวคือ การประทวงหยุดงานของขาราชการอยู
ภายใตกฎหมายมหาชน ขาราชการมีหนาท่ีจัดทําบริการสาธารณะ การประทวงหยุดงานยอมกระทบ
ตอความตอเนื่องของบริการสาธารณะซ่ึงแตกตางจากการประทวงของเอกชน มาตรการที่รัฐจะ
นํามาใชกับการประทวงหยุดงานจึงตองแตกตางกัน 

(2.2.3)  ขอยกเวนของหลักความเสมอภาค18 
 หลักแหงความเสมอภาคเปนหลักเกณฑท่ีตองปฏิบัติแกบุคคลทุกคนอยางเทาเทยีมกนั 
แตบางคร้ังส่ิงท่ีเหมือนกนัอาจตองพิจารณาดวยหลักเกณฑท่ีแตกตางกนั ท่ีเรียกกันวาการเลือก
ปฏิบัติท่ีเปนธรรม  หากเปนไปตามขอยกเวนดังตอไปนี้ คือ 

(2.2.3.1)  การเลือกปฏิบัติเพื่อผลประโยชนมหาชน 

                                                            
18 แหลงเดิม. 
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 การเลือกปฏิบัติตอบุคคลตามหลักความเสมอภาคนั้นยอมตองคํานึงถึงเร่ืองประโยชน
สาธารณะเหนือประโยชนสวนบุคคลหรือประโยชนของปจเจกชน ดังนี้จะอางหลักความเสมอภาค
ในการใชกฎเกณฑเพื่อมาคุมครองปจเจกชนโดยไมคํานึงถึงประโยชนสาธารณะน้ันหาไดไม 
 การอางประโยชนสาธารณะในการปฏิบัติใหแตกตางกันนั้นแมวาจะถือวาเปนการ
กระทบตอหลักแหงความเสมอภาคและกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติก็ตามที แตอยางไรก็ดีการกระทํา
ดังกลาวนั้นจะตองไมกอใหเกิดการแบงแยกอยางท่ีไมสามารถยอมรับได ถาเปนเชนนี้แลวก็ไม
สามารถใชกฎเกณฑดังกลาวได การแบงแยกอยางท่ีไมสามารถยอมรับไดนั้นท่ีเห็นไดชัดเจนก็คือ 
การแบงแยกท่ีเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ เชน การแบงแยกในเรื่อง แหลงกําหนด เช้ือชาติ 
ศาสนา เพศ เปนตน 

(2.2.3.2)  การเลือกปฏิบัติเพือ่มุงลดความเหล่ือมลํ้าท่ีดํารงอยู 
 การเลือกปฏิบัติท่ีมุงลดความเหล่ือมลํ้าท่ีดํารงอยู หรือการเลือกปฏิบัติในทางบวกมี
วัตถุประสงคเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น
อันเปนการยกระดับเพื่อชดเชยหรือทดแทนแกกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคม ท้ังในทางกายภาพ 
 ดังนั้นหากเปนการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลท้ังสองประการท่ีกลาวมาแลวถือวาเปนการ
เลือกปฏิบัติท่ีเปนธรรม การเลือกปฏิบัติจึงมีท้ังการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม อันขัดตอหลักความ
เสมอภาค และการเลือกปฏิบัติท่ีเปนธรรม อันเปนขอยกเวนของหลักความเสมอภาค 

(2.2.4)  หลักเสมอภาคมีความสําคัญกับองคกรฝายปกครองทุก
องคกรท่ีตองผูกพัน ประกอบดวย ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร (ฝายปกครอง) และฝายตุลาการ โดยมี
ลักษณะดังนี้  

(2.2.4.1)  หลักความเสมอภาคในการบัญญัติกฎหมาย 19      
ซ่ึงความผูกพันของฝายนิติบัญญัติตอหลักความเสมอภาค เปนความเสมอภาคภายในการบัญญัติ
กฎหมาย หรือท่ีเรียกวา ความเสมอภาคของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายจะตองบัญญัติใหเปนการ
ท่ัวไป มีผลใชบังคับกับบุคคลท่ัวไป ซ่ึงถาเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพก็ตองจํากัดเปนการท่ัวไป โดย
การยึดถือสภาพแวดลอมหรือสภาพกรณีท่ีมีลักษณะอยางเดียวกันยอมถูกจํากัดเหมือนกัน ในกรณี
อยางเดียวกันจะเลือกการจํากัดไมได โดยหามบัญญัติกฎหมายอันเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรณีใดกรณีหนึ่งเปนการเฉพาะน่ันเอง 

(2.2.4.2) หลักความเสมอภาคในฝายบริหาร ซ่ึงความผูกพัน
ของฝายบริหารหรือฝายปกครองตอหลักความเสมอภาค ฝายปกครองตองผูกพันตอกฎหมายอยาง
                                                            

19 กฎหมายมหาชนเบื้องตน (น.279),โดย บุญศรี มีวงศอุโฆษ, 2555,กรุงเทพ: โครงการตําราและเอกสาร
ประกอบการสอนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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เครงครัด อันเปนองคกรท่ีนํากฎหมายท่ีฝายนิติบัญญัติตราไวมาใชจึงอาจทําใหเกิดการละเมิดตอ
หลักความเสมอภาคได  ฝายปกครองจะกระทําการใดตองมีกฎหมายใหอํานาจไวโดยเฉพาะ หากไม
มีกฎหมายใหอํานาจไวแลวฝายปกครองไมอาจกระทําการนั้นๆ ได การละเมิดหลักความเสมอภาค
ของฝายปกครองจะเกิดข้ึนไดในกรณีท่ีมีการปฏิบัติตอกรณีเฉพาะเร่ืองต้ังแต 2 เร่ืองข้ึนไป โดย
ปฏิบัติใหแตกตางกัน เวนแตกรณีท่ีกฎหมายใหอํานาจดุลยพินิจแกฝายปกครองซ่ึงการใชดุลยพินิจ
ดังกลาวอาจทําใหเกิดการปฏิบัติท่ีแตกตางกันได ซ่ึงจะเกิดในการใชดุลยพินิจคร้ังแรกเม่ือมีกรณี
เดียวกันนี้อีกดุลยพินิจท่ีใชไปนั้นยอมผูกพันฝายปกครองท่ีตองใหเปนไปตามหลักความเสมอภาค 

(2.2.4.3) หลักความเสมอภาคในฝายตุลาการ ซ่ึงความ
ผูกพันของฝายตุลาการตอหลักความเสมอภาค โดยตองประกอบไปดวย ความเสมอภาคของ
ประชาชนตอการเขาถึงศาล สิทธิเรียกรองในการใหความคุมครองในทางศาล และหลักหามมิใหศาล
ปฏิเสธการพิจารณาพิพากษาขอพิพาทท่ีเขามาสูการพิจารณาของศาลนั้น   
 ความเสมอภาคของประชาชนตอหนาศาล คือ การทําใหประชาชนมีความเทาเทียมกัน
ในกระบวนพิจารณาตอหนาศาล หลักสําคัญคือ สิทธิข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับการรับฟงคูความและความ
เสมอภาคในการใชกฎหมายโดยตุลาการตอประชาชน ซ่ึงเปนการผูกพันตอกฎหมายในทางสาร
บัญญัติ เปนการหามใชอํานาจอยางอําเภอใจ ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาที่เกี่ยวกับความ
เสมอภาคไว  
 กลาวโดยสรุป คือ สิทธิในชีวิตและรางกาย และสิทธิในการท่ีจะไดรับความเสมอภาค 
นั้น เปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีรัฐมีหนาท่ีตองออกกฎหมายเพ่ือใหความคุมครองกับประชาชน เปนสิทธิ
ท่ีไมอาจมีส่ิงใดมาลวงละเมิดได เวนแตมีเหตุผลพอสมควรหรือเพื่อประโยชนสวนรวมของการอยู
รวมกันในสังคมเทาน้ัน 

 (3) หลักความพอสมควรแกเหตุ20 การกระทําทางปกครองใดเปนการกระทํา
ท่ีกาวลวงสิทธิหรือสรางภาระใหแกปจเจกชน แมการกระทําทางปกครองนั้นจะมีกฎหมายอนุญาต
ใหกระทําได แตองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองก็จะตองกระทําพอสมควรแกเหตุ หลักความ
พอสมควรแกเหตุเปนหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชนท่ีหามมิใหองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครอง
กระทําการอันมีผลเปนการสรางภาระใหเกิดกับปจเจกชนเกินสมควร แตกําหนดใหองคกรฝาย
ปกครองตองกระทําการใหพอเหมาะพอประมาณกับสภาพของขอเท็จจริง หลักความพอสมควรแก
เหตุเปนหลักกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ และถือวาเปนหลักการยอยท่ีสําคัญของหลักนิติรัฐท่ี
เรียกรองใหการใชอํานาจขององคกรเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงกาวลวงเขาไปในดินแดนสิทธิเสรีภาพของ
                                                            

20 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายปกครอง:หลักการพ้ืนฐานของกฏหมายปกครองและการกระทําทาง
ปกครอง. เลมเดิม (น.33). 
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ปจเจกชน ตองกระทําเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ หลักการดังกลาวนี้ไมไดปรากฏใน
รัฐธรรมนูญเทานั้น แตยังเผยตัวใหเห็นในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอยางชัดเจนดวย แตแม
กฎหมายลายลักษณอักษรฉบับใดไมไดทําใหหลักความพอสมควรแกเหตุปรากฏตัวอยางชัดเจนก็
ไมไดหมายความวา องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองจะกระทําการใด ๆ โดยละเลยหลักการดังกลาวนี้
ได กลาวอีกนัยหนึ่ง โดยเหตุท่ีหลักความพอสมควรแกเหตุเปนหลักการระดับรัฐธรรมนูญ หลัก
ความพอสมควรแกเหตุจึงเปนหลักการท่ีตองใชบังคับเสมอ ไมวาจะมีกฎหมายลายลักษณอักษร
รับรองไวอยางชัดเจนหรือไมก็ตาม 

 (4) หลักการคุมครองความเช่ือถือและไววางใจ21 เปนหลักในทางกฎหมายท่ี
กําหนดวา ปจเจกชนผูตกอยูภายใตอํานาจรัฐยอมสามารถเช่ือม่ันในความคงอยูสําหรับการตัดสินใจ
ใด ๆ ขององคกรเจาหนาท่ีของรัฐ และความเช่ือม่ันดังกลาวนั้นจะตองไดรับการคุมครอง ใน
กฎหมายปกครองหลักการคุมครองความเช่ือถือและไววางใจเปนหลักการที่มีบทบาทสําคัญยิ่งใน
การกําหนดวา คําส่ังทางปกครองท่ีองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองออกไปนั้น หากเปนคําส่ังท่ีให
ประโยชนกับบุคคลผูรับคําส่ังแลว องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองจะเพิกถอนหรือยกเลิกคําส่ังทาง
ปกครองนั้นไดหรือไม ในเง่ือนไขเชนใด  

หากพิเคราะหลงไปในรายละเอียดแลวจะเห็นไดวา หลักการคุมครองความเช่ือถือและ
ไววางใจมีผลสนับสนุนความมั่นคงแนนอนแหงนิติฐานะ หรือสิทธิหนาท่ีของบุคคล อยางไรก็ตาม
หลักการดังกลาวนี้อาจขัดแยงกับหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองได เชน
ในกรณีท่ีองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองออกคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย แตให
ประโยชนแกผูรับคําส่ังทางปกครอง หากผูรับคําส่ังทางปกครองสุจริต กรณีดังกลาวยอมมีปญหาท่ี
จะตองพิเคราะหวา องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองจะสามารถเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบ
ดวยกฎหมายดังกลาวไดหรือไม หากถือหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง
อยางเครงครัดแลว ยอมจะตองตอบวา องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองแกไขส่ิงท่ีผิดพลาดให
เปนส่ิงท่ีถูกตอง ซ่ึงหมายความวา องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองจะตองเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่
ไมชอบดวยกฎหมายน้ัน แตหากพิจารณาในแงมุมของผูรับคําส่ังทางปกครองท่ีไดรับประโยชนจาก
คําส่ังฯ ดังกลาว ผูรับคําส่ังทางปกครองยอมจะตองคัดคานการเพิกถอนคําส่ังทางปกครองท่ีให
ประโยชนแกตนโดยอางหลักการคุมครองความเช่ือถือและไววางใจ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ความ
เช่ือม่ันในความคงอยูของคําส่ังทางปกครองท่ีตนไดรับ โดยเหตุท่ีหลักการท้ังสองประการดังกลาว
เปนหลักการที่มีน้ําหนักใกลเคียงกัน ในการดําเนินงานทางปกครอง องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครอง
จึงตองคํานึงถึงหลักการดังกลาวไวเสมอ โดยปกติแลว หากเปนเร่ืองคําส่ังทางปกครอง องคกร
                                                            

21 แหลงเดิม. 
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เจาหนาท่ีฝายปกครองยอมอาศัยกฎเกณฑท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ในการแกปญหาได แตแมการกระทําทางปกครองท่ีกอใหเกิดปญหาไมใชคําส่ัง
ทางปกครอง หรือเปนคําส่ังทางปกครอง แตองคกรเจาหนาท่ีผูทรงอํานาจในการออกคําส่ังไมตกอยู
ภายใตบังคับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน องคกรเจาหนาท่ีผู
ทรงอํานาจตัดสินใจออกคําส่ังตองนําเอาหลักการคุมครองความเชื่อถือและไววางใจ ซ่ึงอยูในฐานะ
เปนกฎหมายท่ัวไปมาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยส่ังการ ท้ังนี้ โดยตองคํานึงหลักการคุมครอง
ประโยชนสาธารณะท่ีจะกลาวตอไปดวย 

 (5) หลักการหามเลือกปฏิบัติโดยอําเภอใจ22 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 รับรองสิทธิในความเสมอภาคของบุคคล ในการดําเนินการทาง
ปกครอง องคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองยอมไมอาจหลุดพนความผูกพันตามหลักความเสมอภาคไป
ได โดยเหตุท่ีสิทธิในความเสมอภาคเปนสิทธิข้ันพื้นฐาน สิทธิดังกลาวจึงผูกพันองคกรของรัฐทุก
องคกรในการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการตีความกฎหมายท้ังปวง 

โดยเหตุท่ีสิทธิในความเสมอภาคมีลักษณะเปนนามธรรมสูง กรณีจึงอาจมีปญหาให
ตองพิเคราะหอยูเสมอวา การกระทําขององคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองเปนการกระทําท่ีกระทบสิทธิ
ในความเสมอภาคหรือไม หลักการเบ้ืองตนในเร่ืองดังกลาวคือองคกรเจาหนาท่ีฝายปกครองจะ
ปฏิบัติตอส่ิงท่ีมีสาระสําคัญเหมือนกันใหแตกตางกันโดยอําเภอใจไมได หรือจะปฏิบัติตอส่ิงท่ีมี
สาระสําคัญแตกตางกันใหเหมือนกันโดยอําเภอใจก็ไมไดเชนกัน การปฏิบัติโดยอําเภอใจ หรือการ
เลือกปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติท่ีไมอาจหา “เกณฑแหงความแตกตาง” อันมีน้ําหนักสําคัญระหวาง
สองส่ิงหรือหลายส่ิงมาอธิบายอยางสมเหตุสมผลได 

หลักนิติรัฐสรุปมีสาระสําคัญ ดังนี้23 
1) บรรดากฎหมายท้ังหลายท่ีองคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติไดตราข้ึนจะตองชอบดวย

รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายท่ีใหอํานาจแกองคกรของรัฐฝายบริหารลวงลํ้าเขาไปใน
แดนแหงสิทธิและเสรีภาพของราษฎรน้ัน จะตองมีขอความระบุไวอยางชัดเจนพอสมควรวาให
องคกรของรัฐฝายบริหารองคกรใดมีอํานาจลวงลํ้าเขาไปในแดนแหงสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดใน
กรณีใดและภายในขอบเขตอยางใด  และกฎหมายดังกลาวจะตองไมใหอํานาจแกองคกรของรัฐฝาย
บริหารลวงลํ้าเขาไปในแดนแหงสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแหงความจําเปนเพื่อธํารง
รักษาไวซ่ึงผลประโยชนสาธารณะ 

                                                            
22 แหลงเดิม. 
23 คําอธิบายกฎหมายปกครอง (น.64),โดย ชาญชัย  แสวงศักด์ิ, 2551, กรุงเทพฯ: วิญูชน.  
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  2) บรรดาการกระทําท้ังหลายขององคกรของรัฐฝายบริหารจะตองชอบดวยกฎหมายท่ี
ตราข้ึนโดยองคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติ กลาวคือ องคกรของรัฐฝายบริหารจะตองมีอํานาจส่ังการ
ใหราษฎรกระทําการหรือละเวนไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใดไดตอเม่ือบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ใหอํานาจไวอยางชัดแจงและจะตองใชอํานาจนั้นภายในกรอบท่ีกฎหมายกําหนดไว 
  3) การควบคุมไมใหกฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญก็ดี การควบคุมไมใหการกระทําของ
องคกรของรัฐฝายบริหารขัดตอกฎหมายก็ดี จะตองเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรฝายตุลาการซ่ึงมี
ความเปนอิสระจากองคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติและองคกรฝายบริหาร โดยองคกรของรัฐฝายตุลาการ
ซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือองคกรของรัฐฝายตุลาการซ่ึงทํา
หนาท่ีควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐฝายบริหารอาจเปนองคกร
ของรัฐฝายตุลาการอีกองคกรหนึ่งแยกตางหากจากองคกรของรัฐฝายตุลาการซึ่งทําหนาท่ีพิจารณา
พิพากษาคดีแพงและคดีอาญาก็ได   
 รองศาสตราจารย ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ  ไดสรุปวา หลักนิติรัฐ หมายถึง การปกครอง
โดยกฎหมาย ซ่ึงการท่ีผูบริหารประเทศจะมีอํานาจในการกระทําการอันใดในหนาท่ีก็ตองมี
กฎหมายใหอํานาจ จะกระทํานอกเหนือท่ีกฎหมายใหอํานาจไวไมไดซ่ึงจะถือวาเปนการกระทําโดย
อําเภอใจปราศจากกฎหมายรองรับ และสําหรับประชาชนยอมมีสิทธิเสรีภาพตราบเทาท่ีไมมี
กฎหมายมาจํากัด  การจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนเร่ืองยกเวน คือ ตองจํากัดเพียงเทาท่ี
จําเปนอันเปนการรักษาความสงบภายในสังคม หรือความเปนระเบียบแบบแผนเทานั้น และการจะ
จํากัดตองอางถึงกฎหมายท่ีใหอํานาจไวดวยเสมอ  
  จากลักษณะท่ีกลาวมาขางตน หลักนิติรัฐเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการที่รัฐซ่ึง
เปนผูใชอํานาจสูงสุดในทางปกครองตองยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด เนื่องจากประชาชนไดยอมท่ีจะ
สละสิทธิและเสรีภาพสวนหน่ึงของตนเพ่ือใหผูปกครองใชสิทธิดังกลาวในการปกครองโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข และหากเม่ือใดรัฐในฐานะผูใชอํานาจ
ปกครองใชสิทธิเกินขอบเขต ประชาชนในสังคมก็มีสิทธิเรียกรองสิทธิการปกครองดังกลาวกลับคืน
มาไดตามหลักนิติรัฐนั่นเอง 
       2.1.3  หลักนิติธรรม 

หลักนิติธรรมจะควบคูไปกบัหลักนิตรัิฐอยูเสมอ หลักนิติธรรมเปนหลักกฎหมายท่ีมีมาต้ังแต
สมัยโรมัน โดยยึดหลักวา บุคคลทุกคนยอมเสมอภาคกันตอหนากฎหมาย บุคคลไมวาจะชนช้ันใดยอมตอง
ตกอยูภายใตกฎหมายปกติธรรมดาของแผนดิน ซ่ึงมีผูกลาวถึงหลักนิติธรรมไวอยูหลายคน เชน 
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อริสโตเติล ไดกลาวไววา24 “รัฐบาลตองเปนรัฐบาลท่ีปกครองโดยกฎหมาย มิใชโดยอําเภอใจ
มนุษย” หมายความวา อํานาจของรัฐบาลทุกประการตองตกอยูภายใตหลักเกณฑท่ัวไป 

นักกฎหมายอังกฤษในศตวรรษท่ี 19-20 ช่ือวา ไดซีย ไดแยกองคประกอบหลักนิติธรรม
ไว 3 ประการ ดังตอไปนี้25 

ประการแรก ไมมีบุคคลใดจะถูกลงโทษเวนแตกระทําการฝาฝนกฎหมาย โดยศาล
ยุติธรรมจะทําหนาท่ีพิจารณาพิพากษา ในท่ีนี้จึงถือวาหลักนิติธรรมนั้นตรงขามกับการปกครองท่ี
ยินยอมใหเจาหนาท่ีรัฐใชอํานาจตามอําเภอใจ 

ประการท่ีสอง ไมมีบุคคลใดอยูเหนือกฎหมายไมวาจะเปนเจาหนาท่ีรัฐหรือเอกชน ดวย
คํากลาวนี้ทําใหไดซียปฏิเสธการจัดต้ังศาลปกครองเฉกเชนประเทศฝร่ังเศส เนื่องจากเขาเช่ือวาการ
ตั้งศาลปกครองเปนการมอบอภิสิทธ์ิใหฝายรัฐ ตางจากระบบกฎหมาย Common law ของประเทศ
อังกฤษซ่ึงเจาหนาท่ีรัฐไมอาจกลาวอาง “เหตุผลแหงรัฐ” มาละเมิดสิทธิของประชาชนได  ดังนั้น  
ไดซีย จึงสรุปวา การไมมีศาลปกครองสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดดีกวา 
อยางไรก็ดี แนวคิดประการนี้ของเขาก็เร่ิมเส่ือมคลายลงในประเทศอังกฤษยุคปจจุบัน เนื่องจาก
ปริมาณขอพิพาททางปกครองท่ีเพิ่มข้ึนไดทําใหเกิดการตื่นตัวในเร่ืองของการจัดต้ังศาลปกครอง
เพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนจากการใชอํานาจโดยมิชอบของเจาหนาท่ีรัฐ จนทําใหอังกฤษต้ัง
แผนกคดีปกครองในศาล High Court ท้ังยังมีการจัดต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท ระหวาง
เจาหนาท่ีรัฐกับประชาชนข้ึนเปนจํานวนมากอีกดวย 

ประการสุดทาย ไดซีย เห็นวากฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษซ่ึงเปนผลพวงมาจากคํา
พิพากษาของศาลท่ีพิจารณาตัดสินคดีเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลผูนําคดีมาสูศาล หรือ Common law 
เปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพท่ีดีกวารัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร อยางไรก็ดี แนวความคิดนี้
ของไดซียก็ถูกวิพากษวิจารณเชนกันเนื่องจากสิทธิและเสรีภาพซ่ึง Common law รับรองสามารถถูก
เพิกถอนโดยพระราชบัญญัติตาม “หลักอํานาจอธิปไตยเปนของรัฐสภา” ท้ังการเปนสมาชิกของสภา
ยุโรปก็มีสวนกระตุนใหอังกฤษเร่ิมเห็นความจําเปนท่ีตองจัดทํา “คําประกาศท่ีเปนทางการ” เพื่อ
กําหนด “มาตรฐานกลาง” ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพบางอยางซ่ึงมีกําหนด “มาตรฐานกลาง” 
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพบางอยางซ่ึงมีสถานะเปนสิทธิมนุษยชนมากยิ่งข้ึนไปกวาลักษณะ
การคุมครองเปนรายกรณีๆ เหตุเหลานี้เปนแรงกระตุนการจัดทําพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน            
ค.ศ.1998 
                                                            

24 กฎหมายมหาชนเบ้ืองตน อธิบายหลักกฎหมายไทยและหลักกฎหมายอังกฤษ (น.29), โดย รวินทร ลีละพัฒนะ, 
2555, กรุงเทพฯ: วิญูชน.  

25 แหลงเดิม. 
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หลักนิติธรรมนั้นยอมมีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ คือ บุคคลทุกคนยอมเสมอภาคกันตอหนา
กฎหมาย บุคคลไมวาจะชนช้ันใดยอมตองตกอยูภายใตกฎหมายปกติธรรมดาของแผนดิน ซ่ึงบรรดา
ศาลธรรมดาท้ังหลายจะเปนผูรักษาไวซ่ึงกฎหมายดังกลาว หลักนิติธรรมในความหมายนี้ยอม
ปฏิเสธความคิดท้ังหลายทั้งปวงท่ีจะยกเวนมิใหบรรดาเจาหนาท่ีท้ังหลายตองเคารพตอกฎหมาย 
กําหนดใหบุคคลท้ังหลายยอมไมตองถูกลงโทษ หากไมไดกระทําการอันผิดกฎหมายและไมมีผูใด
ท้ังส้ินแมแตกษัตริยท่ีจะอยูเหนือกฎหมายได 

ศาตราจารย ดร.คณิต ณ นคร26 กลาววา “หลักนิติธรรม” หรือ “Rule of Law” เปนคําท่ี
ใชในประเทศ Common Law ซ่ึงบางทีเรียกวา The supremacy of law หรือ หลักกฎหมายเปนใหญ 
ตามหลักนิติธรรมนั้น การใชอํานาจรัฐตองมีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ และการใชอํานาจรัฐตอง
ตรวจสอบไดดวย ในประเทศ Civil law หลักการที่วา “การใชอํานาจรัฐตองมีพื้นฐานทางกฎหมาย
รองรับ และการใชอํานาจรัฐตองตรวจสอบได” เรียกวา หลักนิติรัฐ 

ดังนั้น หลักนิติรัฐ กับ หลักนิติธรรม ในพ้ืนฐานความคิดจึงเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน
นิติรัฐตองมีการตรวจสอบการใชอํานาจ การตรวจสอบก็เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบตอกันและกัน 
และการตรวจสอบนั้นตองเปนการตรวจสอบในแนวราบ ท่ีเรียกวา Accountability คือ ตองมีความ
รับผิดชอบตอองคกรอ่ืน และตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน  

กลาวโดยสรุป หลักนิติธรรม คือ หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีรัฐตองใหความคุมครองแกประชาชนในสังคมทุกคนโดยเทาเทียมกัน ไมมี
ขอยกเวน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ประชาชนทุกคนตองอยูภายใตหลักกฎหมายอยางเสมอภาคกัน 
       2.1.4  สิทธิและเสรีภาพ  

สิทธิและเสรีภาพ เปนสิทธิข้ันพื้นฐานอีกประการหนึ่งนอกจากหลักนิติรัฐ และหลักนิติ
ธรรมท่ีไดกลาวไวแลว โดยมีลักษณะดังตอไปนี้  

รองศาสตราจารย ดร. โภคิน พลกุล ไดใหความหมายไววา27 
สิทธิ หมายถึง อํานาจหรือประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองให 
เสรีภาพ หมายถึง สถานภาพของมนุษยท่ีจะไมตกอยูภายใตการบังคับบัญชาของใคร

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนอํานาจท่ีจะกระทําการอยางหน่ึงอยางใดหรือท่ีจะไมกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใด 
 ดร. วิษณุ เครืองาม ไดใหความหมายไววา28 
                                                            

26 นิติรัฐและพลเมือง: ทางออกประเทศไทย (The Rule of Law and Citizen: Solutions for Thailand) (น.4),
โดย คณิต ณ นคร, 2553,จดหมายขาว ยุติธรรม, ฉบับที่ 24 (2).   

27 หลักกฎหมายมหาชน (น.138-139), โดย โภคิน พลกุล, 2539, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
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 สิทธิ หมายถึง ประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองให 
 เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระท่ีจะกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
 รองศาสตราจารย ดร. วรพจน วิศรุตพิชญ ไดใหความหมายไววา29 
 สิทธิ หมายถึง อํานาจท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองใหแกบุคคลในอันท่ีจะกระทําการ
เกี่ยวของกับทรัพยสินหรือบุคคลอ่ืน เชน สิทธิทางหนี้ กรรมสิทธ์ิ ฯลฯ 
 เสรีภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ีไมอยูภายใตการครอบงําของผูอ่ืน และเปนภาวะท่ี
ปราศจากการถูกหนวงเหนี่ยวขัดขวาง เชน เสรีภาพในการติดตอส่ือสาร เสรีภาพในการเดินทาง 
 สิทธิและเสรีภาพ ถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญทุกๆ ฉบับ ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดไวในสวนท่ี 3 โดยหลักสิทธิและเสรีภาพนั้นจะควบคู
ไปกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 26 ซ่ึงกําหนดวา การใชอํานาจโดยองคกร
ของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ 
 “ศักดิ์ศรี” ในความหมายของชาวโรมัน หมายถึง เกียรติในทางสวนบุคคลที่ปรากฏตอ
สาธารณะ ดังนั้นศักดิ์ศรีในความหมายของชาวโรมันจึงไมใชเร่ืองของบุคคลทุกคน หากแตหมาย
เฉพาะบุคคลท่ีไดรับเกียรติจากสาธารณะ30 
 Guenter Duerig31 ไดอธิบายคําวา “ศักดิ์ศรี” วา มนุษยทุกคนเปนมนุษยโดยอํานาจแหง
จิตวิญญาณของเขาเอง ซ่ึงทําใหเขาแตกตางจากความเปนอยูในสภาวะธรรมชาติท่ีปราศจากความ
เปนสวนบุคคล และการทําใหบรรลุเปาหมายภายในขอบเขตสวนบุคคลนั้น ยอมข้ึนอยูกับการ
ตัดสินใจของบุคคลนั้นเอง ในอันท่ีจะกําหนดตนเองและในการสรางสภาพแวดลอมของตนเอง จาก
แนวคิดดังกลาวนี้อันเปนการใหความหมายของ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซ่ึงประกอบดวยรากฐาน
อันเปนสาระสําคัญ 2 ประการท่ีไมอาจแยกออกจากกันไดคือ สิทธิในชีวิตและรางกาย และสิทธิใน
การท่ีจะไดรับความเสมอภาค 
 กลาวโดยสรุปไดวาสิทธิตามความหมายของรัฐธรรมนูญ หมายถึง อํานาจท่ีกฎหมาย
สูงสุดไดบัญญัติใหการรับรองคุมครองแกบุคคลในอันท่ีจะกระทําการใด ไมกระทําการใด รวมท้ัง

                                                                                                                                                                          
28 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (น.67), โดย วิษณุ เครืองาม, 2530, กรุงเทพฯ: แสวงสุทธิการพิมพ. 
29 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น.41), โดย วรพจน วิศรุตพิชญ, 2538,กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 
30 หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญใหม (น. 84), โดย บรรเจิด 

สิงคะเนติ, 2540, กรุงเทพฯ: วิญูชน.    
               31 สิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเปนมนุษย (น.13-14), โดย ไพโรจน พลเพชร และคณะ, 2546, (รายงาน
ผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกลา.     
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กอใหเกิดสิทธิเรียกรองท่ีจะไมใหบุคคลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรของรัฐท่ีจะเขามาแทรกแซง
ในขอบเขตของสิทธิของบุคคลนั้นบางกรณีอาจกอใหเกิดสิทธิเรียกรองใหรัฐดําเนินการอยางใด
อยางหน่ึง สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเปนส่ิงท่ีตองผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐท้ังหมดท่ีจะตองให
ความเคารพ ปกปอง และคุมครองสิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อใหสิทธิเหลานั้นมีผล
ในทางปฏิบัติ 
 สําหรับสิทธิตามปฏิญญาสากลฯ นั้น จําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ สิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม32 
 1) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เปนสิทธิเกาแกดั้งเดิมท่ีรูจักกันดีเปนสิทธิ
ในทางลบ มีเจตนารมณเพื่อจํากัดอํานาจรัฐในการปฏิบัติตอพลเมืองมิใหถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามอําเภอใจ  
 2)  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิประเภทนี้เพิ่งรูจักกันเม่ือตอนสมัยมี
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป และทําใหเกิดการคุมครองสิทธิของผูใชแรงงาน สตรี เด็ก 
และผูดอยโอกาสในสังคมมากยิ่งข้ึน ประกอบกับความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
ทําใหเกิดความคิดวารัฐควรเปนรัฐสวัสดิการสังคม โดยตองมีหนาท่ียกระดับกฎหมายชีวิตประจําวัน 
ของประชาชนใหดียิ่งข้ึนดวย ดังนั้น จึงเร่ิมใหความสําคัญแกสิทธิประเภทนี้มากข้ึนตามลําดับ โดย
ถือเปนสิทธิในทางบวกโดยเปนการกําหนดใหรัฐตองมีหนาท่ีใหบริการแกประชาชน เพื่อยกระดับ
ความหมายชีวิตของประชาชนใหสูงข้ึน    
 สิทธิในเสรีภาพ โดยลําพังของเสรีภาพนั้นไมกอใหเกิดหนาท่ีแกบุคคลอ่ืน เชน เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา ซ่ึงบุคคลยอมมีเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาหรือไมนับถือศาสนาใด
ศาสนาหนึ่ง เชนนี้ก็ไมกอใหเกิดหนาท่ีแกบุคคลอ่ืนแตอยางใด แตหากกลาววา สิทธิในเสรีภาพ นั่น
หมายความวาบุคคลนั้นยอมมีสิทธิใชเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองความหมายน้ี ยอมกอใหเกิด
ความผูกพันตอบุคคลอ่ืน กลาวคือบุคคลยอมมีหนาท่ีจะไมไปละเมิดการใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ของบุคคลอ่ืน ดังนั้น เสรีภาพ ยอมกอใหเกิดหนาท่ีแกผูอ่ืนท่ีจะไมเขามารบกวนการใชอํานาจใน
การกระทําการหรือไมกระทําการของบุคคลน้ัน33  
 กลาวโดยสรุปคือ สิทธิและเสรีภาพ เปนหลักการพ้ืนฐานของประชาชนท่ีรัฐเปดโอกาส
ใหประชาชนสามารถกระทําการอยางหนึ่งอยางใดไดโดยมีกฎหมายรับรองและคุมครองใหสามารถ
กระทําได ท้ังนี้ตองอยูภายใตขอบเขตตามท่ีกฎหมายกําหนดไว และเปนหลักประกันวารัฐจะออก

                                                            
32 หลักพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญใหม. เลมเดิม (น.53). 
33  แหลงเดิม. 
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กฎหมายมีลักษณะมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไมได จะทําไดตอเม่ือกฎหมายใหอํานาจ
ไวเทานั้น 
  
2.2.  ทฤษฎีและหลักการกระทําทางปกครอง  

คําส่ังลงโทษทางวินัย ถือเปนคําส่ังทางปกครองประเภทหน่ึง ซ่ึงมีผลกระทบตอสิทธิ 
หนาท่ี ตําแหนง ของขาราชการผูท่ีถูกลงโทษทางวินัย คําส่ังทางปกครองเกิดจากการออกคําส่ังของ
องคกรฝายปกครองท่ีมีหนาท่ีในการดําเนินการเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยกับขาราชการ ถือวาเปน
การกระทําทางปกครองลักษณะหนึ่ง เพ่ือใหเขาใจลักษณะองคกรทางปกครอง ลักษณะโครงสราง
ขององคกรฝายปกครอง รวมท้ังการกระทําทางปกครอง ผูเขียนจึงไดศึกษาทฤษฎีและหลักการ
กระทําทางปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       2.2.1  องคกรของฝายปกครอง 

การกระทําทางปกครอง เกิดจากการที่องคกรของฝายปกครองไดกระทําการอยางใด 
อยางหน่ึง อันมีผลทําใหกระทบตอบุคคลภายในฝายปกครองเดียวกัน หรือบุคคลนอกฝายปกครอง 
ซ่ึงศาสตราจารยชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดแยกองคกรฝายปกครองไวหลายประเภท ดังตอไปนี้34  

 2.2.1.1  รัฐ หมายความถึง ส่ิงท่ีมีสภาพดํารงอยู รัฐเปนองคกรท่ีเกิดข้ึนโดยประชาชน
กลุมหนึ่งรวมตัวกันจัดการปกครองตนเองข้ึนเพื่อประโยชนรวมกัน โดยท่ัวไปเห็นตรงกันวาการ
เปน “รัฐ” นั้นจะตองประกอบลักษณะ 4 ประการคือ 

 1)  จํานวนราษฎรที่แนชัด  
 2)  มีอาณาเขตท่ีแนนอน 
 3)  มีการจัดองคกรในการปกครอง  
 4).  มีอิสระในการปกครองตนเอง 

 2.2.1.2  ราชการสวนกลาง มีการจําแนกไวโดยมาตรา 4(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และเปนหนวยงานของรัฐท่ีสัมพันธใกลชิดท่ีสุดกับศูนยอํานาจ
ของรัฐ ราชการสวนกลางจะประกอบไปดวยหนวยงานท่ีเปนฝายปฏิบัติของรัฐบาลและหนวยงาน
ธุรการของรัฐสภา ศาล และสถาบันอิสระอ่ืนดวย เชน สํานักพระราชวัง สํานักราชเลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ป. เปนตน ราชการสวนกลางมีสวนงานท่ีสําคัญคือสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง และกรม สําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงและกรมนั้นจะมีฐานะเปน
นิติบุคคล(มาตรา 7 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534) 
                                                            

34 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (น.62), โดย ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, 2540, กรุงเทพฯ:          
จิรรัชการพิมพ. 
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 2.2.1.3  ราชการสวนภูมิภาค โดยสภาพจะเปนการแบงอํานาจของราชการสวนกลางท่ีอยู 
ณ  เมืองหลวงมายังการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี  แตลักษณะราชการสวนภูมิภาคของไทยมี
ลักษณะเฉพาะ โดยเห็นกันวางานสวนราชการตาง ๆ ระดับกรมอาจต้ังท่ีทําการและกําหนดขอบเขต
งานของแตละท่ีทําการอยางไรก็ไดอันเปนเร่ืองภายในกรม การท่ีมีหนวยงานเชนนั้นอยูในพื้นท่ีเปน
เพียงอยูภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัดเทานั้น ตามมาตรา 57(4) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แตถาเปนราชการสวนภูมิภาคผูวาราชการจังหวัดก็จะมี
ฐานะเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงท่ีจะส่ังการแกหนวยราชการนั้นไดตามความเหมาะสมตามมาตรา 
54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 คําวา “ราชการสวนภูมิภาค” ของ
ไทยจึงความหมายเฉพาะ 

ราชการสวนภูมิภาคมีการแบงแยกออกเปนจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน 
 2.2.1.4  ราชการสวนทองถ่ิน เปนการกระจายอํานาจจากราชการสวนกลางใหประชาชน

ในพื้นท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานทางปกครอง โดยเคารพการตัดสินใจเลือกพัฒนาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อใหการพัฒนาเปนไปตรงกับความตองการของประชาชน สามารถแบง
ออกเปน 6 ประเภทดังนี้ 

 1)  องคการบริหารสวนจังหวัด ถือเปนราชการสวนทองถ่ิน โดยจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีฐานะเปนนิติบุคคลท่ีมีทรัพยสิน
และบุคลากรของตนโดยตรง35 

 2)  เทศบาล จัดต้ังข้ึนตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 การ
จัดตั้งกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาเปนแหง ๆ ไป เทศบาลมีฐานะเปนนิติบุคคล มีการจําแนก
ประเภทของเทศบาลเปน เทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง และ เทศบาลนคร 36 

 3)  สุขาภิบาล จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 249537 
4)  องคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวน

ทองถ่ิน38 
 5)  กรุงเทพมหานคร39 

                                                            
35 ปจจุบันใชพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540. 
36 ปจจุบันใชพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552. 
37 ปจจุบันไดถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542. 
38 ปจจุบันใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 

พ.ศ.2552. 
39 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528. 
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 6)  เมืองพัทยา40 
 2.2.1.5  หนวยงานอิสระ ในท่ีนี้หมายถึงหนวยงานที่มีอิสระจากการควบคุมของรัฐบาล

โดยตรง ท้ังนี้ เนื่องจากภารกิจของหนวยงานนั้นไมเหมาะสมท่ีจะอยูในระบบควบคุมโดยตรงจาก
ระบบราชการ เพราะมีการตรวจสอบหลายข้ันตอนทําใหลาชา และโดยท่ัวไปจะถูกครอบงําโดยทาง
การเมืองระดับหนึ่งดวย อยางไรก็ตาม เม่ือเปนหนวยงานของรัฐก็ตองมีการควบคุมอยางหน่ึงอยาง
ใดอยูบางข้ึนอยูกับระดับความอิสระท่ีจัดให เพราะเม่ือเปนหนวยงานของรัฐความรับผิดชอบตอรัฐ
ยังจะตองมีอยู ความเปนหนวยงานอิสระอาจพิจารณาได 3 แงดวยกัน คือ  

 1)  อิสระในการจัดการบุคลากร  
 2)  อิสระในทางทรัพยสิน และ 
 3)  อิสระในการดําเนินงาน 

 2.2.1.6  คณะกรรมการ การจัดต้ังองคกรทางปกครองแตเดิมมาจะมีศูนยรวมอยูท่ีกระทรวง 
ทบวง กรม อันอยูในการควบคุมดูแลโดยตรงของรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี แตในระยะหลังการ
จัดองคกรทางปกครองในรูปแบบคณะกรรมการจะมีมากข้ึนตามลําดับ 

การจัดต้ังคณะกรรมการในงานตาง ๆ อาจมีลักษณะแตกตางกันได คณะกรรมการใน
องคกรทางปกครองจึงมีการจัดต้ังและวิธีดําเนินงานหลายรูปแบบ แตโดยท่ีคณะกรรมการในการใช
อํานาจทางปกครองน้ันจะตองมีลักษณะเฉพาะบางประการ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 จึงไดบัญญัติเร่ืองคณะกรรมการท่ีมีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองไว
โดยเฉพาะ เชน การแตงต้ังกรรมการ คณะกรรมการในการพิจารณาทางปกครองโดยมากจะต้ังจากผู
เปนขาราชการตําแหนงตาง ๆ ตามความรูความสามารถในการรับผิดชอบ เพราะขาราชการจะมีวินัย
กํากับใหตองทํางานดวยความซ่ือสัตยสุจริต อยางไรก็ตามในกรณีตองการความโปรงใส หรือ
ตองการสวนรวมจากภาคเอกชนก็อาจต้ังบุคคลในภาคเอกชนเขามารวมเปนคณะกรรมการได 

การดํารงตําแหนงกรรมการ คณะกรรมการอาจมีวาระการดํารงตําแหนงหลายรูปแบบ
ในกรณีท่ีเนนความเปนอิสระขององคกรอาจจัดใหมีการหมุนเวียนกันออก โดยมีวาระยาวกวาวาระ
ของรัฐบาล เพื่อมิใหรัฐบาลใดมีอํานาจแตงต้ังกรรมการท้ังหมดพรอมกันได  

 2.2.1.7  เจาหนาท่ีรายบุคคล การจัดต้ังองคกรทางปกครองนอกจากจัดใหผูมีอํานาจ
หนาท่ีดําเนินงานของรัฐในรูปนิติบุคคล หรือคณะบุคคลแลว มีหลายกรณีท่ีเปนการกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีบางตําแหนงโดยตรงและมิไดผูกพันกับองคกร เชน การกําหนดใหเปน
อํานาจหนาของผูใหญบาน กํานัน นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด อธิบดี หรือ รัฐมนตรี เปนตน 
                                                            

40 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542. 
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 2.2.1.8  รัฐวิสาหกิจ เปนรูปแบบองคกรทางปกครองท่ีเกิดในระยะหลัง ขอบเขตของ
รัฐวิสาหกิจตามความเขาใจในหลายประเทศยังไมตรงกัน แตโดยหลักการก็คือองคกรของรัฐท่ีแยก
ออกมาเปนอิสระ ท้ังในแงบุคคล ทรัพยสิน และการดําเนินงาน และมีวิธีการดําเนินงานในเชิงธุรกิจ 
โดยจะมีเปาหมายในกิจการทางการคาและอุตสาหกรรม หรือธุรกิจอ่ืนหรือจะเปาหมายในทาง
สังคมอยูดวยในระดับท่ีมากหรือนอยเชนใดก็ได เชน การจัดการศึกษาหรือการรักษาวัฒนธรรม 
เปนตน แตจะเนนท่ีการดําเนินในเชิงธุรกิจ 

 2.2.1.9  เอกชนผูรับมอบหมาย การดําเนินงานของรัฐบางกรณีมีการมอบหมายใหเอกชน 
เปนผูดําเนินการ มิไดจําเปนตองใหหนวยงานของรัฐเปนผูจัดทําเสมอไป สําหรับงานท่ีมอบหมาย
ใหทําอาจเปนงานใดก็ได เชน กรรมการตรวจคะแนนกเ็ปนเอกชนผูมีอํานาจหนาท่ีในการกาํกับดูแล
หนวยเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกผูแทนราษฎร พ.ศ. 2522 หรือการควบคุม
คุณภาพและมารยาทวิชาชีพของทนายความ โดยสภาทนายความอันเปนสถาบันเอกชนตาม
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 252841 

จากลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวา องคกรฝายปกครองมีหลายหลากรูปแบบแตกตางกัน
ไป ข้ึนอยูกับภารกิจหลักขององคกรฝายปกครองนั้นวาตองการเลือกจัดรูปแบบองคกรฝายปกครอง
ลักษณะใดเพื่อบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคกรฝายปกครองนั้นนั่นเอง 
       2.2.2  หลักการในการจัดรูปแบบโครงสรางขององคกรฝายปกครอง 

องคกรฝายปกครองแตละองคกรจะมีลักษณะรูปแบบการบริหารงานของแตละองคกร
แตกตางกันไป ข้ึนอยูกับลักษณะการบริหารงานของแตละองคกรฝายปกครอง เพื่อใหการ
บริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกรฝาย
ปกครองนั้นเอง ซ่ึงเรียกวา หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน โดยแบงได  2 หลัก คือ 
หลักการรวมอํานาจปกครอง และ หลักการกระจายอํานาจ โดยจะกลาวในรายละเอียดดังตอไปนี้  

 2.2.2.1  หลักการรวมอํานาจปกครอง 
หลักการรวมอํานาจปกครอง หมายถึง การรวบรวมอํานาจท้ังหมดไวท่ีรัฐสวนกลาง อัน

ไดแก กระทรวง ทบวง กรม เปนผูดําเนินการปกครองและจัดทําบริการสาธารณะในทุกเร่ือง มีการ
จัดระเบียบการปกครองท่ีกําหนดใหหนวยการปกครองในรัฐมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด42 

หลักการรวมอํานาจอาจเปนไดท้ัง “การรวมอํานาจในทางการเมือง” และ “การรวม
อํานาจในทางการปกครอง” โดยท่ีในทางการเมืองจะนําหลักการรวมอํานาจมาใชในการกําหนด
                                                            

41 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. เลมเดิม(น.96). 
42 คําบรรยายกฎหมายปกครอง (น.174),โดย ประยูร กาญจนดุล, 2538, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
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รูปแบบของรัฐ โดยเฉพาะรัฐเดี่ยวท่ีตองมีความเปนเอกภาพและมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ดังนั้น ในรัฐเดี่ยวจึงตองมีศูนยรวมอํานาจอธิปไตยหรือมีเอกภาพในการใชอํานาจรัฐท้ังภายในและ
ภายนอกรัฐโดยสมบูรณ มีความเปนเอกภาพแหงอํานาจท้ังหลายของรัฐ คือมีสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเพียงองคกรเดียว มีรัฐบาลเพียงแหงเดียวที่มีอํานาจแสดงเจตจํานงในการบริหารประเทศ 
ประชาชนอยูภายใตรัฐธรรมนูญและระบบกฎหมายเดียวกัน 

ในสวนของการปกครองนั้น การรวมอํานาจปกครองเปนการจัดระเบียบการปกครอง
ภายในรัฐ โดยใหรัฐแตผูเดียวเปนผูดําเนินการปกครองหรือจัดทําบริการสาธารณะตางๆ ใหแก
ประชาชนท่ัวทุกทองถ่ินในอาณาเขตของรัฐ โดยรวมอํานาจในการตัดสินใจ การวินิจฉัยส่ังการเปน
ยุติเด็ดขาดอยูท่ีผูปกครองรัฐหรือรัฐบาล และกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ในฐานะเปนศูนยกลางใน
การปกครอง โดยเจาหนาท่ีหรือขาราชการในราชการสวนกลางซ่ึงอยูในอํานาจบังคับบัญชาของ
หัวหนาในสวนกลางเปนผูดําเนินการปกครองทุกทองถ่ินในอาณาเขตของรัฐ43 

หลักการรวมอํานาจ แบงออกเปน 2 รูปแบบ 44คือ 
 1)  การรวมศูนยอํานาจปกครอง 

การปกครองลักษณะนี้อํานาจในการตัดสินใจจะอยูท่ีสวนกลางท้ังส้ิน จะไมมีการมอบ
อํานาจการตัดสินใจบางระดับ บางเร่ืองใหแกเจาหนาท่ีของสวนกลางท่ีถูกสงออกไปประจําอยูใน
ภูมิภาค และไมมีเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีอํานาจตัดสินใจในระดับทองถ่ินเลย 

ลักษณะสําคัญของหลักการรวมศูนยอํานาจปกครองมี 3 ประการ ดังนี้45 
(1) มีการรวมอํานาจในการบังคับหนวยการปกครองตางๆ ไวท่ีสวนกลาง กลาวคือ  

กําลังตํารวจ กําลังทหาร มีการรวมอํานาจในการส่ังการไวท่ีสวนกลาง เพื่อใหสวนกลางสามารถใช
อํานาจในการบังคับบัญชาไดอยางเด็ดขาดและทันตอสถานการณในการที่จะรักษาความสงบ
เรียบรอยในบานเมืองใหมีความม่ันคงปลอดภัย 

(2) มีการรวมอํานาจในการวินิจฉัยส่ังการไวท่ีสวนกลาง กลาวคือ หนวยการปกครอง
ของรัฐสวนกลางมีอํานาจในการวินิจฉัยส่ังการในข้ันสุดทาย เชน กรมท่ีดินมีการจัดต้ังหนวยงาน
ของกรมท่ีดินตามจังหวัดตางๆ แตเม่ือเกิดปญหาที่ตองมีการตัดสินใจ อํานาจในการตัดสินใจ

                                                            
43 กฎหมายการปกครองทองถิ่น (น.11-12), โดย สมคิด เลิศไพฑูรย, 2547, กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรี

และราชกิจจานุเบกษา. 
44 ตํารากฎหมายปกครองวาดวยกฎหมายปกครองทั่วไป. เลมเดิม (น.81).   
45 คําอธิบายกฎหมายปกครอง เลม 2 วาดวยการจัดระเบียบราชการบริหาร (น.2), โดย มานิตย จุมปา

,2554, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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วินิจฉัยส่ังการข้ันสุดทายจะอยูท่ีกรมท่ีดินสวนกลาง ดังนั้น จะเห็นไดวา หนวยการปกครอง
สวนกลางจะมีอํานาจในการสั่งการครอบคลุมพื้นท่ีท้ังรัฐ 

(3)  มี ลําดับช้ันในการบังคับบัญชาเจ าหนา ท่ีในหนวยการปกครอง  กลาวคือ 
ความสัมพันธของเจาหนาท่ีในหนวยการปกครองจะมีอยูอยางใกลชิดและเปนลําดับข้ัน โดย
เจาหนาท่ีระดับสูงมีอํานาจส่ังการและบังคับบัญชาเจาหนาท่ีในระดับท่ีต่ํากวา และในทางกลับกัน 
เจาหนาท่ีในระดับท่ีต่ํากวาตองเช่ือฟงคําส่ังของเจาหนาท่ีระดับสูงท่ีส่ังการลงมา 

ลักษณะการปกครองแบบรวมศูนยอํานาจนี้ จะมีความเด็ดขาดในการใชอํานาจของ
ผูบังคับบัญชา เนื่องจากรวมศูนยอํานาจไวท่ีสวนกลางโดยตรง ทําใหผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติ
ตามคําส่ังโดยไมมีขอโตแยงใดๆ  

 2)  การแบงอํานาจปกครอง  
หลักการแบงอํานาจปกครอง หมายถึง การท่ีราชการบริหารสวนกลางแบงอํานาจหนาท่ี

ท่ีเปนของราชการบริหารสวนกลางบางสวนใหเจาหนาท่ีของราชการสวนกลางท่ีสงไปประจํายัง
ราชการสวนภูมิภาค แตเจาหนาท่ีท่ีสงไปประจําราชการสวนภูมิภาคนั้น ผูแตงตั้งและมีอํานาจใน
การบังคับบัญชาก็ยังคงเปนราชการสวนกลางอยู ดังนั้น หลักการแบงอํานาจการปกครองจึงเปน
สวนหนึ่งของหลักการรวมอํานาจ46 หรืออาจจะเรียกอีกอยางหนึ่งวา การกระจายการรวมศูนยอํานาจ 
ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีออนตัวลงมาของหลักการรวมศูนยอํานาจปกครอง กลาวคือ เปนการท่ีรัฐมอบ
อํานาจในการตัดสินใจบางประการของรัฐในสวนกลางใหแกเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงเปนตัวแทนของรัฐ
แตไปปฏิบัติหนาท่ีประจําอยูในแตละทองท่ีการปกครอง โดยเจาหนาท่ีของรัฐดังกลาวก็ยังอยูใน
ระบบบังคับบัญชาของราชการสวนกลางอยูตลอดเวลา 

ดวยขอจํากัดบางประการของการรวมอํานาจปกครองโดยเฉพาะในเร่ืองของความลาชา
ในการวินิจฉัยส่ังการ ซ่ึงทําใหบางคร้ังการตัดสินใจท่ีลาชาไมอาจชวยแกไขปญหาท่ีมีความจําเปน
เรงดวนได 

กลาวโดยสรุปคือ หลักการแบงอํานาจปกครองเปนหลักการที่ราชการบริหารสวนกลาง
มอบอํานาจวินิจฉัยส่ังการบางสวนใหแกเจาหนาท่ีผูแทนของราชการบริหารสวนกลางซ่ึงสงไป
ประจําปฏิบัติราชการตามเขตการปกครองตางๆ ของประเทศ แตเจาหนาท่ีเหลานั้นยังคงเปนผูท่ี
ราชการบริหารสวนกลางแตตั้งท้ังส้ิน และอยูในบังคับบัญชาของราชการบริหารสวนกลางนั้นเอง 

การแบงอํานาจอาจทําได 2 ลักษณะ คือ 
(1)  การแบงอํานาจโดยกฎหมาย เปนกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาท่ี

ของรัฐ ซ่ึงเปนคนของสวนกลางไปประจําอยูในทองท่ีการปกครองตางๆ 
                                                            

46 แหลงเดิม. 
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(2)  การแบงอํานาจโดยการมอบอํานาจ เปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจน้ันเปน
ของสวนกลางเอง แตคนของสวนกลางไดมอบอํานาจใหแกสวนภูมิภาคอีกทอดหนึ่ง โดยการมอบ
อํานาจนี้ตองมีกฎหมายใหอํานาจไวจึงจะสามารถทําได ตัวอยางขององคกรผูไดรับมอบอํานาจใน
สวนภูมิภาคก็คือ จังหวัดและอําเภอ  

ลักษณะสําคัญของหลักการแบงอํานาจปกครองมีลักษณะสําคัญ ดังนี้47 
(1.1)  มีการแบงอํานาจท่ีเปนของราชการบริหารสวนกลางบางสวนใหแกราชการ 

บริหารสวนภูมิภาค กลาวคือ อํานาจในการตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการในกิจการบางอยางท่ีไดรับ
มอบหมายมาน้ัน จะมีการส่ังการและส้ินสุดท่ีราชการสวนภูมิภาคเทานั้น ซ่ึงจะทําใหสามารถใช
อํานาจไดทันตอสถานการณ 

(1.2)  ราชการบริหารสวนทองถ่ินอยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของราชการ
สวนภูมิภาคอยางใกลชิด ไมไดมีความเปนอิสระ เจาหนาท่ีของราชการสวนภูมิภาคไดรับการแตงต้ัง
จากราชการสวนกลาง 

หลักการแบงอํานาจปกครองจึงเปนหลักการท่ีชวยแกไขขอขัดของของหลักการรวม
อํานาจที่มีปญหาในเรื่องของความลาชา และท่ีสําคัญหลักการนี้ยังมีสวนชวยในการพัฒนาพื้นท่ีท่ียัง
ไมมีความพรอมในการปกครองตนเองภายใตหลักการกระจายอํานาจอีกดวย 

หลักการแบงอํานาจปกครองจะมีลักษณะการปกครองบังคับบัญชาดังตอไปนี้48 
อํานาจบังคับบัญชาเปนอํานาจท่ีสวนกลางใชกับเจาหนาท่ีของตน ท้ังในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค เปนลักษณะการกําหนดนิติสัมพันธภายในองคกร คือ การบังคับบัญชาท่ีผูบังคับบัญชา
มีอยูเหนือเจาหนาท่ีในบังคับบัญชาทุกคน 

อํานาจบังคับบัญชาเปนอํานาจท่ีผูบริหารหนวยงานระดับสูงมีอยูเหนือบุคลากรและการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในหนวยงานของตน 

ในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจบังคับบัญชาเหนือบุคลากรนั้น ผูบังคับบัญชามีอํานาจท่ีจะจัด
บุคลากรใหทํางานท่ีตนเห็นสมควร รวมท้ังกําหนดแนวทางในการทํางานของบุคลากรในแตละ
ตําแหนง ในรูปของการออกหนังสือเวียน และยังมีอํานาจในการลงโทษผูใตบังคับบัญชาท่ีฝาฝน
คําส่ังหรือฝาฝนกฎหมายอีกดวย 

สวนอํานาจบังคับบัญชาเหนือการดําเนินการตางๆ ของบุคลากรภายในองคกรของตน
นั้น ผูบังคับบัญชาสามารถเพิกถอนคําส่ังตางๆ ของผูใตบังคับบัญชาของตนไดดวยตนเองหรืออาจ
โดยการพิจารณาจากคํารองเรียนของผูไดรับผลกระทบจากคําส่ังนั้น 
                                                            

47 ตํารากฎหมายปกครองวาดวยกฎหมายปกครองทั่วไป. เลมเดิม (น.83).  
48 แหลงเดิม. 
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อํานาจบังคับบัญชามีอยู 2 ประเภท49 คือ อํานาจเหนือการกระทํา และอํานาจเหนือตัว
บุคคล 

ก. อํานาจบังคับบัญชาเหนือการกระทํา เปนการใชอํานาจวินิจฉัยและส่ังการแก
เจาหนาท่ีท่ีอยูใตบังคับบัญชา ท้ังท่ีประจําในสวนกลางหรือภูมิภาคท่ัวประเทศได ท้ังกอนและ
วินิจฉัยส่ังการ อํานาจท่ีผูบังคับบัญชาใชควบคุมการใชอํานาจวินิจฉัยส่ังการกอนท่ีเจาหนาท่ี
เหลานั้นจะออกคําส่ังวินิจฉัยส่ังการ เรียกวา อํานาจแนะนําและส่ังการ โดยอํานาจดังกลาว
ผูบังคับบัญชาอาจส่ังหรือแนะนําใหเจาหนาท่ีท่ีอยูใตบังคับบัญชาใชอํานาจออกคําวินิจฉัยส่ังการไป
ในทางใดทางหน่ึง คําส่ังหรือคําแนะนําเชนวานี้ อาจเปนคําส่ังหรือคําแนะนําใหเจาหนาท่ีใชอํานาจ
หนาท่ีออกคําวินิจฉัยส่ังการในกรณีเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งไปในทางใดทางหนึ่งก็ได หรืออาจเปน
คําส่ังหรือคําแนะนําใหเจาหนาท่ีออกคําวินิจฉัยส่ังการไปในทางใดทางหน่ึงเปนการท่ัวไป หรือท่ี
เรียกวา แนวปฏิบัติ หรือ หนังสือเวียน 

ข. อํานาจบังคับบัญชาเหนือตัวบุคคล ประกอบดวยอํานาจแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
อํานาจโยกยาย อํานาจเล่ือนตําแหนง อํานาจเล่ือนข้ันเงินเดือน และอํานาจดําเนินการทางวินัย 
อํานาจตางๆ เหลานี้ แมจะมีขอบเขตจํากัดในทางกฎหมาย แตก็เปดชองใหผูบังคับบัญชาใชดุลย
พินิจไดอยางกวางขวาง สามารถใชอิทธิพลกดดันใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจใชอํานาจวินิจฉัยส่ัง
การไปตามเจตจํานงของผูบังคับบัญชาท่ีออกมาในรูปแบบของคําส่ังและคําแนะนํา 

อํานาจบังคับบัญชา เปนอํานาจท่ัวไปท่ีเกิดจากการจัดระเบียบภายในหนวยงานของรัฐ
ในแตละแหง ความสัมพันธของบุคคลากรจะเปนความสัมพันธตามลําดับช้ันในรูปปรามิด 
เจาหนาท่ีแตละคนซ่ึงอยูท่ีฐานปรามิด จะข้ึนตรงตอเจาหนาท่ีลําดับท่ีสูงกวาตนข้ึนไปและตอง
ปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ังหรือคําบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีผูนี้โดยเครงครัด และเจาหนาท่ีผูนี้เองก็จะ
ข้ึนตรงและตองปฏิบัติหนาท่ีของตนตามคําส่ังผูบังคับบัญชาท่ีเหนือตนข้ึนไปอีกเปนข้ันๆ เชนนี้
ตลอดสาย จนถึงหัวหนาหนวยงานของรัฐแหงนั้นซ่ึงอยูท่ียอดปรามิด และจะเปนผูรับผิดชอบงาน
ท้ังหมดของหนวยงาน ดวยเหตุนี้ เอง การควบคุมผูใตบังคับบัญชาโดยผูบังคับบัญชาจึงไม
จําเปนตองมีกฎหายใหอํานาจไวอยางชัดแจง และผูบังคับบัญชาจะปฏิเสธไมตรวจสอบคําวินิจฉัย
ส่ังการของผูใตบังคับบัญชา โดยอางวาไมมีกฎหมายใหอํานาจไวไมไดเชนเดียวกัน 

อํานาจบังคับบัญชา เปนอํานาจท่ีเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาสามารถควบคุมการ
ปฏิบัติหนาท่ีของผูใตบังคับบัญชาของตนไดอยางสมบูรณ กลาวคือ สามารถตรวจสอบการกระทํา
ตางๆ ของผูใตบังคับบัญชาของตนไดท้ังในแงความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสม 
ผูใตบังคับบัญชาจึงไมมีอิสระโดยปราศจากการควบคุมของผูบังคับบัญชาได 
                                                            

49 แหลงเดิม. 
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อํานาจบังคับบัญชาแบงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
(1)  อํานาจออกคําส่ังใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม 
(2)  อํานาจในการควบคุมกิจกรรม การดําเนินการของผูใตบังคับบัญชา 
(3)  อํานาจในการลงโทษทางวินัย 
(4)  อํานาจในการใหบําเหน็จความดีความชอบ 
อํานาจควบคุมบังคับบัญชานั้น เกิดข้ึนจากความจําเปนในการบังคับใหเปนไปตาม

กฎระเบียบสําหรับการปกครองภายในขององคกรผูมีหนาท่ีจัดทําบริการสาธารณะ หรือฝาย
ปกครองนั่นเอง อํานาจเชนนี้มุงไปที่การท่ีผูบังคับบัญชาสามารถส่ังการไดทุกประการให
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ รวมไปถึงการท่ีจะเพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือกระทําการแทนในเร่ืองท่ี
ผูใตบังคับบัญชามีหนาท่ีตองปฏิบัติหรือไดปฏิบัติไปแลวอีกดวย ลักษณะเหลานี้ของอํานาจควบคุม
บังคับบัญชา แสดงใหเห็นชัดเจนวาอํานาจเชนนี้ยอมไมสอดคลองกับการนําไปใชกับองคกรท่ีจัดต้ัง
ข้ึนโดยใหมีความเปนอิสระแยกออกไปจากฝายปกครอง 

 2.2.2.2  หลักการกระจายอํานาจปกครอง 
หลักการกระจายอํานาจปกครอง50 หมายถึง การที่รัฐมอบอํานาจในการปกครอง

บางสวนใหหนวยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) ท่ีไมใชราชการบริหารสวนกลาง 
เปนผูจัดทําบริการสาธารณะบางอยางโดยมีความเปนอิสระตามสมควร โดยหนวยงานการปกครอง
อ่ืนนั้นไมอยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของราชการสวนกลาง แตอยูในการกํากับดูแลของ
ราชการสวนกลางแทน โดยราชการสวนกลางกํากับดูแลไมใหราชการบริหารสวนทองถ่ินกระทํา
เกินกวาขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด 

การกระจายอํานาจ จึงเปนวิธีการท่ีรัฐมอบอํานาจปกครองบางสวนใหแกองคกรอ่ืน
นอกจากองคกรบริหารราชการสวนกลาง เพื่อจัดทําบริการสาธารณะบางอยาง โดยมีอิสระตาม
สมควรไมตองข้ึนอยูกับการบังคับบัญชาของสวนกลาง เพียงแตตองอยูในความควบคุมกํากับ
เทานั้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐมอบอํานาจหนาท่ีบางอยางในการจัดทําบริการสาธารณะซ่ึง
เจาหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลางเคยเปนผูดําเนินการอยูในทองถ่ิน ใหทองถ่ินหรือองคการ
อันมิไดเปนสวนหนึ่งขององคกรในราชการบริหารสวนกลางรับไปดําเนินดวยงบประมาณและ
เจาหนาท่ีของทองถ่ินหรือขององคการนั้นเอง โดยราชการบริหารสวนกลางเพียงแตควบคุมดูแล
เทานั้น51 

                                                            
50 คําอธิบายกฎหมายปกครอง เลม 2 วาดวยการจัดระเบียบราชการบริหาร. เลมเดิม (น.4). 
51 คําบรรยายกฎหมายปกครอง. เลมเดิม (น.183). 
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 1)  ลักษณะสําคัญของหลักการกระจายอํานาจ มี 3 ประการ ดังนี้ 52 
 (1)  มีการแยกหนวยการปกครองเปนนิติบุคคลตางหากจากหนวยการ

ปกครองของราชการบริหารสวนกลาง โดยหนวยการปกครองที่เปนนิติบุคคลนั้นจะมีความเปน
อิสระในการจัดทําบริการสาธารณะ มีงบประมาณของตนเอง มีเจาหนาท่ีเปนของตนเอง ราชการ
บริหารสวนกลางไมไดแตงต้ังเจาหนาท่ีของราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 (2)  มีการเลือกต้ังหนวยการปกครองทองถ่ิน (องคกรปกครองทองถ่ิน) มี
เจาหนาท่ีในหนวยการปกครองที่มาจากการเลือกต้ังของคนในหนวยการปองครองทองถ่ินนั้น โดย
ถือวาเจาหนาท่ีในหนวยการปกครองทองถ่ินเปนผูแทนของคนในทองถ่ินนั้นท่ีจะเขาไปทําหนาท่ี
ในการเปนผูบริหารทองถ่ิน ลักษณะของหลักการกระจายอํานาจปกครองท่ีตองมีการเลือกตั้งนี้
นับวาเปนหัวใจท่ีสําคัญของหลักการนี้ จนอาจกลาวไดวา ถาไมมีการเลือกต้ัง ก็ไมถือวามีการ
กระจายอํานาจ ใหแกทองถ่ินอยางแทจริง 

 (3)  หนวยการปกครองทองถ่ินมีความเปนอิสระในการดําเนินงาน โดย
ราชการบริหารสวนกลางไมอาจใชอํานาจควบคุมบังคับบัญชาส่ังการหนวยการปกครองทองถ่ินให
ทําตามความประสงคของตนได แมจะเห็นไดวาการดําเนินการของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้น
ไมเหมาะสมก็ตาม ราชการบริหารสวนกลางจะกาวลวงเขาไปดูราชการบริหารสวนทองถ่ินไดก็
เฉพาะแตในประเด็นท่ีวา การดําเนินงานของราชการบริหารสวนทองถ่ินนั้นเปนไปโดยชอบดวย
กฎหมายหรือไม หรืออีกนัยหนึ่งราชการบริหารสวนกลางมีอํานาจเพียงกํากับไมใหราชการบริหาร
สวนทองถ่ินกระทําการใดท่ีไมชอบดวยกฎหมายเทานั้น ไมมีอํานาจกาวลวงเขาไปควบคุมถึงความ
เหมาะสมในการดําเนินงาน 

 2)  การกระจายอํานาจแบงรูปแบบได 2 ลักษณะ กลาวคือ53 
 (1)  การกระจายอํานาจปกครองทางเขตแดนหรือพ้ืนท่ี 

การกระจายอํานาจปกครองทางเขตแดน หรือการกระจายอํานาจตามพื้นท่ี คือการท่ีรัฐ
มอบอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะใหองคการปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา ท้ังนี้ การจัดทํา
บริการสาธารณะท่ีไดรับมอบหมายจะถูกจํากัดขอบเขตโดยพื้นท่ีหรืออาณาเขตขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน การจัดระเบียบ
บริหารราชการลักษณะนี้ เรียกวา การบริหารราชการสวนทองถ่ิน54 

                                                            
52 คําอธิบายกฎหมายปกครอง เลม 2 วาดวยการจัดระเบียบราชการบริหาร. เลมเดิม (น.4). 
53 ตํารากฎหมายปกครองวาดวยกฎหมายปกครองทั่วไป. เลมเดิม (น.88).  
54กฎหมายการปกครองทองถ่ิน. เลมเดิม (น.18).  
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การกระจายอํานาจทางปกครองลักษณะนี้พิจารณาตามอาณาเขต มีการมอบอํานาจใน
การปกครองใหแตละพื้นท่ีตามอาณาเขต แตละเขตมีอํานาจปกครองตนเองภายในเขตน้ันๆ จะใช
อํานาจนอกเขตไมได โดยเขตแตละเขตมีอิสระในการปกครองตนเอง มีเจาหนาท่ีของทองถ่ินในแต
ละเขตแยกตางหากจากราชการบริหารสวนกลาง55 

ลักษณะสําคัญขององคการปกครองสวนทองถ่ินมี 5 ประการ คือ 
(1.1)  มีพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน 
(1.2)  มีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน 
(1.3)  มีองคกรเปนของตนเอง 
(1.4)  มีภารกิจหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนของทองท่ีของตนเอง 
(1.5)  มีการกํากับดูแลจากรัฐ 

 (2)  การกระจายอํานาจทางบริการหรือกิจการ  
การกระจายอํานาจทางบริการ อาจเรียกไดวาเปนการกระจายอํานาจทางเทคนิค56 คือ 

การท่ีรัฐมอบอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะในบางเร่ืองใหแกองคการของรัฐ ท่ีจัดต้ังข้ึน
โดยเฉพาะเปนผูจัดทํา การกระจายอํานาจทางบริการนี้มิใชเปนการกระจายอํานาจปกครอง แตเปน
การมอบใหองคการของรัฐไปจัดทําบริการสาธารณะโดยแยกออกมาเปนนิติบุคคลตางหากจากรัฐ มี
ทรัพยสินและมีผูบริหารของตนเอง โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ ในประเทศไทยปจจุบันมี 2 
รูปแบบ คือ รัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน 

การกระจายอํานาจปกครองตามกิจการ คือ การมอบอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะบางอยางใหองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนเปนนิติบุคคลเปนผูดําเนินการแทน โดยองคกรดังกลาวมี
ทรัพยสิน งบประมาณ และเจาหนาท่ีเปนของตนเอง เชน การมอบอํานาจในการจัดทําบริการ
สาธารณะในการใหบริการไฟฟาแกการไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อใหบริการไฟฟาในสวนภูมิภาคแก
ประชาชน 

จากลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวา หลักการกระจายอํานาจนั้นใหอิสระแกองคการ
ปกครองทองถ่ินอยางเต็มท่ี โดยราชการสวนกลางมีเพียงอํานาจในการกํากับดูแลเทานั้น ไมมี
อํานาจควบคุมบังคับบัญชา อํานาจท่ีราชการสวนกลางมีตอราชการสวนทองถ่ินมีลักษณะ ดังนี้ 

Jean Rivero นักกฎหมายมหาชนฝร่ังเศส เห็นวา การกํากับดูแล คือ “การควบคุมของรัฐ
เหนือองคกรกระจายอํานาจภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎหมาย” ในขณะท่ี Marcel Waline ให

                                                            
55 คําอธิบายกฎหมายปกครอง เลม 2 วาดวยการจัดระเบียบราชการบริหาร. เลมเดิม (น.7). 
56 กฎหมายการปกครองทองถ่ิน. เลมเดิม (น.19).  
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ความหมายอยางกวางขวางวา การกํากับดูแลคือ “การควบคุม” ท้ังหมดท่ีมีตอองคกรกระจายอํานาจ 
และในกรณีพิเศษกวานั้น ยังรวมถึงการกํากับเหนือบุคคลตามกฎหมายเอกชนดวย 

ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย ไดอธิบายไววา อํานาจกํากับดูแล57 เปนอํานาจ                
ท่ีเกิดข้ึนโดยกฎหมาย กลาวคือ รัฐซ่ึงเปนองคกรสวนกลางจะกํากับดูแลการปกครองสวนทองถ่ิน
หรือองคการมหาชนไดตอเม่ือกฎหมายใหอํานาจไวอยางชัดแจง และเพียงเทาท่ีกฎหมายกําหนดไว
เทานั้น “ไมมีการกํากับดูแลโดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย และไมมีการกํากับดูแลเกินขอบเขตท่ี
กฎหมายกําหนดไว อํานาจกํากับดูแลจึงเปนอํานาจท่ีมีเง่ือนไข อํานาจนี้จะมีไดก็แตในกรณีและใน
รูปแบบท่ีกฎหมายกําหนดไวเทานั้น จึงเปนอํานาจท่ีไมสามารถออกคําส่ังได บุคคลในทางกฎหมาย
มหาชนท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลนั้น จะตองรับผิดชอบตอผลประโยชนของตนเอง เจาหนาที่ท่ีมี
อํานาจกํากับดูแลเพียงแตควบคุมวามีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไมเทานั้น แตไมมีอํานาจออก
คําส่ังเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด 

รองศาสตราจารย มานิตย จุมปา ไดอธิบายไววา อํานาจในการกํากับดูแล58 หรือบางคร้ัง
เรียกวาอํานาจควบคุมกํากับ หมายถึง อํานาจท่ีองคกรท่ีมีหนาท่ีในการกํากับดูแลองคกรอ่ืนใชใน
การกํากับใหองคกรอ่ืนๆ ทํางานภายใตกรอบกฎหมาย เชน ราชการบริหารสวนกลางเปนองคกร
กํากับการทํางานของราชการบริหารสวนทองถ่ิน ราชการบริหารสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระใน
การดําเนินงานตามความเหมาะสมท่ีราชการบริหารสวนทองถ่ินเห็นสมควร แตการดําเนินงานนั้น
ตองไมเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด หากมีการดําเนินการเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด ราชการ
บริหารสวนกลางในฐานะองคกรกํากับดูแลก็จะกาวลวงเขามากํากับใหราชการบริหารสวนทองถ่ิน
ปฏิบัติงานภายใตกรอบกฎหมาย แตราชการบริหารสวนกลางจะไมกาวลวงเขาไปส่ังการใหราชการ
สวนทองถ่ินกระทําการใดๆ ท่ีราชการบริหารสวนกลางเห็นวาเหมาะสม 

อํานาจกํากับดูแล เปนอํานาจท่ีกฎหมายใหรัฐหรือองคกรสวนกลางควบคุมกํากับ
องคการปกครองสวนทองถ่ินหรือองคการมหาชน อันประกอบไปดวย อํานาจเหนือการกระทําของ
องคการปกครองสวนทองถ่ินหรือองคการมหาชน และอํานาจควบคุมกํากับเหนือตัวบุคคลผูดํารง
ตําแหนงเปนองคกรหรือสมาชิกขององคการปกครองสวนทองถ่ินหรือองคการมหาชน และอํานาจ
ควบคุมกํากับเหนือองคกรของรัฐหรือองคกรปกครองสวนกลางท่ีเปนผูใชอํานาจในนามของรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนกลาง คือ คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีอ่ืน หรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ี
อยูในใตบังคับบัญชาบางตําแหนง เชน ผูวาราชการจังหวัด เปนตน โดยสามารถแบงไดดังนี้59 
                                                            

57 แหลงเดิม. 
58 คําอธิบายกฎหมายปกครอง เลม 2 วาดวยการจัดระเบียบราชการบริหาร. เลมเดิม (น.5). 
59 ตํารากฎหมายปกครองวาดวยกฎหมายปกครองทั่วไป. เลมเดิม(น.91). 
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1)  อํานาจเหนือการกระทํา เปนอํานาจท่ีกฎหมายใหองคกรหรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนกลางใชกํากับดูแลการกระทําขององคการปกครองสวนทองถ่ินหรือองคการ
มหาชน 

 (1)  ใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ เปนอํานาจท่ีกฎหมายใหแกองคกรหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนกลางควบคุมความคิดริเร่ิมขององคการปกครองสวนทองถ่ินหรือ
องคการมหาชน ท้ังนี้ โดยกฎหมายบัญญัติบังคับใหองคการปกครองสวนทองถ่ินหรือองคการ
มหาชนที่ประสงคจะกระทําการบางอยาง ตองเสนอโครงการใหองคกรหรือเจาหนาท่ีของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนกลางพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติกอนองคการปกครองสวนทองถ่ิน
หรือองคการมหาชนจึงจะสามารถดําเนินการตามโครงการได มิเชนนั้นแลวการกระทํานั้นๆ จะไมมี
ผลทางกฎหมาย 

 (2)  ยับยั้งหรือเพิกถอนการกระทํา เปนอํานาจท่ีกฎหมายใหแกองคกรหรือเจาหนาท่ี
รัฐหรือองคกรสวนกลาง ในอันท่ีจะควบคุมวินิจฉัยส่ังการตางๆ ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน
หรือองคการมหาชนท่ีไดออกคําส่ังและมีผลบังคับใชแลว วาเปนเร่ืองท่ีอยูในขอบวัตถุประสงคของ
องคการปกครองสวนทองถ่ินหรือองคการมหาชนหรือไม และชอบดวยกฎหมายหรือไม 

ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาคําวินิจฉัยส่ังการเหลานั้นอยูนอกขอบวัตถุประสงค
ขององคการปกครองสวนทองถ่ินหรือองคการมหาชน หรือไมชอบดวยกฎหมาย องคกรหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐขององคกรปกครองสวนกลางก็จะส่ังใหมีการตรวจสอบและระงับการวินิจฉัยส่ัง
การน้ันๆ จนกวาการตรวจสอบจะแลวเสร็จ และถาพลการตรวจสอบปรากฎวาคําวินิจฉัยส่ังการ
เหลานั้นอยูนอกขอบวัตถุประสงค หรือไมชอบดวยกฎหมาย องคกรหรือเจาหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนกลาง ก็จะมีคําส่ังเพิกถอนคําวินิจฉัยส่ังการเหลานั้น 

 (3)  อํานาจเขากระทําการแทน เปนอํานาจท่ีกฎหมายใหองคกรปกครองสวนกลาง 
สามารถเขากระทําการอันอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการปกครองสวนทองถ่ินหรือองคการมหาชน 
เม่ือองคการปกครองสวนทองถ่ินหรือองคการมหาชนละเลยไมกระทําการ และการละเลยน้ันนาจะ
กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกบริการสาธารณะท่ีอยูในขอบวัตถุประสงคขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ินหรือองคการมหาชน 

 2)  อํานาจเหนือตัวบุคคล อํานาจเหนือตัวบุคคลขององคการปกครองสวนทองถ่ินหรือ
องคการมหาชน มี 2 ประเภท คือ อํานาจท่ีมีเหนือองคกรอํานวยการ และอํานาจท่ีมีเหนือองคกร
จัดการ 

 (1)  องคกรอํานวยการ ประกอบดวยคณะบุคคลหลายคนเปนสมาชิก เชน สภา
องคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีลักษณะเปนองคกรกลุม 
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 (2)  องคกรจัดการ อาจเปนองคกรกลุมหรือองคกรเดี่ยวก็ได เชน คณะเทศมนตรี 
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล อาจกลาวไดวาอํานาจท่ีกฎหมายใหกับองคกรปกครอง
สวนกลางในการใชกํากับดูแลตัวบุคคลผูดํารงตําแหนงเปนสมาชิกขององคการปกครองสวน
ทองถ่ินหรือองคการมหาชน เปนอํานาจควบคุมความประพฤติของบุคคลเหลานี้ใหอยูในระเบียบ
วินัย อํานาจดังกลาวประกอบดวย อํานาจส่ังพักราชการและอํานาจถอดถอนจากตําแหนง 

วิธีการกํากับดูแลเหนือตัวบุคคลก็คือ การท่ีสวนกลางมีอํานาจแตงต้ังหรือถอดถอนตัว
บุคคลหรือองคกรท่ีถูกควบคุมได นอกจากน้ี ยังใชมาตรการลงโทษทางวินัยแกตัวบุคคล หรือใน
กรณีเปนการใชอํานาจเหนือองคกรก็อาจใชวิธียุบสภาทองถ่ินเพื่อใหมีการเลือกตั้งใหมก็ได60 

กลาวโดยสรุปคือ หลักการกระจายอํานาจเกิดข้ึนเพื่อใหการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
สามารถกระทําไดอยางรวดเร็วมากข้ึน โดยไมตองรอการสั่งการจากราชการสวนกลางเพ่ือแกไข
ปญหาความลาชาและลดข้ันตอนในการบริหารราชการใหนอยลง ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดใหเกิด
กับประชาชนในทองถ่ินนั้นเอง 

ความแตกตางระหวางหลักการแบงอํานาจปกครองกับหลักการกระจายอํานาจปกครอง
มีดังตอไปนี้61 

ก. ความแตกตางในดานเจาหนาท่ีขององคกร กลาวคือ หลักการแบงอํานาจปกครองท่ี 
มีการแบงอํานาจปกครองไปใหราชการบริหารสวนภูมิภาคนั้น เจาหนาท่ีของราชการบริหารสวน
ภูมิภาคยังคงถือวาเปนเจาหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลางอยู เพราะการแตงต้ังโยกยายตางก็อยู
ภายในอํานาจของราชการบริหารสวนกลาง สวนหลักการกระจายอํานาจปกครองนั้น เจาหนาท่ีใน
ราชการบริหารสวนทองถ่ินนั้นไดรับการเลือกต้ังจากคนในทองถ่ินนั้น ไมใชแตงต้ังโดยราชการ
บริหารสวนกลาง 

ข. ความแตกตางในดานการควบคุมบังคับบัญชาและการกํากับดูแล กลาวคือ หลักการ
แบงอํานาจปกครองนั้นเปนการแบงอํานาจปกครองบางอยางจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาค แต
ยังคงถือวาราชการบริหารสวนภูมิภาคเปนสวนหนึ่งของราชการบริหารสวนกลางอยู ราชการ
บริหารสวนกลางจึงมีอํานาจในการควบคุมบังคับบัญชาราชการบริหารสวนภูมิภาคอยางเต็มท่ี สวน
หลักการกระจายอํานาจปกครองน้ัน ราชการบริหารสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการปกครอง
ตนเอง ราชการบริหารสวนกลางมีอํานาจเพียงกํากับดูแลราชการบริหารสวนทองถ่ินใหปฏิบัติการ
ตางๆ ภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไวเทานั้น 
       2.2.3  การกระทําทางปกครอง 
                                                            

60 แหลงเดิม. 
61 คําอธิบายกฎหมายปกครอง เลม 2 วาดวยการจัดระเบียบราชการบริหาร. เลมเดิม (น.7). 
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การกระทําทางปกครอง คือ การกระทําหรือการละเวนกระทําทุกประเภทขององคกร
ทางปกครอง ซ่ึงอาจเปนการเปล่ียนแปลงหรือกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิหนาท่ีของเอกชนก็ได
หรือกอเกิดความรับผิดขององคกรทางปกครองก็ได62 

รองศาสตราจารย มานิตย จุมปา ไดแบงการกระทําทางปกครองไว 2 ลักษณะ คือ 
ก. การกระทําของรัฐท่ีไมใชการกระทําทางนิติบัญญัติ การกระทําทางตุลาการ หรือ           

การกระทําทางรัฐบาล และ 
ข. การกระทําของรัฐนั้นมีลักษณะของการกระทําท่ีกําหนด กอ เปล่ียนแปลง โอน หรือ 

ระงับ ซ่ึงสิทธิและหนาท่ีของประชาชน  
โดยแบงรูปแบบของการกระทําทางปกครองไว 6 รูปแบบ คือ63 

 2.2.3.1  คําส่ังทางปกครอง 
นิติกรรมทางปกครอง หรือเรียกกันในกฎหมายวา “คําส่ังทางปกครอง” โดยลักษณะ

แลวเปนการกระทําทางปกครองท่ีเปนการแสดงออกซ่ึงเจตนาของเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีมุงจะผูก
นิติสัมพันธระหวางฝายปกครองกับประชาชนในฐานะท่ีฝายปกครองมีอํานาจเหนือกวา 

ในทางทฤษฏีอาจแบงการกระทําของฝายปกครองไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1) นิติกรรมทางปกครอง คือ การแสดงเจตนาออกสูภายนอกของฝายปกครอง

ฝายเดียวที่กอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิและหนาท่ีบุคคล เชน การออกใบอนุญาต
ใหกอสรางอาคาร คําส่ังร้ือถอนอาคาร เปนตน 

 2)  ปฏิบัติการทางปกครอง เปนการกระทําทางปกครองอยางธรรมดา มิไดมุงให
เกิดสิทธิและหนาท่ีแตอยางใด เชน การจัดการส่ิงกีดขวางการจราจร การร้ือถอนอาคารท่ีสรางผิด
แบบ การสอนหนังสือ เปนตน 

ความแตกตางท่ีสําคัญระหวางนิติกรรมทางปกครองกับปฏิบัติการทางปกครอง คือ             
นิติกรรมทางปกครองน้ันมุงท่ีจะกอใหเกิดสิทธิหนาท่ีตามกฎหมาย สวนปฏิบัติการทางปกครองนั้น 
มิไดมุงใหเกิดสิทธิหนาท่ีตามกฎหมายแตประการใด หากแตมุงปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ใหสําเร็จลุลวง แตท้ังนิติกรรมทางปกครองและปฏิบัติการทางปกครองก็มีสวนสัมพันธกัน เชน ฝาย
ปกครองออกคําส่ังใหร้ืออาคารท่ีสรางผิดแบบแปลน (คําส่ังนี้เปนนิติกรรมทางปกครอง) แตผูรับ
คําส่ังไมดําเนินการร้ือ ฝายปกครองจึงดําเนินการร้ือถอนอาคารเอง (การดําเนินการร้ือถอนเปน
ปฏิบัติการทางปกครอง) 
                                                            

62 กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง. เลมเดิม (น.99). 
63 คําอธิบายกฎหมายปกครอง เลม 3 วาดวยการกระทําทางปกครองและการควบคุมการกระทําทาง

ปกครอง ตอนที่ 1 (น.15), โดย มานิตย จุมปา, 2554, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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ในปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
โดยในมาตรา 5 ไดนิยามขอบเขตของนิติกรรมทางปกครองไววา  

“คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา 
 (1.1)  การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธ

ข้ึนตอบุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรองและการรับจดทะเบียน แตไมหายความรวมถึงการออกกฎ 

(1.2)  การอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
คําส่ังทางปกครองในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 

สามารถแยกองคประกอบไดดังนี้64 
(1)  คําส่ังทางปกครองตองมีลักษณะเปนการส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัย

อุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน ซ่ึงเปนการใชอํานาจฝายเดียวของฝายปกครอง
ตัวอยางเชน การออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
การที่เจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังใหเจาของอาคารระงับการกอสรางอาคารท่ียังไมไดรับใบอนุญาต
หรือใหร้ือถอนอาคารดังกลาวเนื่องจากไมสามารถแกไขเปล่ียนแปลงไดตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 การวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการอุทธรณตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2527 เปนตน 

(2) คําส่ังทางปกครองตองออกโดยเจาหนาท่ีฝายปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ไดใหนิยามความหมายของ “เจาหนาท่ี” ไววา “เจาหนาท่ี” 
หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทาง
ปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามกฎหมายไมวาจะเปนการจัดต้ังข้ึนในระบบ
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอยางอ่ืนของรัฐหรือไมก็ตาม เม่ือพิจารณาจากการนิยามความหมาย
ของ “เจาหนาท่ี” ไวดังกลาว จะเห็นไดวาเจาหนาท่ีท่ีจะออกคําส่ังทางปกครองน้ัน มิไดมีความหมาย
แคบเฉพาะตองเปนองคกรภายในฝายปกครองเทานั้น แตมีความหมายกวางโดยพิจารณาถึงการใช
อํานาจปกครองดวย ดังน้ัน แมมิใชคําส่ังท่ีออกโดยเจาหนาท่ีในฝายปกครอง แตเปนคําส่ังท่ีออกจาก
องคกรท่ีใชอํานาจปกครอง ก็อาจเปนคําส่ังทางปกครองได ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีสอดคลองกับหลัก
ทฤษฏีการจัดทําแบบมหาชน 

                                                            
64 แหลงเดิม. 
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(3) คําส่ังทางปกครองตองมีลักษณะท่ีเปนการแสดงเจตนาของเจาหนาท่ีท่ีมีผลเปนการ
สรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันท่ีจะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ
ตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของบุคคล 

การแสดงเจตนาของฝายปกครองนี้เปนการทําใหความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชนมี
ลักษณะเปนกฎเกณฑท่ัวไปและเปนนามธรรมมาเปนคําส่ังทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการเฉพาะ
และเปนรูปธรรม ตัวอยางการแสดงเจตนาของเจาหนาท่ีท่ีสรางนิติสัมพันธท่ีทําใหมีการเคล่ือนไหว
ในสิทธิและหนาท่ี เชน การที่เจาหนาท่ีออกใบอนุญาตยอมกอใหเกิดสิทธิแกผูรับอนุญาต การที่
เจาหนาท่ีเพิกถอนใบอนุญาตยอมทําใหสิทธิท่ีประชาชนไดรับแลวตองระงับไป การท่ีเจาหนาท่ี
ออกคําส่ังตอประชาชน ยอมทําใหประชาชนมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ัง เปนตน 

(4)  คําส่ังทางปกครองตองมีลักษณะเปนการใชอํานาจปกครอง 
เม่ือพิจารณามาตรา 5 ท่ีนิยามความหมายของ “คําส่ังทางปกครอง” กับ “เจาหนาท่ี” จะ

เห็นวาการใชอํานาจทางกฎหมายของเจาหนาท่ีนั้นคือ การใชอํานาจทางปกครอง กลาวคือ เปนการ
ใชอํานาจท่ีอยูในขอบเขตของกฎหมายปกครอง หากแมเปนการกระทําของเจาหนาท่ี แตเปนการ
กระทําภายในขอบเขตกฎหมายอ่ืน เชน กฎหมายเอกชน ตัวอยางเชน การท่ีเจาหนาท่ีซ้ือวัสดุ
อุปกรณเพื่อใชในทางราชการ การซ้ือดังกลาวนี้อยูในขอบเขตกฎหมายเอกชนจึงมิใชคําส่ังทาง
ปกครองอาจพิจารณาองคประกอบของคําส่ังทางปกครองขอนี้จึงเปนการพิจารณาเน้ือหาของการ
กระทําเปนสําคัญ 

(5)  คําส่ังทางปกครองตองเปนการกระทําท่ีมีผลโดยตรงไปสูภายนอก 
องคประกอบของคําส่ังทางปกครองขอนี้แสดงใหเห็นชัดวา คําส่ังทางปกครองเปนเร่ือง

ความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชนในฐานะท่ีรัฐมีอํานาจเหนือเอกชน รัฐจึงสามารถกาวลวงเขาไป
กําหนดสิทธิหนาท่ีของเอกชนได ดังนั้น หากเปนเร่ืองภายในฝายปกครองท่ียังไมมีผลโดยตรงออก
สูภายนอกก็ไมใชคําส่ังทางปกครอง เชน หนังสือเวียน คําส่ังภายในฝายปกครอง แนวทางการใช
ดุลยพินิจ 

(6)  คําส่ังทางปกครองตองเปนกรณีเฉพาะเร่ือง 
องคประกอบของคําส่ังทางปกครองขอนี้ไดมาจากการพิจารณานิยามของ “คําส่ังทาง

ปกครอง” กับ “กฎ” ท่ีวา คําส่ังทางปกครองไมรวมกฎ โดยมาตรา 5 ไดนิยาม “กฎ” หมายความวา 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ หรือ 
บทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเปนการท่ัวไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใด หรือบุคคลใดเปน
การเฉพาะ กรณีเฉพาะเร่ืองอาจพิจารณาได 2 กรณี กรณีแรก การระบุตัวบุคคลรับคําส่ังทางปกครอง
เฉพาะเร่ืองนี้ไว โดยรวมถึงระบุกลุมบุคคลที่เจาะจงตัวไดดวย ตัวอยางเชน การออกใบอนุญาต
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ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยระบุช่ือเจาะจงไวในใบอนุญาต กรณีท่ีสอง คําส่ังทางปกครองท่ัวไป 
ท้ังนี้ หากพิจารณานิยามในมาตรา 5 จะเห็นวา คําส่ังทางปกครองไมหมายรวมถึงกฎ โดยนัยกลับกัน
ส่ิงใดท่ีไมใชกฎก็เปนคําส่ังทางปกครองจากนิยาม “กฎ” จะเห็นวา กรณีเปนคําส่ังท่ีมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดโดยเฉพาะ ไมใชท่ัวไปยอมไมใชกฎ กรณีนี้แมไมอาจระบุตัวบุคคลท่ีแนนอนได 
แตเปนกรณีเฉพาะเร่ือง ซ่ึงถือวาเปนคําส่ังทางปกครอง 

คําส่ังทางปกครองจะมีผลสมบูรณซ่ึงสามารถบังคับใชไดตองประกอบดวยเงื่อนไข
พิจารณาได 2 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 

1)  ความสมบูรณของคําส่ังทางปกครองดวยกฎหมายวิธีสบัญญัติ 
การออกคําส่ังทางปกครองที่ฝายปกครองมีอํานาจออกคําส่ังทางปกครองตองปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการทางปกครอง และตองปฏิบัติตามแบบของการออกคําส่ังทาง
ปกครองแตละประเภท ซ่ึงอาจแยกพิจารณาไดดังน้ี 

(1)  เขตอํานาจของเจาหนาท่ีฝายปกครอง คําส่ังทางปกครองจะตองออกโดยฝาย
ปกครองท่ีมีอํานาจในเนื้อหาเร่ืองนั้น65  

(2)  วิธีพิจารณา ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฝายปกครองมี
ดุลยพินิจท่ีจะดําเนินการอยางเรียบงายและสอดคลองกับเจตนารมณในการออกคําส่ังทางปกครอง 
แตมีกฎเกณฑบางเร่ืองท่ีฝายปกครองจะตองยึดถืออยางเครงครัด เพราะเปนเง่ือนไขแหงความ
สมบูรณของคําส่ังทางปกครอง เชน การรับฟงความเห็นของผูถูกกระทบสิทธิ66 เปนตน 

(3)  แบบ คําส่ังทางปกครองอาจทําเปนหนังสือหรือวาจา หรือโดยการสื่อความหมาย            
ในรูปแบบอ่ืนก็ไดแลวแตกฎหมายจะกําหนด ซ่ึงหมายความวา ถากฎหมายกําหนดแบบของคําส่ัง
ทางปกครองไวเปนหนังสือจะออกคําส่ังทางปกครองดวยวาจาไมได  

(4)  การฟงขอเท็จจริงอยางเพียงพอและประเมินขอเท็จจริงในการออกคําส่ังทาง
ปกครองอยางถูกตอง ตัวอยางเชน เม่ือปรากฏวาหลังประสบอันตรายแลวลูกจางโจทกไปทํางาน
ตามปกติทุกวัน แตจําเลย (กรมแรงงาน) ฟงขอเท็จจริงผิดไปวา ลูกจางโจทกไมสามารถทํางานได
เปนเวลา 21 วัน จึงไดออกคําส่ังใหโจทกจายคาทดแทนกรณีลูกจางไมสามารถทํางานได คําส่ังของ
จําเลยจึงไมชอบ 

(5)  การใหเหตุผลประกอบการวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองกําหนดวา คําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือ และการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปน
หนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย เหตุผลท่ีใหนี้ตองประกอบดวย  
                                                            

65 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 12. 
66 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30. 
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(5.1)  ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  
(5.2)  ขอกฎหมายท่ีอางอิง  
(5.3)  ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ  

แตบางกรณีไดรับการยกเวนวาไมตองใหเหตุผล เชน เหตุผลนั้นเปนท่ีรูกันอยูแลวโดย
ไมจําตองระบุอีก หรือคําส่ังทางปกครองท่ีออกมานั้นมีผลโดยตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิ
และหนาท่ีของบุคคลอ่ืน 

2)  ความสมบูรณของคําส่ังทางปกครองดานกฎหมายสารบัญญัติ แบงเปน 2 เงื่อนไข
กลาวคือ67 

(1)  เง่ือนไขในการใชอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครอง 
เง่ือนไขในการใชอํานาจในการออกคําส่ังทางปกครอง คือ การออกคําส่ังทางปกครอง

ใดมีกฎหมายบัญญัติเง่ือนไขไว การออกคําส่ังทางปกครองดังกลาวจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามตัว
บทกฎหมายนั้นเสมอ ลักษณะขอนี้ไดจากการพิจารณานิยามของคําส่ังทางปกครองมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่วา “คําส่ังทางปกครอง” หมายความวา (1) การใช
อํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ี โดยเฉพาะคําส่ังทางปกครองท่ีไมเปนการใหประโยชนแกผูรับ
คําส่ังทางปกครองอันมีลักษณะกาวลวงเขาไปกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การออก
คําส่ังทางปกครองดังกลาวจะตองมีตัวบทกฎหมายใหอํานาจฝายปกครอง 

(2)  คําส่ังทางปกครองจะตองสอดคลองกับตัวบทกฎหมายและหลักกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

คําส่ังทางปกครองจะตองสอดคลองกับกฎหมายเฉพาะเร่ือง กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
รวมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญดวย นอกจากการออกคําส่ังทางปกครองจะตองออกใหถูกตองตาม
เง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดแลว ฝายปกครองจะตองออกคําส่ังทางปกครองใหสอดคลองกับ
กฎหมาย68ดวย 

โดยหลักแลวเม่ือคําส่ังทางปกครองสมบูรณตามหลักเกณฑดังท่ีกลาวมาขางตน คําส่ัง
ทางปกครองน้ันจะมีผลบังคับใช คําส่ังทางปกครองซ่ึงออกโดยฝายปกครองหากไดสงไปถึงยังผูรับ
คําส่ังทางปกครองแลว คําส่ังทางปกครองนั่นยอมมีผลบังคับ แมจะมีการโตแยงวาคําส่ังทาง
ปกครองนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ผูรับคําส่ังทางปกครองจะตองปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครองไป
กอนจนกวาจะไดมีการยกเลิกเพิกถอนคําส่ังทางปกครองน้ัน 
                                                            

67 คําอธิบายกฎหมายปกครอง เลม 3 วาดวยการกระทําทางปกครองและการควบคุมการกระทําทาง
ปกครอง ตอนที่ 1. เลมเดิม (น.108). 

68 แหลงเดิม. 
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การส้ินผลของคําส่ังทางปกครอง จะแบงไปตามประเภทคําส่ังทางปกครอง กลาวคือ 
1)  คําส่ังทางปกครองประเภทท่ีมีผลเพียงคร้ังเดียว แลวไมมีผลตอเนื่อง เชน การท่ี          

ฝายปกครองใหเงินชวยเหลือ เม่ือใหเงินชวยเหลือแลว คําส่ังทางปกครองดังกลาวยอมส้ินผล 
2)  คําส่ังทางปกครองประเภทที่มีผลตอเนื่อง คําส่ังทางปกครองประเภทนี้จะส้ินผล

ตอเมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนดไว เชน ใบอนุญาต เม่ือหมดอายุท่ีกําหนดไว คําส่ังทางปกครองน้ันก็
ยอมส้ินสุดหรือคําส่ังทางปกครองประเภทที่มีผลตอเนื่องส้ินผลเม่ือมีการเพิกถอนทําส่ังทาง
ปกครองนั้น เชน ใบอนุญาตถูกเพิกถอนโดยฝายปกครองกอนครบกําหนดอายุ เปนตน 

การอุทธรณคําส่ังทางปกครอง คือ กระบวนการควบคุมตรวจสอบคําส่ังทางปกครอง
ภายในองคกรฝายปกครอง ซ่ึงองคกรผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณมีอํานาจในการตรวจสอบ
ท้ังความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสมในเน้ือหา การใชอํานาจดุลยพินิจของเจาหนาท่ีฝาย
ปกครองผูออกคําส่ังนั้น ในกรณีท่ีกฎหมายเฉพาะเร่ือง มิไดบัญญัติข้ันตอนของการควบคุม
ตรวจสอบคําส่ังทางปกครองภายในฝายปกครองไว หรือในกรณีท่ีคําส่ังทางปกครองนั้นมิไดออก
โดยผูมีอํานาจสูงสุดในกระทรวงหรือหนวยงานเทียบเทากระทรวง (รัฐมนตรี) หากผูรับคําส่ังทาง
ปกครอง ไมเห็นดวยกับคําส่ังนั้นไมวาจะเปนการรับฟงขอเท็จจริง การตีความดวยขอกฎหมาย หรือ
การใชอํานาจดุลยพินิจผูรับคําส่ังนั่นยอมมีสิทธิท่ีจะยื่นอุทธรณโตแยงคัดคานเปนหนังสือตอ
เจาหนาท่ีผูทําคําส่ังนั้นได69 

การอุทธรณคําส่ังทางปกครองเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มีดังตอไปนี้ 

1)  ผูมีสิทธิอุทธรณคําส่ังทางปกครอง ไดแก คูกรณีผูไดรับผลกระทบจากคําส่ังทาง
ปกครองซึ่งมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดนิยามวา 
“คูกรณี” วาหมายถึง ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองและผูซ่ึงได
เขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผล
ของคําส่ังทางปกครอง จากคํานิยามดังกลาวอาจแยกประเภทของคูกรณีไดดังนี้ (1) ผูยื่นคําขอ (2)            
ผูคัดคานคําขอ (3) ผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครอง (4) ผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจาณา
ทางปกครองเน่ืองจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน70 

                                                            
69 คูมือศึกษากฎหมายปกครอง (น.343), โดย มานิตย จุมปา, 2546, กรุงเทพฯ : วิญูชน. 
70 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 

DPU



 47

2)  ผูท่ีจะรับอุทธรณคําส่ังทางปกครอง คูกรณีตองอุทธรณคําส่ังทางปกครองตอ
เจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครอง เพราะบุคคลดังกลาวเปนผูทราบเร่ืองและอยูในฐานะท่ีจะ
ทบทวนคําส่ังทางปกครองของตน71 

3)  กําหนดเวลาในการยื่นอุทธรณคําส่ังทางปกครองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีตนไดรับ
แจงคําส่ังดังกลาว72 แตหากในคําส่ังนั้นไมไดระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ และระยะเวลาสําหรับ               
การอุทธรณไวในคําส่ังนั้น ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณจะเร่ิมนับใหมนับแตวันท่ีมีการแจง
หลักเกณฑดังกลาวแตถาไมมีการแจงระยะเวลาอุทธรณจะขยายเปน 1 ป นับแตวันท่ีไดมีการแจง
คําส่ังทางปกครอง 

4)  รูปแบบของคําอุทธรณ ใหคําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและ
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบดวย หลักเร่ืองคําอุทธรณตองทําเปนหนังสือ ซ่ึงตองมี
สาระตามท่ีกลาวมาแลวนั้นเปนการสอดคลองกับหลักการทําคําส่ังทางปกครองท่ีทําเปนหนังสือ
อยางนอยก็ตองประกอบดวย ก.ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ข. ขอกฎหมายที่อางอิง ค.
ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ การที่ตองระบุสาระสําคัญดังกลาวในคําส่ังทาง
ปกครอง เพราะสาระสําคัญในแตละเร่ืองอาจมีความบกพรองหรือไมถูกตอง ซ่ึงอาจมีผลทําใหคําส่ัง
ทางปกครองน่ันไมชอบดวยกฎหมายได ดวยเหตุนี้เองเม่ือมีการใชสิทธิอุทธรณโตแยงคําส่ังทาง
ปกครองดังกลาวเพื่อใหเจาหนาท่ีท่ีออกคําส่ังทางปกครองนั้นเอง และผูมีอํานาจในการพิจารณา
อุทธรณสามารถที่จะพิจารณาตรวจสอบความบกพรองของคําส่ังทางปกครองนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง 
คําอุทธรณจึงตองระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีอางอิงประกอบดวย การโตแยง
เพียงแตวาคําส่ังทางปกครองน้ันไมชอบดวยกฎหมาย โดยปราศจากขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่
อางอิงยอมไมอาจทําใหเจาหนาท่ีฝายปกครองสามารถตรวจสอบทบทวนคําส่ังทางปกครองน้ันได
อยางถูกตอง การโตแยงวาคําส่ังทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย อาจอาศัยพื้นฐานท่ีจะทําใหคําส่ัง
ทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายมาเปนเหตุแหงการโตแยงไดท้ังส้ิน เชน เจาหนาท่ีไมมีอํานาจ 
กระบวนการพิจารณาทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย ขอเท็จจริงไมถูกตองในสาระสําคัญ ขอ
กฎหมายท่ีนํามาใชในการออกคําส่ังทางปกครองไมถูกตอง มีการใชอํานาจเกินกวาขอบเขตท่ี
กฎหมายกําหนดหรือมีการใชดุลยพินิจโดยไมชอบดวยกฎหมาย เปนตน แตอยางไรก็ตาม ในกรณีท่ี
ขอโตแยงนั้นเกี่ยวพันกับขอเท็จจริง คําโตแยงนั้นจะตองอางขอเท็จจริงประกอบคําอุทธรณดวย73 

                                                            
71 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคหน่ึง 
72 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 4 วรรคหน่ึง. 
73 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44 วรรคสอง. 
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5)  การพิจารณาอุทธรณ เจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทางปกครองท่ีไดรับอุทธรณคําส่ังทาง
ปกครองมีอํานาจพิจารณาทบทวนคําส่ังทางปกครองของตนเอง มีอํานาจส่ังเพิกถอนคําส่ังทาง
ปกครองเดิมหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังนั้นไปในทางใดภายในขอบเขตอํานาจของตน74 โดยตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จและแจงใหผูอุทธรณทราบโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับอุทธรณ75ในกรณีท่ีเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ก็ใหดําเนินการ
เปล่ียนแปลงคําส่ังทางปกครองภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ แตถาไม
เห็นดวยกับคําอุทธรณ นอกจากจะตองแจงผลใหแกผูรองทุกขทราบแลว ก็ตองเรงรายงานความเห็น
พรอมดวยเห็นผลไปยังผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําอุทธรณ
ดังกลาวดวย สวนผูใดจะเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณนั้น เปนไปตามกฎกระทรวง แตโดยท่ัวไป
ก็คือเจาหนาท่ีในระดับสูงข้ึนตามสายงานบังคับบัญชาน่ันเอง76 ซ่ึงผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณตอง
พิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตนไดรับรายงาน แตถามีเหตุจําเปนไม
อาจพิจารณาใหแลวเสร็จได ก็ตองมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดระยะเวลา
สามสิบวันดังกลาว และผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณสามารถขยายเวลาพิจารณาคําอุทธรณออกไป
ไดอีกไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาสามสิบวันแรก77 สวนขอบเขตการ
พิจารณาคําอุทธรณนั้นเปนไปตามขอบเขตพิจารณาคําอุทธรณของเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังทาง
ปกครองนั่นเอง78 

6)  ผลการพิจารณาอุทธรณ เม่ือผูออกคําส่ังทางปกครองพิจารณาคําอุทธรณหรือเม่ือผู 
มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณพิจารณาคําอุทธรณตามข้ันตอนดังกลาวแลว บุคคลดังกลาวอาจมีคําส่ัง
แทนคําส่ังเดิมก็ได เนื่องจากการพิจารณาอุทธรณโดยผูบังคับบัญชาตามสายงานปกติ จึงเปนการ
ทบทวนคําส่ังทางปกครองภายในฝายปกครองดวยกันเอง หรือจะเพิกถอน เปล่ียนแปลง  คําส่ังทาง
ปกครองเดิมก็ตนก็ได79 

 2.2.3.2  คําส่ังทางปกครองท่ัวไป 
 คําส่ังทางปกครองท่ัวไป เปนการกระทําทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนคําส่ังเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง แตไมระบุผูรับคําส่ังไว เชน สัญญาณไฟจราจร เปนคําส่ังในเร่ืองจราจรโดย

                                                            
74 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 46. 
75 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 วรรคหน่ึง. 
76 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 วรรคสาม. 
77 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 45 วรรคสอง. 
78 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 46. 
79 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 49 ถึงมาตรา 53. 
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เฉพาะเจาะจง แตไมระบุวาผูใดตองอยูภายใตคําส่ังนี้ แตผูท่ีอยูในทางท่ีไดรับสัญญาณไมวาจะเปน
ใครก็ตามตองปฏิบัติตามคําส่ังนี้ 
 คําส่ังทางปกครองท่ัวไปมีลักษณะเปนคําส่ังท่ีไมมีการเจาะจงตัวผูรับคําส่ัง แตกฎหมาย
ใหถือวาคําส่ังทางปกครองทั่วไปเปนคําส่ังทางปกครองอยางหน่ึงดวยเพราะมีหลักเกณฑในการ
พิจารณาหลักความชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกันกับคําส่ังทางปกครอง 

 2.2.3.3  ปฏิบัติการทางปกครอง 
ปฏิบัติการทางปกครองเปนการกระทําทางปกครองท่ีมีลักษณะเปนการใชกําลังทาง

กายภาพเขาไปดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของฝายปกครอง เชน เจาหนาท่ีกรม
โรงงานออกตรวจโรงงาน หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจตามกฎหมายควบคุมอาคาร ร้ือถอนอาคารท่ี
สรางผิดแบบ เปนตน 

ปฏิบัติการทางปกครองเปนการกระทําในทางขอเท็จจริงมีการเคล่ือนไหวรางกายของ
เจาหนาท่ีฝายปกครอง มุงหมายปฏิบัติงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของตนใหสําเร็จ ตางไปจากคําส่ัง
ทางปกครองท่ีเปนการแสดงเจตนาอันมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครอง 

 2.2.3.4  สัญญาทางปกครอง 
สัญญาทางปกครอง เปนการกระทําทางปกครองที่มีลักษณะเปนสัญญาท่ีฝายปกครอง

ทําข้ึน เพื่อประโยชนในการจัดทําสาธารณะซ่ึงเปนเร่ืองท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของฝายปกครอง 
 2.2.3.5  กฎ 
กฎ เปนการใชอํานาจของฝายบริหารในการกําหนดกฎเกณฑท่ีมีผลใชบังคับเปนการ

ท่ัวไป เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ โดยไม
กระทบตอบุคคลใดเปนการเฉพาะ แตจะมีลักษณะเปนการท่ัวไป 

ฝายปกครองมีอํานาจในการออก “กฎ” ได แตตองออกภายใตเง่ือนไขท่ีกฎหมายแมบท
ใหอํานาจ เชน การออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่ง จะตองมีบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัตินั้นใหอํานาจฝายปกครองในการออกกฎกระทรวง และกฎกระทรวงท่ีออกน้ันตอง
ออกไมเกินกวาที่กฎหมายแมบทใหอํานาจ จึงอาจกลาวไดวา การตรากฎกระทรวงนั้นฝายปกครองก็
ตองตกอยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมาย 

การกระทําทางปกครองนอกจากท่ีกลาวไว 5 ประเภทขางตนแลว ศาสตราจารย 
ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดใหความหมาย การกระทําทางปกครองอีกรูปแบบหน่ึง เรียกวา คําส่ัง
ทางตุลาการ  
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2.2.3.6  คําส่ังทางตุลาการ  
คําส่ังทางตุลาการ มีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครอง ในแงของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คําส่ังทางตุลาการอยูในบังคับหลักเกณฑตางๆ ในฐานะท่ีเปนคําส่ัง
ทางปกครองอยางหนึ่ง แตจะมีหลักเกณฑเฉพาะบางอยางเพ่ิมข้ึนในฐานะเปนคําส่ังทางปกครอง
ประเภทคําส่ังทางตุลาการ โดยมีลักษณะดังตอไปนี้80  

 1)  มีการจัดองคกรทางปกครองประเภทหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการวินิจฉัยขอ
พิพาท” โดยมีความเปนกลาง มีความเปนอิสระ และมีกระบวนการดําเนินงานท่ียึดความเปนธรรม 
ทํานองอยางองคกรศาล ท้ังนี้ เพื่อใหองคกรประเภทนี้วินิจฉัยข้ีขาดขอพิพาทระหวางองคกรทาง
ปกครองแหงหนึ่งแหงใดกับเอกชน เนื่องจากการท่ีเอกชนไปดําเนินคดีในศาล จะมีความลาชา
เพราะศาลจะไมมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดาน การจัดองคกรประเภทนี้จะทําใหเอกชนไดรับ
การเยียวยาเร็วข้ึนและถูกตองยิ่งข้ึน โดยถือวาองคกรนี้ยังเปนองคกรทางปกครอง ซ่ึงคําวินิจฉัยของ
องคกรนี้เปน “คําส่ังทางตุลาการ” เนื่องจากมีการดําเนินงานเชนเดียวกับการใชอํานาจของศาล และ
การโตแยงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทบางแหงกฎหมายกําหนดใหอุทธรณไปยัง
ศาลระดับกลางหรือระดับสูงโดยไมผานศาลชั้นตน องคกรประเภทนี้จึงคลายเปนศาลปกครอง
ช้ันตนนั่นเอง 

 2)  ในการพิจารณาเพื่อมีคําส่ังทางตุลาการนั้นจะเร่ิมโดยการเสนอ “ขอพิพาท” 
มาใหพิจารณา กลาวคือ ตองเปนปญหาพิพาทกันอยูแลวจริงๆ ระหวางองคกรทางปกครองแหงหนึ่ง
กับเอกชน มิใชเปนปญหาสมมติ และขอพิพาทน้ีตองเปนปญหาเกี่ยวกับสิทธิหนาท่ีตามกฎหมาย 
มิใชปญหาเฉพาะขอเท็จจริงหรือนโยบาย สวนวิธีพิจารณาก็จะมีกระบวนการแนชัดท่ีใหความเปน
ธรรมแกคูกรณีโดยเทาเทียมกัน โดยแตละฝายมีสิทธท่ีจะนําพิสูจนพยานหลักฐานฝายของตน เม่ือ
ฟงความเห็นครบถวนแลวก็จะมีคําวินิจฉัยอันเปนท่ียุติแกคูกรณี โดยคําวินิจฉัยนั้นจะตองต้ังอยูบน
ขอเท็จจริงในสํานวนการพิจารณา มิใชนําขอเท็จจริงนอกสํานวนมาใชในคําวินิจฉัย การใชอํานาจ
ทางตุลาการจึงเนนความถูกตองเปนธรรมท่ีแนชัด 

องคกรประเภทคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทจะเปนองคกรทางปกครองที่ใชอํานาจ
ทางตุลาการ คําส่ังหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทจึงเปนคําส่ังของฝายปกครอง
อยางหนึ่ง  

โดยสรุป คําส่ังทางตุลาการจะแตกตางจากคําส่ังทางปกครองในหลักการ คือ81 

                                                            
80 กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง. เลมเดิม (น.114). 
81 แหลงเดิม. 
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(1)  คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทเปนองคกรท่ีมีอํานาจข้ีขาดขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ
หนาท่ีของเอกชน คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทจําตองจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายเทานั้น82 เพื่อท่ีจะได
มีอํานาจข้ีขาดสิทธิหนาท่ีของบุคคลเชนนั้นได จะใชกฎหมายลําดับรอง เชน พระราชกฤษฎีกาหรือ
กฎกระทรวงจัดต้ังข้ึนมาไมได เพราะการช้ีขาดสิทธิหนาท่ีของเอกชนจะตองมีอํานาจเชนนั้นตาม
กฎหมาย แตการจัดต้ังองคกรทางปกครองอ่ืนจะไมเครงครัดขนาดน้ีและอาจตั้งโดยกฎหมายลําดับ
รองได 

(2)  คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทจะตองมีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาท่ีเหมาะสม
สําหรับการวินิจฉัยข้ีขาดสิทธิหนาท่ีของเอกชน  กลาวคือ ตองมีความเปนกลางและความเปนอิสระ 
และมีวิธีพิจารณาท่ีประกันความเปนธรรมได ขณะท่ีองคกรทางปกครองท่ัวไปแมจะมุงดําเนินการ
ใหเกิดความเปนธรรมเชนกัน แตวิธีการดําเนินงานจะคลายความเครงครัดกวา เพราะตองดําเนินการ
โดยรวดเร็วตามสภาพของเร่ืองเพ่ือใหสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และในกรณีจําเปน
เรงดวนก็อาจมีการยกเวนข้ันตอนการพิจารณาบางประการไปก็ได 

(3)  ในการทบทวนคําส่ังทางตุลาการนั้นองคกรวินิจฉัยคดีปกครองจะไมฟงขอเท็จจริง
ใหมเพราะเหตุวาคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทมีวิธีการทํางานท่ีมีคุณภาพในการรับฟงขอเท็จจริง
ไดดีอยูแลวในระดับเดียวกับองคกรวินิจฉัยคดีปกครอง และเปนองคกรท่ีมีความเปนกลางโดยเปน
บุคคลภายนอกไมไดเกี่ยวของกับปญหาขอพิพาทนั้นมากอน และมีรูปแบบในการแตงตั้งและการ
ดํารงตําแหนงท่ีแสดงถึงความมีอิสระตามควรในการประกันความเปนกลางดังกลาว รวมท้ังมี
กระบวนการคัดคานการมีสวนไดสวนเสียรวมอยูดวย องคกรวินิจฉัยคดีปกครองจึงจะควบคุมคําส่ัง
ทางตุลาการแตในปญหาขอกฎหมายเทานั้น คือ (1) ตรวจสอบการใชบทกฎหมาย และ (2) 
ตรวจสอบทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟงขอเท็จจริง 

(4)  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทจะตองเปนท่ีสุดและผูกมัดคูกรณี 
เวนแตจะมีการอุทธรณตอไป ซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทจะเปล่ียนแปลงคําวินิจฉัยใหม
ไมได กรณีจะแตกตางไปจากคําส่ังทางปกครองซ่ึงเจาหนาท่ีผูออกคําส่ังดังกลาวอาจแกไข
เปล่ียนแปลงใหมไดเองหากมีเหตุสมควรท่ีจะตองเปล่ียนแปลง 

กลาวโดยสรุปคือ การกระทําทางปกครองมีอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเรียกวา คําส่ังทางตุลาการ 
ซ่ึงเปนคําส่ังทางปกครอง เกิดข้ึนจากองคกรทางปกครองท่ีมีความเปนกลางและความเปนอิสระ คํา
วินิจฉัยขององคกรดังกลาวถึงท่ีสุด และมีลักษณะผูกพันคูกรณี โดยเรียกองคกรทางปกครอง
ดังกลาววา คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทนั่นเอง 
        
                                                            

82 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5. 
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       2.2.4  หลักการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 
การกระทําทางปกครองเกิดจากเจาหนาท่ีฝายปกครองไดส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ 

การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน หรือส่ิงอ่ืนใดอันมีผลกระทบตอผูรับคําส่ัง
ทางปกครอง เพราะฉะนั้นการกระทําทางปกครองตองมีหลักในการควบคุมตรวจสอบการกระทํา
ทางปกครองใหมีความชอบดวยกฎหมาย เพื่อเปนหลักประกันใหกับผูรับคําส่ังทางปกครองวาการ
กระทําทางปกครองนั้นถูกตองตามกฎหมายแลว หลักการดังกลาวเรียกวา หลักการควบคุม
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง แบงออกเปน 2 ระบบ คือ ระบบการควบคุม
โดยองคกรภายในฝายปกครอง และ ระบบการควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง โดยมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 

1)  ระบบการควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครอง 
ระบบการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองโดยองคกร

ภายในฝายปกครองไดแก การควบคุมโดยบังคับบัญชา การควบคุมโดยผูกํากับดูแล และการ
อุทธรณภายในฝายปกครอง 

 (1)  การควบคุมโดยการบังคับบัญชา 
การควบคุมโดยผูบังคับบัญชา เปนกรณีท่ีผูบังคับบัญชาใชอํานาจท่ัวไปซ่ึงตนมีอยู

เหนือผูใตบังคับบัญชาของตนตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายและความเหมาะสมของการกระทํา
ตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชา และหากเห็นวาการกระทําใดของผูใตบังคับบัญชาไมชอบดวยกฎหมาย 
หรือชอบดวยกฎหมายแตไมเหมาะสมแกกรณี ผูบังคับบัญชามีอํานาจท่ีจะส่ังใหเพิกถอนหรือแกไข
เปล่ียนแปลงการกระทํานั้นเสียได อนึ่ง ผูบังคับบัญชาอาจใชอํานาจควบคุมการกระทําของ
ผูใตบังคับบัญชาโดยพลการก็ได หรือเม่ือเอกชนซ่ึงไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจ
เดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงไดเร่ืองจากการกระทํานั้นรองเรียนกไ็ด 

นอกจากนั้น ผูบังคับบัญชามีอํานาจในการบรรจุ แตงต้ัง เล่ือนข้ันเงินเดือน เล่ือนระดับ
ตําแหนง โยกยาย ดําเนินการทางวินัย ใหออกจากราชการ ซ่ึงอํานาจบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชา
เปนอํานาจท่ีใหคุณและใหโทษตอผูใตบังคับบัญชาได83 

 (2)  การควบคุมโดยการกํากับดูแล 
การควบคุมโดยการกํากับดูแล เปนกรณีท่ีกฎหมายใหอํานาจองคกรปกครองสวนกลาง

หรือองคกรปกครองสวนภูมิภาคตรวจสอบการกระทําขององคการปกครองสวนทองถ่ิน เชน 
กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล ฯลฯ และการกระทําขององคการมหาชน ซ่ึง
ไดแก รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา เชน ธนาคารแหงประเทศไทย การทาอากาศยาน
                                                            

83 ตํารากฎหมายปกครองวาดวยกฎหมายปกครองทั่วไป. เลมเดิม (น.252). 
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แหงประเทศไทย การไฟฟานครหลวง องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย องคการรถไฟมหา
นคร ฯลฯ ในกรณีท่ีผูมีอํานาจท่ีกํากับดูแลเห็นวาการกระทําขององคกรขององคการปกครองสวน
ทองถ่ินหรือการกระทําขององคกรขององคการมหาชนท่ีอยูภายใตอํานาจกํากับดูแลของตนขัด
หรือไมถูกตองตามกฎหมาย ผูมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลท่ีจะยับยั้งหรือเพิกถอนการกระทํานั้น 

ผูมีอํานาจกํากับดูแลมีอํานาจควบคุมไดเฉพาะในเร่ืองความชอบดวยกฎหมายของการ
กระทําขององคกรภายใตกํากับเทานั้น ผูมีอํานาจกํากับดูแลไมมีอํานาจควบคุมความเหมาะสมของ
การใชดุลยพินิจขององคกรภายใตกํากับ การควบคุมจึงตองเปนไปเทาท่ีจําเปนและตองไมกระทบ
ถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเอง ผูมีอํานาจกํากับดูแลมีอํานาจควบคุมความชอบดวย
กฎหมายเหนือการกระทําขององคกรภายใตกํากับ หากมีการกระทําอันไมชอบกฎหมาย ผูมีอํานาจ
กํากับดูแลมีอํานาจเพียงใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับการกระทํา หรือส่ังเพิกถอนการ
กระทําเทานั้น84 

 (3)  การอุทธรณภายในฝายปกครอง 
การอุทธรณภายในฝายปกครอง เปนการควบคุมภายในฝายปกครองที่สําคัญ ซ่ึงอาจมี

ลักษณะเปนคํารองเรียนของผูมีสวนไดเสีย หรือผูท่ีไดรับความเสียหายท่ีถูกกระทบตอสิทธิก็ได 
การรองเรียนภายในฝายปกครองนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหความคุมครองตอสิทธิของประชาชน โดย
ไมตองนําเร่ืองรองเรียนดังกลาวข้ึนสูศาล 

ระบบของการอุทธรณภายในฝายปกครองไดแยกระบบอุทธรณออกเปน 3 ระบบ คือ 
ระบบอุทธรณบังคับท่ัวไป ระบบอุทธรณบังคับเฉพาะ และระบบอุทธรณไมบังคับ ดังจะกลาว
ตอไปนี้85 

(3.1)  ระบบอุทธรณบังคับท่ัวไป เปนข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนดใหใชบังคับ 
ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายเฉพาะกําหนดข้ันตอนในการอุทธรณภายในฝายปกครองนี้ไว ใหปฎิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กลาวคือ ในกรณีหากไมมีกฎหมายบังคับ
ไวเปนอยางอ่ืนก็ตองมีการอุทธรณภายในฝายปกครองกอนเสมอ จะขามข้ันตอนหรือไมปฎิบัติตาม
กฎหมายกําหนดไมได และจะทําใหไมสามารถนําขอพิพาทข้ึนสูองคกรวินิจฉัยคดีปกครองได 

(3.2)  ระบบอุทธรณบังคับเฉพาะ เปนระบบอุทธรณท่ีบังคับใหคูกรณีจะรอง
ดําเนินการอุทธรณภายในฝายปกครองกอนเสมอกอนท่ีจะนําคดีไปฟองตอศาล หากคูกรณีไม
ดําเนินการอุทธรณภายในฝายปกครองกอน ศาลยอมไมอาจพิจารณาคดีดังกลาวได การอุทธรณใน
ระบบบังคับเฉพาะ จึงกลายเปนเง่ือนไขในการรับเร่ืองไวพิจารณา ดวยเหตุนี้เอง จึงถือวาสถานะ
                                                            

84 แหลงเดิม. 
85 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. เลมเดิม (น.114). 
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ในทางกฎหมายเก่ียวกับการอุทธรณเปนกฎหมายท่ีอยูกึ่งกลางระหวางกฎหมายสาระบัญญัติและ
กฎหมายวธีิสบัญญัติ กลาวคือ การอุทธรณเปนจุดเช่ือมระหวางการใชกฎหมายของฝายปกครองและ
เปนเง่ือนไขในการรับฟองคดีของศาลในขณะเดียวกัน 

(3.3)  ระบบอุทธรณไมบังคับ เปนกรณีท่ีกฎหมายมิไดกําหนดวา หากคูกรณีจะ
นําคดีมาฟองตอศาล คูกรณีจะตองอุทธรณภายในฝายปกครองกอนกฎหมายกําหนดในลักษณะท่ี
เปนทางเลือกใหคูกรณีมีสิทธิท่ีจะเลือกใชสิทธิในการอุทธรณหรือจะนําคดีไปฟองศาลไดโดยตรง 
ดังนั้น ตองพิจารณากฎหมายเปนกรณีไป86 

 2)  ระบบการควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง 
ระบบการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองโดยองคกร

ภายนอกฝายปกครองไดแก การควบคุมโดยศาลยุติธรรม และการควบคุมโดยศาลปกครอง มี
ลักษณะดังตอไปนี้87 

 (2.1)  การควบคุมโดยศาลยุติธรรม  
  ระบบท่ีใหศาลยุติธรรมเปนผูควบคุมความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง 
สวนใหญไดแก ประเทศกลุม Anglo-Saxon เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เปนตน ซ่ึงมีระบบศาลเดี่ยว 
หลักกฎหมาย Common Law ไมไดใหความแตกตางระหวางเอกชนกับฝายปกครอง และถือวา
เอกชนและฝายปกครองมีฐานะเทาเทียมกัน จึงตองถูกควบคุมโดยศาลยุติธรรมอันเดียวกัน ศาล
ยุติธรรมในประเทศอังกฤษ คือ High Court และ Court of Appeal นอกจากจะรับคดีพิพาทระหวาง
เอกชนกับฝายปกครองโดยตรงแลวยังพิจารณาคดีท่ีผานการพิจารณาของศาลบริหารดวย อยางไรก็
ตามประเทศอังกฤษไดมีการจัดต้ังศาลพิเศษข้ึนมาเพื่อวินิจฉัยคดีปกครองบางประเภทเปนการ
เฉพาะเชน คดีเกี่ยวกับการประกันสังคม88 เปนตน 

 (2.2)  การควบคุมโดยศาลปกครอง  
ระบบนี้ใหศาลปกครองเปนผูพิจารณาคดีปกครองแยกตางหากจากศาลยุติธรรม จึง

เรียกวา ระบบศาลคู ประเทศฝร่ังเศสเปนประเทศท่ีถือเปนแบบแผนของระบบศาลคูนี้ โดยมีการ
แบงแยกใหคดีปกครองขึ้นสูการพิจารณาของศาลปกครอง สวนคดีอ่ืนๆอยูในอํานาจของศาล
ยุติธรรม 

                                                            
86 ตํารากฎหมายปกครองวาดวยกฎหมายปกครองทั่วไป. เลมเดิม (น.278). 
87 คําอธิบายกฎหมายปกครอง เลม 3 วาดวยการกระทําทางปกครองและการควบคุมการกระทําทาง

ปกครอง ตอนที่ 1. เลมเดิม (น.567-568). 
88 ตํารากฎหมายปกครองวาดวยกฎหมายปกครองทั่วไป. เลมเดิม (น.243). 
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สําหรับสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีแมมีการตั้งศาลปกครองเพ่ือพิจารณาคดีปกครอง 
แตก็มีศาลพิเศษอ่ืนๆนอกจากศาลยุติธรรม คือ ศาลแรงงาน ศาลสังคม และศาลภาษีอากร โดยศาล
ยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดีแพงและอาญา อาจกลาวไดวา ในสวนของกฎหมายเอกชนนั้นศาล
ยุติธรรมเปนศาลทั่วไป ศาลแรงงานเปนศาลเฉพาะ สวนดานกฎหมายมหาชนนั้น ศาลปกครองเปน
ศาลทั่วไป โดยมีศาลเฉพาะคือ ศาลสังคม และศาลภาษีอากร 89 

การควบคุมความชอบดวยกฎหมายโดยศาลไมวาจะเปนศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง 
ศาลดังกลาวจะควบคุมไดเฉพาะความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองเทานั้น ไมอาจ
ควบคุมความเหมาะสมของคําส่ังทางปกครองได 

กลาวโดยสรุป การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครองไมวาจะ
ควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครอง  หรือ  โดยองคกรภายนอกฝายปกครองก็ตาม  ก็มี
วัตถุประสงคอยางเดียวกันคือตองการใหฝายปกครองออกคําส่ังทางปกครองท่ีไปกระทบตอสิทธิ
ของบุคคลอ่ืนดวยความระมัดระวังอยางเครงครัด เนื่องจากมีระบบตรวจสอบอยู ท้ังนี้เพื่อเปน
หลักประกันใหผูรับคําส่ังทางปกครองมีความไวใจวาการกระทําของฝายปกครองนั้นถูกตองตาม
หลักกฎหมายแลวนั่นเอง 
       2.2.5  หลักการใชดุลยพินิจทางปกครอง 

 2.2.5.1  ความหมายของดุลยพินิจทางปกครอง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกบุญ วงศสวัสดิ์กุล  ไดใหความหมายดุลยพินิจทางปกครองไว

วา ดุลยพินิจเปนอํานาจท่ีกฎหมายใหแกฝายปกครอง โดยบัญญัติใหฝายปกครองสามารถเลือกปฏิบัติ
และตัดสินใจดวยตนเอง และภายในขอบเขตแหงกฎหมาย อาจมีการปฏิบัติและตัดสินใจไดหลาย
อยาง  แตละอยางก็ชอบดวยกฎหมายทั้งส้ิน เพื่อใหการใชอํานาจแตละคร้ังสอดคลองกับขอเท็จจริง
ในแตละกรณี  การใชอํานาจดุลยพินิจบอยๆ อาจทําใหฝายปกครองเกิดการใชอํานาจโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายได  ดังนั้นจึงมีอํานาจผูกพัน ซ่ึงถาถืออํานาจท่ีกฎหมายใหแกฝายปกครอง โดยบัญญัติ
ไวลวงหนาวา เม่ือมีขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งท่ีกฎหมายบัญญัติเกิดข้ึนแลว ฝายปกครองตองใช
อํานาจกระทําการ และกระทําการตามตัวบทที่กฎหมายกําหนด90 

ดร.ฤทัย หงสสิริ ไดกลาวไววา ดุลยพินิจของฝายปกครอง หมายถึง การที่กฎหมายให
อํานาจฝายปกครองตัดสินใจอยางอิสระท่ีจะเลือกกระทําการ หรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 

                                                            

       89 คําอธิบายกฎหมายปกครอง เลม 3 วาดวยการกระทําทางปกครองและการควบคุมการกระทําทาง
ปกครอง ตอนที่ 1. เลมเดิม (น.568). 

 90โดย เฉลิมศักด์ิ วงศศิริวัฒน.สืบคนเมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2557. จาก http://www.stabundamrong.go.th.                            
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หรือกระทําการไปในทางใดทางหน่ึง ในกรณีท่ีกฎหมายใหทางเลือกหลายทาง ซ่ึงหากเลือกกระทํา
การไปในทางใดโดยมีเหตุผลอันสมควรแลว ก็ลวนเปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย ถากฎหมาย
กําหนดใหฝายปกครองมีทางเลือกท่ีชอบดวยกฎหมายเพียงทางเดียว ยอมถือไมไดวาฝายปกครองมี
ดุลยพินิจ แตเปนกรณีท่ีฝายปกครองตองปฏิบัติการตามหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว 

 2.2.5.2  การใชดุลยพินิจสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ91 กลาวคือ 
1)  ดุลยพินิจวินิจฉัย เปนอํานาจของผูพิพากษาโดยเฉพาะและเปนบทบาทท่ี

สําคัญเพราะทําหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงและตีความกฎหมายใหเปนท่ียุติ แมวาเจาหนาท่ีฝาย
ปกครองจะเปนผูใชดุลยพินิจวินิจฉัยเปนเบ้ืองตน เพราะเปนผูใชกฎหมายหรือปรับใชกฎหมายกอน 
แตศาลทําหนาท่ีเปนองคกรตรวจสอบการใชกฎหมายของเจาหนาท่ีฝายปกครอง 

2)  ดุลยพินิจทางปกครอง หรือ ดุลยพินิจบริหาร เปนอํานาจท่ีฝายนิติบัญญัติได
มอบใหเจาหนาท่ีฝายปกครองตัดสินใจดําเนินการใหชอบดวยกฎหมาย ในขณะเดียวกันก็อนุญาต
ใหเลือกมาตรการอันใดอันหนึ่งที่กฎหมายกําหนดไวหลายประการใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงท่ี
เกิดข้ึนเปนกรณีๆ ไป ดุลยพินิจทางปกครอง คือ ดุลยพินิจในการดําเนินการของเจาหนาท่ีฝาย
ปกครองภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไวนั่นเอง จึงเปนดุลยพินิจอิสระของเจาหนาท่ีฝาย
ปกครองโดยเฉพาะ หรือเปนอํานาจโดยแทของฝายบริหาร ดังนั้นศาลจะเขาไปแทรกแซงไมไดหรือ
ตรวจสอบไมได 

 2.2.5.3  ข้ันตอนในการใชดุลยพินิจ 
ข้ันตอนในการใชดุลยพินิจ สามารถแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้92 

 1)  การรวบรวมพยานหลักฐานและการรับฟงขอเท็จจริง ในข้ันตอนนี้เจาหนาท่ี
มีหนาท่ีในการแสวงหาและรวมรวมพยานหลักฐานตางๆ ตรวจสอบสถานท่ีตลอดจนรับฟงคําช้ีแจง
ของคูกรณี ผูเช่ียวชาญ หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเห็นวาเปนประโยชนในการพิจารณา และตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตางๆ ตามความเหมาะสมในเร่ืองนั้นๆ รวมท้ังใหคูกรณีมีโอกาสในการทราบขอเท็จจริง 
โตแยงและแสดงพยานหลักฐานท่ีจําเปนตอการพิจารณาส่ังการ เชน เม่ือเจาหนาท่ีไดรับคํารองเรียน
วาสถานบริการใดประกอบกิจการขัดตอกฎหมาย เชน เปดบริการเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
เจาหนาท่ีก็มีหนาท่ีท่ีตองตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน ท้ังฟงคําชี้แจงจากผูประกอบ
กิจการสถานบริการดังกลาวและผูเกี่ยวของวามีกรณีตามท่ีรองเรียนนั้นเกิดข้ึนหรือไม 

                                                            
91 หลักกฎหมายมหาชนเบ้ืองตน (น.241), โดย สมยศ เช้ือไทย, 2552, กรุงเทพฯ : วิญูชน.    
92 คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง (น.260), โดย ฤทัย หงสสิริ, 2545, กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา.   
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 2)  การปรับบทกฎหมายกับขอเท็จจริง เม่ือรวบรวมพยานหลักฐานและขอเท็จจริง            
ไดท้ังหมดแลว เจาหนาท่ีตองนํากฎหมายท่ีเกี่ยวของมาปรับกับขอเท็จจริงดังกลาววาเปนกรณีตามท่ี
กฎหมายกําหนดไวหรือไม เชน ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีจะใชอํานาจตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ.2509 เจาหนาท่ีจะตองมีพยานหลักฐานและขอเท็จจริงวาสถานบริการดังกลาว
ประกอบกิจการขัดตอกฎหมายโดยเปดบริการเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว หรือเขาเง่ือนไข
อ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 21 หากไมเขาเง่ือนไขตางๆ ท่ี
กฎหมายกําหนดไวแลว เจาหนาท่ีก็ไมอาจใชอํานาจตางๆท่ีกฎหมายกําหนดไวได ในกรณีนี้
โดยทั่วไปแลว เจาหนาท่ีไมมีดุลยพินิจเพราะเปนเร่ืองท่ีเจาหนาท่ีตองนํากฎหมายมาปรับบทกับ
ขอเท็จจริงท่ีมีอยูวาเปนกรณีตามท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือไม เจาหนาท่ีไมมีอํานาจเลือกตีความ
กฎหมายไปในทางใดทางหน่ึงได เพราะหากปรับบทหรือตีความไมถูกตอง ศาลก็จะวินิจฉัยวา
เจาหนาท่ีตีความกฎหมายผิดและการกระทําของเจาหนาท่ีโดยอางกฎหมายนั้นเปนการกระทําท่ีไม
ชอบดวยกฎหมาย 

 3)  ใชดุลยพินิจพิจารณาส่ังการตามความเหมาะสมแกกรณี ในกรณีนี้หากเจาหนาท่ี
ฟงขอเท็จจริงและปรับบทกฎหมายแลววาเปนกรณีตามมาตรา 21 เนื่องจากผูประกอบกิจการสถาน
บริการประกอบกิจการขัดตอกฎหมาย โดยเปดใหบริการเกินเวลาท่ีกฎหมายกําหนด เจาหนาท่ีตอง
พิจารณาตอวา  

 (1)  จะใชอํานาจหรือส่ังการตามท่ีกฎหมายใหอํานาจไวหรือไม เนื่องจาก
กรณีนี้ กฎหมายใหอํานาจเจาหนาท่ีในการพิจารณาวาจะใชอํานาจตางๆท่ีกําหนดหรือไม โดยไมได
บังคับวาเจาหนาท่ีตองใชอํานาจดังกลาว หากเปนการกระทําผิดคร้ังแรกและเปนเร่ืองเล็กนอย 
เจาหนาท่ีอาจใชดุลยพินิจพิจารณาวายังไมสมควรท่ีจะใชมาตรการตางๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
เจาหนาท่ีก็อาจตักเตือนผูประกอบกิจการดังกลาวได 

 (2)  จะเลือกใชมาตรการใดแกกรณีท่ีเกิดข้ึน ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเห็นวาการ
กระทํานั้นผิดถึงขนาดท่ีเจาหนาท่ีควรตองใชอํานาจตามกฎหมายกําหนด เจาหนาท่ีก็ตองพิจารณาวา
ควรจะใชมาตรการใดตอสถานบริการดังกลาว โดยพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการจาก
ขอเท็จจริงและพฤติการณในเรื่องผลกระทบตอสังคมและประชาชน และผลกระทบตอสถาน
บริการท่ีกระทําผิดดังกลาวและหลักความไดสัดสวนระหวางการกระทําผิดดังกลาวกับมาตรการท่ี
จะใชดวย หากเห็นวาไมใชเร่ืองท่ีรายแรงมาก เจาหนาท่ีอาจมีคําส่ังเพียงพักใชใบอนุญาต แตหาก

DPU



 58

เห็นวาเปนเร่ืองท่ีรายแรงมาก เจาหนาท่ีอาจใชดุลยพินิจส่ังไมตออายุใบอนุญาต หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตก็ได93 

การใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีฝายปกครองเพ่ือพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนั้น เจาหนาท่ี
ฝายปกครองตองคํานึงถึงขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และความเหมาะสมในเร่ืองท่ีตนตองใชดุลยพินิจ 
โดยตองไมเปนการใชดุลยพินิจท่ีมีอคติ ลําเอียง หรือเปนการกล่ันแกลงบุคคลหนึ่งบุคคลใด หาก
เปนเชนนั้นจะเปนการใชดุลยพินิจท่ีเกินขอบเขตและไมชอบดวยกฎหมายได 

 2.2.5.4  ลักษณะการใชดุลยพินิจท่ีเปนการกระทําไมชอบดวยกฎหมาย 
การใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีฝายปกครองอาจเกิดความผิดพลาดไดและถือวาเปนการ

กระทําไมชอบดวยกฎหมายดวย ถาเปนการใชดุลยพินิจลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้94 
 1)  การใชดุลยพินิจเกินขอบเขต ไดแก กรณีท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองตัดสินใจ

เลือกมาตรการทางกฎหมายเกินขอบเขตท่ีกฎหมายใหอํานาจไว เชน ตามกฎหมายกําหนดใหเรียก
คาธรรมเนียมไดตั้งแต 100 บาท ถึง 500 บาท แตเจาหนาท่ีใชอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม 600 บาท 
เปนตน 

 2)  การใชดุลยพินิจบกพรอง เปนกรณีท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองมิไดใชโอกาส
เลือกตัดสินใจใหเหมาะสมหรือสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง ซ่ึงอาจเกิดจากความประมาทเลินเลอ 
หรือสําคัญผิดคิดวาตนมีอํานาจผูกพันท่ีจะวินิจฉัยส่ังการโดยไมมีอํานาจดุลยพินิจ 

 3)  การใชดุลยพินิจโดยมิชอบหรือในทางท่ีผิด กรณีนี้เปนกรณีการใชดุลยพินิจ 
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบอยท่ีสุด ไดแก กรณีท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครองใชดุลยพินิจโดยไมคํานึงถึง
วัตถุประสงคของกฎหมายหรือไมคํานึงถึงประโยชนมหาชนหรือประโยชนสาธารณะ เชน ปฏิเสธ
คํารองขออนุญาตเพราะผูรองมีเร่ืองขัดแยงสวนตัวกับเจาหนาท่ี เปนตน 

ผลของการใชดุลยพินิจโดยมิชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําส่ัง หรือการ
กระทําอ่ืนใด การกระทํานั้นยอมไมชอบดวยกฎหมายแตไมถึงขนาดตกเปนโมฆะ เพราะความไม
ชอบดวยกฎหมายของการใชดุลยพินิจมิไดรุนแรงและเห็นประจักษชัด โดยศาลปกครองมีอํานาจส่ัง
ใหเพิกถอนการกระทําอันเกิดจากการใชดุลยพินิจโดยมิชอบดังกลาวไดตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.254295 

                                                            
93 คูมือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง (น.264), โดย ฤทัย หงสสิริ, 2545, กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา.   
94 หลักกฎหมายมหาชนเบ้ืองตน (น.247), โดย สมยศ เช้ือไทย, 2552, กรุงเทพฯ : วิญูชน.   
95 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 72 วรรคหน่ึง. 
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กลาวโดยสรุป การใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีฝายปกครองในการออกคําส่ังอยางใดอยาง
หนึ่ง ไมวาจะเปนคําส่ังลงโทษทางวินัย คําส่ังอนุญาต คําส่ังอนุมัติ หรือคําส่ังอ่ืนใด ตองอยูภายใต
หลักการใชดุลยพินิจตามท่ีดังกลาวขางตน จึงจะถือวาเปนการใชดุลยพินิจท่ีชอบดวยกฎหมายและมี
ผลบังคับใชตามกฎหมายได หากเจาหนาท่ีฝายปกครองใชดุลยพินิจเกินขอบเขต หรือนอกเหนือจาก
ท่ีกฎหมายใหอํานาจไว การใชดุลยพินิจนั้นอาจเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายสงผลใหศาลมี
อํานาจยกเลิก เพิกถอนคําส่ังหรือการกระทําของฝายปกครองนั้นได 
       2.2.6  หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 

การกระทําทางปกครองนอกจากตองชอบดวยกฎหมายในวิธีปฎิบัติแลว ตองชอบดวย
หลักการทางทฤษฎีท่ีเปนไปตามหลักนิติรัฐดวย จึงจะถือวาเปนการกระทําทางปกครองท่ีชอบดวย
กฎหมายอยางแทจริง ซ่ึงหลักการสําคัญของการกระทําทางปกครองประกอบดวยดังตอไปนี้ 

2.2.6.1  หลักแหงความไดสัดสวน96 
หลักแหงความไดสัดสวนเปนหลักกฎหมายท่ีใชเพื่อเปนหลักเกณฑในการตรวจสอบ

ความชอบดวยกฎหมายในการใชอํานาจรัฐ โดยมิใหใชอํานาจรัฐเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเกินขอบเขตของความเหมาะสม ความจําเปน ขาดการสรางดุลยภาพท่ีมีข้ึนระหวาง
ประโยชนของปจเจกชนและประโยชนสาธารณะ หลักแหงความไดสัดสวน ประกอบดวยหลักการ
3 ประการ ดังตอไปนี้ 

1)  หลักแหงความสัมฤทธ์ิผล หรือ หลักแหงความเหมาะสม เปนหลักท่ีบังคับ
วาในบรรดามาตรการตางๆ ท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเปดชองใหฝายปกครองสามารถใชอํานาจ
กําหนดเพื่อไปจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได ฝายปกครองจะตองเลือกมาตรการท่ี
สามารถดําเนินการใหเจตนารมณของกฎหมายฉบับนัน้สําเร็จลุลวงไปไดเทานั้น โดยหากกฎหมายมี
เจตนารมณมุงคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของผูอ่ืน หากมาตรการใดไมสามารถทําใหจุดประสงค
ท่ีตั้งไวปรากฏเปนจริงข้ึนมาไดโดยแนแท หรือทําใหสถานการณเลวรายลงกวาเดิม ยอมเปน
มาตรการที่ขัดตอหลักแหงความสัมฤทธ์ิผลและไมมีผลใชบังคับ หรือกฎหมายฉบับใดท่ีไมเปนไป
ตามหลักแหงความสัมฤทธ์ิผล กฎหมายฉบับน้ันยอมไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

2)  หลักแหงความจําเปน หมายความวา ในบรรดามาตรการหลายๆ มาตรการ
ซ่ึงลวนแตสามารถทําใหเจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมายฉบับท่ีใหอํานาจสําเร็จลุลวงไป
ได แตถาแตละมาตรการมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากนอยแตกตาง
กัน ฝายปกครองตองตัดสินใจเลือกออกมาตรการที่กระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของ
                                                            

96 หลักพ้ืนฐานกฎหมายมหาชน. เลมเดิม (น.103). 
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ประชาชนนอยท่ีสุดและบรรลุเจตนารมณแหงกฎหมายใหมากท่ีสุด ความคิดท่ีเปนรากฐานของ
หลักการนี้มีอยูวา “ในระหวางส่ิงท่ีเลวรายสองส่ิงท่ีจําตองเลือก บุคคลควรเลือกส่ิงท่ีเลวรายนอย
กวา” ดังนั้นฝายปกครองจึงมีอํานาจจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนไดเพียงเทาท่ีจําเปนแก
การดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายเทานั้น การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ
ราษฎรเกินขอบเขตแหงความจําเปนแกการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายเปน
ส่ิงท่ีไมชอบธรรม 

3) หลักแหงความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ เปนหลักการที่เรียกรอง
ใหเกิดดุลยภาพขึ้นระหวางความเสียหายอันจะเกิดข้ึนกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับ
ประโยชนอันมหาชนพึงไดรับจากการปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรการหน่ึงมาตรการใดของฝาย
ปกครองและเปนมาตรการท่ีจะทําใหบรรลุเจตนารมณแหงกฎหมายและกระทบกระเทือนตอสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนใหนอยท่ีสุดและกอใหเกิดประโยชนแกมหาชนมากที่สุด หรือกลาวคือ
ในบรรดามาตรการตางๆ ท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเปดชองใหฝายปกครองสามารถใชอํานาจไป
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากมาตรการอยางหน่ึงอยางใดเม่ือไดลงมือปฏิบัติใหเปนไป
ตามมาตรการนั้นแลวจะยังผลใหเกิดประโยชนกับมหาชนนอยมากไมคุมกับสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนท่ีจะบังเกิดความเสียหายแลว ในกรณีเชนนี้ ฝายปกครองจะตองไมใชมาตรการนั้นไป
บังคับใชกับประชาชน หลักแหงความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบนี้จึงเรียกรองวามาตรการ
ท่ีฝายปกครองอาศัยอํานาจตามกฎหมายมาบังคับใชกับประชาชนตองกอใหเกิดประโยชนมากกวา
โทษและถากอใหเกิดโทษมากกวาประโยชนแลวยอมถือไดวามาตรการนั้นไมชอบดวยกฎหมาย 
ดังนั้นฝายปกครองจะเลือกใชมาตรการใดท่ีกอโทษใหแกประชาชนหรือสวนรวมมากกวากอ
ประโยชน แมมาตรการนั้นจะเปนมาตรการท่ีเม่ือนํามาใชแลวจะบรรลุผลตามวัตถุประสงคของ
กฎหมายตามหลักแหงความสัมฤทธ์ิผลและเปนมาตรการท่ีจําเปนแกการดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกฎหมายตามหลักความจําเปนก็ตาม มาตรการดังกลาวยอมไมชอบดวยกฎหมาย
และใชบังคับไมได 
 กลาวโดยสรุปคือ การที่ฝายปกครองที่ออกคําส่ังทางปกครองใดข้ึนมาใชบังคับมี
ลักษณะไปกระทบตอสิทธิของผูรับคําส่ังทางปกครอง ฝายปกครองตองชั่งน้ําหนักระหวางการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชนสาธารณะใหไดสัดสวนท่ีพอเหมาะสมกัน จึงถือ
วาเปนการกระทําทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมาย 
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2.2.6.2  หลักความชอบดวยกฎหมาย97 
หลักความชอบดวยกฎหมายเปนหลักท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องมาจากหรือภายใตหลักนิติรัฐท่ี

กลาววารัฐท่ีปกครองโดยกฎหมายซ่ึงแตเดิมนัน้หลักความชอบดวยกฎหมายนั้น เนนเฉพาะผูท่ีอยูใต
การปกครองเทานั้นท่ีตองอยูภายใตกฎหมายของรัฐท่ีตราโดยไมถือวาผูปกครองรัฐนั้นตองอยู
ภายใตกฎหมายที่ตนเองตราข้ึนมา ตอมาใหความหมายไปถึงฝายปกครองดวย หมายความวาฝาย
ปกครองนั้น ตองอยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมาย เชนเดียวกับผูท่ีอยูใตการปกครอง ถาฝาย
ปกครองไปกระทําการใดอันเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูท่ีอยูใตการปกครองแลว ผูท่ี
อยูใตการปกครองก็สามารถฟองรองฝายปกครองตอองคกรยุติธรรมไดเพื่อใหเยียวยาแกไขการ
กระทําของฝายปกครอง แบงเปน 2 ลักษณะคือ  

1)  การกระทําขององคกรของรัฐไมวาจะเปนการกระทําทางนิติบัญญัติทางการ
ปกครองหรือทางตุลาการตองมีกฎหมายใหอํานาจไวและการกระทําเหลานั้นจะตองชอบดวย
กฎหมาย ดังนั้น การกระทําทางนิติบัญญัติ การกระทําทางปกครอง การกระทางตุลาการตองชอบ
ดวยกฎหมายซ่ึงเรียกวา “ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ” 

2)  หากองคกรของรัฐกระทําการไมชอบดวยกฎหมายและการกระทํานั้นทําให
เกิดความเสียหายแกผูอ่ืน รัฐจะตองมีกลไกและกระบวนการท่ีสามารถทําใหการกระทํานั้นไรผลไป
และหากเกิดความเสียหายจะตองเยียวยาชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหาย กลไกและกระบวนการ
เรียกวา “การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ” 

(1) หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของฝายนิติบัญญัติ 
 ตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติจะขัดแยงตอรัฐธรรมนูญไมได หมายความวากฎหมาย
ท่ีตราขึ้นโดยองคกรนิติบัญญัติจะมีเนื้อหา รูปแบบ หรือกระบวนการตรากฎหมายขัดแยงตอ
รัฐธรรมนูญไมได กลาวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยฝายนิติบัญญัติจะตองชอบดวย
รัฐธรรมนูญซ่ึงก็คือตองเคารพตอหลักความชอบดวยกฎหมายของรัฐธรรมนูญ เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็
เพราะวาฝายนิติบัญญัติเปนองคกรท่ีไดรับการจัดต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญ ดังนั้นฝายนิติบัญญัติจึงตอง
อยูใตรัฐธรรมนูญไปดวยซ่ึงรวมไปถึง การตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติอันเปนการกระทําทาง
นิติบัญญัติก็จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมได 

(2) หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางตุลาการ 
 ในบรรดาสามอํานาจของอํานาจอธิปไตย อํานาจตุลาการจะเปนอํานาจท่ีอิสระมากกวา
องคกรอ่ืน เปนไปตามหลักความเปนอิสระของตุลาการ เพราะเหตุท่ีวาเปนองคกรท่ีทําหนาท่ี
ควบคุมการกระทําตางๆ ของบุคคลท่ัวไปและองคกรอ่ืนๆ ในรัฐใหเคารพตอหลักความชอบดวย
                                                            

97แหลงเดิม. 
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กฎหมาย ดังนั้นองคกรตุลการจึงเปนองคกรท่ีสรางหลักประกันในการใหความคุมครองหลัก
ความชอบดวยกฎหมายอยางเปนรูปธรรม และเห็นผลทางปฏิบัติในการที่ไมเคารพตอหลัก
ความชอบดวยกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่องคกรตุลาการมีอํานาจในการยกเลิกเพิกถอนการ
กระทําท่ีมิชอบดวยกฎหมาย ในขณะเดียวกันการทําหนาท่ีขององคกรตุลาการนั้นก็ตองเคารพหลัก
ความชอบดวยกฎหมายเชนกัน 

(3) หลักความชอบดวยกฎหมายกับการกระทําทางบริหาร 
ฝายบริหารมีสองสวน สวนแรกเปนสวนของฝายบริหารในฐานะท่ีเปนรัฐบาล อีกสวน

หนึ่งนั้นเปนสวนของฝายปกครอง การกระทําของฝายบริหารในฐานะท่ีเปนรัฐบาลนั้น เรียกวา การ
กระทําทางรัฐบาล ซ่ึงจะไมถูกควบคุมโดยศาลแตจะถูกควบคุมทางการเมืองมากกวา เชน การต้ัง
กระทูถาม การลงมติไมไววางใจ สวนการกระทําของฝายบริหารในฐานะท่ีเปนฝายปกครองนั้นเปน
ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางฝายปกครองกับราษฎร ซ่ึงฝายปกครองเขามาควบคุมตรวจสอบ เม่ือ
กลาวถึงฝายบริหารในฐานะท่ีเปนฝายปกครองนั้นจะมีปฏิสัมพันธกับประชาชนมากท่ีสุดเพราะฝาย
ปกครองเปนผูรับนโยบายจากฝายบริหารลงมาปฏิบัติและปฏิบัติการดังกลาวนั้นก็ตองมีการสัมพันธ
กับประชาชน ดังนั้นในความสัมพันธดังกลาวก็อาจมีการกระทบกระท่ังและอาจกอใหเกิดความ
เสียหายเกิดข้ึนได ดวยเหตุนี้ จึงมีแนวคิดวาการกระทําการปกครองของฝายปกครองนั้นตองอยู
ภายใตหลักความชอบดวยกฎหมายเชนกัน ซ่ึงก็หมายความวาตองมีการควบคุมฝายปกครองหรือ
ควบคุมการกระทําการปกครอง 

หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําฝายปกครองจึงเปนกรณีท่ีการกระทําของ
ฝายปกครองหรือผูใชอํานาจเหนือประชาชนจะตองมีกรอบขอบเขตการใชอํานาจ มีหลักประกัน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน มีการคานและดุลการใชอํานาจรัฐและตองมีการควบคุมความชอบ
ดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง โดยฝายปกครองจะกระทําการใดๆ  ท่ีอาจมีผล
กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพหรือประโยชนอันชอบธรรมของเอกชนคนใดคนหน่ึงไดก็ตอเม่ือ
มีกฎหมายใหอํานาจ และจะตองกระทําการดังกลาวในกรอบท่ีกฎหมายกําหนด 

ดวยเหตุดังกลาวฝายปกครองจึงตองอยูภายใตหลักความชอบดวยกฎหมาย โดยอยู
ภายใตกรอบและวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด การใชอํานาจรัฐของฝายปกครองตองเปนไปตามกรอบท่ี
กฎหมายกําหนด และหากการใชอํานาจนั้นสงผลใหเกิดความไมชอบดวยกฎหมาย แสดงวาการใช
อํานาจดังกลาวขัดตอกฎหมายและหลักความชอบดวยกฎหมาย 
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2.3 แนวความคิด หลักการเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคดีวินัย 
การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการ ถือวาเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานบุคคล            

ในองคกรแตละองคกร  การรักษาวินัยนั้นถือวาเปนขอปฏิบัติ ระเบียบ แบบแผน ท่ีขาราชการตอง
ยึดถือปฏิบัติใหอยูในกรอบอันดีงาม หากขาราชการประพฤติ ปฏิบัติ แตกตางไปจากระเบียบ แบบ
แผนท่ีองคกรกําหนดไว ผูบังคับบัญชาอาจส่ังใหดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูนั้นได การ
ดําเนินการทางวินัยลักษณะนี้ ถือวาเปนคําส่ังทางปกครอง และหากขาราชการผูถูกส่ังลงโทษทาง
วินัยไมพอใจ หรือไมเห็นดวยกับคําส่ังลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชา ขาราชการผูนั้นก็มีสิทธิ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้นไดดวย เพื่อใหเขาใจในหลักการเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย 
และการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย จึงมีความจําเปนตองศึกษา ลักษณะของการดําเนินการทาง
วินัย วัตถุประสงคของการดําเนินการทางวินัย ประเภทของการดําเนินการทางวินัย และแนวคิด
หลักการการอุทธรณคดีวินัย ดังตอไปนี้ 
       2.3.1.  ลักษณะของการดําเนินการทางวินัย 

ความหมายของวินัย Webster’s New World Dictionary of American Language ได
อธิบายคําวาวินัยวา (1) การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาการในการควบคุมตนเองความประพฤติ หรือความ
เปนระเบียบ และประสิทธิภาพ (2) การฝกอบรมดังกลาว คือการควบคุมตนเองและประพฤติท่ีอยู
ในระเบียบแบบแผน (3) การยอมรับหรือการปฏิบัติตามการบังคับบัญชาการควบคุม (4) การ
ปฏิบัติการเพื่อแกไขความประพฤติหรือการลงโทษ98 

J.B.Kingsbury99 ไดใหคําอธิบายวา วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานซ่ึงอาจจะกระทําไดสองวิธี (1) โดยการออกกฎ ขอบังคับ คําส่ัง และคํา
บัญชา โดยมีการลงโทษเปนเคร่ืองมือสนับสนุนอยูขางๆ หรือ (2) โดยทางการส่ังสอน การฝกอบรม
และประสบการณในการเขารับงานท่ีตองการรับผิดชอบ 

                                                            
98 Treatment that correct or punishes. อางถึงใน ปญหากฎหมายเก่ียวกับการอุทธรณและการรองทุกข

ของขาราชการพลเรือน (น.99), โดย ศรีนิดา เกิดผล, 2523, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) กรุงเทพ : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

99 J.B.Kingsbury.(1975) Personnel Administration for Thai Students.p.52 อางถึงใน วินัยขาราชการ
รัฐสภากับหลักเกณฑทั่วไปในกระบวนการสอบสวนและการพิจารณาโทษทางวินัย (น.14), โดย อําพล เจริญ
ชีวินทร, 2535, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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Baker W.Alton100 ไดอธิบายคําวา วินัย คือ วิธีการท่ีใชเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบในการเสริมสรางและรักษาการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย 

พ.อ. ปน มุทุกันต อดีตอนุศาสนาจารยกองทัพบกและอธิบดีกรมการศาสนาอธิบายวา 
“วินัย” เปนแบบของคน คนทุกคนท่ีปรับตัวอยูในวินัยเปนคนดีท้ังนั้น ยกตัวอยาง ดิน หิน ปูน หรือ
เศษโลหะท่ีเราเหยียบย่ําโยนท้ิงนั้น ถานํามาปนมาหลอมเขาเปนพระพุทธรูปแลวก็กลายเปนของท่ีดี
ท่ีทุกคนเคารพกราบไหว คนเราก็มีแบบของคนเรียกวา “วินัย” วินัยจึงเปนแบบที่ปนหลอมคนให
เปนคนดี101 

การดําเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการในการลงโทษ
ขาราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการตามกฎหมายท่ีจะตองกระทํา  

กลาวโดยสรุปคือ วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผนท่ีทุกคนตองยึดถือ ปฏิบัติ เพื่อทําให
เกิดความเปนระเบียบ เรียบรอยในการปฏิบัติงาน หรือทําหนาท่ีส่ิงหนึ่งส่ิงใด ใหบรรลุเปาหมายซ่ึง
เปนประโยชนสูงสุดของการทํางาน และหากไมปฏิบัติตามวินัยท่ีไดวางไว อาจถูกผูบังคับบัญชา
ดําเนินการทางวินัยได 
       2.3.2. วัตถุประสงคของการดําเนินการทางวินัย 

ประวีณ   ณ   นคร  ไดกลาวถึงการลงโทษทางวินัยวามีจุดมุงหมายสําคัญ 4 ประการ 
ดังนี้102 

1)  เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน โดยขาราชการตอง
รักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ เม่ือปรากฏวาผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยผูบังคับบัญชาตอง
ดําเนินการทางวินัย ถาผูบังคับบัญชาใดละเลยหรือปฏิบัติโดยไมบริสุทธ์ิใจถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปราบผูกระทําผิด และปรามไวไมใหผูอ่ืนเอาเยี่ยงอยาง 

2)  เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญ และสมรรถภาพของขาราชการ โดยตองส่ัง
ลงโทษใหเหมาะสมและไมเปนไปโดยพยาบาทหรือโทสะจริต การลงโทษโดยฉับพลัน เปนธรรม 
เสมอหนา และโดยเหมาะสม ทําใหขาราชการโดยสวนรวมมีความระมัดระวังในการรักษา
มาตรฐานความประพฤติ และรูสึกวามีความเปนธรรมในราชการ 

                                                            

                   100 Baker W.Alton.(1995) Personnel Management in Small Plant.p.1 อางถึงใน ปญหากฎหมาย
เก่ียวกับการอุทธรณและการรองทุกขของขาราชการพลเรือน. เลมเดิม (น.100). 
                    101 มงคลชีวิตภาคที่ 1 (น.379), โดย ปน มุทุกันต, 2512, อนุสรณนายปรัชญา เอครพานิช. 

    102 คูมือการดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518  (น.254), 
โดย ประวีณ ณ นคร, 2531, กรุงเทพฯ: ไทยพิมพ. 
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3)  เพื่อจูงใจใหขาราชการปรับปรุงตัวใหดีข้ึน การลงโทษทางวินัยแกขาราชการผูใด
ควรจะไดทําใหผูนั้นรู เขาใจ และยอมรับในความผิดท่ีตนไดกระทํานั้น และเปนการจูงใจให
ขาราชการปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน 

4)  เพื่อรักษาช่ือเสียงของทางราชการและความเชื่อมั่นของประชาชนตอทางราชการ  
ถาขาราชการมีระเบียบวินัย มีสมรรถภาพในการทํางานโดยสมํ่าเสมอก็จะเปนการรักษาช่ือเสียงและ
ความเช่ือม่ันของประชาชน เม่ือหนวยงานใดมีผูกระทําผิดวินัยก็จําเปนตองมีการลงโทษทางวินัย
เพื่อรักษาช่ือเสียงและความเช่ือม่ันของประชาชน 
       2.3.3  ประเภทของการดําเนินการทางวินัย 

การดําเนินการทางวินัยแบงออกได 2 ประเภท โดยยึดลักษณะความผิดทางวินัย 
กลาวคือ การดําเนินการทางวินัยกรณีความผิดอยางรายแรง กับ การดําเนินการทางวินัยกรณี
ความผิดไมรายแรง  

1)  การดําเนินการทางวินัยกรณีความผิดอยางรายแรง หมายถึง การดําเนินการสอบสวน
ทางวินัยขาราชการในกรณีท่ีมีมูลกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงจะมีบทลงโทษทางวินัย
ท่ีรุนแรง เชน การปลดออก หรือไลออกจากราชการ 

2)  การดําเนินการทางวินัยกรณีความผิดไมรายแรง หมายถึง การดําเนินการสอบสวน
ทางวินัยขาราชการในกรณีท่ีมีมูลกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง ในกรณีท่ีเปนความผิดวินัย
เล็กนอย หรือมีเหตุสมควรลดหยอนโทษ บทลงโทษทางวินัยไมรายแรง เชน ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน 
หรือลดเงินเดือน 
       2.3.4.  แนวความคิดและหลักการในการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย 

การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนกลไกท่ีสําคัญของการควบคุมตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง คือ การที่ผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยไดขอให
พิจารณาคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้นใหม เปนการตรวจสอบคําส่ังลงโทษทางวินัยอีกช้ันหนึ่ง และการ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้นเปนสิทธิและเสรีภาพท่ีผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีจะใชสิทธิ
อุทธรณดังกลาวหรือไมก็ได ไมมีกฎหมายบังคับไวเปนการเฉพาะวาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยจะตอง
ใชสิทธิอุทธรณคําส่ัง แตหากผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยจะใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษตองใชสิทธิ
ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

การอุทธรณ มีวัตถุประสงคในการตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจของฝายปกครองเพ่ือ
เยียวยาผลกระทบที่เกิดแกคูกรณีผูรับคําส่ังทางปกครอง โดยเปดโอกาสใหคูกรณีโตแยงคําส่ังและ
ขอใหฝายปกครองทบทวนและเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพิกถอนคําส่ัง โดยนัยนี้ การอุทธรณจึงเปน
กระบวนการท่ีคุมครองสิทธิของประชาชนและเปนวิธีการท่ีชวยแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย

DPU



 66

ของคูกรณีไดดีกวากระบวนการทางศาล เพราะการทบทวนภายในฝายปกครองมีข้ันตอนการ
พิจารณาท่ีเรียบงายรวดเร็วกวาวิธีพิจารณาคดีของศาล นอกจากนี้ ในการพิจารณาอุทธรณฝาย
ปกครองยังสามารถทบทวนคําส่ังในแนวทางท่ียืดหยุนและใหความเปนธรรมแกผูเกี่ยวของในแตละ
กรณีไดอยางเหมาะสม ผิดกับศาลท่ีตองวินิจฉัยคดีพิพาทไปตามบทกฎหมายและยึดถือแนวคํา
พิพากษาเปนสําคัญ ยากท่ีจะพิพากษาเปนรายกรณีไปโดยคํานึงถึงความเปนธรรมเฉพาะกรณี เพราะ
จะทําใหแนวคําพิพากษาไมมีเอกภาพ 

2.3.4.1  แนวความคิดในการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1)  หลักความยุติธรรม ประกอบดวย 4 หลักการ ดังนี้ 

(1)  หลักความไดสัดสวน  คือ การพิจารณาตามตัวบทกฎหมายวาดวยการ
กระทําความผิดอยางใดถือวาเปนความผิดวินัยฐานใด โดยพิจารณาองคประกอบของกฎหมายวา
การกระทํานั้นๆ เปนการกระทําท่ีครบองคประกอบความผิดตามกฎหมายแลวหรือไม ถาไมมีบท
กฎหมายกําหนดวาเปนความผิดก็ไมถือวาเปนความผิด ถาครบองคประกอบความผิดก็ปรับ
บทความผิดไปตามนั้นและลงโทษ 

(2)  หลักมโนธรรม คือการใชวิจารณญาณของผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
อยางรอบคอบโดยคํานึงถึงความเปนจริงและความถูกตอง เหมาะสมตามเหตุผลท่ีควรจะเปนโดย
อาศัยขอเท็จจริงและพยานแวดลอมประกอบ เพื่อใหเห็นความเปนไปไดในการกระทําความผิด การ
กระทําบางอยางเขาองคประกอบของความผิดแลว  แต ผูกระทําความผิดอาจทําไปโดย
รูเทาไมถึงการณก็ได ซ่ึงผูพิจารณาอุทธรณตองใชหลักการนี้ควบคูไปกับหลักความไดสัดสวน เชน 
ถาเปนความผิดวินัยไมรายแรง การกําหนดโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ก็อยูใน
ดุลยพินิจของผูพิจารณานั่นเอง 

(3)  หลักความเปนธรรม หลักการนี้ใชประกอบเปนหลักในการพิจารณา
อุทธรณเกี่ยวกับการพิจารณาถึงระดับโทษท่ีขาราชการถูกลงโทษเชนเดียวกับหลักมโนธรรม ใช
สําหรับผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษมากกวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ กลาวคือ เม่ือมีการกระทํา
ความผิดเกิดข้ึนเหมือนกัน ผูกระทําตองไดรับโทษเทากัน โดยไมมีขอยกเวนใด เวนแตจะมี
พฤติการณและเหตุผลในการกระทําความผิดท่ีแตกตางกัน ยอมไดรับโทษแตกตางกันได โดย
พิจารณาจากหลักดังนี้ 

 (3.1) ลักษณะของการกระทําความผิด ความผิดอยางเดียวกัน บางลักษณะ
พฤติการณอาจพิจารณาไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง จะตองลงโทษปลดออก หรือไลออก แต
บางลักษณะเปนการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงก็ได 
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 (3.2)  ผลแหงการกระทําผิด ความผิดอยางเดียวกันอาจตองกําหนดโทษ
ตางกัน เพราะผลแหงการกระทําผิดทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการหรือแกช่ือเสียงของ
ราชการมากนอยแตกตางกัน 

 (3.3)  คุณความดี ความผิดอยางเดียวกันผูมีประวัติการทํางานดี ไมเคย
กระทําผิดมากอน อาจไดรับโทษนอยกวาผูท่ีเคยกระทําผิดมากอนแลว ผูกระทําผิดในเร่ืองเดียวกัน 
คนท่ีพยายามแกไขบรรเทาผลราย อาจไดรับโทษนอยกวาผูท่ีไมไดพยายามทําเชนนั้น 

 (3.4)  การใหโอกาสแกไขความประพฤติ ถาเปนความผิดวินัยไมรายแรง 
อาจใหโอกาสแกผูกระทําความผิดท่ีจะแกไขความประพฤติอีกคร้ัง โดยกําหนดโทษสถานเบาเพียง
ภาคทัณฑ หรือถาเปนความผิดเล็กนอย อาจงดโทษโดยใหวากลาวตักเตือนก็ได แตสําหรับคนท่ีเคย
กระทําผิดเชนนั้นมาแลวจะตองลงโทษหนักกวา 

 (3.5)  เหตุเบ้ืองหลังการกระทํา การกระทําผิดเพราะความจําเปน ถูก
บังคับ หรือเพราะถูกยั่วโทสะใหกระทํา อาจไดรับโทษนอยกวาการะทําผิดเพราะตั้งใจกระทําก็ได 

 (3.6)  สภาพของผูกระทําผิด เชน การกําหนดโทษโดยคํานึงถึงเพศ อายุ
ตัว อายุราชการ การศึกษา ตําแหนงหนาท่ี และสภาพทางสวนตัวดานอ่ืน ๆ ของผูกระทําผิด ใน
ความผิดอยางเดียวกันอาจกําหนดโทษแตกตางกันไปไดหากสภาพของผูกระทําผิดแตกตางกัน 

(4)  หลักความรวดเร็ว หรือความฉับพลันในการพิจารณา การท่ีขาราชการ
ถูกลงโทษทางวินัยยอมทําใหขาราชการผูนั้นตองเสียสิทธิท่ีพึงมีพึงไดหลายประการ ไมวาจะเปน 
การไดรับการแตงต้ังในตําแหนงท่ีสูงข้ึน หรือการปรับข้ึนเงินเดือน โอกาสในการโยกยายตําแหนง 
เปนตน รวมท้ังขาราชการท่ีถูกส่ังลงโทษทางวินัยนั้นเสียขวัญและกําลังใจในการทํางาน หาก
ขาราชการผูนั้นใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย ผูพิจารณาอุทธรณก็ควรจะพิจารณาดวยความ
รวดเร็ว เนื่องจากหากปรากฏวาขาราชการผูนั้นไมไดกระทําความผิดทางวินัยจริง ก็จะไดเรงรีบ
เยียวยาแกไขความเสียหายไดทัน แตหากการพิจารณาอุทธรณเปนไปดวยความชักชาการเยียวยา
แกไขก็ไมสามารถกระทําได ประกอบกับหลักการท่ีวา ขาราชการผูใชสิทธิอุทธรณคําส่ังนั้นเปนผูท่ี
ยังไมไดรับการตัดสินวาเปนผูมีความผิดยอมมีโอกาสในการแสดงพยานหลักฐานท่ีแสดงไดวา
ตนเองบริสุทธ์ิ สามารถตรวจสอบได อีกท้ังระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณนั้นตองรวดเร็ว               
ไมสรางข้ันตอนยุงยากจนเกินไป ซ่ึงหลักการนี้ถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตร 45103 ไดบัญญัติถึงเร่ืองการพิจารณาอุทธรณวา การพิจารณาอุทธรณ
ตองพิจารณาโดยไมชักชาและใหแจงผูอุทธรณโดยไมชักชาดวย และไดกําหนดเวลาในการพิจารณา
ไวดวยวาตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ซ่ึงเปนการท่ีผูบังคับบัญชาท่ีออกคําส่ัง
                                                            

103 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตร 45. 
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ทางปกครองพิจารณาทบทวนคําส่ังของตนเอง และไมใหผูบังคับบัญชาประวิงการพิจารณาทําให
เกิดความเสียหายตอผูอุทธรณได  

2)  หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ประกอบดวยหลักการดังนี้  
(1)  หลักบุคคลไมอาจเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเอง หรือหลักความ

ไมมีอคติของเจาหนาท่ีฝายปกครอง หรือหลักการไมมีสวนไดเสียในคดีท่ีตนเปนผูวินิจฉัย กลาวได
วาเปนหลักประกันข้ันพื้นฐานของความยุติธรรมสําหรับคูกรณีพิพาท ไมวาจะอยูในระบบศาลใด 
ประเทศใด ซ่ึงเปนหลักการอันเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป เพราะหากมีขอเท็จจริงปรากฏวาผูพิจารณา
วินิจฉัยคดีหรือขอพิพาทหนึ่งๆ มีสวนรู เกี่ยวของ หรือมีประโยชนไดเสียไมวาในทางใด หรือมีเหตุ
โกรธเคืองกันมากอนกับคูกรณีฝายใดฝายหน่ึง ตามธรรมดาผูท่ีทําหนาท่ีในการวินิจฉัยคดีหรือขอ
พิพาทดังกลาวมีความเก่ียวของอยางใดอยางหนึ่งกับคูกรณีดวยเหตุดังกลาว โอกาสท่ีจะทําใหผูนั้น
พิจารณาดวยความเปนกลางเสียไปยอมสูงมากข้ึนดวย เชน ความสัมพันธสวนตัวระหวางเจาหนาท่ี
ฝายปกครองหรือผูวินิจฉัยคดีกับบุคคลที่เขามาเกี่ยวของกับการวินิจฉัย อาจทําใหมีความคิดเห็น
ลวงหนาตอประเด็นท่ีตองมีการวินิจฉัย โดยเคยวินิจฉัยประเด็นท่ีจะวินิจฉัยมาแลว หรือเปนผู
รองเรียนกลาวหาเอง ยอมทําใหไมสามารถวินิจฉัยคดีอยางเปนกลางได นอกจากนั้นยังหมายถึง การ
ท่ีเจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษขาราชการก็ไมอาจเปนผูมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณา
อุทธรณได เพราะถือวาเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเองในเร่ืองการอุทธรณ กรณีดังกลาวผู
อุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณของตนได ซ่ึงถือวาเปนหลักการหนึ่งของหลัก
ความยุติธรรมตามธรรมชาติ  

หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ไดถูกนํามาใชอธิบายในกรณีท่ีฝายปกครองตอง
วินิจฉัยส่ังการในลักษณะก่ึงตุลาการคือ คณะกรรมการกึ่งตุลาการหรือเจาหนาท่ีองคกรอ่ืนท่ีทํา
หนาท่ีทางตุลาการเทานั้น สวนในกรณีท่ีเปนเร่ืองทางปกครองโดยแท (คือการกระทําทางปกครองท่ี
เครงครัดตามตัวบทกฎหมาย) การกระทําท่ีมีลักษณะเปนการออกกฎหมายลําดับรอง หรือการ
กระทําเกี่ยวกับเร่ืองสัญญา ยอมไมอยูในบังคับท่ีจะตองปฏิบัติตามหลักความยุติธรรมโดยธรรมชาติ
นี้แตอยางใด ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีออกคําส่ังโดยฝาฝนหลักความเปนกลางถือวาเปนการกระทําท่ีขัด
ตอหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติ ซ่ึงศาลอังกฤษอาศัยหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติมาเปน
เคร่ืองมือในการควบคุมการใชอํานาจของฝายปกครองโดยอธิบายวา การท่ีเจาหนาท่ีฝายปกครอง
พิจารณาและมีคําส่ังไปโดยขัดตอหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติจึงมีผลเปนโมฆะ ซ่ึงคําส่ังทาง
ปกครองที่ออกโดยฝาฝนหลักความไมมีสวนไดเสียของเจาหนาท่ีในการดําเนินการพิจารณานั้น 
จะตองเสียไปเนื่องจากขัดกับหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติ เชน การอนุมัติแผนการพัฒนาใน
พื้นท่ีท่ีตนมีท่ีดินอยูและเห็นไดวาจะไดรับประโยชน หรือในกรณีท่ีมีความคลุมเครือในเร่ือง
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ผลประโยชนเนื่องจากไมไดยื่นรายงานเอาไว หรือกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกคําส่ังทาง
ปกครองในเร่ืองท่ีตนมีสวนไดเสียเกี่ยวของดวย ศาลพิพากษาวาคําส่ังดังกลาวเปนโมฆะ เนื่องจาก
เปนเร่ืองท่ีผูพิจารณามีสวนไดเสียเกี่ยวของ   

หลักความเปนกลางหรือหลักความไมมีสวนไดเสียจึงหมายความถึง การที่ผูพิจารณา
วินิจฉัยยอมไมมีสวนไดเสียใดๆ ในขอพิพาทนั้นหรือไมมีสวนเก่ียวของกับคูกรณีท้ังสอง หาก
บุคคลมีอํานาจส่ังการในเรื่องท่ีตนมีสวนไดเสียอยู บุคคลนั้นจะสูญเสียความเปนกลางและไมอาจ
ส่ังการโดยปราศจากอคติในเร่ืองนั้นๆ ได ดังนั้นหลักความเปนกลางหรือหลักความไมมีสวนไดเสีย
จึงไมมีลักษณะการรวมอํานาจ แตไดบงบอกถึงการแบงแยกอํานาจในการพิจารณาทบทวนคําส่ัง
ทางปกครอง หลักการดังกลาวจึงนํามาใชกับองคกรของรัฐท่ีมีอํานาจในการวินิจฉัยตัดสินใจใน
เร่ืองตางๆ เชน ผูพิพากษา ตุลาการ หรือองคกรของฝายปกครองท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครอง 
พิจารณาและวินิจฉัยส่ังการ หรือรวมประชุมและลงมติในเร่ืองใดๆ ท่ีตนมีสวนไดเสียอยู 

ผลของคําส่ังท่ีไมชอบดวยหลักความเปนกลางในกรณีท่ีเจาหนาท่ีออกคําส่ังโดยฝาฝน
หลักความเปนกลางถือวาเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติ ถือวาคําส่ัง
ดังกลาวมีผลเปน 

สําหรับประเทศไทยไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ข้ึน ซ่ึงถือเปนกฎหมายกลางที่ไดวางหลักเกณฑท่ัวไปในการปฏิบัติราชการเจาหนาท่ีฝาย
ปกครอง เพื่อใหเจาหนาท่ีฝายปกครองใชเปนหลักในการปฏิบัติราชการ โดยเจาหนาท่ีผูพิจารณา
เร่ืองทางปกครองและผูทําคําส่ังทางปกครองจะตองไมมีสวนไดเสียในเร่ืองนั้นเพื่อเปนการประกัน
ความเปนธรรม และการพิจารณาตองกระทําโดยเปดเผย เหมาะสม โดยเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีตอง
รับผิดชอบตองไมมีสวนไดเสียในการพิจารณาเร่ืองดังกลาว เพราะหากวาเจาหนาท่ีฝายปกครอง
กระทําการเพ่ือประโยชนสวนตนและพิจารณาวินิจฉัยส่ังการเรื่องในทางปกครองอยางมีอคติ
หรือไมเปนกลางแลว ก็จะสงผลในทางลบตอการวินิจฉัยอยางแนนอน104 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดกําหนดเหตุหรือพฤติการณ
ท่ีถือวาเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการผูมีอํานาจในการพิจารณาทางปกครองมีสวนได
เสีย แบงออกเปน 2 กรณี กลาวคือ 

 (1.1)  กรณีท่ีเจาหนาท่ีหรือกรรมการในคณะกรรมการมีความสัมพันธ
สวนตัวกับคูกรณี ตามมาตรา 13 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539105 
                                                            

104 หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน (น.139), โดย กมลชัย  รัตนสกาววงศ, 2544, กรุงเทพฯ : ศูนยยุโรป
ศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

105 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 13. 
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(1.1.1) เปนคูกรณีเอง  
 ไดแก กรณีท่ีเจาหนาท่ีผูนั้นเปนผูพิจารณาออกคําส่ังทางปกครองใหแกตนเอง เชน 
เจาหนาท่ีผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาตต้ังโรงงาน เปนผูขออนุญาตต้ังโรงงานเอง หรือกรณีท่ีผูมี
อํานาจในการพิจารณาคัดเลือกผูรับทุนการศึกษา ลงมติเห็นชอบใหตนเองเปนผูรับทุนการศึกษา
ดังกลาว106 เปนตน 

(1.1.2) เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี   
คูสมรส หมายความวา ผูท่ีจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย แตในกรณีท่ีสามีหรือ

ภรรยานอกสมรส อาจถือวาการพิจารณานั้นขัดตอหลักความเปนกลางโดยสภาพอยูแลวก็ได 
(1.1.3) เปนญาติของคูกรณี 

 คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาช้ันใดๆ หรือเปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับได
เพียงภายในสามช้ันหรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองช้ัน 

(1.1.4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือ
ผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 

(1.1.5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี เปนตน 
 (1.2) กรณีท่ีมีพฤติการณอ่ืน ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
(1.2.1) เหตุแหงความไมเปนกลางอันเกิดจากเหตุภายใน  

 เหตุแหงความไมเปนกลางอันเกิดจากเหตุภายใน เชน กรณีท่ีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจ
ดําเนินการทางวินัยกับผูฟองคดี ในข้ันตอนตางๆ ไมวาจะเปนการออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน พิจารณาความผิดและพิจารณาส่ังลงโทษ เคยมีปญหาความขัดแยงกับผูฟองคดีอยาง
รุนแรง ท้ังในเร่ืองสวนตัวและหนาท่ีราชการ จนถึงข้ันรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนซ่ึง
กันและกันมากอน ถือไดวามีสภาพรายแรงท่ีอาจทําใหการดําเนินการทางวินัยแกผูฟองคดีอันเปน
การพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางโดยสภาพภายในของผูมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการ
ดังกลาวได กรณีจึงยอมไมอาจทําการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้นได ตามมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 107เปนตน 

(1.2.2) เหตุแหงความไมเปนกลางอันเกิดจากอํานาจหนาท่ีในการ
พิจารณาทางปกครอง 

                                                            
106 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.57/2555. 
107 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.146/2554. 
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 เหตุแหงความไมเปนกลางอันเกิดจากอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาทางปกครอง เชน 
กรณีท่ีประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเขารวมประชุมในฐานะ อ.ก.พ.กรม พิจารณาผล
การสอบสวนทางวินัยท่ีตนไดเคยใหความเห็นไว การที่บุคคลซ่ึงเคยเปนประธานคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงไดเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาผลการสอบสวนทางวินัยของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ในฐานะ อ.ก.พ.กรม บุคคลดังกลาวยอมยืนยันความเห็น
เดิม อันเปนความเห็นท่ีเปนปฏิปกษตอผูถูกกลาวหา ถึงแมเหตุดังกลาวจะมิใชเหตุความมีสวนได
เสียตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก็ตาม แตกรณี
ดังกลาวยอมเปนเหตุซ่ึงมีสภาพรายแรง อันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางตาม
มาตรา 16 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อันมีผลให มติ 
อ.ก.พ.กรมและคําส่ังลงโทษทางวินัยท่ีเห็นชอบตามมติ อ.ก.พ.กรมดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย108 
 กรณีท่ีเจาหนาท่ีผูพิจารณาทางปกครองเปนกรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและ
เปนกรรมการในการพิจารณาอุทธรณ การท่ีเจาหนาท่ีท่ีเคยพิจารณาวินิจฉัยในเร่ืองการดําเนินการ
ทางวินัยกับผูฟองคดีมากอนไดทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีในช้ันการพิจารณาอุทธรณในเร่ืองเดิมนั้นอีก 
การพิจารณาอุทธรณโดยใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีผูนั้น จึงอาจมีความโนมเอียงไปตามความเห็น
เดิมท่ีตนไดเคยพิจารณาวินิจฉัยไปแลวได กรณีนี้จึงถือวาการกระทําดังกลาวมีสภาพรายแรงท่ีอาจ
ทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลางได109 
 กรณีท่ีเจาหนาท่ีผูทําการพิจารณาทางปกครองมีสวนรวมท้ังในการเสนอความเห็น การ
พิจารณาเห็นชอบใหส่ังลงโทษและการพิจารณาอุทธรณ เชน บุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนประธานในท่ี
ประชุมถือวาไดเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการควบคุมและกําหนดทิศทางของการประชุม จึง
อาจสงผลใหความเห็นของประธานในท่ีประชุมมีอิทธิพลเหนือกรรมการคนอ่ืนได  ดังนั้น การท่ี 
นาย ศ.ซ่ึงเคยทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาดําเนินการทางวินัยและ
ใหผูฟองคดีออกจากราชการ เขาไปมีสวนรวมในการเปนประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองของ
ผูฟองคดีในท่ีประชุมของ ก.จ.จ. เชียงรายในทุกข้ันตอน ท้ังในการพิจารณาเสนอความเห็น              
การพิจารณาเห็นชอบส่ังลงโทษ และการวินิจฉัยยกอุทธรณ รวมท้ังการใหขอมูล ความเห็น หรือ
การดําเนินการใดๆในลักษณะท่ีเปนการปกปองความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ท่ีตนเองไดเคยทํา
หนาท่ีประธานในท่ีประชุมมากอน กรณีจึงถือวากรพิจารณาทางปกครองของคณะกรรมการ
ดังกลาวมีสภาพรายแรงท่ีอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง หรือมีเหตุแหงความไม
เปนกลางในเนื้อหาหรือโดยสภาพภายในของเจาหนาท่ีหรือกรรมการที่มีสวนรวมในการพิจารณา
                                                            

108 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.795/2555. 
109 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.133/2553. 
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ทางปกครอง อันเปนการพิจารณาทางปกครองท่ีไมชอบตามมาตรา16 วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539110 

(1.2.3) เหตุแหงความไมเปนกลางอันเกิดจากการขัดกันของ
ประโยชนไดเสียทางปกครอง เชน กรณีท่ีเจาหนาท่ีผูพิจารณาทางปกครองตองเสนอความเห็นและ
วินิจฉัยส่ังการกรณีท่ีมีการตรวจสอบการกระทําท่ีผานมาของตน111 เปนตน 
 หลักความเปนกลาง จึงเปนหลักทางกฎหมายมหาชนท่ีสําคัญในการปองกันและ
คุมครองสิทธิของผูอุทธรณเพื่อมิใหเจาหนาท่ีของรัฐนําเร่ืองผลประโยชนหรือความคิดเห็นหรือ
อคติสวนตัวเขาแทรกในการปฏิบัติหนาท่ี อันจะทําใหเสียความเปนกลางและทําใหขอเท็จจริงท่ีได
นั้นเปล่ียนไป อันถือวาเปนการกระทําตามอําเภอใจอันจะทําใหคําส่ังทางปกครองนั้นไมชอบดวย
กฎหมาย อันเปนเหตุใหศาลปกครองสูงสุดยกเลิกเพิกถอนคําส่ังท่ีไมชอบนั้นได  

(2)  หลักการฟงคูความ112 
 หลักการนี้เปนหลักการพื้นฐานของการคุมครองคูความในการดําเนินกระบวนพิจารณา 
โดยมีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ คือ การวินิจฉัยหรือการพิพากษาคดีจะตองเกิดข้ึนจากการเปดเผย
ขอเท็จจริงท้ังหมดเทาท่ีจะเปนไปไดเพื่อใหผูท่ีทําหนาท่ีในการพิจารณาพิพากษาไดคนหาความจริง
ไดในท่ีสุด ส่ิงเหลานี้จะเกิดข้ึนนั้นจะตองมีกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหท้ังสองฝายเสนอขออาง
หรือขอตอสู พยานหลักฐาน ความท้ังความเห็นของตนท่ีเกี่ยวกับคดี ซ่ึงถือวาเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ี
รัฐจะตองเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล ซ่ึงถือวาเปนประธานของกระบวนวิธี
พิจารณา มิใชเปนเพียงกรรมหรือวัตถุท่ีถูกกระทําในกระบวนวิธีพิจารณา 
 หลักการฟงคูความนี้ เปนการเปดโอกาสใหกับใหฝายผูรองและฝายท่ีถูกรอง ในการ
แสวงหาขอเท็จจริงอันเห็นวาเปนประโยชนตอฝายตนใหเขาสูกระบวนการพิจารณาในแตละ
ข้ันตอน และเพื่อเปนหลักประกันในความโปรงใส หรือสรางความเช่ือม่ัน หรือเปนหลักการเพื่อให
ทุกฝายยอมรับในกระบวนการไตสวนและผลของการไตสวนอันอาจมีผลเปนการกระทบสิทธิของ
ตนได หลักดังกลาวถือวาเปนการรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝาย อันเปนการแสวงหาพยานยาน
หลักฐานกระบวนการหนึ่ง และกระทําโดยเปดเผย การใหขาราชการผูถูกกลาวหาสามารถใชสิทธิ
โตแยงเพื่อปองกันตนเองจากขอกลาวหาตางๆ โดยมีสิทธิเสนอขอเท็จจริง เขาถึงทุกพยานหลักฐาน
ท่ีเปนประโยชนและจําเปนตอการปองกันตนเอง  ท้ังนี้รวมถึงการไดรับระยะเวลาท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ ตอการเตรียมตัวเพื่อช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานดวยเชนกัน  
                                                            

110 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.245-246/2552. 
111 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.147/2552. 
112  คําอธิบายกฎหมายปกครอง (ภาคท่ัวไป). เลมเดิม (น 94). 
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(3) หลักการใหเหตุผลประกอบการออกคําส่ังทางปกครอง 
 ศาสตราจารย ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดอธิบายไววาหมายวาหมายถึง การรูเหตุผลของ
คําส่ังทางปกครองทําใหคูกรณีใชสิทธิอุทธรณหรือนําคดีข้ึนสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัยคดี
ปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะทราบถึงเหตุแทจริงวาเจาหนาท่ีมีคําส่ังทางปกครอง
ข้ึนเพราะเหตุใดและเหตุนั้นถูกตองเหมาะสมหรือไม และขัดกับขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอยางไร
หรือไม ซ่ึงมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดบังคับให
แสดงเหตุผลไวในคําส่ังทางปกครองท่ีเปนหนังสือดวย113 อันเปนการบังคับโดยผลของกฎหมายให
หนวยงานทางปกครองท่ีออกคําส่ังทางปกครองตองปฏิบัติ หากไมปฏิบัติศาลปกครองยอมบังคับ
ใหปฏิบัติตามได 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 37 คําส่ังทางปกครอง
ท่ีทําเปนหนังสือและการยืนยันคําส่ังทางปกครองเปนหนังสือตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผล
นั้นอยางนอยตองประกอบดวย  
 (1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  
 (2) ขอกฎหมายท่ีอางอิง  
 (3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจ  
 นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหคําส่ังทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําส่ังนั้นเองหรือในเอกสาร  
แนบทายคําส่ังนั้นก็ได  
 บทบัญญัติตามวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้  
 (1)  เปนกรณีท่ีมีผลตรงตามคําขอและไมกระทบสิทธิและหนาท่ีของบุคคลอ่ืน  
 (2)  เหตุผลนั้นเปนท่ีรูกันอยูแลวโดยไมจําตองระบุอีก  
 (3)  เปนกรณีท่ีตองรักษาไวเปนความลับตามมาตรา 32  
 (4)  เปนการออกคําส่ังทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน แตตองใหเหตุผล
เปนลายลักษณอักษรในเวลาอันควร หากผูอยูในบังคับของคําส่ังนั้นรองขอ  
 การท่ีผูบังคับบัญชาจะออกคําส่ังลงโทษทางวินัยขาราชการผูใตบังคับบัญชาในขอหาดู
หม่ินเหยียดหยามหรือกดข่ีขมเหงราษฎรไดนั้นตองทําคําส่ังเปนหนังสือและใหเหตุผลประกอบดวย 
เชน ขาราชการผูนั้นไดกลาวถอยคําใดตอราษฎรคนใด ในวันใด เวลาใด ณ สถานท่ีใด เหตุใดจึงถือ
วาคํากลาวนั้นเปนคํากลาวท่ีดูหม่ินเหยียดหยามราษฎร การท่ีกฎหมายบังคับใหเจาหนาท่ีตองให
เหตุผลประกอบคําส่ังทางปกครองเชนนี้ ก็เพื่อท่ีผูซ่ึงไดรับผลกระทบจากคําส่ังจะไดตรวจสอบได
                                                            

113 กฎหมายวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง. เลมเดิม (น.269). 
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วาเหตุผลท่ีอางมานั้นท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายถูกตองหรือไม ถาผูนั้นเห็นวาเหตุผลท่ีอางมา
นั้นไมถูกตอง ก็จะไดใชสิทธิอุทธรณหรือฟองศาลตอไปได  และการใหเหตุผลประกอบดังกลาวทํา
ใหผูอุทธรณไมหลงประเด็น เพราะในการพิจารณาวินัยหรือคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้นมีรายละเอียด
ท่ีมากพอสมควรอันอาจทําใหผูท่ีจะอุทธรณหลงประเด็นได และเปนหลักประกันวาการออกคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยนั้นไมไดออกคําส่ังโดยไมมีเหตุผล ผูออกคําส่ังตองมีเหตุผลแสดงใหผูรับคําส่ัง
ลงโทษทราบเสมอ 
 กลาวโดยสรุปคือ คําส่ังลงโทษทางวินัย ซ่ึงเปนคําส่ังทางปกครองตองยึดหลักการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยเครงครัด การพิจารณา
ลงโทษทางวินัยตองเกิดจากการกระทําทางปกครองท่ีโดยดวยกฎหมาย รวมท้ังการอุทธรณคําส่ัง
การลงโทษทางวินัยก็ตองยึดหลักการดังกลาวดวย เพื่อเปนหลักประกันใหกับผูท่ีถูกกระทบสิทธิ
จากคําส่ังทางปกครองน้ันวาเปนคําส่ังทางปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายน่ันเอง 
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บทที่ 3 
กฎหมายเกีย่วกับการอุทธรณการดําเนินการทางวินัย 

ของขาราชการในตางประเทศ 
กับขาราชการตํารวจและขาราชการพลเรือนในประเทศไทย 

 
การบริหารงานบุคคล คือ กระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในหนวยงาน เพื่อให

ไดมาซ่ึงบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน เพื่อใหภารกิจของ
หนวยงานบรรลุเปาหมาย การบริหารงานบุคคลมีหลายประเภท เชน การสรรหา การคัดเลือก การ
แตงตั้งบุคคลเขาทํางาน ตลอดจนการควบคุมการทํางานบุคคลในหนวยงานนั้นๆ เพื่อเปนไปตาม
หลักจริยธรรม หลักคุณธรรม ตลอดจนเปนไปตามกฎหมาย ในระบบขาราชการการควบคุมการ
ทํางานบุคคลในหนวยงานน้ันจะอยูในรูปแบบของการดําเนินการทางวินัย ขาราชการมีหนาท่ีตอง
ปฏิบัติตามวินัย ระเบียบ แบบแผน ท่ีหนวยงานไดกําหนดไว หากขาราชการผูใดปฏิบัติไมถูกตอง 
ไมเปนไปตามระเบียบ แบบแผนท่ีกําหนด อาจถูกผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผู
นั้นได 

การดําเนินการทางวินัยของขาราชการถือเปนการกระทําของผูบังคับบัญชาท่ีทําหนาท่ี
ตรวจสอบการกระทําของผูใตบังคับบัญชา เม่ือผูบังคับบัญชาพบวาการกระทําของผูใตบังคับบัญชา
เปนความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชามีอํานาจส่ังลงโทษผูใตบังคับบัญชาไดโดยคําส่ังลงโทษทาง
วินัยนั้นมีหลายลักษณะ บางกรณีอาจแบงออกเปนโทษวินัยรายแรง กับโทษวินัยไมรายแรงตามแต
ละหนวยงานจะกําหนดไว และเม่ือผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยจะโตแยงคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยของผูบังคับบัญชาก็อาจทําไดโดยการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชา การ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการแตละหนวยงานก็มีลักษณะแตกตางกันไปตามแตละ
หนวยงาน หรือองคกรจะกําหนด เพื่อนํามาปรับใชการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการ
ตํารวจในประเทศไทย ผูเขียนจึงขอกลาวถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการอุทธรณคําส่ังลงโทษทาง
วินัยของขาราชการในตางประเทศกับขาราชการตํารวจในประเทศไทยและขาราชการพลเรือนใน
ประเทศไทย ดังตอไปนี้ 

 
3.1  กฎหมายเก่ียวกับการอุทธรณการดําเนินการทางวินัยของขาราชการในตางประเทศ 

กฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณการดําเนินการทางวินัยของขาราชการในตางประเทศ              
จะขอกลาวถึง ประเทศท่ีมีการบริหารงานบุคคลหรือการดําเนินการทางวินัยท่ีมีองคกรกลางมีความ
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เปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากฝายอ่ืนๆ ได ประกอบดวย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญ่ีปุน และประเทศอังกฤษ เพื่อมานําศึกษาและนํามาปรับใช
กับระบบการอุทธรณการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจในประเทศไทยเพ่ือใหเกิดความ
เช่ือม่ันในการอุทธรณคดีวินัยแกขาราชการตํารวจในประเทศไทยตอไป มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
       3.1.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น กระทํา
โดยคณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง เปนไปตามระบบ
พิทักษคุณธรรม ซ่ึงคณะกรรมการอิสระท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการ เรียกวา 
“คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา” (U.S. Merit Systems Protection Board) 

 3.1.1.1  องคกรท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
องคกรท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เรียกวา คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม มีลักษณะเปนองคกรอิสระก่ึงตุลาการ ผูท่ีทําหนาท่ีใน
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจะไดรับการคุมครองจากรัฐวาการกระทําของตนจะไมถูก
แทรกแซงจากฝายการเมือง โดยคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ประกอบดวย 

 1)  ประธาน ทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดี และเปนหัวหนาคณะผูบริหาร รับผิดชอบ
บริหารหนวยงานดวย 

2)  รองประธานทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดี 
3)  กรรมการ ทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดี 

กฎหมาย Civil Service Reform Act 1978 ไดกําหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรมมาจากการแตงต้ังของประธานาธิบดี ตามที่วุฒิสภาเสนอ โดยคณะกรรมการตอง
ประกอบดวยกรรมการจากสองพรรคการเมือง และหามกรรมการดํารงตําแหนงอ่ืนในราชการ เวน
แตตําแหนงท่ีตองเปนไปตามกฎหมายหรือตําแหนงท่ีแตงต้ังตามคําส่ังของประธานาธิบดี 
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีไมสามารถท่ีจะปลดกรรมการได เวนแตกรรมการไมมีประสิทธิภาพ ละ
ท้ิงหนาท่ี หรือประพฤติมิชอบ114 เทานั้น ซ่ึงถือวาเปนหลักประกันการทํางานของคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรมพอสมควร โดยคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีวาระการดํารงตําแหนง 
7 ป และสามารถดํารงตําแหนงไดเพียง 1 วาระเทานั้นและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา การทํางานของ

                                                            
114 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก. รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ

โครงการศึกษาวิจัยเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดําเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (น.20), 2551. 
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คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจะมีรูปแบบคลายกับการทํางานระบบศาลซ่ึงมีความเปนอิสระ
นั่นเอง 

ปจจุบันคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ประกอบดวยเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมอยูท้ังหมดประมาณ 230 คน โดย
ทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแลคํารองของเจาหนาท่ีของรัฐประมาณ 1.8 ลานคน โดยจํานวนเจาหนาท่ี 230 
คนนี้ สามารถแบงออกไปผูท่ีทําหนาท่ีตุลาการวินิจฉัยคดี จํานวน 61 คน กับนิติกรผูชวย จํานวน 40 
คน ซ่ึงคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมนี้ มีสํานักงานใหญอยู ท่ีกรุงวอชิงตัน ดีซี และมี
สํานักงาน 5 ภาค ไดแก Atlanta Regional Office, Central Regional Office,Washington DC 
Regional Office, Northeastern Regional Office และ Weatern Regional Office 

 3.1.1.2  ลักษณะของอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม   
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมกอต้ังข้ึนเพื่อคุมครองระบบคุณธรรมของรัฐบาล

กลางจากการกระทําท่ีไมถูกตองตอขาราชการ โดยเนนใหความคุมครองขาราชการจากการบริหาร
จัดการไมถูกตองของหนวยงานฝายบริหารเพื่อเปนหลักประกันวาหนวยงานขาราชการจะปฏิบัติให
สอดคลองกับหลักการของระบบคุณธรรม โดยอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรมสามารถแบงไดดังนี้ 

 1)  อํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ กฎหมาย Civil Service Reform 
Act 1978  หรือเรียกวา  “CSRA” ไดบัญญัติใหหนวยงานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ  
“MSPB” มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

 (1)  ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง และวินิจฉัยคําอุทธรณของเจาหนาท่ีรัฐ
สวนสหพันธรัฐเกี่ยวกับการกระทําทางการบริหารงานบุคคลของรัฐ คําอุทธรณท่ีเคยอุทธรณไปยัง
หนวยงาน “Civil Service Commission” (หรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ซ่ึงปจจุบันไดถูก
ยกเลิกไปแลว) รวมถึงคําอุทธรณเกี่ยวกับการกระทําอ่ืน ๆ ของหนวยงานรัฐตามท่ีกฎหมาย 
“CSRA” กําหนดใหตองอุทธรณตอหนวยงาน “MSPB” 

 (2)  มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณบางเร่ืองท่ีไดกําหนดไวใน
ระเบียบขอบังคับหนวยงาน “OPM” ใหตองอุทธรณตอหนวยงาน “MSPB” 

 (3)  ไตสวนขอเท็จจริงและวินิจฉัยกรณีท่ีเปนเร่ืองสําคัญซ่ึงนําเขาสูการพิจารณา
จากสํานักงานใหคําปรึกษาเฉพาะ ในกรณีขอกลาวหาเกี่ยวกับการกระทําท่ีฝาฝนระบบคุณธรรม
และกรณีอ่ืนๆ ท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาภายใตอํานาจการตัดสินของคณะกรรมการ 
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 (4)  ดําเนินการศึกษาวินิจฉัยในเร่ืองเกี่ยวกับระบบราชการ และระบบคุณธรรม 
ในหนวยงานราชการตางๆ เพ่ือศึกษาวาหนวยงานเหลานั้นมีการดําเนินการท่ีผิดไปจากหลักปฏิบัติ
ดานการบริหารงานบุคคลหรือไม 

 (5)  ติดตามตรวจสอบดําเนินการท่ีสําคัญของสํานักงานบริหารงานบุคคล
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรม และไมใหมีการดําเนินการท่ีผิดไปจากหลักปฏิบัติ
ทางการบริหารงานบุคคล15 

 2)  อํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ115 
นอกจากอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาคําอุทธรณดังกลาวขางตนแลวหนวยงาน 

“MSPB” ยังมีอํานาจอ่ืน ๆ เชน 
 (1)  รับฟงและวินิจฉัยคํารองทุกขของเจาหนาท่ีของรัฐเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เชน คํารองเกี่ยวกับคําส่ังแตงต้ังโยกยาย หรือคํารองเกี่ยวกับคําส่ังทางปกครอง 
 (2)  วินิจฉัยคดีท่ี Special Counsel เปนผูฟองคดีกรณีมีการกระทําทางการ

บริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีตองหามและท่ีขัดกับกฎหมาย Hatch Act 
 (3)  ทบทวนกฎระเบียบที่ออกโดย Office of Personnel Management วา

สอดคลองกับหลักการของระบบคุณธรรมหรือไม 
 (4)  จัดทํารายงานเสนอประธานาธิบดีและรัฐสภา วาระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของรัฐเปนไปตามหลักการของระบบคุณธรรม ปลอดจากพฤติกรรมตองหาม
หรือไมประการใด 

 (5)  ออกหมายเรียกใหบุคคลมาเปนพยาน มาใหการ สงเอกสารหรือหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณา 

 (6)  ส่ังใหหนวยงานของรัฐใหความคุมครองผูใหการหรือพยาน 
 (7)  ส่ังใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐถือปฏิบัติตามคําส่ังหรือมติ

ของ MSPB 
 (8)  พิจารณาวินิจฉัยคํารองเรียนของพนักงานตามที่มีกฎหมายอ่ืนใหอํานาจ

ไว  
คดีท่ีรองเรียนตอหนวยงาน “MSPB” โดยสวนใหญจะเปนคดีท่ีอุทธรณเกี่ยวกับความมิ

ชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางการบริหารงานบุคคลของหนวยงานรัฐ ท้ังนี้ เร่ืองท่ีมีการ
อุทธรณข้ึนมามากท่ีสุดนั้น มักจะเกี่ยวกับการส่ังปลดออกจากตําแหนงโดยมิชอบดวยการสั่งพักงาน
นานเกินกวา 14 วันโดยมิชอบ การส่ังลดตําแหนงหรือลดข้ันเงินเดือนโดยมิชอบหรือการส่ังไม
                                                            

115 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. เลมเดิม (น.70-71). 
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อนุญาตใหลาพักผอนโดยมิชอบ สวนเร่ืองท่ีมีการรองเรียนเปนอันดับรองลงมาจะเปนการอุทธรณ
คําส่ังของหนวยงาน “OPM” เกี่ยวกับเร่ืองการเกษียณอายุ นอกจากน้ันแลวจะเปนคดีอยางอ่ืน เชน 
การอุทธรณเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังของหนวยงาน “OPM” การอุทธรณเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติดานการจางงานของหนวยงาน “OPM” เชน การกําหนดคุณสมบัติมาตรฐานของ
เจาหนาท่ีรัฐ หรือวิธีการทดสอบหรือการประเมินผลการทํางานเปนตน 

กรณีคดีท่ีมีการอุทธรณตอหนวยงาน “MSPB” มีประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองการเลือกปฏิบัติ
ของหนวยงานรัฐ (issue of discrimination) ผูอุทธรณซ่ึงไมพอใจในผลของคําส่ัง/คําวินิจฉัยของ
หนวยงาน “MSPB” ดังกลาว มีสิทธิจะรองขอใหหนวยงาน “Equal Employment Opportunity 
Commission (EEOC)” เขามาพิจารณาทบทวนคําส่ัง/คําวินิจฉัยของหนวยงาน “MSPB” ไดและหาก
ผลของคําวินิจฉัยของหนวยงาน “EEOC” ขัดกับคําส่ัง/คําวินิจฉัยของหนวยงาน “MSPB” คดี
ดังกลาวจะถูกสงตอไปยัง “Special Panel” หรือคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือดําเนินการวินิจฉัยช้ีขาด
ตอไป  

อยางไรก็ตามไมใชขาราชการทุกคนจะใชสิทธิอุทธรณมายังหนวยงาน Merit System 
Protection Board การจะใชสิทธิอุทธรณจะเกิดข้ึนตอเม่ือกฎหมายกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
อุทธรณเอาไวโดยเฉพาะเชน ผูอุทธรณจะตองเปนขาราชการหรือลูกจางท่ีไดรับการบรรจุโดยการ
แขงขันและผานการทดลองงานแลว หรือมีตําแหนงเปนเจาพนักงานไปรษณียระดับผูควบคุมงาน 
(Supervisor)/ผูจัดการ (manager) ท่ีมีอายุงานต้ังแตหนึ่งปข้ึนไป เปนตน หรือกรณีท่ีมีการอุทธรณ
คําส่ังมายัง “MSPB” โดยตรงหรือเกิดจากการริเร่ิมพิจารณาของคณะกรรมการเอง แตตองเปนไป
ตามท่ี The Civil Service Reform Act 1978 กําหนดไวเทานั้น 

 3.1.1.3  กระบวนการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม   
วิธีการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีลักษณะดังตอไปนี้116   

 1)  คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือและมีเนื้อหาท่ีมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว
ในขอบังคับท่ีเกี่ยวของ เพื่อความสะดวกของผูอุทธรณอาจใชแบบฟอรมท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม นอกไปจากขอมูลสําคัญตางๆ ท่ีจะตองแจงแลว ผูอุทธรณจะตองสงคําส่ัง
ใดๆ ท่ีมีผลกระทบตนและเปนเหตุใหยื่นอุทธรณ 

2)  ตองยื่นคําอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีคําส่ังหรือการกระทําท่ีถูก
อุทธรณมีผลใชบังคับ หรือสามสิบวันนับแตไดรับคําส่ัง แลวแตกรณีไหนจะยาวกวากัน 
                                                            

116 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมสหรัฐอเมริกา,บทความทางวิชาการ สํานักวิชาการและความ
รวมมือระหวางประเทศ (น.7-9),โดย เพ็ญนภา พจชมานะวงศ และ นวพรพล ไชยศิริ, 2555, กรุงเทพฯ : สํานักงาน
ศาลปกครอง. 
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 3)  ถาผูอุทธรณและหนวยงานไดตกลงจะระงับขอพิพาทดวยวิธีทางเลือกอ่ืน  
(an alternative dispute resolution) กอนยื่นอุทธรณ ใหขยายระยะเวลาย่ืนอุทธรณออกไปอีกสามสิบ
วัน 

 4)  ใหยื่นอุทธรณตอสํานักงานภูมิภาค หรือสํานักงานสาขาในทองท่ีท่ีมีคําส่ัง
เกิดข้ึน การยื่นคําอุทธรณอาจสงทางไปรษณีย แฟกซ หรือดวยตนเอง หรืออาจยื่นอุทธรณผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 

 5)  ผูอุทธรณอาจแตงต้ังผูแทนในการดําเนินกระบวนพิจารณาตอคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม การแตงต้ังผูแทนใหทําเปนหนังสือดวย ในกรณียื่นอุทธรณผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกสอาจแตงต้ังผูแทนไปในคราวเดียวกันก็ได 

 6)  เม่ือมีการยื่นอุทธรณเสร็จส้ิน จะมีคําส่ังแตงต้ัง the administrative judge ข้ึน
คนหนึ่งรับผิดชอบ และบุคคลนี้จะไดมีการแจงการแตงต้ังดังกลาวไปยังคูกรณีท้ังสองฝาย รวมถึง
ผูแทนในคดี (ถามี) พรอมกันนี้จะไดมีการสงสําเนาคําอุทธรณ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของไปยัง
หนวยงานท่ีเปนคูกรณีใหช้ีแจงขอความท่ีแสดงเหตุผลของการกระทําท่ีถูกอุทธรณกลับมาภายใน
สิบวันนับแตวันท่ีไดรับการแจงขางตน โดยหากคําอุทธรณมีประเด็นเกี่ยวกับอายุความการยื่น
อุทธรณหรือขอบอํานาจในการพิจารณา จะมีการส่ังไปยังผูอุทธรณใหอธิบายช้ีแจงกลับมาดวย 

 7)  ผูอุทธรณมีสิทธิขอใหมีการนั่งพิจารณา เพื่อนําเสนอพยานหลักฐาน พยาน
บุคคล แตผูอุทธรณอาจไมใชสิทธิดังกลาว โดยขอใหพิจารณาวินิจฉัยจากเอกสารหลักฐานเปน
หนังสือก็ได การนั่งพิจารณาอาจดําเนินการผานระบบโทรศัพท หรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ 

 8)  เม่ือไดพิจารณาพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ the administrative judge จะมี         
คําวินิจฉัยเบ้ืองตน โดยคําวินิจฉัยตองระบุประเด็นท่ีสําคัญท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายขอสรุป
เกี่ยวกับพยานหลักฐาน รวมตลอดถึงขอวินิจฉัยทางกฎหมายและเหตุผลท่ีเกี่ยวของไวดวย โดยเร่ือง
ท่ีสามารถฟองรองตอ “MSPB” นั้น “MSPB” จะรับพิจารณาคํารองหรืออุทธรณไวพิจารณามี 2 
กรณี คือ 1) เปนเร่ืองท่ีอยูในขอบเขตอํานาจตามกฎหมาย 2)ผูยื่นคํารองหรืออุทธรณตองมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนด 

 9)  เจาหนาท่ีของรัฐเปนผูยื่นคํารองดวยตนเอง โดยจัดทําเปนลายลักษณอักษร
ยื่นตอสํานักงานภาคของ “MSPB” ท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติราชการอยู
ในขณะเกิดเหตุ แตตองสงภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีรับทราบคําส่ัง 

 10)  การยื่นคํารองโดย Special Counsel ในกรณีเปนเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมดาน
บุคคลท่ีตองหามซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐสามารถรองขอให Special Counsel เปนผูฟองรองแทน และ
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หาก Special Counsel ไมดําเนินการฟองรองแทนใหเจาหนาท่ีของรัฐดังกลาวมีสิทธิยื่นฟอง 
“MSPB” โดยตรงไดตาม “whistleblower Protection Act 1989” 

 11)  เม่ือสํานักงานภาคของ “MSPB”  ไดรับรองแลว จะมอบหมายใหตุลาการ
ศาลปกครองเปนผูพิจารณาคดี โดยใชกระบวนการพิจารณาไตสวนท่ีถูกผูฟองคดีหรือหนวยงาน
ของรัฐมีหนาท่ีหาพยานหลักฐานมาหักลางขอหาตามคํารอง มีการไตสวน รับฟงคําช้ีแจงของผูรอง
แลว จึงจะพิจารณาตัดสินคดี และหากคูกรณีไมอุทธรณคําตัดสินช้ีขาดภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี
ทราบผลถือวาคําตัดสินนั้นถึงท่ีสุด และในกรณีท่ีมีการอุทธรณเร่ืองจะเขาสูกระบวนการพิจารณา
ของ “MSPB” ณ กรุงวอชิงตัน มติของ “MSPB” ถือเปนส้ินสุดในกระบวนการของฝายบริหาร
เจาหนาท่ีรัฐ และผูไมพอใจผลการตัดสิน สามารถยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ (United States Court 
Of Appeals for the Federal Circuit) ได โดยใชแบบฟอรมของหนวยงาน “MSPB” 

ขอยกเวนการอุทธรณตอหนวยงาน “MSPB” ท่ีตองกระทําภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี 
ไดรับทราบคําส่ังของหนวยงาน หรือภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีคําส่ังดังกลาวมีผลใชบังคับ มีดังนี้ 

ก. กรณีเปนผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการเปดเผยขอมูลหรือรองเรียนการ
กระทําท่ีไมชอบของหนวยงานรัฐตอรัฐบาล บุคคลนั้นจะตองยื่นคํารองไปยังหนวยงาน “OSC” 
กอน หากหนวยงาน “OSC” มีคําส่ังไมรับคํารอง จึงจะมีสิทธิอุทธรณตอหนวยงาน “MSPB” ได 
ท้ังนี้ การอุทธรณดังกลาวจะตองดําเนินการภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบคําส่ังของ
หนวยงาน “OSC” หรือภายใน 65 วัน นับแตวันท่ีหนวยงาน “OSC” มีคําส่ังไมรับคํารองทุกข ซ่ึง
แลวแตวาวันไหนจะเปนวันหลังสุด  

ข. กรณีตามกฎหมาย “Uniformed Services Employment and Reemployment Rights 
Act (USERRA)” นั้น จะไมมีการกําหนดระยะเวลาในการอุทธรณตอหนวยงาน “MSPB” แตอยาง
ใด 

ค. กรณีตามกฎหมาย “Veterans Employment Opportunities Act (VEOA)” ผูไดรับ
ความเดือดรอนเสียหายจะตองยื่นคํารอง “Secretary of Labor” เพื่อใหพิจารณาและดําเนินการแกไข
ปญหาพิพาทภายในระยะเวลา 60 วันกอน หลังจากนั้นในวันท่ี 61 บุคคลดังกลาวจึงจะมีสิทธิ
อุทธรณตอหนวยงาน “MSPB” ได อยางไรก็ตามหาก “Secretary of Labor” ไดแจงวาไมอาจ
ดําเนินการแกปญหาพิพาทดังกลาวใหได บุคคลนั้นจะตองอุทธรณตอหนวยงาน “MSPB” ภายใน 
15 วัน นับแตวันท่ีทราบคําส่ัง 

เ ม่ือหนวยงาน  “MSPB”  ได รับคํา อุทธรณแลว  จะสง คํา อุทธรณดั งกล าวแก 
Administrative Judge (AJ) หรือตุลาการคดีปกครอง เพื่อดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยตอไปโดยข้ัน
แรก “AJ” จะตองพิจารณากอนวาคําอุทธรณนั้นอยูในเขตอํานาจของหนวยงาน “MSPB” และเปน
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การอุทธรณภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือไม ถาหากขอเท็จจริงดังกลาวไมชัดเจน “AJ” มี
อํานาจท่ีจะออกหมายเรียกใหผูอุทธรณช้ีแจงขอเท็จจริงและสงเอกสารพยานหลักฐานเพ่ิมเติมได 
จากนั้น “AJ” จะออกหมายเรียกใหหนวยงานรัฐท่ีเปนคูกรณีพิพาททําคําใหการชี้แจงในประเด็นขอ
พิพาท และ เปดโอกาสใหคูกรณีพิพาทแตละฝายแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติม ท้ังนี้ คูกรณีพิพาท
อาจสงเอกสารหรือพยานหลักฐานโดยทางอินเตอรเน็ตผานระบบ “E-Appeal Online” ในเว็บไซต
ของหนวยงาน “MSPB” หรืออาจเลือกใหวิธีการสงเอกสารหลักฐานทางไปรษณียหรือการมายื่น
เอกสารดวยตนเองก็ได ในกรณีท่ีผูอุทธรณไมพอใจในคําส่ัง/คําวินิจฉัยของ “AJ” ของหนวยงาน 
“MSPB” บุคคลน้ันมีสิทธิอุทธรณคําส่ัง/คําวินิจฉัยนั้นไปยังศาลอุทธรณสวน “Federal Circuit” 
(ศาลอุทธรณของสหรัฐแผนกคดีรัฐบาลกลาง) เพื่อขอใหดําเนินการวินิจฉัยทบทวนคําส่ัง/คําวินิจฉัย
(Judicial review) ของ “AJ” ดังกลาวได แตถาคดีอุทธรณตอหนวยงาน “MSPB” มีประเด็นรองเรียน
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของหนวยงานรวมอยูดวยแลวศาลท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาอุทธรณ
คดีดังกลาวตองเปนศาล “District Court” เทานั้น และการยื่นฟองคําวินิจฉัยของ “MSPB” จะ
สามารถยื่นฟองคดีตอศาลไดเฉพาะขอกฎหมายเทานั้น สําหรับคดีท่ีหนวยงาน “OSC” เปนผูฟองคดี
รองคดี การอุทธรณคําส่ัง/คําวินิจฉัยของหนวยงาน “MSPB” จะตองอุทธรณไปยังศาลอุทธรณสวน 
“Federal Circuit” เชนกัน แตท้ังนี้มีขอยกเวน คือ ถาหากคดีดังกลาวเปนคดีเกี่ยวกับกฎหมาย 
“Hatch Art” ท่ีมีเจาหนาท่ีรัฐระดับทองถ่ินหรือระดับมลรัฐเขาไปเกี่ยวกันดวยแลว เจาหนาท่ีรัฐท่ี
ไดรับเดือดรอนเสียหายจากคําส่ัง/คําวินิจฉัยของหนวยงาน “MSPB” จะตองอุทธรณไปยังศาล 
“Dustrict Court” แทน    
       3.1.2  ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการในประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีนั้น ไมมีองคกรกลางในการทําหนาท่ีพิจารณาอุทธรณเปนการเฉพาะ แตกตางกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยจะเปนไปตามหลักการท่ัวไปของหลักการอุทธรณ
ภายในฝายปกครองซ่ึงกําหนดไวในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีปกครอง อยางไรก็ตามสามารถสรุปหลักการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของ
ขาราชการในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีได ดังนี้ 

 3.1.2.1  องคกรท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
กฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนเยอรมนีกําหนดใหการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณนั้น

เปนอํานาจของรัฐมนตรีประจํากระทรวงเปนผูวินิจฉัยส่ังการ  โดยรัฐมนตรีมีฐานะเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของแตละกระทรวงและเปนผูรับผิดชอบทางการเมืองตอนายกรัฐมนตรีและ
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รัฐสภาโดยตรง117 อํานาจของรัฐมนตรีประจํากระทรวงนั้นสามารถโอนอํานาจดังกลาวไปยัง
หนวยงานในลําดับรองลงมาได  และในทางปฏิบัติก็มักจะมีการโอนอํานาจพิจารณาอุทธรณไปยัง
หนวยงานในลําดับรองลงมาเพ่ือเปนการแบงเบาภาระของรัฐมนตรี ท้ังนี้ ขาราชการผูใดประสงคใช
สิทธิอุทธรณจะตองยื่นคําอุทธรณตอผูบังคับบัญชาท่ีตนประสงคจะโตแยงเสียกอน เม่ือผูบังคับบัญชา
พิจารณาอุทธรณแลวไมเห็นดวยกับคําอุทธรณจึงจะสงคําอุทธรณตอไปยังหนวยงานวินิจฉัยอุทธรณท่ีไดรับ
การโอนอํานาจมาจากรัฐมนตรีประจํากระทรวง ในระบบกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระข้ึนมาเพื่อวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการโดยเฉพาะดั่งเชน
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา แตมีศาลวินัยเพ่ือทําหนาท่ีโดยเฉพาะ
และมีพนักงานอัยการท่ีวาความเร่ืองวินัยเปนการเฉพาะ 

กฎหมายวาดวยวินัยของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีใชบังคับสําหรับ
ขาราชการทุกประเภท ยกเวนขาราชการทหาร ซ่ึงมีกฎหมายวาดวยวินัยทหารเปนการเฉพาะ 
นอกจากนั้น กฎหมายวาดวยวินัยของสหพันธยังใชบังคับกับขาราชการบํานาญดวย อันเปนการ
บังคับวาแมจะออกราชการแลวแตเม่ือยังตองรับเงินจากทางการยังตองอยูในกรอบแหงวินัย
เชนเดียวกัน โดยแบงประเภทความผิดตามกฎหมายของสหพันธออกเปน 2 กลุม118 ไดแก 

 1)  ขาราชการประเภทท่ัวไป 
ตามมาตรา 77 แหงกฎหมายวาดวยขาราชการของสหพันธ ไดกําหนดวาขาราชการท่ี

กระทําการอันเปนการละเมิดหนาท่ีท่ีผูกพันความเปนขาราชการถือวาขาราชการผูนั้นกระทํา
ความผิดวินัย ในสวนการกระทําท่ีอยูนอกขอบเขตหนาท่ีราชการนั้นจะเปนความผิดวินัยไดเฉพาะ
กรณีท่ีการกระทํานั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายตอความเคารพและความนาเช่ือถือตอตําแหนง
หนาท่ีหรือเกียรติยศของความเปนขาราชการ โดยหนาท่ีของขาราชการอาจแบงไดออกเปน 9 เร่ือง 
ดังนี้ 

 (1)  หนาท่ีท่ัวไปของขาราชการ 
 (2)  หนาท่ีในการปฏิญาณตน 
 (3)  ขอจํากัดในการกระทําในนามของทางราชการ 
 (4)  หนาท่ีในการรักษาความลับของทางราชการ 

                                                            
117 การรองทุกขตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนเยอรมัน (น.301), โดย คนันท ชัยชนะ, 

2555, วารสารนิติศาสตร ปที่ 4 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
118 โครงการปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ และการรองทุกขเจาหนาที่ของรัฐสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) เลม 1. เลมเดิม (น. 35). 
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 (5)  การทํางานอ่ืนนอกเหนือจากงานราชการและการประกอบอาชีพหลังจาก
ส้ินสุดความเปนขาราชการ 

 (6)  ขอหามในการรับส่ิงของตาง ๆ 
 (7)  เวลาทํางาน 
 (8)  ท่ีพัก 
 (9)  เคร่ืองแบบ 

 โทษทางวินัยสําหรับขาราชการท่ัวไป มีดังนี้ 
 (1)  ภาคทัณฑ 
 (2)  ปรับ 
 (3)  ลดเงินเดือน 
 (4)  ยายไปอยูในตําแหนงท่ีมีสายงานเดียวกัน แตมีข้ันเงินเดือนลดลง 
 (5)  ใหออกจากราชการ 

 2)  ขาราชการประเภทบํานาญ 
 มาตรา 77 แหงกฎหมายฉบับเดียวกันไดกําหนดลักษณะของการกระทําท่ีถือวาเปน
ความผิดวินัยสําหรับขาราชการบํานาญไวดังนี้ 

 (1)  กระทําการอันเปนการตอตานหลักการพื้นฐานของเสรีประชาธิปไตยใน
ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 (2)  เขาไปมีสวนรวมในความพยายามที่มีความมุงหมายเพื่อกอใหเกิดความ
เสียหายตอการดํารงอยูหรือตอความม่ันคงปลอดภัยของสหพันธรัฐ 

 (3)  กระทําการละเมิดหนาท่ีในการรักษาความลับของราชการ ละเมิดขอหาม
ท่ีหามประกอบอาชีพ หรือละเมิดขอหามท่ีหามมิใหรับส่ิงของ 
 โดยขาราชการบํานาญดังกลาว โทษสวนมากเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติของสหพันธ 
เพื่อเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอประเทศชาติ  
 โทษทางวินัยสําหรับขาราชการบํานาญ มีดังนี้119 

 (1)  ลดเบ้ีย 
 3.1.2.2  ลักษณะอํานาจหนาท่ีขององคกรวินิจฉัยอุทธรณ   
หนวยงานวินิจฉัยอุทธรณมีอํานาจตรวจสอบท้ังในขอเท็จจริงและขอกฎหมายรวม 

ไปถึงความเหมาะสมของมาตรการท่ีถูกโตแยงดวย และเม่ือมีความเห็นเปนประการใด ก็สามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามนั้นไดทันทีดวยตนเอง เชน เพิกถอนคําส่ังทางปกครอง หรือออกคําส่ังทาง
                                                            

119 แหลงเดิม. 
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ปกครองที่ผูยื่นอุทธรณตองการ อํานาจของหนวยงานวินิจฉัยอุทธรณในการที่จะปฏิบัติหรือออก
คําส่ังแทนผูบังคับบัญชาคูกรณีในลักษณะดังกลาวนี้เปนผลอีกประการหนึ่งของการยื่นอุทธรณ 
เรียกวา Devolutiveffekt ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของการรองทุกขอยางเปนทางการ120 

 3.1.2.3  กระบวนการพิจารณาอุทธรณ   
กระบวนการพิจารณาอุทธรณโทษทางวินัย แบงออกเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ 

 1)  สําหรับกระบวนการพิจารณาแบบเปนทางการ คือ การเร่ิมตนกระบวนการ
พิจารณาดวยการเสนอเรื่องของเจาหนาท่ีริเร่ิมเร่ืองทางวินัย คํารองในการเสนอเร่ืองตอศาลใหสง
ใหกับขาราชการผูนั้นและอัยการทางวินัยของสหพันธดวย 

ในกระบวนการพิจารณาแบบเปนทางการ แยกออกไดเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปนการ
แสวงหาขอเท็จจริงกับสวนท่ีเปนการพิจารณาในศาล โดยมาตรา 41 BDO กําหนดใหมีศาลวินัยของ
สหพันธข้ึนสําหรับกระบวนพิจารณาแบบเปนทางการ 

กระบวนการพิจารณาแบบเปนทางการ กฎหมายไดกําหนดไววาหากจะมีการอุทธรณคํา
วินิจฉัยของศาลวินัยของสหพันธ ก็ใหอุทธรณไปยังศาลปกครองของสหพันธ 

 2)  สําหรับกระบวนการพิจารณาแบบไมเปนทางการ (มาตรา 26 BDO) คือ ใน
กรณีท่ีมีขอเท็จจริงท่ีกอใหเกิดความสงสัยวาจะมีการกระทําความผิดท่ีเปนโทษทางวินัยหรือไมนั้น 
ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้นดําเนินการสอบสวนเพ่ือใหเกิดความชัดเจน รวมถึงพิจารณา
พฤติการณท่ีมีความสําคัญท่ีจะนําไปสูการลงโทษทางวินัยดวย 
 ในช้ันสอบสวน หากการสอบสวนจะไมเปนไปเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว จะตองเปด
โอกาสใหแกขาราชการผูนั้นไดมีโอกาสช้ีแจงแสดงเหตุผลดวย กอนการเปดรับฟงความในคร้ังแรก
จะตองใหขาราชการผูนั้นทราบถึงขอหาของเขาดวย และตองแจงใหขาราชการผูนั้นทราบดวยวาตน
อาจใหความเห็นโดยวาจาหรือโดยลายลักษณอักษรหรืออาจไมแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได อยางไร
ก็ตามตองถามขาราชการผูนั้นดวยวาตองการท่ีปรึกษาหรือไม 
 ผลการสอบสวนใหแจงใหขาราชการผูนั้นและอัยการสําหรับเร่ืองวินัยของสหพันธได
ทราบขาราชการผูนั้นอาจยื่นคํารองขอใหดําเนินการสอบสวนตอไปได ใหหัวหนาของหนวยงาน
นั้นเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยวาจะใหดําเนินการสอบสวนตอไปหรือไม หากผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการผูนั้นเห็นวาเปนเร่ืองท่ีไมอาจจะลงโทษทางวินัยได ก็ใหยุติการสอบสวนเสีย แตการให
ยุติการสอบสวนไมผูกพันผูบังคับบัญชาท่ีสูงข้ึนไปท่ีมีอํานาจลงโทษได หรือเจาหนาท่ีริเร่ิม
กระบวนการพิจารณาแบบเปนทางการอาจดําเนินการตามกระบวนการตอไปได 
                                                            

120 โดย  คนันท  ชัยชนะ, สืบคนวันที่ 20 เมษายน 2557. จาก  http://www.pub-law.net/publaw/ view. 
aspx?id=1583. 
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 หากผูบังคับบัญชาเห็นวาผลการสอบสวนเปนกรณีท่ีจะส่ังลงโทษทางวินัยไดให
ผูบังคับบัญชาออกคําส่ังลงโทษทางวินัยหรือใหดําเนินกระบวนการพิจารณาแบบเปนทางการได 
หรืออาจเสนอเร่ืองเพื่อใหผูบังคับบัญชาลําดับสูงข้ึนไปพิจารณาวินิจฉัยได 
 คําส่ังลงโทษทางวินัยตามกระบวนการนี้ ผูบังคับบัญชาอาจส่ังลงโทษได 2 สถาน
เทานั้น คือโทษภาคทัณฑ หรือโทษปรับ 
 กระบวนการพิจารณาแบบไมเปนทางการ หากขาราชการประสงคจะโตแยงคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยใหโตแยงไปยังผูบังคับบัญชาที่ออกคําส่ังดังกลาวภายใน 2 สัปดาหนับจากไดรับ
คําส่ังดังกลาวและผูบังคับบัญชาท่ีรับเร่ืองจะตองสงเร่ืองไปยังผูบังคับบัญชาสูงสุด หรือผูบังคับบัญชา 
ท่ีมีการกําหนดใหมีอํานาจในการวินิจฉัยเร่ืองนั้นๆ ภายใน 1 สัปดาห และเม่ือไดมีการวินิจฉัย
อุทธรณคําโตแยงของขาราชการแลว หากขาราชการผูนั้นยังไมพอใจคําวินิจฉัยอุทธรณ ก็อาจเสนอ
เร่ืองไปยังศาลวินัยแหงสหพันธไดภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยศาลจะตองเปดโอกาสใหอัยการใน
เร่ืองทางวินัยใหความเห็นในเร่ืองดังกลาวดวย 
       3.1.3  ประเทศญ่ีปุน 

                    ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศท่ีปกครองในรูปแบบของรัฐเปนรัฐเดี่ยว ปกครองดวย
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีองคพระจักรพรรดิทรงเปนพระประมุข มีนายกรัฐมนตรี
เปนผูนําในการบริหารประเทศ มีการจัดโครงสรางการบริหารราชการแผนดินออกเปน 2 สวน คือ 
การบริหารราชการสวนกลาง และการบริหารราชการสวนทองถ่ิน การดําเนินการทางวินัยของ
ขาราชการในประเทศญ่ีปุน มีลักษณะดังตอไปนี้    

3.1.3.1  องคกรท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
องคกรท่ีทําหนาท่ีในการออกคําส่ังลงโทษทางวินัยแกขาราชการ  คือ  National 

Personnel Authority หรือ “NPA” ซ่ึงมีลักษณะเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลของรัฐบาลญ่ีปุน
จัดต้ังข้ึนภายใตอํานาจของคณะรัฐมนตรี121 “NPA” ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะองคกรอิสระแตอยูภายใต
การควบคุมของคณะรัฐมนตรีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการใหคําแนะนําในการพัฒนาฝายบุคคลการให
คาตอบแทนและเง่ือนไขสภาพการทํางานอ่ืนๆ เชนการแบงประเภทของตําแหนงการสอบบุคคลเขา
รับราชการการแตงต้ังการปลดออกการฝกอบรมการกําหนดโทษทางวินัยการรองทุกขและกรณี

                                                            
121 National Public Service Law มาตรา 3, อางในรายงานเรื่อง โครงการปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ และ

การรองทุกขเจาหนาที่ของรัฐสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) เลม 1. เลมเดิม            
(น. 46). 
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อ่ืนๆท่ีเกี่ยวกับการรักษาความเปนธรรมในการบริหารงานบุคคลและคุมครองผลประโยชนของ
ขาราชการ122 

คณะกรรมการของ “NPA” ประกอบดวย กรรมการจํานวน 3 คน แตงต้ังโดย
คณะรัฐมนตรีดวยความเห็นชอบของสภา Diet จากบุคคลท่ีมีอายุไมนอยกวา 35 ปท่ีมีคุณธรรมและ
ความเปนกลางสูงหนึ่งในคณะกรรมการทั้ง3 คนนี้จะไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประธานโดยมี
วาระการดํารงตําแหนง 4 ปและอาจไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดอีกแตรวมกันแลวจะอยูใน
ตําแหนงไดไมเกิน 12 ป123 “NPA” ยังอาจแตงต้ัง Director-General เปนผูชวยในการบริหารและ
ควบคุมดูแลกิจการของNPA และมีหนาท่ีวางแผนการปฏิบัติงานรับพนักงานใหมมอบหมายงานแก
พนักงานของ “NPA” 124 นอกจากนั้น “NPA”  ยังอาจแตงต้ังตําแหนงเลขาธิการและท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายไดภายใตเขตอํานาจของ “NPA” 125 

เม่ือขาราชการถูก “NPA” ออกคําส่ังลงโทษทางวินัย และจะโตแยงคําส่ังดังกลาว
สามารถกระทําไดโดยยื่นขอโตแยงตอ “NPA” และ “NPA” จะจัดต้ัง Board of Equity ข้ึน เพื่อทํา
หนาท่ีสอบสวนขอเท็จจริง การจัดต้ัง Board of Equity จะจัดต้ังข้ึนในแตละคดีซ่ึง Board of Equity 
นี้จะทําหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงในคดีโดยวิธีไตสวนโดย NPA จะเปนผูใหความเห็นชอบแกไข
ปรับปรุงหรือยกเลิกการกระทํานั้นๆ ในระบบอุทธรณนี้เปนการใชอํานาจกึ่งตุลาการ และกรรมการ
ชุดนี้ ประกอบดวยสมาชิก 3 คนซ่ึง NPA จะเสนอช่ือจากเจาหนาท่ีในฝาย Secretariat ขาราชการท่ี
ประสงคจะยื่นอุทธรณจะตองยื่นคําขออุทธรณ ตอ “NPA” ภายใน 60 วันนับจากวันท่ีถัดจากวันท่ี
ขาราชการไดรับคําบอกกลาวเปนหนังสือ 

ขาราชการในตําแหนง Regular Service คือ ขาราชการในตําแหนงตางๆใน public 
service ท่ีมิใชตําแหนงใน special service จะตองยื่นอุทธรณตอ NPA เวนแตขาราชการท่ีมีสถานะ
พิเศษเชนขาราชการท่ีอยูระหวางการทดลองงานขาราชการของกระทรวงตางประเทศ 

NPA จะตรวจสอบเอกสารเพ่ือพิจารณาวาคําอุทธรณตรงกับเง่ือนไขท่ีกําหนดใน 
National Personnel Service Law และกฎเกณฑอ่ืนท่ีเกี่ยวของหากมีขอบกพรองประการใด NPA จะ
ส่ังใหผูรองแกไขขอบกพรองนั้น 

                                                            
122 แหลงเดิม (น.47). 
123 แหลงเดิม. 
124 แหลงเดิม. 
125 แหลงเดิม. 
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หาก NPA ตัดสินวาการกระทํานั้นชอบดวยกฎหมาย NPA ก็จะใหความเห็นชอบใน
กรณีท่ีการกระทํานั้นมีมูลเหตุชอบดวยกฎหมายแตระดับของโทษไมเหมาะสม NPA ก็จะแกไขโทษ
นั้นหากกรณีมูลเหตุไมชอบดวยกฎหมาย NPA จะยกเลิกการกระทํานั้นเสีย 

คําตัดสินของ NPA จะเปนท่ีสุดเม่ือออกคําส่ังและถูกทบทวนไดโดย NPA เทานั้น หาก
ไมพอใจคําตัดสินของ NPA อาจยื่นคําฟองคัดคานตอศาลยุติธรรมเพ่ือใหยกเลิกการกระทํานั้นได 
การฟองไปศาลยุติธรรมนี้จะกระทําไดตอเม่ือ NPA ไดมีคําตัดสินแลว หรือเม่ือพนเวลา 3 เดือน นับ
จากวันฟองอุทธรณแลว ไมมีคําตัดสินใดโดย NPA126 
       3.1.4  ประเทศอังกฤษ    

 การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการในประเทศอังกฤษอยูภายใตหลัก
กฎหมาย The Civil Service Code ไดกําหนดท้ังสิทธิและระเบียบข้ันตอนในการใชสิทธิอุทธรณ
ของขาราชการพลเรือน หากขาราชการพลเรือนเห็นวาตนไมไดรับการปฏิบัติท่ีถูกกฎหมาย หรือ ไม
เหมาะสม ยอมทํารายงานขอเท็จจริงตางๆไปตามกระบวนการที่ปรากฏอยูในระเบียบวาดวยวินัย
ขาราชการของแตละหนวยงานได ซ่ึงหากคําช้ีแจงที่ออกมาหรือผลท่ีไดรับไมมีเหตุเพียงพอ 
สามารถสงรายงานตอไปยังคณะกรรมการขาราชการพลเรือนได กลาวคือ เม่ือไดกระทําตาม
กระบวนการภายในหนวยงานแลวเทานั้นจึงจะสามารถอุทธรณไปยังคณะกรรมการขาราชการพล
เรือนได นั่นเอง 

 3.1.4.1  องคกรท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  
องคกรท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณมี 2 ลักษณะ คือ  

 1)  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ The Civil Service Commissioners 
ซ่ึงเดิมทีนั้นจะมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ The Civil Service Commission ท่ี
ไดรับการกอต้ังมาต้ังแตป ค.ศ. 1855 โดยมีหนาท่ีท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารง
ตําแหนงในหนาท่ีราชการ ซ่ึงตองกระทําโดยยึดถือระบบคุณธรรม และตองอยูบนพ้ืนฐานของการ
แขงขันท่ีเปดเผยและยุติธรรม จนกระท่ังถึงป ค.ศ. 1995 ท่ีคณะกรรมการราชการพลเรือน หรือ  Civil 
Service Commissioners ไดรับมอบหมายใหมีภารกิจเพิ่มข้ึนในการไตสวนและวินิจฉัยอุทธรณใน
กรณีท่ีเกี่ยวกับเร่ืองธรรมเนียมปฏิบัติ และความผิดของขาราชการในกรณีท่ีไมอาจแกไขไดดวย
กระบวนการภายในองคกรนั้นเองและมีการสงเร่ืองมายังคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เม่ือได
พิจารณาวินิจฉัยแลวตองสงคําวินิจฉัยไปใหกษัตริยและตอสาธารณชนรับทราบ เนื่องจาก

                                                            
126 แหลงเดิม. 
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คณะกรรมการดังกลาวไดรับการแตงตั้งจากกษัตริยจึงไมไดอยูในสถานะขาราชการและเปนอิสระ
ปลอดจากการควบคุมโดยฝายบริหาร127 

สําหรับการรองเรียนนั้นจะตองมีการรองเรียนเร่ืองดังกลาวตามระเบียบภายในของ
หนวยงานของตนเสียกอน ผูรองจะรองโดยตรงกับคณะกรรมการพิจารณาเลยไมได จนกวาจะ
ส้ินสุดกระบวนการภายในของหนวยงานของตน  และหากผูรองเช่ือวา กระบวนการภายใน
หนวยงานของตนไมเปนธรรม ก็สามารถเขียนคํารองมาท่ีคณะกรรมการพิจารณาไดโดยจะตอง
บรรยายวาเหตุใดการกระทําท่ีรองเรียนนั้นจึงไมถูกตองหรือผิดกฎหมาย  บรรยายวาเหตุใด
กระบวนการภายในหนวยงานของตนถึงไมถูกตองเหมาะสม แลวดําเนินการสงเอกสารการ
รองเ รียนภายในหนวยงานและการดําเนินการท่ี เกิด ข้ึนระหวางตนกับหนวยงานมาให 
คณะกรรมการพิจารณา การทํางานจะเปนอิสระจากรัฐบาล และจะทําการสืบสวนสอบสวน
พิจารณาเร่ืองราวรองเรียนอยางรวดเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดโดยจะมีทีมงานเจาหนาท่ีและผูเช่ียวชาญ
ท่ีคอยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองอุทธรณนั้น128 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนนั้นจะไดรับแตงต้ังโดยตรงจากประมุขของรัฐโดย
พระบรมราชโองการตามคําแนะนําของคณะองคมนตรี ปจจุบันมีจํานวน 15 คนโดยมีกรรมการคน
หนึ่งทําหนาท่ีเปนหัวหนา ซ่ึงมีเปนตําแหนงเทียบเทารองปลัดกระทรวง กรรมการขาราชการพล
เรือน จึงเปนอิสระจากรัฐมนตรีเพราะไมไดรับการแตงต้ังดังเชนขาราชการธรรมดาแตในสวนของ
เจาหนาท่ีอ่ืนในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนนั้นจะถือเปนขาราชการ129 และถึงแมจะ
เปนองคกรท่ีมีความเปนอิสระแตในสวนของงบประมาณน้ันเชนเดียวกับหนวยงานราชการอื่นของ
รัฐ คืออยูในงบประมาณรายจายประจําปซ่ึงตองไดรับการอนุมัติจากรัฐสภา 

  2)  องคกรท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณอีกรูปแบบหนึ่งจะอยูในรูปของ
คณะกรรมการ เรียกวาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขาราชการพลเรือน (Civil Service Appeal Board) 
ซ่ึงเปนองคกรอิสระท่ีกอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1971 โดยการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (Cabinet Office)โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขาราชการพลเรือน ประกอบดวย            
คณะบุคคล ไดแกประธาน (Chairman) หรือผูท่ีรักษาการแทนประธาน (Deputy Chairman) และ
สมาชิกอีก 2 คนซ่ึงคนหนึ่งมาจาก Official Side Panel และอีกคนหนึ่งมาจาก Trade Union Panel 
โดยท่ีกรรมการท้ังหมดยกเวนประธานนั้นจะคัดเลือกจากขาราชการบํานาญท่ีมีประสบการณในการ

                                                            
127 รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณและคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของ ก.พ.ค. 2554.  

เลมเดิม (น.66). 
128 แหลงเดิม.  

 129 การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ และรองทุกขของเจาหนาที่ของรัฐ เลม 1. เลมเดิม (น.67). 
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บริหารงานบุคคลมาเปนเวลานานในหนวยงานราชการหรือในดานการดําเนินกิจกรรมของ Trade 
Union และตามนโยบายของสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Cabinet Office)แลวประธาน
กรรมการนั้นจะแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมากดวยประสบการณในการบริหารงานบุคคลในภาคเอกชน
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระของคณะกรรมการโดยจะไดรับการคัดเลือกและเสนอช่ือมาจาก 
Council of Civil Service Union หรือจากหนวยงานราชการและหนวยงานอ่ืนท่ีรัฐต้ังข้ึนสําหรับ
กรรมการสวนของหนวยราชการปกติแลวคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจะมีวาระ 3 ปและอาจ
ไดรับการแตงต้ังไดอีกวาระหนึ่ง 3 ปแตรวมแลวตองไมเกินกวา 2 วาระ130 

 3.1.4.2  ลักษณะอํานาจหนาท่ีขององคกรวินิจฉัยอุทธรณ   
องคกรท่ีทําหนาท่ีวินิจฉัยอุทธรณ มี 2 องคกร โดยแยกอํานาจหนาท่ีไดดังน้ี 

 1)  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (Civil Service Commissioners) 
ตาม The Civil Service Management Code นั้น กําหนดใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
รับผิดชอบตอกระบวนการคัดเลือกบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงในงานราชการ (Civil Service) โดย 

(1)  จะตองรักษาไวซ่ึงหลักการคัดเลือกบุคคลตามระบบคุณธรรมบนพื้นฐาน
ของการแขงขันท่ีเปดเผยและยุติธรรม 

(2)  จะตองบัญญัติและจัดพิมพ Recruitment Code บนหลักของความเอาใจใส
และใหคําอธิบายโดยละเอียดรวมทั้งแสดงสภาพท่ีเปนขอยกเวนตางๆภายใตมติของคณะกรรมการ
ดวย 

(3)  สามารถที่จะตรวจสอบท้ังนโยบายและการปฏิบัติในระบบการรับบุคคล
เขารับราชการของกระทรวงทบวงกรมตางๆและหนวยงานอื่นของรัฐ (Agencies) เพื่อใหแนใจวา
Recruitment Code นั้นไดรับการปฏิบัติตาม 

(4)  อาจกําหนดใหองคกรท่ีไดรับแตงต้ังบุคคลนั้นจัดทําขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
การรับบุคคลเขารับราชการ  

(5)  อาจทําการไตสวนและวินิจฉัยอุทธรณตาม Civil Service Code และเพื่อ
การนี้คณะกรรมการอาจดําเนินการตอไปนี้ได 

 (5.1)  ออกระเบียบตางๆเก่ียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาเองหรือ 
 (5.2)   เรียกใหคูความในกรณีอุทธรณใดๆหรือเพื่อการสอบสวนในอุทธรณ

ใด ๆ จัดเตรียมขอมูลและความชวยเหลืออ่ืน ๆ ท่ี Commissioner เห็นวาจําเปนและเหมาะสม และ 
 (5.3)  ใหคําเสนอแนะ (Recommendations) ตางๆ 

                                                            
130 โครงการปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ และการรองทุกขเจาหนาที่ของรัฐสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) เลม 1. เลมเดิม (น.43). 
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นอกจากนี้จะตองจัดทํางบประมาณประจําปเพื่อถวายรายงานแกประมุขของรัฐและ
จัดพิมพเผยแพรแกสาธารณะ131 

 2)  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขาราชการพลเรือน องคกร
ท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณท่ีเรียกวาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขาราชการพลเรือนนั้น 
จะมีหนาท่ีไตสวนพิจารณาคํารองอุทธรณ ในกรณีตอไปนี้132 

 (1)  การปฏิเสธไมยอมใหเขารวมในกิจกรรมทางการเมือง 
 (2)  การตัดสิทธิท่ีจะไดรับบําเหน็จบํานาญ  
 (3)  การใหออกและการเกษียณกอนกําหนด 
 (4)  การไมจายคาชดเชยหรือจายคาชดเชยนอยกวาท่ีขาราชการควรไดรับใน

มูลเหตุท่ีเกี่ยวกับความไรประสิทธิภาพซ่ึงภายหลังจากท่ีคณะกรรมการไดทําการวินิจฉัยอุทธรณ
แลวก็อาจมีคําวินิจฉัยซ่ึงจําแนกได เปน 2 กรณี 

(4.1)  หากคณะกรรมการไดไตสวนอุทธรณแลวมีขอสรุปเปนคําวินิจฉัย
วาการใหออกในกรณีนั้นยุติธรรมดีแลวก็เปนอันจบส้ินกระบวนการของคณะกรรมการ 

(4.2)  หากคณะกรรมการตัดสินวาการใหออกจากงานนั้นไมเปนธรรมก็
สามารถส่ังใหมีการเยียวยาความเสียหายนั้นได 2 รูปแบบคือ 

(4.2.1)  ทําคําแนะนํา (Recommendation) ใหหนวยงานราชการ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐนั้นรับบุคคลน้ันกลับเขารับราชการดังเดิมแตหากหนวยงานดังกลาวไม
อาจรับบุคคลดังกลาวเขารับราชการดังเดิมไดคณะกรรมการก็อาจกําหนดคาเสียหายซ่ึงหนวยงาน
ดังกลาวตองชดใชให 

(4.2.2)  หากคณะกรรมการเห็นวาการใหบุคคลดังกลาวกลับเขา
รับราชการดังเดิมนั้นไมเหมาะสมก็อาจกําหนดใหมีการชดใชคาเสียหายใหแทนเชนเดียวกับกรณีท่ี
บุคคลนั้นตองการที่จะใหมีการชดใชคาเสียหายมากกวาการกลับเขารับราชการ 

 3.1.4.3   กระบวนการพิจารณาอุทธรณ   
การพิจารณาอุทธรณตองพิจารณาวาเร่ืองท่ีอุทธรณอยูในอํานาจท่ีจะรับพิจารณาได

หรือไม ดูวาไดมีการดําเนินการในหนวยงานราชการจนส้ินสุดกระบวนการแลวหรือไม ตรวจสอบ
เอกสารท่ีผูรองสงมา ตรวจสอบเอกสารการดําเนินการของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวกับเร่ืองท่ีถูก
กลาวหา ขอคํายืนยันความถูกตองของกระบวนการดําเนินการจากหนวยงานราชการท่ีถูกกลาวหา 
เปนหนาท่ีของหนวยงานราชการดังกลาวท่ีตองสงเอกสารท่ีเกี่ยวของการใหกับคณะกรรมการ
                                                            

 131 การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ และรองทุกขของเจาหนาที่ของรัฐ เลม 1. เลมเดิม (น.40). 
132 แหลงเดิม. 
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พิจารณาอาจมีการใหผูอุทธรณมาช้ีแจงประกอบคํารอง โดยไมเปนทางการ ผูรองอาจนําผูแทนเขา
รวมการช้ีแจงได คณะกรรมการพิจารณาจะพิจารณาเร่ืองดังกลาวอยางรอบคอบ โดยขอคําแนะนํา
จากท่ีปรึกษา และผูเช่ียวชาญ หากเห็นวาจําเปนและหากเห็นวาเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความผิดอาญาก็
จะสงประเด็นดังกลาวไปใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอไป และตองมีกรรมการอยางนอย 1 คน ดูแล
ควบคุมการดําเนินการอุทธรณตั้งแตตน เม่ือมีคําตัดสินแลวจะตองสงรายงานคําตัดสินใหผูรอง
ทราบดวย คําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาถือวาเปนท่ีสุด จะอุทธรณใดๆ อีกไมได อยางไรก็
ตาม คําตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาจะไมมีผลผูกพันหนวยงานราชการแตอยางใด โดยแยก
ออกเปน 2 กรณี คือ หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบดวยกับการอุทธรณ ก็จะมีคําแนะนําไปยัง
หนวยงานตนสังกัดของผูอุทธรณ และหากคณะกรรมการพิจารณายืนตามคําตัดสินของหนวยงาน
เดิม ผูอุทธรณก็จะตองปฏิบัติตามคําตัดสินของหนวยงานตนสังกัดของตน เร่ืองอุทธรณ และคํา
ตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาจะถูกพิมพเผยแพรตอสาธารณชน โดยเปนการเผยแพรขอมูลใน
ลักษณะท่ัวๆ ไป อยางไรก็ตาม การเผยแพรขอมูลโดยละเอียดนั้น อาจทําเฉพาะกรณีท่ีหนวยงาน
ของรัฐบาลไมยอมปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณา ท้ังนี้ จะเผยแพรโดยพยายามท่ี
จะไมเปดเผยตัวของผูท่ีเกี่ยวของในกรณีท่ีไดมีการรองเรียนมา133  
 
3.2  กฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจและขาราชการพลเรือน ใน
ประเทศไทย 

การดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจและขาราชการในประเทศไทยน้ันมี
ลักษณะรูปแบบขององคกรท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับลักษณะการทํางานและภารกิจของแตละองคกร 
แตทุกองคกรตองอยูภายใตหลักกฎหมายเชนเดียวกันเพื่อเปนหลักประกันใหเกิดความเช่ือม่ันแก
ขาราชการทุกประเภท  

สําหรับขาราชการประจํา หมายความวา ขาราชการท่ีไมใชขาราชการการเมือง โดย
ขาราชการประจํามีอยูหลายประเภทดวยกัน อาจแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1)  ขาราชการพลเรือน ไดแก ขาราชการพลเรือน ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ขาราชการครู ขาราชการตํารวจ ขาราชการตุลาการ ขาราชการอัยการ ขาราชการฝายรัฐสภา 

2)  ขาราชการทหาร 
3)  ขาราชการทองถ่ิน 

                                                            
133 รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณและคําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของ ก.พ.ค..                  

เลมเดิม (น.67).   
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ในท่ีนี้ผูเขียนจะขอกลาวถึงกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของขาราชการ
ตํารวจและขาราชการพลเรือนในประเทศโดยแยกเปนลักษณะตางๆ ดังนี้ 
       3.2.1  การดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.
2547 

การดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจเปนไปตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ.2547 ประกอบกับ กฎ ก.ตร. ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงใชเปนหลักเกณฑในการดําเนินการทางวินัย 
และการอุทธรณคดีวินัยของขาราชการตํารวจ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 3.2.1.1  การดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจ 
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 80134 ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชาเปน

ผูมีอํานาจในการเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยและปองกันไมใหผูใตบังคับบัญชา
กระทําผิดวินัย  และหากผู บังคับบัญชาละเลยไมดูแลความประพฤติและสอดสองไมให
ผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชายอมมีความผิดไปดวย โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไดมีคําส่ัง ตร. ท่ี 1212/2537 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 เร่ืองมาตรการควบคุมและเสริมสราง
ความประพฤติและวินัยขาราชการตํารวจ คําส่ังดังกลาวมีแนวความคิดมาจากกรณีท่ีวา ขาราชการ
ตํารวจมีอํานาจหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยภายในราชอาณาจักร เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแก
ประชาชน รักษากฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดในทางอาญา และดูแลรักษาผลประโยชนของ
สาธารณะ การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการตํารวจ จึงตองยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง 
ตลอดจนแบบแผนธรรมเนียมเปนหลักสําคัญ  ทําให ผู บัง คับบัญชามีหนา ท่ีตองควบคุม
ผูใตบังคับบัญชาใหอยูในระเบียบวินัย หากผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติผิดไปจากระเบียบ แบบแผนท่ี
กําหนดไว ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชา 

 1)  โทษทางวินัยของขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 
2547 มาตรา 82135 มี 7 สถาน ดังตอไปนี้ 

 (1)  ภาคทัณฑ คือการลงโทษแกผูกระทําความผิดอันควรตองรับโทษสถาน
หนึ่งสถานใด แตมีเหตุอันควรปราณีจึงเพียงแคแสดงความผิดผูนั้นใหปรากฏไว 

 (2)  ทัณฑกรรม ไดแก การใหทํางานโยธา การใหอยูเวรยาม หรือการใหทํา
หนาท่ีอ่ืนๆ นอกจากหนาท่ีประจํา เปนตน 

 (3)  กักยาม ไดแก การกักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งท่ีสมควรตามท่ีจะ
กําหนด แตตองไมเกินหกช่ัวโมงตอหนึ่งวัน 
                                                            

134 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา  80. 
135 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา  82. 
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 (4)  กักขัง ไดแก การขังในท่ีจัดไวเพื่อควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือหลาย
คนรวมกันตามท่ีจะไดมีคําส่ัง แตตองไมเกินหกช่ัวโมงตอหนึ่งวัน 

 (5)  ตัดเงินเดือน  
 (6)  ปลดออก 
 (7)  ไลออก 

การลงโทษขาราชการตํารวจผูกระทําผิดวินัยผูบังคับบัญชาจะลงโทษสถานใด อัตรา
โทษใด ตองปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษ  ภาคทัณฑ 
ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.2547 ซ่ึงจะกําหนดไวเปนการเฉพาะ เชน ขอท่ี 6 
บัญญัติวา โทษกักยามใหใชไดแตเฉพาะขาราชการตํารวจตําแหนงต้ังแตผูกํากับการหรือเทียบเทาลง
มาและสําหรับโทษกักขังใหใชไดแตเฉพาะขาราชการตํารวจตําแหนงต้ังแตรองสารวัตรลงมา โดย
ผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษทางวินัยจะส่ังลงโทษทางวินัยเปนโทษอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดไว 

 2)  การกระทําผิดทางวินัยของขาราชการตํารวจ มี 2 ประเภท คือ 
 (1)  การกระทําผิดวินัยไมรายแรง136 

การกระทําผิดวินัยไมรายแรงไดแก การไมรักษาวินัยตามท่ีบัญญัติเปนขอปฏิบัติและขอ
หามในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(1.1)  ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม 
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตํารวจและ
นโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ 

(1.2)  ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนาท่ีราชการโดย
ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถาเห็นวาการปฏิบัติ
ตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะ
เสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ได และเม่ือไดเสนอ
ความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

(1.3)  ตองรักษาระเบียบการเคารพระหวางผูใหญ ผูนอย 
(1.4)  ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ี

ราชการมิได 
(1.5)  ตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชา

เหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทํา  หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษช่ัวคร้ัง
คราว 
                                                            

136 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา  78. 
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(1.6)  ตองรักษาความลับของทางราชการ 
(1.7)  ตองสุภาพเรียบรอย  รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใด

ท่ีเปนการกล่ันแกลงกัน  และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและ
ผูรวมปฏิบัติราชการ 

(1.8)  ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมและใหการ
สงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการหรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของตนโดยไม
ชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอยโดยมิใหดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ีขมเหงประชาชนผูติดตอ
ราชการหรือในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของตน 

(1.9) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เพ่ือใหเกิดผลดี
หรือความกาวหนาแกราชการ เอาใจใส ระมัดระวังผลประโยชนของทางราชการ และตองไม
ประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ 

(1.10)  ตองไมกระทําการอันเปนเหตุใหแตกความสามัคคีระหวาง
ขาราชการตํารวจ 

(1.11)  ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด
ขอความซ่ึงควรตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 

(1.12)  ตองไมใชกิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะท่ีไมสมควร 
(1.13)  ตองไมกระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 
(1.14)  ตองไมกระทําดวยประการใด ๆ ในลักษณะท่ีเปนการบังคับ

ผูบังคับบัญชาเปนทางใหเสียระเบียบแผนวินัยตํารวจ  
(1.15)  ตองไมกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ อันเปนเหตุใหเสียหาย

แกราชการหรือทําใหเสียระเบียบแบบแผนของตํารวจ 
(1.16)  ตองไมกระทําหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอัน

อาจทําใหเสียความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาท่ีราชการของตน 

(1.17)  ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนง
อ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันในหางหุนสวนหรือบริษัท 

(1.18)  กระทําการหรือไมกระทําการตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 
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(2)  การกระทําผิดวินัยรายแรง137 
การกระทําผิดวินัยรายแรง ไดแกการกระทําดังตอไปนี ้

 (2.1)  ปฏิบัตหิรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเอง
หรือผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิควรได  

 (2.2)  ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุอันสมควร เปนเหตุ
ใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือละทิ้งหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดยีวกันเปนเวลาเกนิสิบ
หาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัตติามระเบียบ
ของทางราชการ 

 (2.3)  เหยียดหยาม กดข่ี ขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการ
หรือในระหวางปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

 (2.4)  กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนกักวาโทษ
จําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

 (2.5)  กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
 (2.6)  กระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ รวมทั้งการกระทําผิดตามมาตรา 78 

อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
 (2.7)  กระทําการหรือไมกระทําการตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 3)  ข้ันตอนการดําเนินการทางวินยั 
การดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.

2547 จะเร่ิมตนจากท่ีขาราชการตํารวจผูใดถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการตํารวจผู
นั้นกระทําผิดวินัย ใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงหรือ
พิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม หากผูบังคับบัญชา
พิจารณาเบ้ืองตนแลวเห็นวาขาราชการตํารวจผูใดกระทําความผิดทางวินัย ตองดําเนินการทางวินัย
ดังตอไปนี้  

 (1)  พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ กฎ ก.ตร.วาดวย
การสืบสวนขอเท็จจริง ไดกําหนดข้ันตอน และวิธีการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจ 
ดังตอไปนี้ 

(1.1)  การสืบสวนขอเท็จจริง 

                                                            
137 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา  79. 
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เม่ือมีการกลาวหาวาขาราชการตํารวจผูใดกระทําความผิดทางวินัยใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงหรือพิจารณาในเบ้ืองตนวาเปนความผิดตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม  

การสืบสวนขอเท็จจริง ตามกฎ ก.ตร. วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ. 2547 หมายถึง 
การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซ่ึงผูมีหนาท่ีสืบสวนขอเท็จจริงไดปฏิบัติไปตามอํานาจและ
หนาท่ี เพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแหงพฤติการณและการกระทํานั้นวาเกิดข้ึนจากการกระทําของ
ขาราชการตํารวจผูใดหรือขาราชการตํารวจผูซ่ึงมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือถูกรองเรียนหรือถูก
กลาวโทษวาไดกระทําผิดวินัยหรือไมประการใด138 
 กรณีท่ีควรจะสืบสวนขอเท็จจริง ไดแก  

(1.1.1)  ผูบังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการตํารวจใน
บังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัย 

(1.1.2)   มีผูรองเรียนกลาวหาวาขาราชการตํารวจในบังคับบัญชา
ผูใดกระทําความผิดวินัยโดยผูรองเรียนนั้นไดแจงช่ือและที่อยูของตนเองเปนท่ีแนนอน พรอมท้ัง
ระบุพฤติการณแหงกรณีท่ีกลาวหาขาราชการตํารวจกระทําผิดวินัยนั้น  

(1.1.3)  สวนราชการอ่ืนหรือหนวยงานอื่นแจงมาใหทราบวา
ขาราชการตํารวจในบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัยหรือสงสัยวากระทําผิดวินัย  

(1.1.4)  มีบัตรสนเทหกลาวโทษวาขาราชการตํารวจในบังคับ
บัญชาผูใดกระทําผิดวินัยตามปกติการรองเรียนกลาวโทษขาราชการตํารวจวากระทําผิดวินัยใน
ลักษณะเปนบัตรสนเทหหามมิใหรับฟง เวนแตบัตรสนเทหนั้นระบุขอเท็จจริง พยานหลักฐานกรณี
แวดลอม หรือระบุพยานบุคคล พยานวัตถุ หรือพยานเอกสาร ช้ีแนะแนวทางเพียงพอท่ีจะ
ดําเนินการสืบสวนได  

(1.1.5)  กรณีปรากฏเปนขาวในส่ือมวลชนใดๆ วา ขาราชการ
ตํารวจในบังคับบัญชา ผูใดกระทําผิดวินัย ตามปกติหากไมมีช่ือและท่ีอยูของผูรองเรียนกลาวหา
หรือกลาวโทษหามมิใหรับฟง เวนแตขาวในส่ือมวลชนนั้นระบุขอเท็จจริง พยานหลักฐานกรณี
แวดลอม หรือระบุพยานบุคคล พยานวัตถุ หรือพยานเอกสารช้ีแนะแนวทางเพียงพอท่ีจะดําเนินการ
สืบสวนได  

(1.1.6)  กรณีอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาหรือจเรตํารวจเห็นควรใหมี
การสืบสวนขอเท็จจริง139 สวนวิธีการสืบสวนขอเท็จจริงใหเปนไปตามกฎ ก.ตร. วาดวยการสืบสวน
ขอเท็จจริง พ.ศ. 2547 
                                                            

138 กฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.2547 ขอ 3. 
139 กฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.2547 ขอ 4. 
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ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดสืบสวนขอเท็จจริงหรือพิจารณาในเบ้ืองตนแลวพบวา
ความผิดท่ีถูกกลาวหานั้นไมมีมูลใหผูบังคับบัญชาส่ังยุติเร่ืองได แตถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยใหพิจารณาตอไปวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดวินัยประเภทใด
ระหวางการกระทําผิดทางวินัยอยางไมรายแรงกับการกระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง 

(1.2)  การสอบสวนทางวินัย 
 การสอบสวนทางวินัย คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอ่ืน
เพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ หรือเพื่อพิสูจนเกี่ยวกับเร่ืองที่ถูกกลาวหาใหไดความ
จริง การดําเนินการสอบสวนทางวินัยของขาราชการตํารวจเปนกระบวนการหน่ึงของการดําเนินการ
ทางวินัย เพื่อพิจารณาความผิดของขาราชการตํารวจท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามท่ีถูกกลาวหา
หรือไม หากมีการกลาวหาหรือสงสัยวาขาราชการตํารวจคนใดกระทําผิดวินัยก็ใหผูบังคับบัญชาส่ัง
การใหมีการสืบสวนขอเท็จจริงกอน เวนแตขอกลาวหาท่ีปรากฏชัดแจงวากระทําความผิดวินัยให
ผูบังคับบัญชามีคําส่ังใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไปเลย โดยไมตองมีการสืบสวน
ขอเท็จจริง สําหรับการสอบสวนทางวินัยนั้นมีข้ันตอนการดําเนินการสอบสวน ดังตอไปนี้ 

(1.2.1)  ผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย140  
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 72 กําหนดหลักเกณฑไวดังตอไปนี้ 

(1.2.1.1)  นายกรัฐมนตรี สําหรับสอบสวนผูดํารงตําแหนง         
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

(1.2.1.2)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับสอบสวน 
ผูดํารงตําแหนงต้ังแตจเรตํารวจแหงชาติ รองผูบัญชาตํารวจแหงชาติ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมา 

(1.2.1.3)  ผูบัญชาการหรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับ
สอบสวนผูดํารงตําแหนงตั้งแตผูบังคับการ พนักงานสอบสวนผูเช่ียวชาญพิเศษ หรือตําแหนง
เทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น 

(1.2.1.4)  ผูบังคับการหรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับ
สอบสวนผูดํารงตําแหนงต้ังแตผูกํากับการ พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงเทียบเทา
ลงมาในสวนราชการนั้น 
 โดยใหผูรักษาราชการแทนในตําแหนงดังกลาวมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยไดดวย 

                                                            
140 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา  72. 
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(1.2.2)  คุณสมบัติของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนและ
คณะกรรมการสอบสวนตองเปนไปตาม กฎ ก.ตร. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2547141 โดย
จะตองไมเปนบุคคลดังตอไปนี้ 

(1.2.2.1)  รูเห็นเหตุการณในเร่ืองท่ีสอบสวน 
(1.2.2.2)  มีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีสอบสวน 
(1.2.2.3)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 
(1.2 .2.4)   เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส  บุพการี 

ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา  หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา 
(1.2.2.5)  มีเหตุอ่ืนซ่ึงนาเช่ืออยางยิ่งวาจะทําใหการ

สอบสวนเสียความเปนธรรม 
ขอความใน (1.2.2.1) ใหใชบังคับกับผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเฉพาะในกรณี

ท่ีผูนั้นรูเห็นเหตุการณในลักษณะมีสวนรวมกับการกระทําความผิด 
การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมีคณะกรรมการเปนขาราชการประจําอยางนอย 

สามคน ประกอบดวยขาราชการตํารวจอยางนอยกึ่งหนึ่ง โดยประธานกรรมการตองดํารงตําแหนง
ระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหาโดยใหมีเลขานุการหนึ่งคน  เลขานุการอาจจะ
แตงต้ังจากกรรมการสอบสวนคนใดคนหน่ึงก็ได ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได142 

ก. การสอบสวนวินัยอยางไมรายแรง 
 เม่ือขาราชการตํารวจถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหผูบังคับบัญชานํา
สํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงมาพิจารณาส่ังลงโทษไดเลย ซ่ึงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงนั้น คือ 
โทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแกกรณี143 

ข. การสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
 เม่ือผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวเห็นวาขาราชการตํารวจผูใตบังคับบัญชาถูกกลาวหาวา
กระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชามีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรงแลว และเปนประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ตองมีการประชุมวางแผนเพื่อทําการสอบสวนทางวินัยภายใน 15 วัน ในการ
สอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูก
กลาวหาทราบ เพื่อใหผูถูกกลาวหาช้ีแจงและนําสืบแกขอกลาวหา เม่ือดําเนินการสอบสวนแลวถา
                                                            

141 กฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547 ขอ 3. 
142 กฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547 ขอ 4. 
143 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา  89. 
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ฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดทางวินัยใหมีคําส่ังลงโทษ144 หากพิจารณาแลวพบวาเปน
การกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรงใหลงโทษ คือ ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัด
เงินเดือนตามควรแกกรณี หรือ หากพิจารณาแลวพบวาเปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
กฎหมายกําหนดใหผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษตองต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากล่ันกรอง โดย
คณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย รองหัวหนาหนวยงานนั้นทุกคน กอนท่ีจะส่ังลงโทษ คือ ปลด
ออก หรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี145 

การรายงานการดําเนินการทางวินัย เม่ือผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการตํารวจผูใดแลว ใหรายงานการดําเนินการทางวินัยตอผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือ
ผูดําเนินการทางวินัยและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ146 หมายความวา เม่ือผูบังคับบัญชาอ่ืนยกเวนผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการตํารวจผูใดแลว ไมวาจะส่ังยุติเร่ือง งด
โทษ หรือลงโทษ ใหรายงานผลการดําเนินการทางวินัยดังกลาวแกผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนหัวหนา
หนวยงานท่ีมีตําแหนงเหนือผูดําเนินการทางวินัยช้ันหนึ่ง และรายงานตอผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาท่ีไดรับรายงานเห็นวา การยุติเร่ือง การงดโทษ หรือการลงโทษ
เปนการไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ก็ใหมีอํานาจส่ังลงโทษ เพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษ
ท่ีหนัก ลดโทษลงเปนสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีเบาลง งดโทษโดยทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวา
กลาวตักเตือนหรือยกโทษใหถูกตองหรือเหมาะสมตามสมควรแกกรณีตลอดจนแกไขเปล่ียนแปลง
ขอความในคําส่ังเดิมใหถูกตองเหมาะสมไดดวย และในกรณีท่ีเห็นวาควรดําเนินการอยางใด
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดความจริงและยุติธรรมก็ใหมีอํานาจดําเนินการหรือส่ัง
ดําเนินการไดตามควรแกกรณี โดยการส่ังลงโทษหรือเพ่ิมโทษเปนสถานโทษท่ีหนักข้ึน ตองไมเกิน
อํานาจตามกฎหมาย และการเพิ่มอัตราโทษเม่ือรวมกับอัตราโทษเดิมตองไมเกินอํานาจนั้นดวย ถา
เกินอํานาจของตนก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น ตามลําดับเพื่อใหพิจารณาดําเนินการตาม
ควรแกกรณี ท้ังนี้ ถาเห็นวาการส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษนั้นกรณีเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ก็ให
รายงานตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเพื่อใหพิจารณาดําเนินการดวย 

 3.2.1.2  ลักษณะและอํานาจหนาท่ีขององคกรวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการตํารวจ 
ลักษณะและอํานาจหนาท่ีขององคกรวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการตํารวจ แบง

ออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
                                                            

144 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา  86. 
145 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547  มาตรา 90 วรรคสอง. 
146 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547  มาตรา 91. 
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 1)  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาผูส่ัง
ลงโทษ 

การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ เปน
การใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษ ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนซ่ึงเปน
ความผิดวินัยไมรายแรงใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูพิจารณาอุทธรณ 

 (1)  ผูดํารงตําแหนงต้ังแต รองผูบังคับการหรือเทียบเทาลงมา เปนผูส่ัง
ลงโทษใหอุทธรณคําส่ังตอผูดํารงตําแหนงผูบังคับการหรือเทียบเทาท่ีเปนผูบังคับบัญชาของผูส่ัง
ลงโทษ 

 (2)  ผูดํารงตําแหนงตั้งแต รองผูบังคับการหรือเทียบเทาลงมาถึงผูบังคับการ
หรือเทียบเทาเปนผูส่ังลงโทษ ใหอุทธรณคําส่ังตอผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการหรือเทียบเทาท่ีเปน
ผูบังคับบัญชาของผูส่ังลงโทษ 

 (3)  ผูดํารงตําแหนงผูบังคับการหรือเทียบเทาของกองบังคับการที่ข้ึนตรงตอ
สํานักงาน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูส่ังลงโทษ ใหอุทธรณคําส่ังตอผูบัญชาการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 

 (4)  ผูดํารงตําแหนงตั้งแต รองผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือ
เทียบเทาลงมาถึงผูบัญชาการหรือเทียบเทาเปนผูส่ังลงโทษ ใหอุทธรณคําส่ังตอผูบัญชาการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาที่ ส่ังลงโทษ กลาวคือ ผูบังคับบัญชาท่ีอยู เหนือ
ผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษทางวินัยในระดับหัวหนาหนวยงาน เชน หากกรณีผูกํากับการส่ังลงโทษ
ทางวินัยการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยดังกลาวตองอุทธรณตอผูบังคับการ เปนตน 

 2)  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ 
ก.ตร. 

การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.คือ 
การอุทธรณคําส่ังลงโทษวินัยอยางรายแรง ในกรณีท่ีขาราชการตํารวจผูใดถูกผูบังคับบัญชาส่ัง
ลงโทษ ปลดออก หรือไลออก หรือถูกส่ังใหออกจากราชการใหอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ ก.ตร. 

 (1)  บทบาท อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร. 
การจัดต้ังคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.คือ ตองการแยกการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการตํารวจออกจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ ก.พ.ซ่ึงบังคับใชกับ
ขาราชการทุกประเภทยกเวนทหาร โดยมีแนวคิดใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร. 
เปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการตํารวจ ใหการบริหารงานบุคคลตํารวจใหมีความ
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เปนอิสระ คลองตัว และเหมาะสมสอดคลองกับภาระหนาท่ีของตํารวจ โดยมีการกําหนดตําแหนง 
อัตราเงินเดือน การบรรจุแตงต้ัง การเล่ือนเงินเดือน การรักษาวินัย การออกจากราชการ การรอง
ทุกข และการอุทธรณของขาราชการตํารวจไวโดยเฉพาะ147 โดยตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ. 2547 กําหนดบทบาท อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการตํารวจไวดังนี้148 

(1.1)   กําหนดนโยบายและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
ตํารวจและจัดระบบราชการตํารวจ รวมตลอดท้ังการอบรมและการพัฒนาขาราชการตํารวจ ในการนี้
หาก ก.ต.ช. ไดกําหนดระเบียบแบบแผนและนโยบายไวเปนการท่ัวไป การกําหนดในเร่ืองดังกลาว
ของ ก.ตร. ตองสอดคลองกับระเบียบแบบแผนและนโยบายของ ก.ต.ช. และให ก.ตร. แจงการ
ดําเนินการนั้นให ก.ต.ช. ทราบดวย 

(1.2)  ออกกฎ ก.ตร. ระเบียบขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ หรือมีมติ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(1.3) กํากับดูแล ตรวจสอบ และแนะนํา เพื่อใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ
บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกระเบียบใหสํานักงานตํารวจ
แหงชาติรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ การบรรจุ การแตงต้ัง การเล่ือนข้ันเงินเดือน การดําเนินการ
ทางวินัย  การออกจากราชการและการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(1.4)  รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน  เงินประจํา
ตําแหนง เงินเพิ่มคาครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลอ่ืนสําหรับขาราชการตํารวจให
เหมาะสม 

(1.5)  กําหนดช้ันยศที่ควรบรรจุแตงต้ังและอัตราเงินเดือนท่ีควรไดรับ
สําหรับวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรตาง ๆ 

(1.6)  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหาร           
งานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 

(1.7)  พิจารณาอนุมัติแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วันเดือนปเกิด และ
การควบคุมเกษียณ อายุของขาราชการตํารวจ 

(1.8)  ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของสํานักงานตํารวจแหงชาติไมเหมาะสมหรือไมเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีมติส่ัง
                                                            

147 ประวัติและบทบาทของ ก.ตร.ในที่ระลึกครบรอบ 50 ป แหงการใชกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน (น.245), โดย รุจิเรก สุนทรหิตานนท, 2522,กรุงเทพฯ: สํานักงาน ก.พ.. 

148 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547  มาตรา  31. 
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การใหสํานักงานตํารวจแหงชาติปฏิบัติการใหถูกตองเหมาะสม ถาสํานักงานตํารวจแหงชาติไม
ปฏิบัติการตามมติดังกลาว ใหรายงานตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและส่ังการตอไป 

(1.9)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ี ก.ตร. มอบหมาย  
(1.10)  ปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวในมาตราอ่ืนแหง

พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน  
กฎ ก.ตร. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได   

 (2)  องคประกอบของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.  
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.มีบทบาทท่ีสําคัญในการบริหารงานบุคคล

ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้149 
กรรมการโดยตําแหนง 

(2.1)  นายกรัฐมนตรี เปนประธานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
(2.2)  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(2.3)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
(2.4)  จเรตํารวจแหงชาติ 
(2.5)  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากผูซ่ึงไดรับการเลือก
มาตรา 35 ดังตอไปนี้ 

(2.6)  ผู ซ่ึงเคยรับราชการเปนขาราชการตํารวจในตําแหนงต้ังแต ผู
บัญชาการหรือเทียบผูบัญชาการข้ึนไป จํานวน 5 คน แตตองเปนผูพนจากความเปนขาราชการ
ตํารวจไปแลวเกินหนึ่งป 

(2.7)  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไมเปนขาราชการตํารวจจํานวน 6 คน ซ่ึงมีความ
เช่ียวชาญในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร  อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือ
สาขาอ่ืนตามท่ี ก.ตร. กําหนด สาขาละไมเกิน 1 คน  เวนแตในกรณีท่ีมีรองผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติเปนกรรมการโดยตําแหนงเพิ่มข้ึน ก็ใหมีกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอีก
ตามจํานวนของรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีเพิ่มข้ึนนั้น บุคคลซ่ึงเคยเปนขาราชการตํารวจ หาก
ไดพนจากความเปนขาราชการตํารวจไปเกิน 10 ป และมีอายุไมเกิน 65 ป อาจไดรับการสรรหาเปน
ผูทรงคุณวุฒิได แตตองมีจํานวนไมเกิน 1 คน 

(2.8)  ใหผูบัญชาการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจเปน
เลขานุการ ก.ตร. และรองผูบัญชาการสํานักงานขาราชการตํารวจเปนผูชวยเลขานุการ ก.ตร 2 คน 
                                                            

149 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547  มาตรา 30. 
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 3.2.1.3  กระบวนการพิจารณาอุทธรณ   
เม่ือผูบังคับบัญชามีคําส่ังลงโทษทางวินัยแกขาราชการตํารวจผูใดแลว หากขาราชการ

ตํารวจผูนั้นไมพอใจ ไมเห็นดวยกับคําส่ังลงโทษทางวินัย สามารถท่ีจะใหผูบังคับบัญชาเหนือ
ผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษทบทวนคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้นได ซ่ึงลักษณะดังกลาวเรียกวา การใช
สิทธิอุทธรณ กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดหลักการ
อุทธรณและการพิจารณาอุทธรณไวดังตอไปนี้ 

 1)  ขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการมี
สิทธิอุทธรณคําส่ังไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง150 โดยการยื่นอุทธรณคําส่ังลงโทษทาง
วินัยตอผูใดนั้นเปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 105 
ประกอบกับ กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547 ขอ 4 และ ขอ 5  

 2)  การอุทธรณตองทําเปนหนังสือ โดยระบุขอโตแยงประกอบขอเท็จจริง หรือ
ขอกฎหมายและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาไดถูกลงโทษ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการโดยไม
ถูกตอง ไมเหมาะสมหรือไมเปนธรรมอยางไร และลงลายมือช่ือและท่ีอยูของผูอุทธรณ151  

 3)  การอุทธรณตอผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ ให
ทําหนังสืออุทธรณถึงผูบังคับบัญชานั้นพรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับ และยื่นท่ีสวน
ราชการของผูบังคับบัญชาน้ัน 

การอุทธรณตอ ก.ตร. ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธานกรรมการขาราชการตํารวจหรือ
เลขานุการ ก.ตร. พรอมกับสําเนารับรองถูกตองหนึ่งฉบับและยื่นท่ีสํานักงาน ก.ตร. 

การยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงผานผูบังคับบัญชาก็ได และให
ผูบังคับบัญชาน้ันดําเนินการตามข้ันตอนตอไป152 

 4)  การใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก หรือถูกส่ังใหออก
จากราชการใหอุทธรณคําส่ังตอ ก.ตร.นั้น ผูอุทธรณจะขอแถลงการณดวยวาจาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของ ก.ตร. ก็ได โดยแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือ
ตางหาก แตตองยื่นหนังสือนั้นตอ ก.ตร. โดยตรงภายในสามสิบวันนับแตวันท่ียื่นหนังสืออุทธรณ 
หาก ก.ตร. พิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณจะไม
อนุญาตใหผูอุทธรณเขาแถลงการณดวยวาจาก็ได153 

                                                            
150 กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547 ขอ 3. 
151 กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547 ขอ 7. 
152 กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547 ขอ 11. 
153 กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547 ขอ 5. 
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 5)  เม่ือไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว หากผูอุทธรณจะยื่นอุทธรณเพิ่มเติม
หรือสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกอนท่ีผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณหรือ ก.ตร. แลวแต
กรณี พิจารณาอุทธรณก็ได โดยยื่นหรือสงตรงตอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณหรือ 
ก.ตร. แตท้ังนี้ตองไมเกินระยะเวลาหกสิบวันนับแตวันยื่นอุทธรณ เวนแตกรณีท่ีเปนพยานหลักฐาน
ท่ีปรากฏขึ้นภายหลังจากระยะเวลาดังกลาว 

 6)  อุทธรณท่ีจะรับไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณท่ียื่นหรือสงภายในกําหนดเวลา
หนังสืออุทธรณใดท่ีมีสาระสําคัญไมครบถวน ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบหรือสํานักงาน 
ก.ตร. ใหคําแนะนําแกผูอุทธรณเพ่ือดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหนังสืออุทธรณนั้นใหถูกตอง และใน
การนี้ใหถือวันท่ียื่นอุทธรณคร้ังแรกเปนหลักในการนับระยะเวลาการยื่นอุทธรณ ในกรณีท่ีผู
อุทธรณไมแกไขเพิ่มเติมภายในเวลาท่ีกําหนด ใหผูบังคับบัญชาผูมีหนาท่ีพิจารณาอุทธรณหรือ 
ก.ตร. พิจารณาตอไปโดยไมตองรอการแกไขเพิ่มเติมหนังสืออุทธรณ 

ในกรณีท่ีมีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณท่ีจะรับไวพิจารณาไดหรือไม ให
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณหรือ ก.ตร. แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณหรือ ก.ตร. มีคําส่ังหรือมติไมรับ
อุทธรณไวพิจารณา ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณหรือสํานักงาน ก.ตร. แลวแตกรณี 
แจงคําส่ังหรือมตินั้นใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว154 

 7)  ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีคําส่ังไมรับพิจารณา
อุทธรณ ผูอุทธรณอาจอุทธรณคําส่ังนั้นตอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณท่ีอยูลําดับเหนือ
ข้ึนไปหรือ ก.ตร. ในกรณีท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูมีคําส่ังไมรับพิจารณาอุทธรณไดอีก
ช้ันหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตวันทราบคําส่ังดังกลาว และใหนํากฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547 ขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม  

การอุทธรณคําส่ังไมรับพิจารณาอุทธรณผูอุทธรณจะยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณผาน
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณก็ได ในกรณีเชนนี้ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณสงหนังสืออุทธรณคําส่ังไมรับพิจารณาอุทธรณพรอมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน 
ความเห็นและคําส่ังตลอดจนหลักฐานการรับทราบคําส่ังไมรับพิจารณาอุทธรณของผูอุทธรณ 
หนังสืออุทธรณคําส่ังเดิม หลักฐานการรับทราบคําส่ังลงโทษหรือคําส่ังใหออกจากราชการของผู
อุทธรณ และเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับขอโตแยง คําส่ังของผูอุทธรณไปใหผูบังคับบัญชาผู
มีอํานาจพิจารณาอุทธรณท่ีอยู ลําดับเหนือข้ึนไปหรือสํานักงาน  ก .ตร .  โดยเร็ว  ในกรณีท่ี
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณท่ีอยูลําดับเหนือข้ึนไปหรือ ก.ตร. มีคําส่ังหรือมติยืนตาม
                                                            

154 กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547 ขอ 12 วรรคสี่. 
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คําส่ังของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณท่ีไมรับอุทธรณคําส่ังไวพิจารณาหรือกรณีท่ี
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณท่ีอยูลําดับเหนือข้ึนไปหรือ ก.ตร. มีคําส่ังหรือมติใหรับ
อุทธรณคําส่ังดังกลาวไวพิจารณา ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณท่ีอยูลําดับเหนือข้ึน
ไปหรือสํานักงาน ก.ตร. แจงใหผูอุทธรณและผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณทราบเปน
หนังสือโดยเร็ว และในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณท่ีอยูลําดับเหนือข้ึนไปหรือ 
ก.ตร. มีคําส่ังหรือมติยืนตามคําส่ังไมรับพิจารณาอุทธรณคําส่ังไวพิจารณาในหนังสือแจงตองมี
เหตุผลประกอบดวย155 

 8)  ในการพิจารณาอุทธรณใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณพิจารณา
จากสํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบ้ืองตน และสํานวนการสอบสวน ในกรณีจําเปนและ
สมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติม รวมท้ังคําช้ีแจงจากหนวยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคลใดๆ หรือขอใหผูอุทธรณ ผูแทน
หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หางหุนสวน บริษัท ขาราชการ หรือบุคคลใดๆ มา
ใหถอยคําหรือช้ีแจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได156   

 9)  เม่ือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว 
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (9.1)  ถาเห็นวาการส่ังลงโทษถูกตองและเหมาะสมกับความผิดแลวใหส่ังยก
อุทธรณ 

 (9.2)  ถาเห็นวาการส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดให
ดําเนินการตามกรณีดังตอไปนี้       

(9.2.1)  กรณีเห็นวาผูอุทธรณไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงแตควร
ไดรับโทษหนักข้ึนใหส่ังเพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีหนักข้ึนแตการเพิ่มโทษเปนสถาน
โทษท่ีหนักข้ึนตองไมเกินอํานาจของตนตามมาตรา 89 และการเพิ่มอัตราโทษเม่ือรวมกับอัตราโทษ
เดิมตองไมเกินอํานาจนั้นดวย ถาเกินอํานาจของตน ก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น
ตามลําดับเพื่อใหพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี       

(9.2.2)  กรณีเห็นวาผูอุทธรณไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงควร
ไดรับโทษเบาลง ใหส่ังลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีเบา 

                                                            
155 กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547 ขอ 12 วรรคเจ็ด. 
156 กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547 ขอ 16 วรรคหน่ึง. 
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(9.2.3)  กรณีเห็นวาผูอุทธรณไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงซ่ึงเปน
การกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ ใหส่ังงดโทษโดยทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือ
วากลาวตักเตือนก็ได       

(9.2.4)  กรณีเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปนความผิดวินัยหรือ
พยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย ใหส่ังยกโทษ       

(9.2.5)  กรณีเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ใหรายงานตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูรับมอบอํานาจ เพื่อใหพิจารณา
ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีท่ีเห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงกรณี
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร.หรือเห็นวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
และไดมีการดําเนินการทางวินัยและกฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณาแลว ใหรายงานตอผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูรับมอบอํานาจ เพื่อใหพิจารณาดําเนินการเพ่ิมโทษเปนปลดออก
หรือไลออกจากราชการตามมาตรา 90 หรือใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ ตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 
ใชบังคับ แลวแตกรณี       

(9.2.6)  กรณีเห็นวาผูอุทธรณมีกรณีท่ีสมควรแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือใหออกจากราชการตามมาตรา 100 (1) (3) หรือ (4) มาตรา 101 หรือมาตรา 102 ใหนํา 
(จ) มาใชบังคับโดยอนุโลม      

(9.2.7)  กรณีเห็นวาขอความในคําส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม 
ใหส่ังแกไขเปล่ียนแปลงขอความในคําส่ังเดิมใหถูกตองเหมาะสม 

 (9.3)  กรณีเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพ่ือใหมีความถูกตอง
ตามกฎหมายและมีความเปนธรรมใหส่ังการไดตามควรแกกรณีการออกจากราชการของผูอุทธรณ
ไมเปนเหตุท่ีจะยุติการพิจารณาอุทธรณ แตจะดําเนินการตาม (2) (ก) หรือ (2) (ฉ) มิได และถาเปน
การออกจากราชการเพราะตายจะดําเนินการตาม (2) (จ) มิไดดวยในกรณีท่ีมีผูถูกสั่งลงโทษทางวินัย
ในความผิดหรือกรณีท่ีไดกระทํารวมกัน และเปนความผิดหรือกรณีในเร่ืองเดียวกัน โดยมี
พฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เม่ือผูถูกส่ังลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณ คําส่ัง
ลงโทษดังกลาวและผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ แมผูถูกลงโทษคนอ่ืนจะไมไดใชสิทธิ
อุทธรณ หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณี
ของผูอุทธรณแลวใหส่ังใหผูท่ีไมไดสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาใหมีผลในทางท่ีเปนคุณ
เชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 
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 10)  ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณหรือผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติส่ังยกอุทธรณ ส่ังลดโทษ หรือส่ังงดโทษ ผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปมิได แตถาส่ังเพิ่มโทษ
หรือส่ังใหออกจากราชการในทางท่ีเปนโทษแกผูอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณไดอีกช้ันหนึ่ง 
เม่ือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณหรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ แลวแตกรณี ได
ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณแจงใหผู
อุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว ในหนังสือแจงตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 

(10.1)  เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณท้ังในขอเท็จจริงและขอ
กฎหมาย 

(10.2)  สิทธิในการอุทธรณคําส่ังในกรณีท่ีอุทธรณตอไปไดหรือสิทธิในการ
ฟองคดีตอศาลปกครองในกรณีท่ีอุทธรณตอไปไมได157 

 11)  เม่ือ ก.ตร.พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและมีมติเปนประการใดแลวจะอุทธรณ
ตอไปอีกมิได และใหสํานักงาน ก.ตร. แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบหรือดําเนินการใหเปนไป
ตามมติ ก.ตร. และแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว ในหนังสือแจงผูอุทธรณตอง
ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 

(11.1)  เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณท้ังในขอเท็จจริงและขอ
กฎหมาย 

(11.2)  สิทธิในการฟองคดีตอศาลปกครอง158 
 12)  ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.

2547 มาตรา 105 วรรคสาม159 ประกอบ กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2547 
ขอ 3 วรรคสาม กําหนดระยะเวลาการพิจารณาคดีอุทธรณไววา ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณในคดี
วินัยใหพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุจําเปน
ตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร.ท่ีทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยาย
ระยะเวลาไดอีกไมเกินสองคร้ัง โดยแตละคร้ังจะตองไมเกินหกสิบวัน  
       3.2.2  การดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 

การดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 รายละเอียดดังตอไปนี้ 
                                                            

157 กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547 ขอ 20. 
158 กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547 ขอ 23. 
159 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547  มาตรา 105 วรรคสาม. 
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 3.2.2.1  การดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือน 
 1)  การดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551ไดมีการแยกวินัยท่ีมีลักษณะเปนขอหามกับขอปฏิบัติ ออกจากกันมี
ลักษณะดังนี้ 

 (1)  วินัยอันเปนขอปฏิบัติ160 
   ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1.1)  ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม 
(1.2)  ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ

ทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 

(1.3)  ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ
ดวยความต้ังใจอุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ 

(1.4)  ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนาท่ีราชการ 
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถาเห็นวาการ
ปฎิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของราชการ
จะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้น และเม่ือไดเสนอ
ความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฎิบัติตาม 

(1.5)  ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ี
ราชการมิได 

(1.6)  ตองรักษาความลับของทางราชการ 
(1.7)  ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันใน

การปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 
(1.8)  ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะห

แกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของตน 
(1.9)  ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและ

ในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเกี่ยวกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวย
มารยาททางการเมืองของขาราชการดวย 

(1.10)  ตองรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาท่ีราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย 
                                                            

160 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82. 
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(1.11)  กระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
 (2)  วินัยอันเปนขอหาม161 

ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม ดังตอไปนี้ 
(2.1)  ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด

ขอความซ่ึงควรตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
(2.2)  ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชา

เหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษช่ัวคร้ัง
คราว 

(2.3)  ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหนงราชการของตนหา
ประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

(2.4)  ตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ 
(2.5)  ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชนอัน

อาจทําใหเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 
(2.6)  ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืน

ใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
(2.7)  ตองไมกระทําการอยางใดท่ีเปนการกล่ันแกลง กดข่ี หรือขมเหง

กันในการปฏิบัติราชการ 
(2.8)  ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ี

กําหนดในกฎ ก.พ. 
(2.9)  ตองไมดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงประชาชนผูติดตอ

ราชการ 
(2.10)  ไมกระทําการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 

   กลาวไดวา ขาราชการพลเรือนผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติ หรือฝาฝนขอหามดังกลาว
ขางตนถือวาขาราชการพลเรือนผูนั้นกระทําผิดวินัย          

 2)  การกระทําความผิดวินัยของขาราชการพลเรือน แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 (1)  การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

   หมายความวา การกระทําความผิดวินัยตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 85 กลาวคือ 
(1.1)  ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิด

ความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต 
                                                            

161 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 83. 
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(1.2)  ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปน
เหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

(1.3)  ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวัน
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ 

(1.4)  กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
(1.5)  ดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหง หรือทํารายประชาชนผูติดตอ

ราชการอยางรายแรง 
(1.6)  กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาโทษ

จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(1.7)  ละเวนการกระทําหรือกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตาม
มาตรา 82 หรือฝาฝนขอหามตามาตรา 83 อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

(1.8)  ละเวนการกระทําหรือกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตาม
มาตรา 80 วรรคสองและมาตรา 82 (11) หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา 83 (10) ท่ีมีกฎ ก.พ. 
กําหนดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 (2)  การกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
   หมายความวา การกระทําอันเปนขอปฏิบัติตามมาตรา 82 (1) ถึง (11) และการกระทําอัน
เปนขอหามตามมาตรา 83 (1) ถึง (10)  นั่นเอง 

 3)  โทษทางวินัยสําหรับขาราชการพลเรือน กําหนดไว 5 สถานคือ162 
 (1)  ภาคทัณฑ 
 (2)  ตัดเงินเดือน 
 (3)  ลดเงินเดือน 
 (4)  ปลดออก 
 (5)  ไลออก 

   การลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญตองทําเปนคําส่ัง ผูส่ังลงโทษตองส่ัง
ลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยใน
คําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด163 ท้ังนี้เพื่อใหเกิด
                                                            

162 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 88. 
163 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 89. 
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ความเปนธรรมแกขาราชการพลเรือนผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยวา ตนเองถูกส่ังลงโทษดวยเหตุผลใด 
หากมีการโตแยงคําส่ังลงโทษ ขาราชการพลเรือนผูนั้นก็สามารถใชสิทธิอุทธรณโดยอาศัยเหตุผลท่ี
ไดใหไวในคําส่ังลงโทษทางวินัยนั่นเอง 

 4)  การดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือนมีสาระสําคัญดังตอไปนี้164 
 (1)  การกลาวหาหรือสงสัยวาขาราชการพลเรือนกระทําผิดวินัย 

   เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย
ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ทราบโดยเร็ว
และใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็ว
ดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ165 ซ่ึงอํานาจการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือน
สามัญนั้น เปนอํานาจของผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุเทานั้น 

 (2)  การดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาเบ้ืองตนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหา
วาขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นกระทําความผิดวินัยหรือไม 
   เม่ือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุไดรับรายงานดังกลาวขางตนแลว หรือความ
ดังกลาวปรากฏตอผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เอง ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมี
อํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 รีบดําเนินการหรือส่ังใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองตน
วากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยก็ใหยุติเร่ืองได แตถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด
กระทําผิดวินัยโดยมีพยานหลักฐานในเบ้ืองตนอยูแลว ใหดําเนินการตอไปดังนี้ 

(2.1)  กรณีท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เห็นวา 
กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ให
ดําเนินการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบพรอมท้ังรับฟงคําช้ีแจง
ของผูถูกกลาวหาแลวผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เห็นวา ผูถูกกลาวหาได
กระทําความผิดตามขอกลาวหา ผูบังคับบัญชาตองส่ังลงโทษตามควรแกกรณีโดยไมตองตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได หากผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เห็นวา ผูถูก
กลาวหาไมไดกระทําความผิดตามขอกลาวหาใหผูบังคับบัญชาส่ังยุติเร่ืองก็ได166 

(2.2)  กรณีท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เห็นวา 
กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ให
                                                            

164 คําอธิบายกฎหมายปกครอง เลม 2 วาดวยการจัดระเบียบราชการบริหาร. เลมเดิม (น.115). 
165 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 90. 
166 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 92. 
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ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวน
ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบพรอมท้ังรับฟงคําช้ีแจงของผูถูก
กลาวหา เม่ือคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จแลวใหรายงานผลการสอบสวนและความเห็น
ตอผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 หากผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา 57 เห็นวา ผูถูกกลาวหาไมไดกระทําความผิดตามขอกลาวหาใหผูบังคับบัญชาส่ังยุติเร่ืองก็ได 
แตถาเห็นวาผูถูกลาวหาไดกระทําความผิดตามขอกลาวหาใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษตามควรแก
กรณีได 
   จะเห็นไดวา กรณีท่ีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นกระทําผิดวินัย
อยางไมรายแรงผูบังคับบัญชามีอํานาจใชดุลยพินิจท่ีจะส่ังตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือไมก็ได 
จะแตกตางจากกรณีท่ีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงผูบังคับบัญชาตองต้ังคณะกรรมการสอบสวนเสมอ จะส่ังลงโทษวินัยอยางรายแรงโดยไมได
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไมได 

 (3)  การส่ังโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือน 
   ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาแลวเห็นวาผูถูก
กลาวหาไดกระทําความผิดตามขอกลาวหาจริง ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 
ส่ังลงโทษ ซ่ึงแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ  

(3.1)  โทษวินัยอยางไมรายแรง167 
   ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เห็นวา
ไดกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลด
เงินเดือนตามสมควรแกกรณี 

(3.2)  โทษวินัยอยางรายแรง168 
   ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดท่ีผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 เห็นวา
ไดกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออกตามความ
รายแรงแหงกรณี 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผูมี
อํานาจตามมาตรา 94 เห็นวา ขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง ให
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 สงเร่ืองให อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.

                                                            
167 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 96. 
168 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 97. 
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กระทรวง ซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยู แลวแตกรณี พิจารณา เม่ือ อ.ก.พ.ดังกลาวมีมติประการใด
ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ตองส่ังหรือปฏิบัติไปตามนั้น 
  ลักษณะของโทษปลดออกและไลออกแตกตางกัน โดยโทษปลดออกนั้น ขาราชการท่ี
ถูกส่ังลงโทษจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหมือนวาขาราชการผูนั้นลาออกจากราชการ แตโทษ
ไลออกนั้น ขาราชการท่ีถูกส่ังลงโทษจะไมไดรับสิทธิใดๆเลย 

 3.2.2.2  ลักษณะและอํานาจหนาท่ีขององคกรวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการพลเรือน 
การบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเ รือนจะประกอบดวย  2  องคกร  คือ  

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนหรือ ก.พ. และ คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. 
มีลักษณะดังตอไปนี้ 

 1)  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 (1)  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เรียกโดยยอวา ก.พ. ทําหนาท่ีในการ

กําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลางการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวยกรรมการโดย
ตําแหนงและกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแตงต้ัง ดังน้ี169 

(1.1)  กรรมการโดยตําแหนง จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
  (1.1.1)  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย เปนประธาน 
  (1.1.2)  ปลัดกระทรวงการคลัง 
  (1.1.3)  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
  (1.1.4)  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 
  (1.1.5)  เลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ 

(1.2)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 7 คน 
ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมายซ่ึงมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถมาแลว 
ตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ท้ังนี้ กรรมการซ่ึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารง
ตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมืองและมิไดเปน
กรรมการโดยตําแหนงอยูแลว อนึ่ง กรรมการผูทรงคุณวุฒินี้จะมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป โดย

                                                            
169 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 6. 
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คณะกรรมการขาราชการพลเรือนมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในมาตรา 8 นั่นเอง  

 2)  คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม เรียกโดยยอวา ก.พ.ค. เปนองคกรท่ีทํา
หนาท่ีวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการพลเรือน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้   

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือเรียกโดยยอวา ก.พ.ค. ไดรับการจัดต้ังข้ึนเปน
คร้ังแรกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เดิมบทบาทในการพิทักษ
คุณธรรมคือใหความคุมครองแกขาราชการนั้นเปนอํานาจหนาท่ีของ ก.พ. แตดวยเหตุท่ี ก.พ. เดิม
นั้นมีอํานาจท้ัง (1) อํานาจกึ่งนิติบัญญัติ คือ เปนผูออกกฎระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล (2) 
อํานาจบริหาร คือ เปนผูบริหารจัดการเปรียบดังเปนฝายบุคคลของฝายบริหาร และ (3) อํานาจกึ่ง
ตุลาการ คือ เปนผูตีความวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนและพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองการลงโทษขาราชการ รวมท้ังเร่ืองอุทธรณและรอง
ทุกขของขาราชการ ทําให ก.พ.เปรียบดังเปนผูเผด็จการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ตลอดจนบทบาท
ของ ก.พ.เดิมนั้นมีลักษณะเสมือน 1 องคกรท่ีมีหมวก 3 ใบ คือ หมวกแรก ในฐานะเปนผูจัดการฝาย
บุคคลของฝายบริหาร หมวกท่ีสอง ในฐานะท่ีเปนผูพิทักษระบบคุณธรรมท่ีตองใหความคุมครอง
แกขาราชการซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูกํากับฝายบริหาร และหมวกท่ีสาม ในฐานะท่ีเปนผูออกกฎ ระเบียบ 
และหลักเกณฑตางๆ ซ่ึงในบางเร่ือง ก.พ. สามารถดําเนินการไดเอง แตในบางเร่ืองไมสามารถ
ดําเนินการไดเอง ตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียกอน สถานการณดังกลาวนี้ ก.พ. ซ่ึง
อยูใตการกํากับของฝายบริหาร ไมอยูในฐานะท่ีจะทําหนาท่ีผูพิทักษระบบคุณธรรมใหสมบูรณได 
จึงเปนเหตุสําคัญท่ีไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมซ่ึงมีความเปนอิสระข้ึน 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีการใหความคุมครองขาราชการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง ก.พ. เดิม 

 (1)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดมีบทบัญญัติใน
สวนท่ีเกี่ยวกับการจัดระเบียบขาราชการพลเรือนไว ซ่ึงประกอบไดดวยหลักการที่สําคัญ 2 ประการ 
ไดแก 

(1.1)  หลักการแหงระบบคุณธรรม 
การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ ตองคํานึงถึงระบบ

คุณธรรม ดังตอไปนี้170 
(1.1.1) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงตองคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปนธรรม และ
ประโยชนของทางราชการ 
                                                            

170 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 42. 
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(1.1.2)  การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิและ
ประสิทธิภาพขององคกรและลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

(1.1.3)  การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหนง และ
การใหประโยชนอ่ืนแกขาราชการตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และ
ความประพฤติ และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบกพิจารณา
มิได 

(1.1.4)  การดําเนินการทางวินัย ตองเปนไปดวยความยุติธรรม
และโดยปราศจากอคติ 

(1.1.5)  การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการ
เมือง 

หลักการแหงระบบคุณธรรมนี้กําหนดไวเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการสําหรับการ
จัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญวา จักตองดําเนินการใหเปนไปตามระบบคุณธรรม  

(1.2)  เสรีภาพในการรวมกลุมของขาราชการพลเรือน 
ขาราชการพลเรือนสามัญมีเสรีภาพในการรวมกลุมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แต

ท้ังนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทํา
บริการสาธารณะ และตองไมมีวัตถุประสงคทางการเมืองแตอยางใด 

 (2)  องคประกอบคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม มีดังตอไปนี้ 
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ประกอบไปดวยกรรมการจํานวน 7 คน ซ่ึงตอง

ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก มีวาระการดํารง
ตําแหนง 6 ป นับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว171 

(2.1)  คณะกรรมการคัดเลือก ก.พ.ค.ประกอบดวย172 
  (2.1.1)  ประธานศาลปกครองสูงสุด เปน 
  (2.1.2)  รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาล

ฎีกาหนึ่งคน  
  (2.1.3)  กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซ่ึงไดรับเลือกโดย ก.พ.   
  (2.1.4)  เลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการคัดเลือกมีหนาท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตาม มาตรา 25 และไม
มีคุณสมบัติตองหามตามมาตรา 27 จํานวน 7 คน จากนั้นผูท่ีไดรับคัดเลือกดังกลาวจะประชุมและ
                                                            

171 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 29. 
172 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 26. 
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เลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ก.พ.ค. แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังตอไป  

 (3)   คุณสมบัติของผู ท่ีจะได รับการแตง ต้ัง เปนกรรมการ  ก .พ .ค .  มี
ดังตอไปนี้173 

(3.1)  มีสัญชาติไทย 
(3.2)  มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาป 
(3.3)  มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

  (3.3.1)  เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนคณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 

  (3.3.2)  เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา  
  (3.3.3)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา

ศาลอุทธรณหรือเทียบเทา หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน 
  (3.3.4)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวา

อัยการพิเศษประจําเขตหรือเทียบเทา  
  (3.3.5)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหาร

ระดับสูงหรือเทียบเทาตามท่ี ก.พ. กําหนด 
  (3.3.6)  เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร 

รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินใน
สถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย แตในกรณีท่ี
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหาป 

 (4)  ลักษณะตองหามของกรรมการ ก.พ.ค. ดังตอไปนี้174 
(4.1)  เปนขาราชการ 
(4.2)  เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(4.3)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ี

รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(4.4)  เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

                                                            
173 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 25.   
174 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 27.   
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(4.5)  เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ 
(4.6) ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนงหรือ

ประกอบการใดๆ หรือเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
 พระราชกฤษฎีกากําหนดการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนง
หรือประกอบการใดๆ หรือเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม พ.ศ. 2551, มาตรา 4 กําหนดไวดังนี้ 

(4.6.1)  เปนทนายความ 
(4.6.2)  เปนท่ีปรึกษากฎหมายในเร่ืองเกี่ยวกับวินัย การอุทธรณ 

การรองทุกข จรรยาขาราชการหรือการดําเนินการเกี่ยวกับขอพิพาทในเร่ืองดังกลาว 
(4.6.3)  เปนตุลาการหรือผูพิพากษาสมทบ 
(4.6.4)  เปนท่ีปรึกษาของพรรคการเมือง 
(4.6.5)  รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หรือหนวยงาน

ของรัฐ ท่ีมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีส่ิง
สาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

(4.6.6)  เปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาในหนวยงานของรัฐ เวนแต
เปนกรรมการกฤษฎีกาหรือไดรับอนุมัติจาก ก.พ.ค.  

(4.6.7)  เปนเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ ซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังตาม
กฎหมายมีอํานาจหนาท่ีเฉพาะและปฏิบัติงานประจําอยูในสังกัดหนวยงานของรัฐ โดยไดรับ
คาตอบแทนหรือคาจางเปนรายเดือนเวนแตเปนผูสอนหรือผูบรรยายพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
ผูทําการวิจัย 

(4.6.8)  เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหนง
อ่ืนใดในหางหุนสวนบริษัท 

เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกไดดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แลว ใหผูไดรับ
คัดเลือกประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการก.พ.ค. แลวใหนายกรัฐมนตรีนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังตอไป 

 (5)  การพนจากตําแหนงของ กรรมการ ก.พ.ค. กําหนดไวดังนี้175  
(5.1)  ตาย 
(5.2)  ลาออก 

                                                            
175 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 30.   
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(5.3)  มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(5.4)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 25หรือมาตรา 27 
(5.5)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแต

เปนการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน
หม่ินประมาท 

(5.6)  ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสมํ่าเสมอตามระเบียบของ 
ก.พ.ค. 

 (6)  อํานาจหนาท่ีของกรรมการ ก.พ.ค. มีดังตอไปนี้176 
(6.1)  เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน เพื่อให 

ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 

(6.2)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 114 
(6.3)  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขตามมาตรา 123 
(6.4)  พิจารณาเร่ืองการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 126 
(6.5)  ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้กฎ ก.พ.ค. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
(6.6)  แตงตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี 

ก.พ.ค. กําหนด เพื่อเปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
 (7)  องคประกอบกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ 

 กรรมการวินจิฉัยอุทธรณ มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป นบัแตวนัท่ีไดรับการแตงต้ัง177  
ตองมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดและไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี178 

(7.1)  มีสัญชาติไทย 
(7.2)  มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบป แตไมเกินเจ็ดสิบป 
(7.3)  เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไปหรือเทียบไดไม

ต่ํากวานี้จากสถานศึกษาในประเทศหรือตางประเทศท่ี ก.พ.รับรองและ 

                                                            
176 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 31.   
177 ระเบียบ ก.พ.ค. วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณหรือกรรมการวินิจฉัยรองทุกข พ.ศ. 2551 ขอ 4. 
178 ระเบียบ ก.พ.ค. วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณหรือกรรมการวินิจฉัยรองทุกข พ.ศ. 2551 ขอ 2  
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(7.4)  มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(7.4.1)  เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงนิติกรระดับ 9 ข้ึนไป หรือ           

นิติกร ระดับเช่ียวชาญ หรือรับราชการหรือเคยรับราชการมาแลวไมนอยกวาหาปในตําแหนงไมต่ํากวา
นิติกรระดับ 8 หรือนิติกรระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนในหนวยงานของ
รัฐท่ีเทียบเทา 

(7.4.2)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงอ่ืนท่ีปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายไมต่ํากวาระดับ 8 หรือตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป 

(7.4.3)  รับราชการหรือเคยรับราชการมาแลวไมนอยกวาสามปใน
ตําแหนงไมต่ําหวาผูอํานวยการกองหรือตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน หรือตําแหนงอ่ืนใน
หนวยงานของรัฐท่ีเทียบเทา 

(7.4.4)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักหรือตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง หรือตําแหนงอ่ืนในหนวยงานของรัฐท่ีเทียบเทา 

(7.4.5)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงรองอธิบดีข้ึน
ไปหรือประเภทบริหารระดับตนหรือระดับสูงหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 

(7.4.6)  เปนหรือเคยเปนผูสอนในสาขาวิชานิติศาสตร รัฐศาสตร 
รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินใน
สถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยแตในกรณีท่ี
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหาป 

(7.4.7)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชน 
และรับราชการในหนวยงานของรัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสิบป 
หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชน และรับราชการในหนวยงานของรัฐ
นับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหกป 

(7.4.8)  เปนหรือเคยเปนผูประกอบอาชีพทนายความไมนอยกวา
สิบสองป และมีประสบการณในการดําเนินคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยขาราชการหรือการบริหารงาน
บุคคลไมนอยกวาหาคดี 

(7.4.9)  รับราชการหรือเคยรับราชการมาแลวไมนอยกวาสามปใน
ตําแหนงอัยการจังหวัดหรือเทียบเทา 

(7.4.10)  รับราชการหรือเคยรับราชการมาแลวไมนอยกวาสามป
ในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลแพงหรือศาลอาญาหรือเทียบเทา หรือตุลาการพระธรรมนูญศาล
ทหาร 
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(7.5)  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณนอกจากตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กลาวขางตนแลว ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังน้ี179 

(7.5.1)  เปนขาราชการ 
(7.5.2)   เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(7.5.3)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารง

ตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 

(7.5.4)  เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(7.5.5)  เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลใน

หนวยงานของรัฐ 
(7.5.6)  ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนง

หรือประกอบการใดๆ หรือเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติ
หนาท่ีเชนเดียวกับท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารง
ตําแหนงหรือประกอบการใดๆ หรือเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของ ก.พ.ค.โดยอนุโลม 

 (8)  อํานาจหนาท่ีของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  
                     อํานาจหนาท่ีของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณถือวาเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มีอํานาจดังตอไปนี้180 

(8.1)  ส่ังใหผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการอัน
เปนเหตุใหมีการอุทธรณสงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ค. ภายในเวลาท่ีกําหนด 

(8.2)  ส่ังใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน
ของรัฐรวมตลอดท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
หรือสงตัวขาราชการหรือเจาหนาท่ีในสังกัดมาใหถอยคํา ในการนี้จะกําหนดระยะเวลาในการ
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมไวดวยก็ได 

(8.3)  มีคําส่ังใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของกระทรวง กรม 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือบุคคลใดท่ี
เกี่ยวของ มาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 
                                                            

179 ระเบียบ ก.พ.ค. วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณหรือกรรมการวินิจฉัยรองทุกข พ.ศ. 2551 ขอ 3. 

180  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 117.   
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(8.4)  เขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ี
ของ ก.พ.ค. ท้ังนี้ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น 

(8.5)  สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม 
 (9)  การพนจากตําแหนงของ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณกําหนดไวดังนี้181  

(9.1)  ตาย 
(9.2)  ลาออก 
(9.3)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 2 และขอ 3 
(9.4)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ  เวนแต

เปนการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน
หม่ินประมาท 

(9.5)  ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ใหนําระเบียบ 
ก.พ.ค. วาดวยกรณีไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสมํ่าเสมอ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(9.6)  คณะกรรมการ ก.พ.ค.ไมนอยกวา 5 ใน 7 ของจํานวนกรรมการ 
ก.พ.ค.ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูมีมติใหออก 
 กลาวโดยสรุป ลักษณะและอํานาจหนาท่ีขององคกรวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการพล
เรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นั้น ทําใหเห็นชัดเจนวา 
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีความเปนอิสระในการทําหนาท่ี โดยไมตองอยูภายใตอํานาจ
ของฝายการเมือง หรือภายใตบังคับบัญชาของผูใด การท่ีกําหนดใหคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรมตองทํางานเต็มเวลาจะทําใหคณะกรรมการมีเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ี เร่ืองท่ีข้ึน
สูการพิจารณาของคณะกรรมการจะไดรับการพิจารณาดวยความรวดเร็ว เนื่องจากเปนหนาท่ีหลัก
ของคณะกรรมการนั่นเอง                   

 3.2.2.3  กระบวนการพิจารณาอุทธรณ   
องคกรท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการพลเรือนนั้นเปนอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม และมติของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมเปนท่ีสุด ซ่ึง
เปนการรวมองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณไวในท่ีเดียว ทําใหการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใน
ขาราชการพลเรือนเปนมาตรฐานและระบบเดียวกัน ลดข้ันตอนบางอยางท่ีไมสําคัญออกไป เพื่อ

                                                            
181 ระเบียบ ก.พ.ค. วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณหรือกรรมการวินิจฉัยรองทุกข พ.ศ. 2551 ขอ 4. 
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เปนหลักประกันใหแกขาราชการพลเรือนผูใชสิทธิอุทธรณ โดยมีกระบวนการพิจารณาอุทธรณ
ดังตอไปนี้   

 1)  กรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญจะใชสิทธิอุทธรณไดมี 2 กรณี182 กลาวคือ 
 (1)  กรณีถูกส่ังลงโทษทางวินัย 5 สถาน คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน 

ปลดออก และไลออก สวนการวากลาวตักเตือนหรือการทําทัณฑบนเปนหนังสือนั้น ไมใชโทษทาง
วินัย จึงไมสามารถที่จะอุทธรณได แตอาจรองทุกขได  

 (2)  กรณีถูกส่ังใหออกจากราชการ เพราะ   
(2.1)  เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาท่ีราชการไดโดยสมํ่าเสมอ  
(2.2)  เม่ือขาราชการพลเรือนสามัญผูใดขาดคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 

36 ก.(1) หรือ (3) คือ ไมมีสัญชาติไทย หรือเปนผูไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธ์ิใจ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. 
(1) (3) (6) หรือ (7) คือ เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนผูอยูในระหวางถูกสงพักราชการหรือ
ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน หรือเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  

(2.3)  ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการ  

(2.4)  หยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ บกพรองใน
หนาท่ีราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ ถาใหผูนั้นรับราชการตอไป
จะเปนการ เสียหายแกราชการ  

(2.5)  มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนซ่ึงถาใหรับราชการ
ตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ  

(2.6)  ตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล ซ่ึงยังไมถึงกับ
จะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ   

สําหรับการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ 
ก.พ.ค. ซ่ึงผูมีสิทธิอุทธรณดังกลาวขางตนตองทําคําขอหรือคํารองท่ีจะอุทธรณยื่นตอ ก.พ.ค. โดย
ตองทําเปนหนังสือ เวนแต ก.พ.ค. จะอนุญาตใหทําดวยวาจา ในกรณีเชนนี้ให ก.พ.ค. พิจารณาจด
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แจงขอความนั้นไวในรายงานกระบวน183 และจะตองยื่นอุทธรณตอ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแต
วันทราบหรือถือวาทราบคําส่ังดวย 

 2)  อํานาจในการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. 
อํานาจในการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. มี 2 ลักษณะ คือ 

 (1)  ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง 
 (2)  หรือจะต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ เพื่อทําหนาท่ีเปนผูพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณก็ได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.184  
 การพิจารณาเร่ืองอุทธรณ ตามกฎ ก.พ.ค.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
พ.ศ.2551 ขอ 3 ไดกําหนดใหการพิจารณาอุทธรณในรูปองคคณะวินิจฉัยอุทธรณ ซ่ึงหมายถึง 
ก.พ.ค. หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณท่ี ก.พ.ค.ตั้งเพื่อทําหนาท่ีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยเร่ือง
อุทธรณ และตองมีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณอยางนอยสองคนเปนองคคณะวินิจฉัย   
 เม่ือ ก.พ.ค.พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตาม
มาตรา 57 ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ก.พ.ค.มีคํา
วินิจฉัย185 
 ในกรณีท่ีผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอศาล
ปกครองสูงสุดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.  
 ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ค. มีอํานาจไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณหรือมีคํา
วินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ังลงโทษ และใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณหรือใหดําเนินการ
อ่ืนใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบท่ี ก.พ.ค. กําหนด 
 การวินิจฉัยใหแกไขหรือใหดําเนินการอ่ืนตามวรรคหน่ึง ก.พ.ค. จะใหเพิ่มโทษไมได 
เวนแตเปนกรณีไดรับแจงจาก ก.พ. ตามมาตรา 104 วาสมควรเพ่ิมโทษ ในกรณีเชนนั้น ก.พ.ค. มี
อํานาจวินิจฉัยใหเพิ่มโทษได186 

 3)  วิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
กฎ ก.พ.ค. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2551 ขอ 5 ไดกําหนดวา 

วิธีพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. เปนวิธีพิจารณาโดยใชระบบไตสวน ในกรณีท่ีกฎหมายหรือ

                                                            

    183 กฎ ก.พ.ค.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2551 ขอ 8. 
 184 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 115. 
 185 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 116. 
 186 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 120. 
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ระเบียบวิธีพิจารณาอุทธรณมิไดกําหนดเร่ืองไวแตอยางใดไวโดยเฉพาะใหดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 (3.1)  ทําการตรวจคําอุทธรณในเบ้ืองตนโดยพนักงานผูรับอุทธรณ ถาคํา
อุทธรณไมสมบูรณครบถวนก็จะมีการแนะนําใหนําไปแกไข ถาสมบูรณก็จะเสนอใหประธาน 
ก.พ.ค. พิจารณาดําเนินการตอไป  

 (3.2)  ก.พ.ค. ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และต้ังนิติกรผูแถลง รวมท้ัง
แจงคําส่ังต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณไปใหผูอุทธรณทราบ และผูอุทธรณอาจย่ืนคําคัดคาน
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณได ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 ผูอุทธรณอาจยื่นคําคัดคานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณได 187 ในกรณีตอไปนี้ 

(3.2.1)  รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษหรือ
การถูกส่ังใหออกจากราชการ 

(3.2.2)  มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการ
ถูกส่ังใหออกจากราชการ 

(3.2.3)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
(3.2.4)  เปนผูกลาวหา หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ

หรือส่ังใหออกจากราชการ 
(3.2.5)  เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการส่ังให

ออกจากราชการท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(3.2.6)  มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม 

(1) (2) (3) หรือ (4) อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ 
 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซ่ึงมีกรณีตามวรรคหน่ึง ใหแจงตอประธาน ก.พ.ค. และถอน
ตัวจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
 การยื่นคําคัดคาน และการพิจารณาคําคัดคาน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค.  

 (3.3)  คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ และหรือ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยวา
อุทธรณนั้นอาจรับไวพิจารณาไดหรือไม ถาเปนอุทธรณท่ีพิจารณาได ประธาน ก.พ.ค. ก็จะจาย
สํานวนใหกับองคคณะวินิจฉัย จากนั้นก็จะมีการแตงต้ังกรรมการเจาของสํานวนเปน 

 (3.4)  เม่ือกรรมการเจาของสํานวน เห็นวาอุทธรณใดเปนอุทธรณท่ีสมบูรณ
ครบถวน ก็จะส่ังใหคูกรณีในอุทธรณทําคําแกอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง โดย
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สงสําเนาคําอุทธรณและสําเนาพยานหลักฐานไปดวย188 เม่ือคูกรณีในอุทธรณยื่นคําแกอุทธรณแลว 
ใหกรรมการเจาของสํานวนสงสําเนาคําแกอุทธรณพรอมท้ังพยานหลักฐานไปยังผูอุทธณ เพื่อให
คัดคานหรือยอมรับคําแกอุทธรณ หรือพยานหลักฐานท่ีคูกรณีในอุทธรณยื่นตอกรรมการเจาของ
สํานวน หากผูอุทธรณประสงคจะคัดคานคําแกอุทธรณก็ใหทําคําคัดคานคําแกอุทธรณยื่นตอ
กรรมการเจาของสํานวนภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับสําเนาคําแกอุทธรณ หากผูอุทธรณไม
ประสงคท่ีจะคัดคานและตองการใหพิจารณาอุทธรณตอไป ใหแจงเปนหนังสือใหทราบภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวดวย หากผูอุทธรณไมดําเนินการใหกรรมการเจาของสํานวนส่ังจําหนาย
อุทธรณจากสารบบความก็ได189   

 (3.5)  กรณีกรรมการเจาของสํานวนเห็นวามีขอเท็จจริงเพียงพอท่ีจะพิจารณา
หรือมีคําวินิจฉัยช้ีขาดไดแลว ก็จะจัดทําบันทึกสรุปสํานวนพรอมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวกับการ
พิจารณาเร่ืองนี้ท้ังหมดเสนอตอองคคณะวินิจฉัย โดยองคคณะวินิจฉัยยังมีอํานาจท่ีแสวงหา
ขอเท็จจริงไดอีก และเม่ือไดขอเท็จจริงเพียงพอแลว กรรมการเจาของสํานวนก็จะจัดทําบันทึกสรุป
สํานวนและเอกสาร สงใหกับองคคณะวินิจฉัย และสงใหคูกรณีท้ังสองฝายทราบดวย  

 (3.6)  องคคณะวินิจฉัย มีคําส่ังกําหนดวันส้ินสุดการแสวงหาขอเท็จจริงและ
ใหแจงคูกรณีท้ังสองฝายทราบลวงหนาพรอมกับสงสรุปสํานวนไปใหนิติกรผูแถลงจัดทําคําแถลง  

 (3.7)  องคคณะวินิจฉัยกําหนดวันนั่งพิจารณาอุทธรณคร้ังแรกแจงใหคูกรณี
ทราบลวงหนา และในวันนั่งพิจารณาอุทธรณคร้ังแรก หากคูกรณีประสงคจะยื่นคําแถลงสรุป
อุทธรณหรือคําแกอุทธรณของตนเปนหนังสือ ใหยื่นคําแถลงเปนหนังสือกอนวันนั่งพิจารณา
อุทธรณหรืออยางชาท่ีสุดในระหวางการนั่งพิจารณาอุทธรณ และคูกรณีมีสิทธินําพยานหลักฐานมา
สืบประกอบคําแถลงท่ียื่นไวได  

 (3.8)  ในการนั่งพิจารณาอุทธรณคร้ังแรก กรรมการเจาของสํานวนจะเสนอสรุป
ขอเท็จจริงและประเด็นแลว ใหคูกรณีแถลงดวยวาจาประกอบคําแถลงเปนหนังสือท่ีไดยื่นไว อนึ่ง 
ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ คูกรณีจะไมมาก็ได เม่ือเสร็จส้ินการแถลงและการนําพยานหลักฐานมา
สืบประกอบคําแถลงของคูกรณีแลว นิติกรผูแถลงจะชี้แจงดวยวาจาตอองคคณะวินิจฉัยเพื่อ
ประกอบคําแถลงการณเปนหนังสือท่ีไดเสนอไวแลว  

 (3.9)  องคคณะวินิจฉัย ประชุมปรึกษาเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย กรณีท่ีคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณเปนองคคณะวินิจฉัยใหเสนอให ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณอีกคร้ังหนึ่ง และ
เม่ือไดมีการวินิจฉัยอุทธรณแลวใหแจงใหคูกรณีท้ังสองฝายทราบโดยเร็ว  
                                                            

188 กฎ ก.พ.ค.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2551 ขอ 51. 
189 กฎ ก.พ.ค.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2551 ขอ 55. 
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ข้ันตอนการทําคําวินิจฉัยและคําส่ัง เร่ิมจากตองมีนัดประชุมพิจารณาวินิจฉัย190 และ
จัดทําคําวินิจฉัย191 ซ่ึงประกอบดวย ช่ือผูอุทธรณ ช่ือคูกรณีในอุทธรณ สรุปอุทธรณและคําขอของ
อุทธรณ สรุปคําแกอุทธรณ ประเด็นท่ีจะตองวินิจฉัย คําวินิจฉัยแตละประเด็นพรอมท้ังเหตุผล และ
สรุปคําวินิจฉัยท่ีกําหนด ใหคูกรณีปฏิบัติหรือดําเนินการตอไป การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณนั้นองค
คณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัย คือ ไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ ใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ังลงโทษหรือคําส่ัง
ใหออกจากราชการ ทําความเห็นแยง จากนั้นแจงใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุดําเนินการให
เปนไปตามคําวินิจฉัยภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย หากผูบังคับบัญชาไมปฏิบัติถือ
วาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น กรณีท่ีผู
อุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดภายใน 90 วันนับแต
วันท่ีทราบ หรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.192 ตอไป 

สําหรับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนพ.ศ. 2551 กําหนดระยะเวลาอุทธรณคดีวินัยของขาราชการพลเรือนไวโดยใหผูพิจารณา
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ193 หรือสามารถขยายเวลาไดหากเกิด
เหตุขัดของ และใหบันทึกเหตุขัดของนั้นไวใหปรากฏ 

 
 

 

                                                            
190 กฎ ก.พ.ค.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2551 ขอ 84 
191 กฎ ก.พ.ค.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2551 ขอ 85 
192 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 116 วรรคสอง 
193พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 118 และ กฎ ก.พ.ค.วาดวยการอุทธรณ

และการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2551 ขอ 91 
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บทที่  4 
วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย 

ของขาราชการตํารวจ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547  
และแนวทางแกไขปญหา 

  
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทําทางปกครอง และการดําเนินการ

ทางวินัยและการอุทธรณคดีวินัยของขาราชการในตางประเทศกับขาราชการตํารวจและขาราชการ
พลเรือนในประเทศไทยแลว พบวาการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย
ของขาราชการตํารวจ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 นั้น ยังมีปญหาอีกหลาย
ประการไมเปนไปตามหลักการกระทําทางปกครอง และหลักการอุทธรณ ทําใหเกิดความไมเช่ือม่ัน
ในการอุทธรณคดีวินัยของขาราชการตํารวจ ดังจะกลาวตอไปนี้ 
 
4.1 วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการลงโทษทาง
วินัยตอผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและแนวทางแกไข 
 4.1.1 ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษทาง
วินัยตอผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
                    พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 6 ไดกําหนดไววา สํานักงานตํารวจ
แหงชาติเปนสวนราชการมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มาตรา 11 
กําหนดให ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนหัวหนาสวนราชการมีอํานาจหนาท่ีตางๆ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจแหงชาติรองจาก
นายกรัฐมนตรี ดังนั้นนายกรัฐมนตรีถือวาเปนผูบังคับบัญชาผูบัญชาการตํารวจแหงชาตินั่นเอง 
สําหรับอํานาจและหนาท่ีท่ีนายกรัฐมนตรีมีตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ กฎหมายใหอํานาจ
นายกรัฐมนตรีสามารถมีคําส่ังท้ังเปนคุณและโทษได  ตามาตรา 53 ไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีมี
อํานาจแตงตั้งผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ โดยใหนายกรัฐมนตรีคัดเลือกรายช่ือขาราชการตํารวจท่ี
จะดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติแลวใหเสนอรายช่ือตอคณะกรรมการนโยบายตํารวจ
แหงชาติ หรือ ก.ต.ช. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ จากนั้นใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังตอไป จะเห็นไดวาการเขาสูตําแหนงของผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติมาจากการใชดุลยพินิจแตงต้ังของนายกรัฐมนตรี แมกฎหมายจะใหเสนอรายช่ือตอ
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ หรือ ก.ต.ช.เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอน แตใน

DPU



 129

คณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ หรือ ก.ต.ช.ปรากฏวามีนายกรัฐมนตรีเปนประธานอยูดวย 
จึงกลาวไดวาการแตงต้ังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติข้ึนอยูกับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี ใน
ขณะเดียวกันตามมาตรา 61 (1) ไดกําหนดใหนายกรัฐมนตรีอาจมีคําส่ังใหผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติพนจากตําแหนงหนาท่ีเดิมและขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิมหรือไมก็ได และ
นายกรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชาผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีหนาท่ีควบคุมการทํางาน การ
ปฏิบัติหนาท่ีของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติใหอยูในระเบียบ วินัย หากนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ผูบังคับบัญชาพบวาการกระทําใดของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนความผิดทางวินัย ตามาตรา 86 
วรรคสองประกอบมาตรา 72 ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีส่ังตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เพื่อ
ดําเนินการทางวินัยแกผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดอีกดวย จากลักษณะดังกลาวจะพบวาการปฏิบัติ
หนาท่ีของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตกอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชา อํานาจการควบคุมของ
นายกรัฐมนตรีอยางแทจริง ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไมมีความเปน
อิสระ ไมสามารถตัดสินใจดําเนินการบริหารงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติไดอยางเต็มท่ี ตอง
ปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากฝายการเมือง และเปนผูนําสูงสุดในฝายบริหาร ใน
การกําหนดนโยบายบริหารประเทศ กอใหเกิดผลเสียหายแกขาราชการตํารวจในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติในฐานะผูใตบังคับบัญชาของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติอีกดวย 
  นายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีในการควบคุมการทํางาน การปฏิบัติงานของผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติในฐานะผูใตบังคับบัญชา การทําหนาท่ีของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะถูกควบคุมและ
ตรวจสอบจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชา โดยการดําเนินการทางวินัย ตามาตรา 86 วรรค
สองประกอบ มาตรา 72 (1) ของพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 เม่ือพิจารณาจากการใช
อํานาจของนายกรัฐมนตรีในการดําเนินการทางวินัยตอผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ  และ
กระบวนการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ 
  1)  การดํา เนินการทางวินัย ท่ีนายกรัฐมนตรีมีตอผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ
นายกรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชาทําหนาท่ีเปนผูพิจารณาการดําเนินการทางวินัยตอผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ ตามาตรา 72(1) ของพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ใหอํานาจของ
นายกรัฐมนตรีในการพิจารณาวินิจฉัยลงโทษทางวินัยตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  โดย
นายกรัฐมนตรีสามารถพิจารณาและวินิจฉัยลงโทษทางวินัยไดเอง โดยไมตองมีการมอบอํานาจให
องคกรใดองคกรหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูพิจารณาลงโทษ โทษทางวินัยของขาราชการ
ตํารวจนั้น มี 2 ประเภท คือ โทษสําหรับความผิดวินัยไมรายแรง กับ โทษสําหรับความผิดวินัย
รายแรง การที่จะลงโทษความผิดทางวินัยแกขาราชการตํารวจผูใด ตําแหนงใดตองปฏิบัติตาม กฎ 
ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษ  ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง 
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หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.2547 ความผิดท่ีลงโทษทางวินัยแกผูบัญชาการตํารวจแหงชาติไดนั้น โทษ
สําหรับความผิดวินัยไมรายแรง คือ ตัดเงินเดือน และสําหรับความผิดวินัยรายแรง คือ ปลดออก 
หรือไลออก ซ่ึงอํานาจในการลงโทษดังกลาวนายกรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจส่ังต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หากการสอบสวนไดความวาการกระทําของผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติมีความผิดทางวินัย นายกรัฐมนตรีสามารถลงโทษทางวินัยตอผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติไดตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดไวใน กฎ ก.ตร. 
  2)  กระบวนการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย การอุทธรณคําส่ังลงโทษทาง
วินัย เปนกระบวนการตรวจสอบดุลยพินิจในการใชอํานาจปกครอง ใชบังคับบัญชา ของ
นายกรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชาท่ีไดพิจารณาดําเนินการทางวินัยกับผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ ในกรณีท่ีไดมีคําส่ังลงโทษทางวินัยตามความผิดทางวินัยนั้น เม่ือผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติผูถูกลงโทษทางวินัยไมพอใจหรือไมเห็นดวยกับคําส่ังลงโทษทางวินัย ซ่ึงอาจเห็นวา
กระบวนการดําเนินการทางวินัยหรือคําส่ังลงโทษทางวินัยของนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ผูบังคับบัญชาไมชอบดวยกฎหมายหรือตนไมไดรับความเปนธรรมในคําส่ังลงโทษดังกลาว มาตรา 
105(2) แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 บัญญัติไววา กรณีท่ีถูกส่ังลงโทษปลดออก 
หรือ ไลออกหรือถูกส่ังใหออกจากราชการใหอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ คณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจ หรือ ก.ตร. หมายความวา การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจ หรือ ก.ตร.คือ การอุทธรณคําส่ังลงโทษวินัยอยางรายแรง ในกรณีท่ีขาราชการตํารวจผูใดถูก
ผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษ ปลดออก หรือไลออก หรือถูกส่ังใหออกจากราชการใหอุทธรณคําส่ัง
ดังกลาวตอ ก.ตร.รวมท้ังคําส่ังท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังลงโทษทางวินัยปลดออก หรือไลออกผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติก็ตองใชสิทธิอุทธรณคําส่ังตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.ดวย 

คณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร. เปนองคกรกลางในการบริหารงานบุคคล
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  หากพิจารณาถึงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีแลวจะพบวา 
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร. มีหนาท่ีกํากับดูแล ตรวจสอบ และแนะนํา เพื่อให
สํานักงานตํารวจแหงชาติบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2547 รวมท้ังมีอํานาจในการแตงต้ัง การเล่ือนข้ันเงินเดือน การดําเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการและการปฏิบัติการอ่ืนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
โดยโครงสรางของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.ประกอบดวย  

กรรมการโดยตําแหนง คือ 
(1)  นายกรัฐมนตรี เปนประธานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
(2)  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
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(3)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
(4)  จเรตํารวจแหงชาติ 
(5)  รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังจากผูซ่ึงไดรับการเลือก
มาตรา 35 ดังตอไปนี้ 

(6)  ผูซ่ึงเคยรับราชการเปนขาราชการตํารวจในตําแหนงตั้งแต ผูบัญชาการหรือ
เทียบผูบัญชาการข้ึนไป จํานวน 5 คน แตตองเปนผูพนจากความเปนขาราชการตํารวจไปแลวเกิน
หนึ่งป 

(7)  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไมเปนขาราชการตํารวจจํานวน 6 คน ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญใน
สาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร  อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือสาขาอ่ืนตามท่ี 
ก.ตร. กําหนด สาขาละไมเกิน 1 คน  เวนแตในกรณีท่ีมีรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปน
กรรมการโดยตําแหนงเพิ่มข้ึน ก็ใหมีกรรมการขาราชการตํารวจผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอีกตามจํานวน
ของรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น บุคคลซึ่งเคยเปนขาราชการตํารวจ หากไดพนจาก
ความเปนขาราชการตํารวจไปเกิน 10 ป และมีอายุไมเกิน 65 ป อาจไดรับการสรรหาเปน
ผูทรงคุณวุฒิได แตตองมีจํานวนไมเกิน 1 คน 

(8)  ใหผูบัญชาการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจเปนเลขานุการ ก.ตร. 
และรองผูบัญชาการสํานักงานขาราชการตํารวจเปนผูชวยเลขานุการ ก.ตร 2 คน 
  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร. ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย คือเปนองคกรในการวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการตํารวจ ทําหนาท่ีพิจารณาอุทธรณคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยท่ีกฎหมายบัญญัติไวใหตองอุทธรณตอ ก.ตร. รวมท้ังพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังลงโทษผูบัญชาการตํารวจแหงชาติดวย 
  จากลักษณะดังกลาวจะพบวา การท่ีนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.ซ่ึงเปนองคกรวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย สงผลกระทบตอ
การตรวจสอบการใชดุลยพินิจ การทบทวนคําส่ังลงโทษทางวินัยในการดําเนินการทางวินัยท่ี
นายกรัฐมนตรีส่ังลงโทษผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เนื่องจากบุคคลท่ีทําหนาท่ีในการออกคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยในช้ันตนกับบุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนประธานในองคกรตรวจสอบการใชดุลยพินจิและ
ทบทวนคําส่ังลงโทษทางวินัยในชั้นตนนั้น เปนอํานาจหนาท่ีของบุคคลคนเดียวกัน แมวา
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.จะประกอบดวยบุคคลหลายคนก็ตาม แตการทําหนาท่ี
ของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในองคกรตรวจสอบการใชดุลยพินิจและทบทวนคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยในช้ันตนถือวาเปนผูมีอํานาจสูงสุด ความเห็นของนายกรัฐมนตรีอาจสงผลใหบุคคลอื่นๆ 
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ในคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร. ตองรับฟงและไมอาจมีความเห็นแตกตางไปจาก
ประธานก็ได 
 จากการศึกษาหลักความเปนกลางและหลักความไมมีสวนไดเสีย พบวาบุคคลไมอาจ
เปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเองหรือท่ีตนมีสวนไดเสียในคดีท่ีตนเปนผูวินิจฉัยได หากมี
ขอเท็จจริงปรากฏวาผูพิจารณาวินิจฉัยคดีในช้ันตนหรือในขอพิพาทหนึ่งๆ มีสวนรู เกี่ยวของ หรือมี
ประโยชนไดเสียไมวาในทางใด หรือมีเหตุโกรธเคืองกันมากอนกับคูกรณีฝายใดฝายหน่ึง การ
พิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทนั้นๆ ยอมมีอคติเอนเอียงไปทําใหไมมีความเปนกลาง เชน การท่ีเจาหนาท่ี
หรือผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษขาราชการก็ไมอาจเปนผูมีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาอุทธรณได 
เพราะถือวาเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเองในเรื่องการอุทธรณ กรณีดังกลาวผูอุทธรณมีสิทธิ
คัดคานกรรมการผูพิจารณาอุทธรณของตนได หลักความเปนกลางหลักและหลักความไมมีสวนได
เสียไดกําหนดไวในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
 กลาวโดยสรุป หลักความเปนกลางและหลักความไมมีสวนไดเสียนัน้ ผูพิจารณาวินิจฉัย
ขอพิพาทในเร่ืองใดๆ ในช้ันตนตองไมมีสวนเกี่ยวของในช้ันอุทธรณซ่ึงเปนข้ันตอนการทบทวนคํา
วินิจฉัยของตนนั้นเอง  
 ดังนั้น การทําหนาท่ีของนายกรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชาผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติ และในฐานะประธานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.ทําใหเกิดปญหาในการ
ใชอํานาจท่ีทับซอนกันระหวางการดําเนินการทางวินัยตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติกับการเปน
ประธานในองคกรท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย เปนการขัดกับหลัก
ความเปนกลางหรือหลักความไมมีสวนไดเสีย ท่ีตองมีการแบงแยกการใชอํานาจระหวางผูพิจารณา
วินิจฉัยขอพิพาทในเร่ืองใดๆ ในช้ันตนกับผูพิจารณาทบทวนคําส่ังในชั้นอุทธรณออกจากกัน ตอง
ไมมีลักษณะรวมอํานาจไวท่ีบุคคลคนเดียวกัน หรือบุคคลท่ีพิจารณาในช้ันตนตองไมมีสวน
เกี่ยวของในช้ันอุทธรณ การกระทําท่ีขัดตอหลักความเปนกลางหรือหลักความไมมีสวนไดเสียนั้น
สงผลกระทบใหเปนคําส่ังทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย  การท่ีกฎหมายกําหนดให
นายกรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชามีอํานาจในการพิจารณาดําเนินการทางวินัยจนกระท่ังมีคําส่ัง
ส่ังลงโทษทางวินัยตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติและกฎหมายยังใหอํานาจแกนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะเปนประธานในองคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการพิจารณาวินิจฉัยคําส่ังลงโทษทางวินัยของตน
ในช้ันอุทธรณนั้น ถือวานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการขาราชการ หรือ ก.ตร.เปน
ผูเขารวมในกระบวนพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณนั้นดวย เปนการทําหนาท่ีท่ีขัดตอหลักความเปนกลาง
หรือหลักความไมมีสวนไดเสียเพราะถือวานายกรัฐมนตรีเปนผูออกคําส่ังทางปกครองไดเขาไปมี
สวนรูเห็นสวนเกี่ยวของในช้ันตนในการพิจารณามีคําส่ังลงโทษทางวินัยไปแลว การพิจารณา
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วินิจฉัยอุทธรณของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการขาราชการ หรือ ก.ตร.ซ่ึงเปน
องคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ อาจกระทําโดยมีอคติ ไมเปนกลาง สงผลใหเปนการกระทําท่ีไม
ชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากเปนการพิจารณาวินิจฉัยโดยบุคคลคนเดียวกันคือนายกรัฐมนตรีนั้นเอง  
                เม่ือนายกรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาและมีคําส่ังลงโทษทางวินัยตอผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติและนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนประธานโดยตําแหนงในคณะกรรมการขาราชการ หรือ 
ก.ตร.ซ่ึงเปนองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้น
จึงเปนการยากท่ีนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการขาราชการ หรือ ก.ตร.จะพิจารณา
อุทธรณและส่ังลงโทษใหเปนอยางอ่ืนนอกเหนือจากท่ีตนไดส่ังการลงโทษทางวินัยไปแลว จาก
ลักษณะดังกลาวทําใหเกิดเปนปญหาทางกฎหมายท่ีใหอํานาจนายกรัฐมนตรีในการบังคับบัญชาการ
ดําเนินการทางวินัยตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมากเกินไป ทําใหการทํางานและปฏิบัติหนาท่ีของ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตองตกอยูภายใตการส่ังการของนายกรัฐมนตรี ดังนั้นการอุทธรณคดี
วินัยของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเม่ือพิจารณาถึงการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดผูเขียนจึงพบวาเปนการใชอํานาจทางปกครองที่ทับซอนกันโดยผลของ
กฎหมายและเปนการใชอํานาจขัดตอหลักความเปนกลางหรือหลักความไมมีสวนไดเสีย จึงสงผล
ใหตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติถูกอิทธิพลจากฝายการเมืองคือนายกรัฐมนตรีครอบงําไมมี
ความเปนอิสระ ไมมีหลักประกันความเปนธรรมใหกับผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สงผลใหผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติตกอยูภายใตอํานาจของนายกรัฐมนตรี  
         4.1.2   แนวทางแกไขปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
ลงโทษทางวินัยตอผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ตามท่ีพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดไววา สํานักงานตํารวจ
แหงชาติอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีท่ีมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ัง รวมถึงมีอํานาจในการ
ดําเนินการทางวินัยตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ถือวานายกรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจดําเนินการทาง
ตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได ในขณะเดียวกันกฎหมายกําหนดใหนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีเปน
ประธานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร. ซ่ึงเปนองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ทําให
เกิดปญหาเกี่ยวกับการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยตอผูดํารงตําแหนงผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ เนื่องจากการพิจารณามีคําส่ังลงโทษทางวินัยในชั้นตนกับผูท่ีทําหนาท่ี
เปนประธานในองคกรท่ีทําหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนบุคคล
คนเดียวกัน ทําใหเกิดปญหาในการใชอํานาจท่ีทับซอนกัน เกิดความไมชอบดวยกฎหมายขัดตอ
หลักความเปนกลางและหลักความไมมีสวนไดเสีย ท่ีจะตองมีการแบงแยกการใชอํานาจระหวางผู
พิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทในชั้นตนกับผูพิจารณาทบทวนคําส่ังในชั้นอุทธรณออกจากกัน ตองไมมี
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ลักษณะรวมอํานาจไวท่ีบุคคลคนเดียวกัน หรือบุคคลท่ีพิจารณาในช้ันตนตองไมมีสวนเกี่ยวของใน
ช้ันอุทธรณ จากลักษณะดังกลาวทําใหเกิดความไมเช่ือม่ันกับผูบัญชาการตํารวจแหงชาติผูอุทธรณ
วาตนจะไดรับการพิจารณาอุทธรณอยางเปนธรรม ปราศจากอคติเอนเอียง 

จากที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวาปญหาจากการที่กฎหมายใหอํานาจนายกรัฐมนตรี
ทําหนาท่ีออกคําส่ังลงโทษทางวินัยและทําหนาท่ีประธานในองคกรท่ีทําหนาท่ีในการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้น มีลักษณะเปนการใชอํานาจทับซอนกันทําใหเกิดความไม
เช่ือม่ันตอการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติจะใชสิทธิอุทธรณ  
  จากการศึกษาการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของ
ขาราชการในตางประเทศพบวา ไดมีการจัดต้ังองคกรในรูปแบบองคกรกลาง ซ่ึงยึดหลักในการ
แบงแยกผูใชอํานาจในการพิจารณาคําส่ังลงโทษทางวินัยออกจากผูใชอํานาจในการพิจารณา
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยออกจากกัน และองคกรท่ีทําหนาท่ีวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทาง
วินัยมีความเปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือองคกรอ่ืนๆ ทําใหเกิดความเปน
ธรรมแกขาราชการผูใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยวาจะไดรับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
โดยความถูกตองและเปนธรรม 
  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น กระทํา
โดยคณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง เปนไปตามระบบ
พิทักษคุณธรรม มีลักษณะเปนองคกรกลางเพื่อบริหารงานบุคคล เรียกวา “ คณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม ”  ทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการในประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ลักษณะเปนองคกรอิสระก่ึงตุลาการผูท่ีทําหนาท่ีในคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจะไดรับ
การคุมครองจากรัฐวาการกระทําของตนจะไมถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง โดยคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรมมีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป และสามารถดํารงตําแหนงไดเพียง 1 วาระ
เทานั้นและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา การทํางานของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจะมีรูปแบบ
คลายกับการทํางานระบบศาลซ่ึงมีความเปนอิสระน่ันเอง 
  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
นั้น ไมมีองคกรกลางในการทําหนาท่ีพิจารณาอุทธรณเปนการเฉพาะ แตกตางกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยจะเปนไปตามหลักการท่ัวไปของหลักการอุทธรณ
ภายในฝายปกครองซ่ึงกําหนดไวในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีปกครอง  ในระบบกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไม มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการอิสระข้ึนมาเพื่อวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการโดยเฉพาะดั่งเชนคณะกรรมการพิทักษ
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ระบบคุณธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา แตมีศาลวินัยเพื่อทําหนาท่ีโดยเฉพาะและมีพนักงาน
อัยการท่ีวาความเร่ืองวินัยเปนการเฉพาะดวย ซ่ึงถือวามีความเปนอิสระ      
  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการในประเทศญ่ีปุน ใหอุทธรณตอ 
National Personnel Authority  หรือ “NPA” คณะกรรมการของ “NPA” ประกอบดวย กรรมการ
จํานวน 3 คน ระบบอุทธรณนี้เปนการใชอํานาจก่ึงตุลาการ ซ่ึงมีความเปนกลางและเปนอิสระจาก
ฝายบริหาร 
  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการในประเทศอังกฤษไดมีการแยกอํานาจ
ผูพิจารณาวินิจฉัยมีคําส่ังลงโทษทางวินัยออกจากผูพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย องคกรท่ี
ทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณจะอยูในรูปของคณะกรรมการ เรียกวาคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณขาราชการพลเรือน เปนองคกรอิสระโดยการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขาราชการพลเรือน ประกอบดวยคณะบุคคล ไดแก
ประธาน หรือผูท่ีรักษาการแทนประธาน และสมาชิกอีก 2 คนซ่ึงคนหนึ่งมาจาก Official Side Panel 
และอีกคนหนึ่งมาจาก Trade Union Panel โดยท่ีกรรมการท้ังหมดยกเวนประธานน้ันจะคัดเลือก
จากขาราชการบํานาญท่ีมีประสบการณในการบริหารงานบุคคลมาเปนเวลานานในหนวยงาน
ราชการหรือในดานการดําเนินกิจกรรมของ Trade Union และตามนโยบายของสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแลวประธานกรรมการนั้นจะแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงมากดวยประสบการณในการ
บริหารงานบุคคลในภาคเอกชนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระของคณะกรรมการโดยจะไดรับ
การคัดเลือกและเสนอช่ือมาจาก Council of Civil Service Union หรือจากหนวยงานราชการและ
หนวยงานอ่ืนท่ีรัฐต้ังข้ึนสําหรับกรรมการสวนของหนวยราชการปกติแลวคณะกรรมการท่ีไดรับ
การแตงต้ังจะมีวาระ 3 ปและอาจไดรับการแตงต้ังไดอีกวาระหนึ่ง 3 ปแตรวมแลวตองไมเกินกวา 2 
วาระ ซ่ึงมีความเปนกลางและเปนอิสระจากฝายบริหาร 
                      จากการศึกษาการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของ
ขาราชการในตางประเทศจะพบวาไดมีการจัดต้ังองคกรกลาง ยึดหลักในการแบงแยกผูใชอํานาจใน
การพิจารณาคําส่ังลงโทษทางวินัยออกจากผูใชอํานาจในการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย
ออกจากกัน และองคกรท่ีทําหนาท่ีวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยมีความเปนอิสระ ปราศจาก
การแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือองคกรอ่ืนๆ เพื่อทําใหเกิดความเช่ือม่ันและเปนธรรมในการ
พิจารณาแก ผู อุทธรณ  ผู ศึกษาจึงเห็นสมควรใหมีการบัญญัติ เพิ่มเติม  มาตรา  105(2) แหง
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 โดยกําหนดใหในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงผูบัญชาตํารวจ
แหงชาติถูกนายกรัฐมนตรีส่ังลงโทษทางวินัยใหปลดออก หรือ ไลออกหรือถูกส่ังใหออกจาก
ราชการใหอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอองคกรกลาง ซ่ึงทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแทน
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คณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.โดยยึดหลักในการแบงแยกผูใชอํานาจในการพิจารณา
คําส่ังลงโทษทางวินัยออกจากผูใชอํานาจในการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยออกจากกัน 
และใหองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยมีความเปนอิสระ ปราศจากการ
แทรกแซงจากฝายการเมืองหรือองคกรอ่ืนๆ เชนเดียวกับองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของ
ขาราชการในตางประเทศตามท่ีไดศึกษามาแลวขางตน เพื่อใหเปนไปตามระบบพิทักษคุณธรรม
สรางความเชื่อมั่นในระบบอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยใหกับผูบัญชาตํารวจแหงชาติผูใชสิทธิ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยวาการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของตนจะไดรับความคุมครองจาก
องคกรกลางท่ีมีความเปนอิสระจากฝายการเมืองอยางแทจริง 
  องคประกอบขององคกรกลางดังกลาวนั้นอยูในรูปแบบคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ จํานวน 3 คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลา
แตงต้ัง ในการทาํงานนั้นควรมีลักษณะเปนการปฏิบัติราชการประจําเต็มเวลา เพื่อใหคณะกรรมการ
มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยโดยตรงซ่ึงถือวาเปนหนาท่ีหลัก โดย
ใหคณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป และสามารถดํารงตําแหนงไดเพียง 1 วาระเทานั้น
เพื่อไมใหเกิดการผูกขาดอํานาจมากจนเกินไป และใหการทํางานของคณะกรรมการมีรูปแบบคลาย
ระบบศาลซ่ึงมีความเปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือฝายอ่ืนนั่นเอง  
                      กลาวโดยสรุป ผูเขียนเห็นวาการท่ีกฎหมายใหอํานาจนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีออก
คําส่ังลงโทษทางวินัยและทําหนาท่ีเปนประธานในองคกรท่ีทําหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้น ถือวาการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีในลักษณะดังกลาวเปนการ
ใชอํานาจท่ีทับซอนกัน จึงตองมีการแกไขกฎหมายใหมีการบัญญัติเพิ่มเติม มาตรา 105(2) แหง
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 โดยกําหนดใหในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาตํารวจ
แหงชาติถูกนายกรัฐมนตรีส่ังลงโทษทางวินัยใหลงโทษปลดออก หรือ ไลออกหรือถูกส่ังใหออก
จากราชการใหอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอองคกรกลาง โดยยึดหลักในการแบงแยกผูใชอํานาจในการ
พิจารณาคําส่ังลงโทษทางวินัยออกจากผูใชอํานาจในการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยออก
จากกัน และใหองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยมีความเปนอิสระ ปราศจากการ
แทรกแซงจากฝายการเมืองหรือองคกรอ่ืนๆ เชนเดียวกับองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของ
ขาราชการในตางประเทศเพ่ือเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติผู
อุทธรณใหเปนไปตามหลักความเปนกลางหรือหลักความไมมีสวนไดเสียนั่นเอง 
 
4.2  วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการอุทธรณคดีวินัยของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอผูบังคับบัญชา
ของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษและแนวทางแกไข 
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        4.2.1 ปญหาทางกฎหมายในการอุทธรณคดีวินัยของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอผูบังคับบัญชาของ
ผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ 

การดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจเปนกระบวนการหนึ่งในการควบคุม 
ตรวจสอบการทํางานของขาราชการตํารวจ  ซ่ึงเปนนิติสัมพันธระหวางผู บังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา กอใหเกิดสิทธิหนาท่ี เปล่ียนแปลงสิทธิและหนาท่ีตอผูใตบังคับบัญชา มี
ผลกระทบตอสถานภาพของผูใตบังคับบัญชามีลักษณะเปนการถาวร หรือช่ัวคราว เชน การลงโทษ
วินัยปลดออก หรือไลออก ทําใหส้ินสุดการเปนขาราชการตํารวจหรือการภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ก็
ทําใหสิทธิของขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษไดเสียไปเปนการช่ัวคราว เปนตน การบังคับบัญชา
ของขาราชการตํารวจแตกตางไปจากขาราชการประเภทอื่นๆ เนื่องจากมีการแบงลําดับช้ันยศ ตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 24 ไดกําหนดใหขาราชการตํารวจมียศจํานวน 14 
ลําดับ โดยชั้นยศท่ีสูงท่ีสุดคือ ยศพลตํารวจเอก สวนยศท่ีต่ําท่ีสุดคือ สิบตํารวจตรี และยังมีการแบง
ระดับเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร และตํารวจช้ันประทวน การไดรับเงินเดือนก็จะแตกตางกันไป
ตามลําดับช้ันยศดวย การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการตํารวจช้ันผูนอยจะอยูภายใตการบังคับบัญชา
ของขาราชการตํารวจช้ันสูงกวาเสมอเปนไปตามลําดับกันไป ตามมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ ประกอบกับคําส่ังของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตร.ท่ี 1212/2537 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2537 เร่ืองมาตรการควบคุมและเสริมสรางความประพฤติและวินัยขาราชการตํารวจ ท่ีถือวา
เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจผูบังคับบัญชาในการควบคุมผูใตบังคับบัญชาน่ันเอง 

ผูบังคับบัญชา หมายถึง หัวหนาหนวยงานของแตละหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการ
ควบคุมดูแลผูใตบังคับบัญชาใหทํางานหรือปฏิบัติหนาท่ีตางๆ เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ตาม
ระเบียบแบบแผน หรือตามวัตถุประสงคของหนวยงานนั้นๆ โดยผูบังคับบัญชาอาจส่ังการใดๆ ท่ี
เห็นวาถูกตอง เหมาะสม ใหผูใตบังคับบัญชายึดถือปฏิบัติ ซ่ึงการใชอํานาจในลักษณะดังกลาวตอง
ชอบดวยกฎหมาย การควบคุมผูใตบังคับบัญชาอาจถูกควบคุมโดยการดําเนินการทางวินัยก็ได 

การดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจเปนไปตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ.2547 ประกอบกับ กฎ ก.ตร.ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงใชเปนหลักเกณฑในการดําเนินการทางวินัย 
และการอุทธรณคดีวินัยของขาราชการตํารวจ การดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจ ตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 จะเร่ิมตนจากท่ีขาราชการตํารวจผูใดถูกกลาวหาหรือมี
กรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการตํารวจผูนั้นกระทําผิดวินัย ใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชารีบ
ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงหรือพิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิด
วินัยหรือไม การสืบสวนขอเท็จจริงคือ การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซ่ึงผูมีหนาท่ีสืบสวน
ขอเท็จจริงไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ี เพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแหงพฤติการณและการ

DPU



 138

กระทํานั้นวาเกิดข้ึนจากการกระทําของขาราชการตํารวจผูใดหรือขาราชการตํารวจผูซ่ึงมีเหตุอัน
สมควรสงสัยหรือถูกรองเรียนหรือถูกกลาวโทษวาไดกระทําผิดวินัยหรือไมประการใด ในกรณีท่ี
ผูบังคับบัญชาไดสืบสวนขอเท็จจริงหรือพิจารณาในเบ้ืองตนแลวพบวาความผิดท่ีถูกกลาวหานั้นไม
มีมูลใหผูบังคับบัญชาส่ังยุติเร่ืองได แตถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยให
พิจารณาตอไปวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดวินัยประเภทใดระหวางการกระทําผิดทางวินัย
อยางไมรายแรงกับการกระทําผิดทางวินัยอยางรายแรง 

ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 72 กําหนดไวดังตอไปนี้ 

(1)  นายกรัฐมนตรี สําหรับสอบสวนผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 
 (2)  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับสอบสวนผูดํารงตําแหนงต้ังแตจเรตํารวจ
แหงชาติ รองผูบัญชาตํารวจแหงชาติ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมา 
 (3)  ผูบัญชาการหรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับสอบสวนผูดํารงตําแหนงต้ังแตผูบังคับ
การ พนักงานสอบสวนผูเช่ียวชาญพิเศษ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น 
 (4)  ผูบังคับการหรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับสอบสวนผูดํารงตําแหนงตั้งแตผูกํากับ
การ พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น 
 โดยใหผูรักษาราชการแทนในตําแหนงดังกลาวมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยไดดวย 

เม่ือผูบังคับบัญชาพิจารณาแลวเห็นวาขาราชการตํารวจผูใตบังคับบัญชาถูกกลาวหาวา
กระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง ผูบังคับบัญชาจะนําสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงมาพิจารณา
ส่ังลงโทษไดเลย ซ่ึงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงนั้น คือ โทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง 
หรือตัดเงินเดือนตามควรแกกรณี แตสําหรับความผิดวินัยอยางรายแรงนั้น เม่ือผูบังคับบัญชา
พิจารณาแลวเห็นวาขาราชการตํารวจผูใตบังคับบัญชาถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยาง
รายแรง ผูบังคับบัญชาตองมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงและในการ
สอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูก
กลาวหาทราบ เพื่อใหผูถูกกลาวหาช้ีแจงและนําสืบแกขอกลาวหา เม่ือดําเนินการสอบสวนแลวถา
ฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดทางวินัยใหมีคําส่ังลงโทษ หากพิจารณาแลวพบวาเปนการ
กระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรงใหลงโทษ คือ ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัด
เงินเดือนตามควรแกกรณี หรือ หากพิจารณาแลวพบวาเปนการกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
กฎหมายกําหนดใหผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษตองต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากล่ันกรอง โดย
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คณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย รองหัวหนาหนวยงานนั้นทุกคน กอนท่ีจะส่ังลงโทษ คือ ปลด
ออก หรือไลออก ตามความรายแรงแหงกรณี 

เม่ือขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยไมพอใจ หรือไมเห็นดวยกับคําส่ังลงโทษ
ของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 ประกอบ
กฎ ก.ตรวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547ไดกําหนดใหขาราชการตํารวจผูจะ
ใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษสามารถอุทธรณคําส่ังได 2 กรณี กลาวคือ 

1)  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ 
การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ เปน

การใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษ ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนซ่ึงเปน
ความผิดวินัยไมรายแรงใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูพิจารณาอุทธรณ 

ก.  ผูดํารงตําแหนงต้ังแต รองผูบังคับการหรือเทียบเทาลงมา เปนผูส่ังลงโทษให
อุทธรณคําส่ังตอผูดํารงตําแหนงผูบังคับการหรือเทียบเทาท่ีเปนผูบังคับบัญชาของผูส่ังลงโทษ 

ข.  ผูดํารงตําแหนงต้ังแต รองผูบังคับการหรือเทียบเทาลงมาถึงผูบังคับการหรือ
เทียบเทาเปนผูส่ังลงโทษ ใหอุทธรณคําส่ังตอผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการหรือเทียบเทาท่ีเปน
ผูบังคับบัญชาของผูส่ังลงโทษ 

ค.  ผูดํารงตําแหนงผูบังคับการหรือเทียบเทาของกองบังคับการท่ีข้ึนตรงตอสํานักงาน    
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูส่ังลงโทษ ใหอุทธรณคําส่ังตอผูบัญชาการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

ง.  ผูดํารงตําแหนงต้ังแต รองผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือเทียบเทาลง
มาถึงผูบัญชาการหรือเทียบเทาเปนผูส่ังลงโทษ ใหอุทธรณคําส่ังตอผูบัญชาการสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

ผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ คือ ผูบังคับบัญชาท่ีอยูเหนือผูบังคับบัญชา
ท่ีส่ังลงโทษทางวินัยในระดับหัวหนาหนวยงาน เชน กรณีผูกํากับการส่ังลงโทษทางวินัยการ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยดังกลาวตองอุทธรณตอผูบังคับการ เปนตน 

2)  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร. 
การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.คือ 

การอุทธรณคําส่ังลงโทษวินัยอยางรายแรง ในกรณีท่ีขาราชการตํารวจผูใดถูกผูบังคับบัญชาส่ัง
ลงโทษ ปลดออก หรือไลออก หรือถูกส่ังใหออกจากราชการใหอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ ก.ตร. 

จากลักษณะดังกลาวจะเห็นวา  การดําเนินการทางวินัยเปนอํานาจหนาท่ีของ
ผูบังคับบัญชาในการปกครอง ดูแล ควบคุมผูใตบังคับบัญชาใหอยูภายใตระเบียบ แบบแผน 
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กฎหมายตามท่ีกําหนดไว การดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาจะอยูในรูปแบบของการออก
คําส่ังลงโทษทางวินัย ซ่ึงคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้นเกิดจากการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา ในการ
ท่ีจะกระทําการ หรือไมกระทําการอยางใดอยางหน่ึง หรือกระทําการไปในทางใดทางหน่ึง ในกรณี
ท่ีกฎหมายใหทางเลือกหลายทาง ซ่ึงหากเลือกกระทําการไปในทางใดโดยมีเหตุผลอันสมควรแลวก็
ถือวาเปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย ในขณะเดียวกันการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในการ
ส่ังลงโทษทางวินัยนั้นตองมีความสมเหตุสมผล ไมมีอคติ เอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง จึงจะถือวา
เปนการใชดุลยพินิจในการส่ังลงโทษทางวินัยท่ีชอบดวยกฎหมาย 

การท่ีผูบังคับบัญชามีคําส่ังลงโทษทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาผูใดนั้น เกิดจาก
ความรูสึกสวนตัวและแรงจูงใจของผูบังคับบัญชาผูนั้นเปนการเฉพาะ การกระทําลักษณะเดียวกัน
ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลยพินิจในการลงโทษทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาแตกตางกันก็เปนได 
กลาวคือ หากผูบังคับบัญชามีอคติเปนการสวนตัวตอผูใตบังคับบัญชาผูใดก็มีอํานาจส่ังลงโทษทาง
วินัยได ในทางกลับกันผูบังคับบัญชาอาจไมลงโทษทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความสัมพันธ
อันดีเปนการสวนตัวก็ได เนื่องจากการส่ังลงโทษทางวินัยเปนการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา
โดยตรง หากมีการลงโทษทางวินัยทางขาราชการตํารวจผูใดแลว กระบวนการอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ทางวินัย มาตรา 105 ไดกําหนดใหอุทธรณคําส่ังลงโทษตอผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาผูส่ัง
ลงโทษอีก เทากับวาถาขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยจะใชสิทธิอุทธรณตองอุทธรณตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือผูบังคับบัญชาท่ีถูกส่ังลงโทษข้ึนไปอีกช้ัน อยางท่ีกลาวไวขางตนวาขาราชการ
ตํารวจถูกแบงเปนช้ันยศ และระดับช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวน เปนเร่ืองปกติท่ีขาราชการ
ตํารวจช้ันผูนอยจะมีความเกรงกลัวขาราชการตํารวจช้ันผูใหญ การจะใชสิทธิเรียกรองตอขาราชการ
ตํารวจช้ันผูใหญ  หรือผู บังคับบัญชาน้ันเปนการยากอยูแลว  เนื่องจากความเกรงกลัวตอ
ผูบังคับบัญชา ความไมใกลชิดหรือสนิทสนมกับผูบังคับบัญชา ระบบบังคับบัญชาของขาราชการ
ตํารวจแตกตางจากขาราชการอื่นๆ โดยสังเกตจากการทําความเคารพดวยวิธีการโคงกมศีรษะซ่ึง
แสดงถึงความออนนอมถอมตนของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบังคับบัญชาถึงท่ีสุด โดยเฉพาะ
ผูบังคับบัญชาระดับสูง ผูใตบังคับบัญชาไมมีโอกาสไดทําความรูจักหรือใกลชิดแตอยางใดเลย การ
ท่ีกฎหมายกําหนดใหอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอผูบังคับบัญชาเหนือผูบังคับบัญชาท่ีถูกส่ัง
ลงโทษข้ึนไปอีกชั้นหนึ่งนั้น เทากับทําใหเกิดความไมเช่ือม่ันในการพิจารณาอุทธรณ ไมเปน
หลักประกัน เกิดความรูสึกไมเปนธรรมแกผูใตบังคับบัญชาในการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยเลย หรืออาจกลาวไดวาเปนการตัดสิทธิในการใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของ
ผูใตบังคับบัญชาโดยทางออมก็เปนได เนื่องจากขาราชการตํารวจผูอุทธรณรูสึกวาการใชสิทธิ
อุทธรณดังกลาวคงไมเกิดผล มีความเปนไปไดยากมากท่ีผูบังคับบัญชาเหนือผูบังคับบัญชาผูส่ัง
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ลงโทษจะส่ังเปนอยางอ่ืน นอกเหนือจากท่ีส่ังลงโทษไปแลว ทําใหผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษ
ตองยอมรับคําส่ังลงโทษทางวินัยดังกลาวแมจะรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมก็ตาม เชน หาก
ขาราชการตํารวจยศรอยตํารวจตรีถูกผูกํากับการส่ังลงโทษทางวินัยไมรายแรงใหตัดเงินเดือน สิทธิ
ท่ีจะอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตาม มาตรา 105(1) ใหอุทธรณตอผูบังคับการ ซ่ึงมีลําดับช้ันยศ
เปนถึงพลตํารวจตรี เปนผูบังคับบัญชาเหนือผูกํากับการ เม่ือพิจารณาตามลําดับช้ันยศแลว พบวา 
ลําดับช้ันยศของผูบังคับการสูงกวาลําดับช้ันยศรอยตํารวจตรีถึง 6 ลําดับ และถือวาเปน
ผูบังคับบัญชาระดับสูง ท่ีขาราชการตํารวจช้ันผูนอยมีความเกรงกลัวอยูกอนแลว ในขณะท่ีผูกํากับ
การผูส่ังลงโทษทางวินัยมียศพันตํารวจเอก ลําดับช้ันยศของผูบังคับการสูงกวาเพียง 1 ลําดับเทานั้น 
ความไว เนื้อเ ช่ือใจท่ีผู บังคับการมีตอผูกํากับการยอมมีมากกวารอยตํารวจตรีท่ีถือวาเปน
ผูใตบังคับบัญชาอยูแลว อีกท้ังความใกลชิดสนิทสนมเปนการสวนตัวระหวางผูบังคับบัญชา
ระดับสูงดวยกันก็มีมากกวาผูใตบังคับบัญชาในระดับถัดลงมาอีกดวย หรือในกรณีท่ีขาราชการ
ตํารวจยศรอยตํารวจตรีถูกผูกํากับการส่ังลงโทษทางวินัยรายแรงใหปลดออก หรือไลออก สิทธิท่ีจะ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตาม มาตรา 105(2) ใหอุทธรณตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
หรือ ก.ตร. จากการพิจารณาโครงสรางของ คณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.พบวา มี
ผูบังคับบัญชาระดับสูงของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการรวมอยูดวย คือ ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของขาราชการตํารวจ  จเรตํารวจแหงชาติและรองผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการขาราชการตํารวจโดยตําแหนง  จึงอาจกลาวไดวา อํานาจใน
การพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษท่ีตองอุทธรณตอ 
ก.ตร. ไมไดมีความเปนอิสระจากอํานาจบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาของตนอยางแทจริง แมวา
โครงสรางของ ก.ตร.จะมีผูทรงคุณวุฒิอ่ืนๆ ดวยก็ตาม ความเห็นของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จเร
ตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติยอมสามารถโนมนาว และมีอิทธิพลตอ
กรรมการอื่นดวย หรือฉะนั้นการพิจารณาอุทธรณความผิดวินัยของขาราชการตํารวจผูถูกกลาวหา
ยอมมีอคติเอนเอียงและอาจถูกโนมนาวจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจแหงชาติและรอง
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติได เนื่องจากเปนบุคคลในองคกรเดียวกัน จะเห็นวาการเปนไปไดท่ี
ผูใตบังคับบัญชาจะใชสิทธ์ิอุทธรณคําส่ังของผูบังคับบัญชาที่ส่ังลงโทษตนตอผูบังคับบัญชาเหนือ
ผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษเปนไปไดนอยมาก และโอกาสที่จะมีการเปล่ียนแปลง แกไข ลดโทษ งด
โทษจากเดิมนั้นก็เปนไปไดยากอยางยิ่ง  

บางกรณีนอกจากขาราชการตํารวจจะถูกลงโทษทางวินัยแลว อาจถูกโยกยายการ
ตําแหนงดวย เชน กรณีขาราชการตํารวจกระทําความผิดเลนการพนันและถูกผูบังคับบัญชาส่ังตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซ่ึงโทษทางวินัยในความผิดดังกลาวถือวาเปนโทษวินัยรายแรง 
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ขณะท่ีอยูระหวางการดําเนินการทางวินัยขาราชการตํารวจผูนั้นอาจถูกโยกยายไปดํารงตําแหนงอ่ืน
ก็ได ซ่ึงถือวาเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาที่จะส่ังการ และเม่ือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ดําเนินการทางวินัยเสร็จส้ินแลว มีคําส่ังลงโทษทางวินัยขาราชการตํารวจผูนั้นอาจไมไดรับการยาย
มาดํารงตําแหนงเดิมก็ได ลักษณะดังกลาวเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาท่ีจะส่ังการ หากขาราชการ
ตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยจะอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย ตามมาตรา 105 กําหนดใหอุทธรณ
คําส่ังตอผูบังคับบัญชาเหนือผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษอีกช้ันหนึ่ง ซ่ึงก็เปนบุคคลในองคกรเดียวกัน
เชนเดิม และความเปนไปไดท่ีจะเปล่ียนแปลงคําส่ังก็มีนอยมาก ทําใหเกิดความไมเปนธรรมแก
ขาราชการตํารวจท่ีถูกส่ังลงโทษ เนื่องจากตองไดรับโทษท้ังสองลักษณะคือโทษทางวินัย และการ
โยกยายการดํารงตําแหนงนั้นเอง 

จากการศึกษา กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2547 ขอ 8 
พบวาในการขอตรวจหรือคัดเอกสารประกอบการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการ
ตํารวจผูถูกส่ังลงโทษ กําหนดสิทธิขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน หรือ
เอกสารท่ีเกี่ยวของใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการท่ีจะ
อนุญาตหรือไม จะเห็นไดวา การขอตรวจหรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน หรือ
เอกสารท่ีเกี่ยวของในการนํามาประกอบการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนอํานาจของ
ผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษทางวินัย ซ่ึงเปนการใหอํานาจแกผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษมากจนเกินไป
ขาราชการตํารวจท่ีถูกลงโทษทางวินัยจากผูบังคับบัญชานั้นเกิดความขัดแยงระหวางผูบังคับบัญชา
กับผูใตบังคับบัญชาอยูแลว หากจะอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยก็มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองขอ
ตรวจเอกสารบางฉบับ ซ่ึงอาจใชเปนขอโตแยงท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายในช้ันพิจารณา
อุทธรณได แตการจะขอตรวจหรือคัดเอกสารดังกลาว กฎ.ก.ตร.กําหนดใหเปนดุลยพินิจของ
ผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษวาจะอนุญาตใหตรวจสอบหรือไมนั้น ทําใหเกิดความไมเปนธรรมแก
ขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษ กรณีดังกลาวถือวาเปนสิทธิท่ีสําคัญในการตอสูคดี ซ่ึงผูถูกส่ัง
ลงโทษมีสิทธิทราบวาการท่ีถูกลงโทษทางวินัยนั้นมีพยานหลักฐานใดบาง และตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 31 ไดใหสิทธิคูกรณีสามารถขอตรวจดูเอกสารได
เพ่ือเปนการโตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกันสิทธิของตนนั้นเอง ปญหาดังกลาวไดมี คําวินิจฉัยท่ี สค 
93/2552 ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร กรณีอุทธรณคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูล
ขาวสารของกองวินัย สํานักงานตํารวจแหงชาติ เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย โดยเหตุผลวาท่ี
สํานักงานตํารวจแหงชาติไมเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาว เนื่องจากสํานวนการสอบสวน
ขอเท็จจริงดังกลาวยังอยูระหวางการนําเสนอสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาส่ังการ 
คณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของกองวินัย สํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาแลวเห็นควรไม
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เปดเผย จึงไมอนุญาตใหคัดสําเนาเอกสารดังกลาว  แตคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูล
ขาวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย วินิจฉัยใหกองวินัย
สํานักงานตํารวจแหงชาติเปดเผยขอมูลขาวสารตามท่ีผูอุทธรณรองขอ พรอมท้ังสําเนาท่ีมีคํารับรอง
ถูกตองใหแกผูอุทธรณดวย เนื่องจากคดีนี้ผูอุทธรณเห็นวาการดําเนินการทางวนิัยดังกลาวไดลวงเลย
มาเปนเวลานานผิดปกติ ทําใหผูอุทธรณมีขอสงสัยวาจะถูกกล่ันแกลง และการเปดเผยรายงานผล
การสืบสวนและบันทึกการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงดังกลาวใหแกผูอุทธรณ
ไมมีผลใหการพิจารณาสั่งการของผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงเหนือผูดําเนินการทางวินัยเส่ือม
ประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคไดแตอยางใด ตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง (2) แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 จากคําวินิจฉัยดังกลาวนี้ จะเห็นวาการท่ี กฎ 
ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2547 ขอ 8 ใหอํานาจผูบังคับบัญชาผูส่ัง
ลงโทษทางวินัยในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตรวจหลักฐานเพ่ือนําไปใชในการยื่นพิจารณา
อุทธรณคดีวินัยเปนการใหอํานาจผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษใชดุลยพินิจในการตัดสินใจมาก
จนเกินไป ทําใหเปนขออางไมใหขอตรวจพยานหลักฐานดังกลาวได เปนการเสียสิทธิในการใช
สิทธิอุทธรณของขาราชการตํารวจผูถูกลงโทษ เปนการกีดกันผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษทาง
วินัยไมใหมีโอกาสโตแยงคําส่ังของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษอีกดวย 

จากลักษณะดังกลาวขางตนพบวา การใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในการลงโทษทาง
วินัยเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก หลักการใชดุลยพินิจทางปกครอง เปนอํานาจท่ีกฎหมายใหแกฝายปกครอง
ในอันท่ีจะตัดสินใจออกคําส่ังอยางใดอยางหน่ึง ภายในขอบเขตกฎหมายซ่ึงอาจมีการปฏิบัติและ
ตัดสินใจไดหลายอยางแตตองอยูภายใตกฎหมายท้ังส้ิน การใชดุลยพินิจของฝายปกครองตอง
คํานึงถึงขอเท็จจริงและความเหมาะสมใหไดสัดสวนตามหลักกฎหมาย การใชดุลยพินิจทาง
ปกครองเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไวจะถือวาเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย และจะมี
การตรวจสอบการใชดุลยพินิจของฝายปกครองดังกลาว การตรวจสอบการใชดุลยพินิจของฝาย
ปกครองในการออกคําส่ังลงโทษทางวินัย คือการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยนั่นเอง 

การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนการตรวจสอบการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา
ในการลงโทษทางวินัย ซ่ึงถือวาเปนสิทธิเสรีภาพอยางหน่ึงของผูอุทธรณในการที่จะกระทําหรือไม
กระทําก็ได สิทธิดังกลาวจึงเปนทางเลือกใหกับผูอุทธรณในการที่จะขอใหมีการตรวจสอบการใช
ดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาท่ีมีคําส่ังลงโทษทางวินัย โดยขอใหมีการทบทวนคําส่ังดังกลาวอีกคร้ัง
วาการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในช้ันตนนั้นถูกตองตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสม
หรือไม จากการศึกษาพบปญหาวา การตรวจสอบการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาของขาราชการ
ตํารวจในการออกคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้น เปนการตรวจสอบภายในองคกรเดียวกัน ไมมีความเปน
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อิสระ ทําใหเกิดความไมเช่ือม่ันวาการตรวจสอบการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในการออก
คําส่ังลงโทษทางวินัยนั้นจะมีผลเปนอยางอ่ืนนอกเหนือจากคําส่ังลงโทษเดิม 

กลาวโดยสรุป การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนการตรวจสอบถวงดุลการใชดุลย
พินิจของผูบังคับบัญชาท่ีออกคําส่ังลงโทษทางวินัย  เพื่อเยียวยา แกไขผลกระทบท่ีเกิดแก
ผูใตบังคับบัญชาผูรับคําส่ังทางปกครอง โดยเปดโอกาสใหสามารถใชสิทธิโตแยงคําส่ังและขอให
ผูบังคับบัญชาทบทวนและเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพิกถอนคําส่ังของตนได เพื่อเปนหลักประกัน
ความเปนธรรมตอผูใตบังคับบัญชาผูรับคําส่ังทางปกครอง เม่ือสามารถตรวจสอบการใชดุลยพินิจ
ของผูบังคับบัญชาในการมีคําส่ังลงโทษทางวินัยไดจะทําใหผูบังคับบัญชามีความระมัดระวัง มี
ความรอบคอบในการออกคําส่ังลงโทษทางวินัยมากข้ึน หากปรากฏวาผูบังคับบัญชาไดออกคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยผิดพลาด ไมถูกตอง หรือไมเหมาะสมก็ควรจะมีองคกรทางปกครองทําการ
ตรวจสอบอีกช้ันหนึ่งซ่ึงองคกรดังกลาวจะตองมีความเปนอิสระจากผูพิจารณาส่ังลงโทษ และเปน
องคกรท่ีสรางความเช่ือม่ันใหเกิดแกขาราชการตํารวจผูใตบังคับบัญชาอีกดวย 
       4.2.2  แนวทางแกไขปญหาทางกฎหมายในการอุทธรณคดีวินัยของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอ
ผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ 

จากลักษณะปญหาท่ีกลาวไวขางตนพบวา การดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจ
เกิดจากผูบังคับบัญชาใชดุลยพินิจในการส่ังลงโทษทางวินัย และการตรวจสอบการใชดุลยพินิจใน
การส่ังลงโทษนั้นเปนการตรวจสอบภายในองคกรเดียวกัน ซ่ึงก็คือผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชา
ผูส่ังลงโทษ และถือวาเปนผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนอีกชั้นหนึ่งของผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ัง
ลงโทษทางวินัย ทําใหผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีขอใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยเกิดความไมม่ันใจ ไมเช่ือใจวา ผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษท่ีตนใชสิทธิ
อุทธรณนั้นจะพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยโดยปราศจากอคติเอนเอียง หรือเปนไปตาม
หลักการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ หรือจะมีผลเปล่ียนแปลงไปจากคําส่ังเดิมท่ีผูบังคับบัญชาช้ันตน
ไดส่ังลงโทษไปแลวหรือไม เนื่องจากความนาเช่ือถือของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษทางวินัยกับ
ผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยก็แตกตางกัน ความใกลชิดสนิทสนมหรือความสัมพันธ
สวนตัวก็ยอมแตกตางกันไปดวย โดยปกติแลวขาราชการตํารวจช้ันผูนอยยอมตองเคารพ เช่ือฟง 
และปฏิบัติตามคําส่ังของขาราชการตํารวจช้ันผูใหญหรือผูบังคับบัญชาอยูแลว แตการใชสิทธิ
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้น มีลักษณะเปนการโตแยงคําส่ังลงโทษทางวินัยเดิมท่ีผูบังคับบัญชา
ส่ังลงโทษ โดยขอใหมีการทบทวน เปล่ียนแปลง ยกเลิก คําส่ังลงโทษทางวินัยช้ันตนใหแตกตางไป
จากเดิม แตการพิจารณาอุทธรณดังกลาวเปนการพิจารณาจากบุคคลในองคกรเดียวกัน ซ่ึงไมมีความ
เปนอิสระ ผูบังคับบัญชาผูพิจารณาอุทธรณอาจเช่ือหรืออาจถูกโนมนาวจากผูบังคับบัญชาผูส่ัง
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ลงโทษทางวินัยในช้ันตนก็ได จากปญหาดังกลาวผูเขียนเห็นวา ผูท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบการ
ใชดุลยพินิจในการส่ังลงโทษทางวินัยจึงไมควรเปนบุคคลในองคกรเดียวกนักับผูส่ังลงโทษทางวินัย 
โดยควรมีการจัดต้ังองคกรกลางข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาอุทธรณตางหากเปนการเฉพาะ โดย
องคกรกลางเชนวานี้ตองมีความเปนอิสระ ไมมีสวนเกี่ยวของ หรือความสัมพันธอ่ืนใดกับ
ผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษทางวินัย ท้ังนี้เพื่อเปนหลักประกันใหกับผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษ
ทางวินัยวาการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของตนจะไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรม 

จากการศึกษากระบวนการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญใน
ประเทศไทยพบวา ไดมีการจัดต้ังองคกรกลางเพื่อปรับเปล่ียนระบบบริหารงานบุคคลดานวินัย 
อุทธรณและรองทุกขให เปนไปตามระบบคุณธรรม  โดยคณะกรรมการดังกลาวมี ช่ือวา 
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมของ
ขาราชการพลเรือนในประเทศไทย มีลักษณะเปนองคกรกึ่งตุลาการคลายการพิจารณาคดีของศาล
ปกครอง การพิจารณาอุทธรณจะใชระบบไตสวน และแสวงหาขอเท็จจริงเชนเดยีวกับท่ีตุลาการศาล
ปกครองปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคในการตรวจสอบการใชดุลยพินิจและถวงดุลการใชอํานาจของ
ผูบังคับบัญชาและเปดโอกาสใหผูถูกลงโทษทางวินัยไดรองขอความยุติธรรมจากการใชอํานาจ
ดังกลาวได คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. เปนผูทําหนาท่ีในการพิจารณาวนิิจฉัย
อุทธรณเปนผูท่ีไมมีสวนไดเสียกับผูพิจารณาส่ังลงโทษทางวินัยไมวาทางตรงหรือทางออม  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 29 ไดกําหนดให
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม ประกอบไปดวยกรรมการจํานวน 7 คน ซ่ึงตองปฏิบัติหนาท่ี
เต็มเวลา ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก มีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป 
นับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ก.  คณะกรรมการคัดเลือก ก.พ.ค.ประกอบดวย 
1)  ประธานศาลปกครองสูงสุด เปน 
2)  รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน  
3)  กรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซ่ึงไดรับเลือกโดย ก.พ. และ  
4)  เลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการคัดเลือกมีหนาท่ีคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตาม มาตรา 25 และไม
มีคุณสมบัติตองหามตามมาตรา 27 จํานวน 7 คน จากนั้นผูท่ีไดรับคัดเลือกดังกลาวจะประชุมและ
เลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ก.พ.ค. แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง  
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ข.  คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ ก.พ.ค. มีดังตอไปนี้ 
1)  มีสัญชาติไทย 
2)  มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาป 
3)  มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(1)  เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
คณะกรรมการขาราชการครู คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ 

(2)  เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา 
(3)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณ

หรือเทียบเทา หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองช้ันตน 
(4)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอัยการพิเศษประจําเขต

หรือเทียบเทา 
(5)  รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือ

เทียบเทาตามท่ี ก.พ. กําหนด  
(6)  เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสน

ศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินใน
สถาบันอุดมศึกษา และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย แตในกรณีท่ี
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหาป 
 ค.  ลักษณะตองหามของกรรมการ ก.พ.ค. ดังตอไปนี้ 

(1)  เปนขาราชการ 
(2)  เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
(3)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบ

ในการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(4)  เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
(5)  เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ 
(6)  ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใดๆ 

หรือเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา  
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 พระราชกฤษฎีกากําหนดการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนง
หรือประกอบการใดๆ หรือเปนกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม พ.ศ. 2551, มาตรา 4 กําหนดไวดังนี้ 
 1)  เปนทนายความ 
 2)  เปนท่ีปรึกษากฎหมายในเร่ืองเกี่ยวกับวินัย การอุทธรณ การรองทุกข จรรยา
ขาราชการหรือการดําเนินการเกี่ยวกับขอพิพาทในเร่ืองดังกลาว 
 3)  เปนตุลาการหรือผูพิพากษาสมทบ 
 4)  เปนท่ีปรึกษาของพรรคการเมือง 
 5)  รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ ท่ีมีลักษณะเปน
สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีใหจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวง
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
 6)  เปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาในหนวยงานของรัฐ เวนแตเปนกรรมการกฤษฎีกาหรือ
ไดรับอนุมัติจาก ก.พ.ค.  
 7)  เปนเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ ซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือเลือกต้ังตามกฎหมายมีอํานาจหนาท่ี
เฉพาะและปฏิบัติงานประจําอยูในสังกัดหนวยงานของรัฐ โดยไดรับคาตอบแทนหรือคาจางเปนราย
เดือนเวนแตเปนผูสอนหรือผูบรรยายพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาหรือผูทําการวิจัย 
 8)  เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือท่ีปรึกษา หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดในหางหุนสวนบริษัท 
 เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกไดดําเนินการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. แลว ใหผูไดรับ
คัดเลือกประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการก.พ.ค. แลวใหนายกรัฐมนตรีนํา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังตอไป 

ง.  อํานาจหนาท่ีของกรรมการ ก.พ.ค. มีดังตอไปนี้ 
1)  เสนอแนะตอ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน เพ่ือให ก.พ. หรือ

องคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลในสวนท่ีเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 

2)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 114 
3)  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขตามมาตรา 123 
4)  พิจารณาเร่ืองการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 126 
5)  ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ              

นี้ กฎ ก.พ.ค. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
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6)  แตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ี ก.พ.ค. กําหนด เพื่อ
เปนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
 อํานาจในการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. มี 2 ลักษณะ กลาวคือ ในการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ เพื่อทํา
หนาท่ีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค. 
 กรรมการวินจิฉัยอุทธรณจะมีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป นับแตวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 
และตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1)  มีสัญชาติไทย 
 2)  มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบป แตไมเกินเจ็ดสิบป 
 3)  เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไปหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้จาก
สถานศึกษาในประเทศหรือตางประเทศท่ี ก.พ.รับรองและ 
 4)  มีคุณสมบัติอ่ืนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (1) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงนิติกรระดับ 9 ข้ึนไป หรือนิติกรระดับเช่ียวชาญ  
หรือรับราชการหรือเคยรับราชการมาแลวไมนอยกวาหาปในตําแหนงไมต่ํากวานิติกรระดับ 8 หรือ
นิติกรระดับชํานาญการพิเศษ หรือตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนในหนวยงานของรัฐท่ีเทียบเทา 
  (2) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงอ่ืนท่ีปฏิบัติงานดานกฎหมายไมต่ํา
กวาระดับ 8 หรือตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป 
  (3) รับราชการหรือเคยรับราชการมาแลวไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ําหวา
ผูอํานวยการกองหรือตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน หรือตําแหนงอ่ืนในหนวยงานของรัฐท่ี
เทียบเทา 
  (4) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักหรือตําแหนง
ประเภทอํานวยการระดับสูง หรือตําแหนงอ่ืนในหนวยงานของรัฐท่ีเทียบเทา 
  (5) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงรองอธิบดีข้ึนไปหรือประเภทบริหาร
ระดับตนหรือระดับสูงหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา 
  (6) เปนหรือเคยเปนผูสอนในสาขาวิชานิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือวิชาท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา 
และดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยแตในกรณีท่ีดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหาป 
  (7) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชน และรับราชการใน
หนวยงานของรัฐนับแตสําเร็จการศึกษาระดับดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสิบป หรือสําเร็จการศึกษา

DPU



 149

ระดับปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชน และรับราชการในหนวยงานของรัฐนับแตสําเร็จการศึกษา
ระดับดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหกป 
  (8) เปนหรือเคยเปนผูประกอบอาชีพทนายความไมนอยกวาสิบสองป และมี
ประสบการณในการดําเนินคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยขาราชการหรือการบริหารงานบุคคลไมนอย
กวาหาคดี 
   (9) รับราชการหรือเคยรับราชการมาแลวไมนอยกวาสามปในตําแหนงอัยการ
จังหวัดหรือเทียบเทา 
   (10) รับราชการหรือเคยรับราชการมาแลวไมนอยกวาสามปในตําแหนงไมต่ํากวา 
ผูพิพากษาศาลแพงหรือศาลอาญาหรือเทียบเทา หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหาร 
 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณนอกจากตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกลาวขางตนแลว ตอง
ไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 
 1)  เปนขาราชการ 
 2)  เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 
 3)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 4)  เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
 5)  เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ 
 6)  ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใดๆ หรือ
เปนกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอยางอ่ืนหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใดๆ หรือ
เปนกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน อันขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีของ ก.พ.ค.โดยอนุโลม 
 อํานาจหนาที่ของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ถือวาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา มีอํานาจดังตอไปนี้ 
 1)  ส่ังใหผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการอันเปนเหตุใหมีการ
อุทธรณสงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ค. ภายในเวลาท่ีกําหนด 
  2)  ส่ังใหกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐรวมตลอด
ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงตัวขาราชการ
หรือเจาหนาท่ีในสังกัดมาใหถอยคํา ในการนี้จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหมหรือ
สอบสวนเพ่ิมเติมไวดวยก็ได 
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  3)  มีคําส่ังใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือบุคคลใดท่ีเกี่ยวของ มาใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของ 
  4)  เขาไปในอาคาร หรือสถานท่ีใดๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของ ก.พ.ค. ท้ังนี้ 
ในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น 
   5)  สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม 
 การพิจารณาเร่ืองอุทธรณ ตามกฎ ก.พ.ค.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
พ.ศ.2551 ขอ 3 ไดกําหนดใหการพิจารณาอุทธรณในรูปองคคณะวินิจฉัยอุทธรณ ซ่ึงหมายถึง 
ก.พ.ค. หรือคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณท่ี ก.พ.ค.ตั้งเพื่อทําหนาท่ีเปนผูพิจารณาวินิจฉัยเร่ือง
อุทธรณ และตองมีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณอยางนอยสองคนเปนองคคณะวินิจฉัย แบงออกเปน 2 
ลักษณะ คือ ในกรณีอุทธรณเร่ืองใดมีปญหาขอกฎหมายเปนสําคัญ หรือเกี่ยวของกับระบบพิทักษ
คุณธรรมท่ี ก.พ.ค.สมควรเปนผูวินิจฉัย ประธาน ก.พ.ค.จะมอบให ก.พ.ค. ซ่ึงมีคณะรวม 7 คน เปน
องคคณะวินิจฉัย และแตงต้ังกรรมการ ก.พ.ค.คนหน่ึงเปนกรรมการเจาของสํานวน หรือในกรณี
อุทธรณเร่ืองใดไมซับซอน ประธาน ก.พ.ค.จะมอบใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ ประกอบดวย 
กรรมการ ก.พ.ค. เปนประธาน กรรมการวินิจฉัยอุทธรณอีก 2 คนเปนกรรมการเปนองคคณะ
วินิจฉัยก็ได และใหประธานคณะกรรมการวินิจฉัยแตงตั้งกรรมการวินิจฉัยคนหนึ่งเปนกรรมการ
เจาของสํานวน การท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณในรูปแบบองคคณะ โดยแตละองคคณะจะมีกรรมการ 
ก.พ.ค. และกรรมการวินิจฉัยรวมกันพิจารณาไมใชการพิจารณาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคน
เดียว ทําใหเกิดความขาดและดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน เม่ือองคคณะวินิจฉัยอุทธรณพิจารณาแลวยัง
ตองสงเร่ืองให ก.พ.ค. ซ่ึงมีคณะรวม 7 คน ไดรับทราบหรือพิจารณาดวย 
 กลาวโดยสรุป จากการศึกษาโครงสรางและอํานาจหนาท่ีขององคกรวินิจฉัยอุทธรณ
ของขาราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นั้น ทําใหเห็น
ชัดเจนวา คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมมีความเปนอิสระในการทําหนาท่ี โดยไมตองอยู
ภายใตอํานาจของฝายการเมือง หรือภายใตบังคับบัญชาของผูใด การที่กําหนดใหคณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรมตองทํางานเต็มเวลาเพื่อทําใหคณะกรรมการมีเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีอยาง
เต็มท่ี เร่ืองท่ีข้ึนสูการพิจารณาของคณะกรรมการจะไดรับการพิจารณาดวยความรวดเร็ว เนื่องจาก
เปนหนาท่ีหลักของคณะกรรมการนั่นเอง 
 การพิจารณาอุทธรณคดีวินัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค.ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใชบังคับกับขาราชการพลเรือนสามัญเทานั้น 
ไมรวมถึงขาราชการตํารวจ ซ่ึงตองใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.
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ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 แตเนื่องจากการบังคับใชตามกฎหมายดังกลาวไมทํา
ใหเกิดหลักประกันความเปนธรรมแกผูใตบังคับบัญชาผูถูกลงโทษทางวินัย ผูเขียนจึงขอเสนอใหมี
การจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการตํารวจ โดยยึดถือตามหลักการ
พิจารณาอุทธรณคดีวินัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมหรือ ก.พ.ค.ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเปนรูปแบบในการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรมของขาราชการตํารวจ โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ
ตํารวจเพิ่มข้ึนมาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนการเฉพาะ  มีองคประกอบเชนเดียวกับ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมหรือ ก.พ.ค.ประกอบไปดวยกรรมการจํานวน 7 คน ซ่ึงตอง
ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก มีวาระการดํารง
ตําแหนง 6 ป นับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
และกําหนดใหผูไดรับคัดเลือกตองประชุมและเลือกกันเองใหคนหน่ึงเปนประธานกรรมการแลวให
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงต้ัง โดยผูไดรับคัดเลือกตอง
มีความเปนอิสระปราศจากการแทรกแซงจากฝายบริหาร 

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ
ตํารวจใหเปนไปตามคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค.ซ่ึงเปนหลักประกันความเปน
ธรรมใหแกขาราชการผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยอยูแลว โดยผูเขียนขอเสนอใหมีการแกไขปรับปรุง
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการ
พิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2547 ใหมีการจัดต้ังองคกรกลางท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจเปนการเฉพาะ โดยมีรายละเอียดเปนไปตามหลักการของ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ใหมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ
ตํารวจ ซ่ึงประกอบดวยบทบัญญัติตางๆท่ีเกี่ยวของ เชน การไดมาซ่ึงคณะกรรมการพิทักษระบบ
คุณธรรมของขาราชการตํารวจ ลักษณะและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
ของขาราชการตํารวจ ตลอดจนถึงการส้ินสภาพจากการเปนคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของ
ขาราชการตํารวจ เปนตน ท้ังนี้อาจตองมีการแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติม กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ 
เพื่อใหเหมาะสมกับการทํางานของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการตํารวจดวย 

จากการศึกษาถึงปญหา และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวจะสามารถ
แกไขปญหาการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจผูใตบังคับบัญชาท่ีถูก
ส่ังลงโทษใหไดรับความเปนธรรมมากข้ึน โดยใหมีการจัดต้ังองคกลางเขามาทําหนาท่ีในการ
พิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจเปนการเฉพาะ โดยคณะกรรมการ
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ดังกลาวเปนบุคคลภายนอกองคกร ไมมีสวนเกี่ยวของ หรือรูเห็นในเร่ืองท่ีพิจารณาอุทธรณ
ปราศจากการแทรกแซงจากผูบังคับบัญชาภายในองคกรเดียวกัน และไมมีอคติเอนเอียงไปในทาง
หนึ่งทางใด ท้ังนี้เพื่อสรางความม่ันใจใหเกิดกับขาราชการตํารวจผูใตบังคับบัญชาท่ีถูกส่ังลงโทษ
ทางวินัยไดมากข้ึนนั่นเอง 
 
 4.3  วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยของขาราชการ
ตํารวจและแนวทางแกไข               
        4.3.1  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยของขาราชการ
ตํารวจ 
                 พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 วรรคสาม ประกอบ กฎ ก.ตร.วา
ดวยการอุทธรณและพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2547 ขอ 3 วรรคสาม กําหนดระยะเวลาการพิจารณาคดี
อุทธรณไววา ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณในคดีวินัยใหพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสองรอยส่ีสิบวัน
นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุจําเปนตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร.ท่ีทําใหการพิจารณาไม
แลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองคร้ัง โดยแตละคร้ังจะตอง
ไมเกินหกสิบวัน กลาวไดวา ขาราชการตํารวจผูใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย ไมวาจะเปน
โทษวินัยรายแรง หรือโทษวินัยไมรายแรง ตอผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ หรือตอ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.ตองรอผลคําพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณอยางนอยสองรอย
ส่ีสิบวัน และหากผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ หรือตอคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจ หรือ ก.ตร. ผูพิจารณาอุทธรณอางเหตุจําเปนทําใหไมสามารถพิจารณาอุทธรณภายใน
กําหนดเวลาสองรอยส่ีสิบวันได สามารถขอขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณไดอีกจํานวนไมเกิน
สองคร้ัง โดยแตละคร้ังจะตองไมเกินหกสิบวัน ถารวมการขยายระยะเวลาจํานวนสองคร้ังแลว 
เทากับวาการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยมีระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณมากถึงสามรอย
หกสิบวัน ซ่ึงระยะเวลาดังกลาวถือวาเปนระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป เนื่องจากการพิจารณาอุทธรณ
ในบางเร่ืองไมไดมีความยุงยาก หรือสลับซับซอนท่ีตองใชเวลานาน เชน การอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยไมรายแรง ท่ีมีโทษทางวินัยใหภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง ซ่ึงสมควรไดรับการ
พิจารณาอุทธรณดวยความรวดเร็ว 
 การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยไมเปนการทุเลาการบังคับ ขาราชการตํารวจผูถูกส่ัง
ลงโทษทางวินัยตองถูกบังคับตามคําส่ังลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชา แมวาขาราชการตํารวจผู
ถูกส่ังลงโทษจะใชสิทธิอุทธรณคําส่ังก็ตาม คําส่ังลงโทษทางวินัยบางกรณีเม่ือถูกบังคับตามคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยไปแลว หากภายหลังการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนผลใหคําส่ังลงโทษทาง
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วินัยเดิมนั้นตกไปก็ไมสามารถเยียวยา แกไข โทษทางวินัยท่ีไดบังคับไปแลวได เชน กรณี
ผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษทางวินัยขาราชการตํารวจใหกักขัง หรือกักยาม มีกําหนด 15 วัน และ
ขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษนั้นไมเห็นดวยกับคําส่ังลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาจึงใช
สิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ ในระหวางการรอการ
พิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยยังตองถูกลงโทษ
ตามคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้น หากภายหลังมีการพิจารณาอุทธรณวาการกระทําของขาราชการ
ตํารวจผูถูกส่ังลงโทษไมมีความผิดทางวินัยก็ไมสามารถเยียวยาแกไขใดๆ ไดอีก ตามท่ีกําหนดไวใน 
กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการใหผูถูกลงโทษตามคําส่ังเดิมรับโทษท่ีเพิ่มข้ึนหรือ
กลับคืนสูฐานะเดิม พ.ศ.2547 ขอ 5 ท่ีกําหนดวา กรณีท่ีมีคําส่ังใหมใหเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ 
หรือยกโทษ ใหผูถูกส่ังลงโทษกลับคืนสูฐานะเดิม คือ กรณีคําส่ังลงโทษใหมใหลดโทษจากคําส่ัง
เดิมซ่ึงลงโทษกักขังหรือกักยามซ่ึงผูถูกส่ังลงโทษไดรับโทษไปแลวทั้งหมดหรือบางสวน เปน
ลงโทษกักยามหรือทัณฑกรรม แลวแตกรณี ซ่ึงเปนสถานโทษท่ีเบาลง ผูถูกส่ังลงโทษไมตองรับ
โทษตามคําส่ังลงโทษใหมอีก บทบัญญัติกฎหมายดังกลาวเปนการยืนยันวา แมวาภายหลัง
ขาราชการตํารวจผูใชสิทธิอุทธรณจะอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของตนเปนผลใหมีการลดโทษ
งดโทษหรือยกโทษ คําส่ังลงโทษทางวินัยเดิมท่ีไดส่ังลงโทษไปแลวก็ไมสามารถเยียวยา แกไข ผล
คําส่ังลงโทษทางวินัยเดิมได เนื่องจากไดถูกบังคับตามคําส่ังลงโทษทางวินัยไปแลว กฎ ก.ตร.วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการใหผูถูกลงโทษตามคําส่ังเดิมรับโทษท่ีเพ่ิมข้ึนหรือกลับคืนสู
ฐานะเดิม พ.ศ.2547 ขอ 5 กําหนดไวเพียงใหบรรเทาโทษท่ียังไมไดถูกบังคับหรือถูกบังคับไปแลว
บางสวนเทานั้น แตถาเปนโทษทางวินัยท่ีถูกบังคับตามคําส่ังลงโทษทางวินัยครบถวนสมบูรณแลว
แลวก็ไมมีการเยียวยา แกไข แตอยางใด 
 กรณีดังกลาวขางตนนั้นจะแตกตางกับการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
ซ่ึงมีโทษปลดออก หรือไลออก หรือใหออกจากราชการ กรณีท่ีขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทาง
วินัยอยางรายแรง ตองถูกปลดออก หรือไลออก หรือใหออกจากราชการไวกอน ถาขาราชการ
ตํารวจผูถูกส่ังลงโทษนั้นไมเห็นดวยกับคําส่ังลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาจึงใชสิทธิอุทธรณ
คําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร. แลวแตกรณี ในระหวางการรอการ
พิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยยังตองถูกบังคับตาม
คําส่ังลงโทษทางวินัยนั้น หากภายหลังมีการพิจารณาอุทธรณวาการกระทําของขาราชการตํารวจผู
ถูกส่ังลงโทษไมมีความผิดทางวินัย หรือเปนการกระทําความผิดวินัยไมรายแรง เปล่ียนแปลงโทษ
ทางวินัยจากโทษปลดออก หรือไลออก หรือใหออกจากราชการ แลวแตกรณีเปนโทษทางวินัยไม
รายแรงใหภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง ผลท่ีเกิดข้ึนคือ ขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทาง
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วินัยนั้นสามารถกลับเขารับราชการใหมได ตามที่กําหนดไวใน กฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินการใหผูถูกลงโทษตามคําส่ังเดิมรับโทษท่ีเพิ่มข้ึนหรือกลับคืนสูฐานะเดิม พ.ศ.2547
แตอยางไรก็ตามขาราชการตํารวจผูนั้นก็เสียสิทธิประโยชนตางๆ ในระหวางการรอการพิจารณา
อุทธรณ กลาวคือ สิทธิการประเมินความดีความชอบซึ่งมีผลกระทบตอการเล่ือนข้ันเงินเดือนตาม
กฎ ก.ตร.วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2548 ขอ 
5 กําหนดวา ขาราชการตํารวจซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนคร่ึงข้ันในแตละคร้ังตองไมถูก
ส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนเปนระยะเวลารวมกันเกินสองเดือนภายในคร่ึง
ปท่ีผานมาแลวในการประเมินข้ึนเงินเดือน หรือ ในครึ่งปท่ีแลวมาจนถึงวันออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือน
ตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีสูงกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ
ในความผิดที่เกี่ยวกับการปฎิบัติหนาท่ีราชการ ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ โดยการประเมินดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชาช้ันตน  หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายโดยนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลปฎิบัติงานของขาราชการตํารวจมา
เปนหลักในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนคร้ังท่ีหนึ่งและคร้ังท่ีสอง โดยพิจารณาประกอบกับขอมูล
การลา พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัยของผูนั้น แมวากฎ ก.ตร.วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินการใหผูถูกลงโทษตามคําส่ังเดิมรับโทษท่ีเพิ่มข้ึนหรือกลับคืนสูฐานะเดิม พ.ศ.2547 
ขอ 5 จะกําหนดวา กรณีคําส่ังลงโทษเดิมเปนสาเหตุใหตองงดจายเงินเดือน หรือไมไดรับการ
พิจารณาเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือน หรือไมไดรับเงินอ่ืนอันพึงไดตามกฎหมายหรือระเบียบ เม่ือมี
คําส่ังใหมใหลดโทษหรืองดโทษ หรือยกโทษใหคืนเงินเทาท่ีจะไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบ
หากไมมีคําส่ังลงโทษเชนวานั้นก็ตาม แตการท่ีขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยเสียสิทธิ
ประโยชนดังกลาวไปแลวเบ้ืองตนนั้น สรางความไมเช่ือม่ัน สูญเสียกําลังใจ ในการทํางานในการ
ปฏิบัติหนาท่ี และไมทราบเลยวาผลของการพิจารณาจะเปนเชนใด เนื่องจากกฎหมายใหอํานาจการ
พิจารณาอุทธรณท่ียาวนานเกินไป เปนสาเหตุใหขาราชการตํารวจผูใชสิทธิอุทธรณเกิดความไมเช่ือ
ใจในองคกรอีกดวย 
                  จากการศึกษาหลักกฎหมายท่ีสําคัญเกี่ยวกับการอุทธรณ พบวาการอุทธรณเปนหลักการ
สําคัญประการหน่ึงท่ีเปนหลักประกันสิทธิของผูไดรับความเดือดรอนในการนําเร่ืองเขาสู
กระบวนการพิจารณา ซ่ึงเปนไปตามบทสันนิษฐานวาผูท่ียังไมไดรับการตัดสินวาเปนผูมีความผิด
ยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรม มีโอกาสในการแสดงพยานหลักฐานท่ีแสดงไดวา
ตนเองบริสุทธ์ิ สามารถตรวจสอบได และหลักการอุทธรณท่ีสําคัญคือ การพิจารณาตองรวดเร็ว 
หรือฉับพลัน การท่ีขาราชการตํารวจถูกลงโทษทางวินัยยอมทําใหขาราชการผูนั้นตองเสียสิทธิท่ีพึง
มีพึงไดหลายประการ ไมวาจะเปน การไดรับการแตงต้ังในตําแหนงท่ีสูงข้ึน หรือการปรับข้ึน
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เงินเดือน โอกาสในการโยกยายตําแหนง เปนตน รวมท้ังขาราชการที่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยนั้นเสีย
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน หากขาราชการตํารวจผูนั้นใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย ผู
พิจารณาอุทธรณก็ควรจะพิจารณาดวยความรวดเร็ว หากปรากฏวาขาราชการตํารวจผูนั้นไมได
กระทําความผิดทางวินัยจริง ก็จะไดเรงรีบเยียวยาแกไขความเสียหายไดทัน แตหากการพิจารณา
อุทธรณเปนไปดวยความชักชาการเยียวยาแกไขก็ไมสามารถกระทําได ซ่ึงหลักการนี้ถูกกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตร 45194 ไดบัญญัติถึงเร่ืองการ
พิจารณาอุทธรณวา การพิจารณาอุทธรณตองพิจารณาโดยไมชักชาและใหแจงผูอุทธรณโดยไม
ชักชาดวย และไดกําหนดเวลาในการพิจารณาไวดวยวาตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ ซ่ึงเปนการท่ีผูบังคับบัญชาท่ีออกคําส่ังทางปกครองพิจารณาทบทวนคําส่ังของตนเอง และ
ไมใหผูบังคับบัญชาประวิงการพิจารณาทําใหเกิดความเสียหายตอผูอุทธรณได แมวาตามวรรคทาย
ของมาตรา 45 ไดบัญญัติวา บทบัญญัติมาตราน้ีไมใชกับกรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยาง
อ่ืนก็ตาม แตการกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีอุทธรณตองมีความเหมาะสม ตรงตาม
เจตนารมณของกฎหมาย ไมใชการกําหนดตามอําเภอใจของผูใชอํานาจทางปกครอง ท้ังนี้เพ่ือเปน
หลักประกันใหเกิดความเช่ือม่ันวาจะไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรม 
 การใชสิทธิอุทธรณคดีวินัยของขาราชการตํารวจนั้น เปนระบบอุทธรณบังคับ กลาวคือ 
เปนระบบอุทธรณท่ีบังคับใหคูกรณีจะตองดําเนินการอุทธรณภายในฝายปกครองกอนเสมอ กอนท่ี
จะนําคดีไปฟองตอศาล หากคูกรณีไมดําเนินการภายในฝายปกครองกอน ศาลยอมไมอาจรับ
พิจารณาคดีดังกลาวได การอุทธรณในระบบบังคับจึงกลายเปนเง่ือนไขในการรับเร่ืองไวพิจารณา 
                  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจ ตามพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.2547 เปนเง่ือนไขในการที่ศาลปกครองจะรับคดีไวพิจารณาเทากับวาเปนระบบ
อุทธรณบังคับท่ีคูกรณีจะตองดําเนินการอุทธรณภายในฝายปกครองกอนเสมอ กอนท่ีจะนําคดีไป
ฟองศาลปกครองตอไป ผูท่ีจะใชสิทธิฟองตองศาลปกครองตองเสียเวลาในการรอการพิจารณาคดี
อุทธรณของหนวยงานของตนเองอีกซ่ึงเปนระยะเวลายาวนานมากขัดตอเจตนารมณของกฎหมายวา
การอุทธรณ ท่ีใหการพิจารณาอุทธรณตองรวดเร็วและถูกตองเปนการใหความเปนธรรมแกผูท่ี
ไดรับความเดือดรอนในการนําเร่ืองเขาสูกระบวนพิจารณาและเม่ือใชสิทธิอุทธรณภายในฝาย
ปกครองของตนแลวจึงจะใชสิทธิฟองรองตอศาลปกครองตอไป ซ่ึงเทากับวาขาราชการตํารวจผูใช
สิทธิอุทธรณตองเสียเวลารอการพิจารณาอุทธรณในหนวยงานของตนและยังตองรอการพิจารณาคดี
จากศาลปกครองดวย           

                                                            
194 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตร 45. 
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       4.3.2  แนวทางแกไขปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยของ
ขาราชการตํารวจ 
                     จากการศึกษากําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีอุทธรณคดีวินัยในประเทศไทย เชน                       
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนกฎหมายกลางของขาราชการพล
เรือนกําหนดระยะเวลาอุทธรณภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับทราบคําส่ังทางปกครอง และใหผู
พิจารณาไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ195 หรือสามารถขยายเวลา
ไดหากเกิดเหตุขัดของ ซ่ึงกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาเหมาะสมสําหรับการพิจารณาอุทธรณ 
เปนไปตามหลักเจตนารมณของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 มาตร 45196 ไดบัญญัติถึงเร่ืองการพิจารณาอุทธรณวา การพิจารณาอุทธรณตองพิจารณาโดยไม
ชักชา 
                    ผู เ ขียนจึงขอเสนอให มีการแกไขระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยใน
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 วรรคสาม โดยนําระยะพิจารณาอุทธรณตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 มาใชบังคับ คือใหผูพิจารณาอุทธรณได
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ และสามารถขยายเวลาไดหากเกิด
เหตุขัดของ อีกไมเกินสองคร้ัง โดยแตละคร้ังจะตองไมเกินหกสิบ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการ
พิจารณาอุทธรณ หากเกิดความเสียหายจากการบังคับลงโทษทางวินัยก็สามารถแกไข เยียวยาไดทัน 
ท้ังนี้เพื่อใหตรงตามเจตนารมณของกฎหมายวาการอุทธรณ ท่ีตองรวดเร็วและถูกตองเปนการให
ความเปนธรรมแกผูท่ีไดรับความเดือดรอนในการนําเร่ืองเขาสูกระบวนพิจารณา สรางความเช่ือม่ัน
ใหเกิดกับผูใตบังคับบัญชาได 

                                                            
195  มาตรา 118 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 114 ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแต

วันที่ไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายเวลา
ไดอีกซึ่งไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบวัน และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย.  

196 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตร 45. 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 การดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจเปนการกระทําทางปกครองท่ีผูบังคับบัญชา           
มีตอผูใตบังคับบัญชาซ่ึงตองอยูภายใตหลักเกณฑทางกฎหมายอันเปนหลักประกันความเปนธรรม
ใหกับขาราชการตํารวจผูใตบังคับบัญชา เพื่อสรางความเช่ือม่ันในการทํางานใหเกิดข้ึนกับ
ขาราชการตํารวจผูใตบังคับบัญชาในทุกลําดับช้ัน และเพ่ือไมใหเกิดการดําเนินการทางวินัยโดยถูก
กล่ันแกลงหรือไมเปนธรรม เนื่องจากการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจเกิดจากการใช
ดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา หากขาราชการตํารวจผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความใกลชิดสนิทสนมเปน
การสวนตัวกับผูบังคับบัญชาก็ยอมไดรับประโยชนจากการใชดุลยพินิจดังกลาวได ในทางกลับกัน
หากขาราชการตํารวจผูใตบังคับผูใดท่ีไมมีความใกลชิดสนิทสนม หรือไมมีความสัมพันธสวนตัว
กับผูบังคับบัญชาอาจไดรับผลกระทบจากการใชดุลยพินิจดังกลาวไดเชนกัน  จากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย และการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของ
ขาราชการในตางประเทศและขาราชการพลเรือนในประเทศไทย พบวามีลักษณะแตกตางกันไปไม
วาจะเปนข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย แมวา
ขาราชการตํารวจจะมีลักษณะแตกตางไปจากขาราชการพลเรือนประเภทอ่ืนๆ แตขาราชการตํารวจ
ก็มีสถานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐประเภทหนึ่งท่ีตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายเชนเดียวกับ
ขาราชการประเภทอ่ืน ดังนั้นสิทธิของขาราชการตํารวจตองไดรับความคุมครองเชนเดียวกัน เพ่ือให
เกิดความเปนธรรมในการดําเนินการทางวินัยนั่นเอง 
 จากการศึกษาและวิเคราะหการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทาง
วินัยของขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 ผูเขียนพบวา เกิดปญหา
หลายประการ ดังนี้ 
                 1.  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษทาง
วินัยตอผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เม่ือนายกรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชามีคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยอยางรายแรงตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเห็นวา
คําส่ังลงโทษทางวินัยไมถูกตอง ไมเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 
105(2) ไดกําหนดใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติตองใชสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจหรือ ก.ตร.ในขณะเดียวกันกฎหมายกําหนดใหนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีเปน
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ประธานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร.ซ่ึงเปนองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณดวย ทํา
ใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยตอผูดํารง
ตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เนื่องจากการพิจารณามีคําส่ังลงโทษทางวินัยในช้ันตนกับผูท่ี
ทําหนาท่ีเปนประธานในองคกรท่ีทําหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย
เปนบุคคลคนเดียวกัน ทําใหเกิดปญหาในการใชอํานาจที่ทับซอนกัน เกิดความไมชอบดวยกฎหมาย 
และไมมีความเปนอิสระจากฝายบริหารหรือฝายการเมือง ขัดตอหลักความเปนกลางและหลักความ
ไมมีสวนไดเสียท่ีจะตองมีการแบงแยกการใชอํานาจระหวางผูพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทในช้ันตน
กับผูพิจารณาทบทวนคําส่ังในช้ันอุทธรณออกจากกัน ตองไมมีลักษณะรวมอํานาจไวท่ีบุคคลคน
เดียวกัน หรือบุคคลท่ีพิจารณาในชั้นตนตองไมมีสวนเกี่ยวของในช้ันอุทธรณ จากลักษณะดังกลาว
ทําใหเกิดความไมเช่ือม่ันกับผูบัญชาการตํารวจแหงชาติผูอุทธรณวาตนจะไดรับการพิจารณา
อุทธรณอยางเปนธรรม ปราศจากอคติเอนเอียง จากการศึกษาระบบการอุทธรณคําส่ังลงโทษทาง
วินัยของขาราชการในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศญ่ีปุน
และประเทศอังกฤษพบวา ระบบการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการในตางประเทศจะ
มีการจัดต้ังองคกรกลาง โดยยึดหลักการแบงแยกผูใชอํานาจในการพิจารณาคําส่ังลงโทษทางวินัย
ออกจากผูใชอํานาจในการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยออกจากกัน และองคกรท่ีทําหนาท่ี
วินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยมีความเปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากฝายการเมือง
หรือองคกรอ่ืนๆ เพื่อทําใหเกิดความเช่ือม่ันและเปนธรรมในการพิจารณาแกผูอุทธรณ 
 2. ปญหาทางกฎหมายในการอุทธรณคดีวินัยของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอผูบังคับบัญชา
ของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ การดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจเกิดจากผูบังคับบัญชา
ใชดุลยพินิจในการส่ังลงโทษทางวินัย และการตรวจสอบการใชดุลยพินิจในการส่ังลงโทษของ
ขาราชการตํารวจนั้นเปนการตรวจสอบภายในองคกรเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 
พ.ศ.2547 มาตรา 105 ไดกําหนดกระบวนการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยไว  2 กรณี กลาวคือ 1.
ใหขาราชการตํารวจผูใดถูกส่ังลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนใหมี
สิทธิอุทธรณตอ ผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ หรือ ในกรณีผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติส่ังลงโทษใหอุทธรณตอ ก.ตร.แลวแตกรณี  และ 2. ใหขาราชการตํารวจผูใดถูกส่ังลงโทษ
ปลดออก หรือ ไลออกใหมีสิทธิอุทธรณตอ ก.ตร. 
 การที่กําหนดใหอุทธรณ คํา ส่ังลงโทษทางวินัยดังกลาวตอผู บังคับบัญชาของ
ผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษอีก เทากับวาถาขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยจะใชสิทธิ
อุทธรณตองอุทธรณตอผูบังคับบัญชาเหนือผูบังคับบัญชาท่ีถูกส่ังลงโทษข้ึนไปอีกชั้น ซ่ึงเปน
ผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปอีก ยังคงถือวาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษ

DPU



 159

อยูนั้นเอง และเปนผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนอีกดวย ทําใหขาราชการตํารวจผูใชสิทธิอุทธรณเกิด
ความกังวลใจวา ผูบังคับบัญชาระดับสูงกวาจะไมใหความเปนธรรม เนื่องจากความนาเช่ือถือของ
ขาราชการผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยอาจนาเช่ือถือนอยกวาผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ 
และการใชสิทธิอุทธรณดังกลาวคงไมเกิดผล มีความเปนไปไดยากมากที่ผูบังคับบัญชาเหนือ
ผู บังคับบัญชาผู ส่ังลงโทษจะส่ังเปนอยาง อ่ืน  นอกเหนือจากท่ี ส่ังลงโทษไปแลว  ทําให
ผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษตองยอมรับคําส่ังลงโทษทางวินัยดังกลาวแมจะรูสึกวาไมไดรับ
ความเปนธรรม หรือกรณีท่ีตองใชสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจหรือ ก.ตร.ก็มีแต
ผูบังคับบัญชาระดับสูงในสํานักงานตํารวจแหงชาติท้ังส้ิน อํานาจในการพิจารณาอุทธรณคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษท่ีตองอุทธรณตอ ก.ตร. ไมไดมีความเปนอิสระ
จากอํานาจบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาของตนอยางแทจริง แมวาโครงสรางของ ก.ตร.จะมี
ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนๆ ดวยก็ตาม ความเห็นของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจแหงชาติและรองผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติยอมมีอิทธิพลตอกรรมการอื่นดวย หรือฉะน้ันการพิจารณาอุทธรณ
ความผิดวินัยของขาราชการตํารวจผูถูกกลาวหายอมมีอคติเอนเอียงและอาจถูกโนมนาวจากผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ จเรตํารวจแหงชาติและรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเพื่อใหมีมติ
สอดคลองกับความเห็นของเดิมได  เนื่องจากเปนบุคคลในองคกรเดียวกัน  จากการศึกษา
กระบวนการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญในประเทศไทยพบวา ไดมีการ
จัดต้ังองคกรกลางเพื่อปรับเปล่ียนระบบบริหารงานบุคคลดานวินัย อุทธรณและรองทุกขใหเปนไป
ตามระบบคุณธรรม โดยคณะกรรมการดังกลาวมีช่ือวา คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ 
ก.พ.ค. ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือนในประเทศไทย มี
ลักษณะเปนองคกรกึ่งตุลาการคลายการพิจารณาคดีของศาลปกครอง การพิจารณาอุทธรณจะใช
ระบบไตสวน และแสวงหาขอเท็จจริงเชนเดียวกับท่ีตุลาการศาลปกครองปฏิบัติ คณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรมมีความเปนอิสระในการทําหนาท่ี โดยไมตองอยูภายใตอํานาจของฝาย
การเมือง หรือภายใตบังคับบัญชาของผูใด และเปนผูท่ีไมมีสวนไดเสียกับผูพิจารณาส่ังลงโทษทาง
วินัยไมวาทางตรงหรือทางออมก็ตาม  กําหนดใหคณะกรรมการตองทํางานเต็มเวลาเพื่อทําใหมีเวลา
ในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ี คดีท่ีมีการอุทธรณตอคณะกรรมการจะไดรับการพิจารณาดวยความ
รวดเร็วเนื่องจากการพิจารณาอุทธรณเปนหนาท่ีหลักของคณะกรรมการนั่นเอง 
 3.  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยของขาราชการ
ตํารวจ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 วรรคสาม กําหนดวา ระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณในคดีวินัยใหพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
อุทธรณ เวนแตมีเหตุจําเปนตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร.ท่ีทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน
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ระยะเวลาดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองคร้ัง โดยแตละคร้ังจะตองไมเกินหกสิบวัน 
กลาวไดวา ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณดังกลาวเปนเวลานานเกินไป เกิดความลาชาแกขาราชการ
ตํารวจผูอุทธรณ กอใหเกิดความเสียหาย เดือดรอน เนื่องจากการอุทธรณคดีวินัยไมเปนการทุเลาการ
บังคับดวย ซ่ึงการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยบางเร่ืองไมมีความซับซอนมากนักสมควรท่ีจะไดรับการ
พิจารณาอยางรวดเร็ว เชนการอุทธรณคําส่ังลงโทษคดีวินัยไมรายแรง คือ ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กัก
ยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน ขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยตองรอคําวินิจฉัยอุทธรณจาก
ผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษอยางนอยสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ซ่ึง
ถือวานานเกินไป  ผูเขียนเห็นวาเปนการกระทบตอสิทธิของขาราชการตํารวจผูอุทธรณ ซ่ึงโทษทาง
วินัยบางกรณีตองถูกบังคับตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาไปกอนแลวและไมสามารถเยียวยาแกไขได 
หลักกฎหมายท่ีสําคัญเกี่ยวกับการอุทธรณ พบวาการอุทธรณเปนหลักการสําคัญประการหนึ่งท่ีเปน
หลักประกันสิทธิของผูไดรับความเดือดรอนในการนําเร่ืองเขาสูกระบวนการพิจารณา ซ่ึงเปนไป
ตามบทสันนิษฐานวาผูท่ียังไมไดรับการตัดสินวาเปนผูมีความผิดยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณาอยาง
เปนธรรม มีโอกาสในการแสดงพยานหลักฐานท่ีแสดงไดวาตนเองบริสุทธ์ิ สามารถตรวจสอบได 
และหลักการอุทธรณท่ีสําคัญคือ การพิจารณาตองรวดเร็ว หรือฉับพลัน จากการศึกษากําหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาคดีอุทธรณคดีวินัยของขาราชการพลเรือนในประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พบวากฎหมายไดกําหนดระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณตองกระทําใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ หรือสามารถขยายเวลาได
หากเกิดเหตุขัดของ ซ่ึงกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาเหมาะสมสําหรับการพิจารณาอุทธรณ 
เปนไปตามหลักเจตนารมณของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 มาตร 45 ไดบัญญัติถึงเร่ืองการพิจารณาอุทธรณวา การพิจารณาอุทธรณตองพิจารณาโดยไม
ชักชา 
  
5.2  ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับปญหาการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจ ตาม
พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 พบวามีปญหาหลายประการที่ตองไดรับการแกไข 
ปรับปรุง เพื่อสรางความเปนธรรมใหเกิดแกขาราชการตํารวจ เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว จึง
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ดังน้ี   
                 5.2.1. เห็นควรแกไขกฎหมายใหมีการบัญญัติเพิ่มเติม มาตรา 105(2) แหงพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 โดยกําหนดใหในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงผูบัญชาตํารวจแหงชาติถูก
นายกรัฐมนตรีส่ังลงโทษทางวินัยใหลงโทษปลดออก หรือ ไลออกหรือถูกส่ังใหออกจากราชการให
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อุทธรณคําส่ังดังกลาวตอองคกรกลาง โดยยึดหลักในการแบงแยกผูใชอํานาจในการพิจารณาคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยออกจากผูใชอํานาจในการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยออกจากกัน และ
ใหองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยมีความเปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
จากฝายการเมืองหรือองคกรอ่ืนๆ เชนเดียวกับองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการใน
ตางประเทศเพ่ือเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติผูอุทธรณให
เปนไปตามหลักความเปนกลางหรือหลักความไมมีสวนไดเสียนั่นเอง 
                   5.2.2.  เห็นควรแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 และ
กฎ ก.ตร. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2547 ใหมีการจัดต้ังองคกรกลางท่ีทํา
หนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจเปนการเฉพาะ โดยมี
รายละเอียดเปนไปตามหลักการของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 ใหมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวย
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการตํารวจ ซ่ึงประกอบดวยบทบัญญัติตางๆท่ี
เกี่ยวของ เชน การไดมาซ่ึงคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการตํารวจ ลักษณะและ
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการตํารวจ ตลอดจนถึงการส้ิน
สภาพจากการเปนคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการตํารวจ เปนตน ท้ังนี้อาจตองมี
การแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติม กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับการทํางานของ
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการตํารวจดวย  
 5.3.3.  เห็นควรใหแกไขระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยในพระราชบัญญัติ
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 วรรคสาม โดยนําระยะพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 มาใชบังคับ คือใหผูพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน 120 วัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ และสามารถขยายเวลาไดหากเกิดเหตุขัดของ อีกไมเกิน
สองคร้ัง โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการพิจารณาอุทธรณ หาก
เกิดความเสียหายจากการบังคับลงโทษทางวินัยก็สามารถแกไข เยียวยาไดทัน ท้ังนี้เพ่ือใหตรงตาม
เจตนารมณของกฎหมายวาการอุทธรณ ท่ีตองรวดเร็วและถูกตองเปนการใหความเปนธรรมแกผูท่ี
ได รับความเดือดรอนในการนําเ ร่ืองเขาสูกระบวนพิจารณา  สรางความเช่ือม่ันใหเกิดกับ
ผูใตบังคับบัญชาได 
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